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1

Genesis

The First Book of Moses

उत्पि

मोशेने िलिहलेले पिहले पु स्तक
यहद
ू ी परं परा आिण पिवत्र शास्त्रातील इतर पु स्तकांचे ले खक इस्त्राएलाचा सं देष्टा आिण
मु िक्तदाता मोशे याला जु न्या करारातील पिहल्या पाच पु स्तकांचा ले खक मानतात. िमसर
दे शातील न्यायालयात त्याचे िशक्षण झाले असून (प्रेिषत. 7:22), दे व परमे श्वराशी त्याचा
िजव्हाळ्याचा सं बंध होता. ये शू स्वतःच मोशे च्या ले खकत्वाची पु ष्टी करत होता (योहान 5:4547), जसे की त्याच्या काळातील शास्त्री आिण परुशी दे खील करत होते (म य 19:7; 22:24).
साधारण इ. पू. 1446 - 1405.
मोशे ने कदािचत या पु स्तकाचे िलखाण केले ते व्हा इस्त्राएल लोक सीनाय ये थील अरण्यात
छावणीत असावे त अशी शक्यता आहे .
प्रितज्ञावत िदले ली जमीन कनानमध्ये प्रवे श करण्यापूवीर् िमसर दे शाच्या बं दीवासातून बाहे र
आले ले इस्त्राएली लोक या पु स्तकाचे प्राप्तकत होते .
आपल्या दे शाचा ‘�������� ������’ ������ ���������� ������ �� ������
������. उत्प ीच्या िलखाणानु सार मोशे चा हे पु स्तक िलिहण्या पाठीमागील उद्दे श म्हणजे
इस्राएल राष्ट् र िमसराच्या गु लामिगरीमध्ये कसे होते हे स्पष्ट करणे (1:8), ज्या प्रदे शात
ते प्रवे श करणार होते ती त्यांना “����������� ������ ����” ���� �� ������
���� (17:8), िमसरामध्ये घडले ल्या प्रत्ये क गोष्टीवर दे वाचे सावर्भौमत्व दाखिवण्यासाठी आिण
िमसरामध्ये त्यांची गु लामिगरी हा एक अपघात नव्हता, परं तु दे वाच्या महान योजने चा एक भाग
होता (15:13-16, 50:20), आिण अब्राहामाचा दे व, इसहाकाचा दे व आिण याकोबाचा दे व हाच
एकमे व दे व होता ज्याने जगाची िनिमर्ती केली हे स्पष्ट करणे होते (3:15-16). इस्त्राएलचा दे व
मात्र पु ष्कळ दै वातांपैकी एक नसून तो स्वगर् आिण पृ थ्वीचा सवोर्च्च िनमार्णकतार् होता.
सु रुवात
रूपरे षा
1. िनिमर्ती — 1:1-2:25
2. मनु ष्याचे पाप — 3:1-24
3. आदामाची वं शावळ — 4:1-6:8
4. नोहाची वं शावळ — 6:9-11:32
5. अब्राहामाचा इितहास — 12:1-25:18
6. इसहाक व त्याचे पु त्र यांचा इितहास — 25:19-36:43
7. याकोबाची वं शावळ — 37:1-50:26
,
. 2:4-9;

. 38:4-11;

. 1:1-5

1:1

2

1

उत्पि
2

1:27

प्रारं भी दे वाने आकाश व पृ थ्वी ही िनमार्ण केली.
पृ थ्वी अं दाधुं द व िरकामी होती.
जलाशयावर अं धकार होता, दे वाचा आत्मा* पाण्यावर पाखर घालत होता.
3 दे व बोलला, “������ ����” ��� ������ ����. 4 दे वाने प्रकाश पािहला की तो
चां गला आहे . दे वाने अं धकारापासून प्रकाश वे गळा केला. 5 दे वाने प्रकाशाला “����” �
��������� “�����” ��� ��� ����. सं ध्याकाळ झाली व सकाळ झाली†, हा पिहला
िदवस.
6 दे व बोलला, “�������� �������� ������ ���� � �� �������� ������
������� ���.” 7 दे वाने अं तराळ केले आिण अं तराळावरच्या व अं तराळाखालच्या जलांची
िवभागणी केली व तसे झाले . 8 दे वाने अं तराळास आकाश असे म्हटले . सं ध्याकाळ झाली व
सकाळ झाली, हा दुसरा िदवस.
9 नं तर दे व बोलला, “���������� ���� ������� ����� ��� ���� � �����
���� ����� ����,” ��� ��� ����. 10 दे वाने कोरड ा जिमनीस भूमी आिण एकत्र
झाले ल्या पाण्याच्या सं चयास समु दर् असे म्हटले . त्याने पािहले की हे चां गले आहे .
11 दे व बोलला, “�����, बीज दे णार्या वनस्पती, आिण आपआपल्या जातीप्रमाणे , ज्यात
त्याचे बीज आहे अशी फळे दे णारी फळझाडे , ही पृ थ्वीवर ये वोत.” ��� ���� ����. 12 पृ थ्वीने
िहरवळ, आपापल्या जातीचे बीज दे णार्या वनस्पती आिण आपापल्या जातीची फळे दे णारी व त्या
फळातच आपापल्या जातीचे बीज असणारी फळझाडे भूमीने उत्पन्न केली. दे वाने पािहले की हे
चां गले आहे . 13 सं ध्याकाळ झाली व सकाळ झाली, हा ितसरा िदवस.
14 मग दे व बोलला, “���� � ����� �� ����� ���������� ������ ������
����� � ���� ������, ऋतू, िदवस, आिण वष दाखिवणार्या होवोत. 15 पृ थ्वीला प्रकाश
दे ण्यासाठी आकाशात त्या दीपाप्रमाणे होवोत,” ��� ��� ����.
16 िदवसावर स ा चालिवण्यासाठी मोठी ज्योत आिण रात्रीवर स ा चालिवण्यासाठी लहान
ज्योत, अशा दोन मोठ ा ज्योती दे वाने िनमार्ण केल्या. त्याने तारे ही िनमार्ण केले . 17-18 पृ थ्वीवर
प्रकाश दे ण्यासाठी, िदवसावर व रात्रीवर स ा चालिवण्यासाठी, प्रकाश व अं धकार वे गळे
करण्यासाठी दे वाने त्यांना अं तराळात ठे वले . दे वाने पािहले की हे चां गले आहे . 19 सं ध्याकाळ
झाली व सकाळ झाली. हा चौथा िदवस.
20 दे व बोलला, “��� ��������� ���� �����, आिण पृ थ्वीच्या वर आकाशाच्या
अं तराळात पक्षी उडोत.” 21 समु दर् ातील फार मोठे जलचर व अने क प्रकारचे जलप्राणी त्यां च्या
त्यां च्या जातींप्रमाणे दे वाने उत्पन्न केले . तसे च पं ख असले ल्या प्रत्ये क पक्षाला त्याच्या
जातीप्रमाणे दे वाने उत्पन्न केले . दे वाने पािहले की हे चां गले आहे .
22 दे वाने त्यांना आशीवार्द दे ऊन म्हटले , “������� ���� ��� �������� ����,
समु दर् ातील पाणी व्यापून टाका. पृ थ्वीवर पक्षी बहुगु िणत होवोत.” 23 सं ध्याकाळ झाली व सकाळ
झाली हा पाचवा िदवस.
24 दे व बोलला, “�������� ������ ���� ������, गु रे ढोरे , सरपटणारे प्राणी व वनपशू
पृ थ्वी उपजवो.” ��� ��� ����. 25 दे वाने पृ थ्वीवरील जनावरे , गु रे ढोरे , वनपशू, आिण
सरपटणारा प्रत्ये क जीव त्याच्या त्याच्या जाती प्रमाणे िनमार्ण केला. दे वाने पािहले की हे चां गले
आहे .
26 दे व बोलला, “��� ������ ����������� ������ ����� ������ �������
���. समु दर् ातील मासे , आकाशातील पक्षी, सवर् वनपशू, मोठी जनावरे व जिमनीवर सरपटणारे
सवर् लहान प्राणी यां च्यावर त्यांना स ा चालवू दे ऊ.”
27 दे वाने आपल्या प्रितरूपाचा मनु ष्य िनमार्ण केला.
त्याच्या स्वतःच्या प्रितरूपाचा असा दे वाने तो िनमार्ण केला.
नर व नारी असे त्यांना िनमार्ण केले .
*
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दे वाने त्यांना आशीवार्द िदला, आिण त्यांना म्हटले , “������� ����, बहुगु िणत व्हा
आिण पृ थ्वी व्यापून टाका. ती आपल्या स े खाली आणा; समु दर् ातील मासे , आकाशातील पक्षी
आिण पृ थ्वीवर िफरणारा प्रत्ये क सजीव प्राणी यां वर स ा चालवा.” 29 दे व म्हणाला, पाहा,
सवर् पृ थ्वीच्या पृ ष्ठभागावर असले ली बीज दे णारी प्रत्ये क वनस्पती आिण ज्यामध्ये बीज दे णार्या
झाडाचे फळ आहे ते प्रत्ये क झाड, ही मी तु म्हास िदली आहे त. ही तु म्हाकिरता अन्न असे होतील.
30 तसे च पृ थ्वीवरील प्रत्ये क पशू, आकाशातील प्रत्ये क पक्षी आिण पृ थ्वीच्या पाठीवर
ज्यामध्ये जीव आहे त्या प्रत्ये क सरपटणार्या प्राण्याकरता अन्न म्हणून मी प्रत्ये क िहरवी
वनस्पती िदली आहे . आिण सवर् तसे झाले . 31 दे वाने आपण जे केले होते ते सवर् पािहले . पाहा, ते
फार चां गले होते . सं ध्याकाळ झाली व नं तर सकाळ झाली, हा सहावा िदवस.
28

2

त्यानं तर पृ थ्वी, आकाश आिण त्यातील सवर्काही पूणर् करून झाले , आिण सवर्काही िजवं त
िजवांनी भरून गे ले*. 2 दे वाने सातव्या िदवशी आपण करीत असले ले काम समाप्त केले , आिण जे
त्याने केले होते त्या त्याच्या कामापासून त्याने सातव्या िदवशी िवसावा घे तला. 3 दे वाने सातव्या
िदवसास आशीवार्द िदला आिण तो पिवत्र केला, कारण दे वाने त्याचे िनिमर्तीचे जे सवर् काम केले
होते त्या आपल्या कामापासून त्या िदवशी त्याने िवसावा घे तला.
4 परमे श्वर दे वाने ज्या िदवशी ते िनमार्ण केले , ते व्हाचा आकाश व पृ थ्वीसं बंधीच्या
घटनाक् रमािवषयीचा वृ ान्त हा आहे . 5 शे तातील कोणते ही झु डू प अजून पृ थ्वीवर नव्हते , आिण
शे तातील कोणतीही वनस्पती अजून उगवली नव्हती, कारण परमे श्वर दे वाने अद्याप पृ थ्वीवर
पाऊस पाडला नव्हता आिण जिमनीची मशागत करण्यास कोणी मनु ष्य नव्हता. 6 पण पृ थ्वीवरुन
धु के† वर जात असे व त्याने सवर् जिमनीचा पृ ष्ठभाग पाण्याने िभजवला जात असे .
7 परमे श्वर दे वाने जिमनीतील मातीचा मनु ष्य घडवला व त्याच्या नाकपु ड ात जीवनाचा श्वास
फुंकला आिण मनु ष्य िजवं त प्राणी झाला.
1

8 परमे श्वर दे वाने पूवकडे एदे नात एक बाग लावली आिण त्या बागे त आपण घडिवले ल्या
मनु ष्यास ठे वले . 9 परमे श्वर दे वाने िदसण्यास सुं दर आिण खाण्यास चां गले फळ दे णारे प्रत्ये क झाड
जिमनीतून उगवले . त्यामध्ये बागे च्या मध्यभागी असले ले जीवनाचे झाड, आिण बर्यावाईटाचे
ज्ञान दे णारे झाड यांचाही समावे श होता. 10 बागे ला पाणी दे ण्यासाठी एदे नातून एक नदी िनघाली.
ते थन
ू ती िवभागली आिण ितच्या चार नद्या झाल्या.
11 पिहल्या नदीचे नाव पीशोन. ही सं पण
ू र् हवीला दे शामधून वाहते , ते थे सोने सापडते . 12 त्या
दे शाचे सोने चां गल्या प्रतीचे असून ते थे मोती व गोमे द रत्ने सुद्धा सापडतात.
13 दुसर्या नदीचे नाव गीहोन आहे . ही सगळ्या कू श ‡दे शामधून वाहते . 14 ितसर्या नदीचे नाव
टायग्रीस. ही अश्शूर दे शाच्या पूवस वाहत जाते . चौथ्या नदीचे नाव फरात असे आहे .
15 परमे श्वर दे वाने मनु ष्यास एदे न बागे त ितची मशागत करण्यासाठी व बागे ची काळजी
घे ण्यासाठी ठे वले . 16 परमे श्वर दे वाने मनु ष्यास आज्ञा िदली; तो म्हणाला, “�������
��������� ������ �� �� ����� ��� ��; 17 परं तु बर्यावाईटाचे ज्ञान करून दे णार्या
झाडाचे फळ तू खाऊ नये , कारण तू ज्या िदवशी त्या झाडाचे फळ खाशील त्याच िदवशी तू नक्कीच
मरशील.”
18 नं तर परमे श्वर दे व बोलला, “��������� ���� ����� �� ��� ����; मी
त्याच्यासाठी सु संगत मदतनीस िनमार्ण करीन.” 19 परमे श्वर दे वाने मातीमधून जिमनीवरील सवर्
जातीचे प्राणी आिण आकाशातील सवर् जातीचे पक्षी उत्पन्न केले आिण त्यांना मनु ष्याकडे ने ले
आिण मनु ष्याने त्या सवार्न
ं ा नावे िदली. 20 आदामाने सवर् पाळीव प्राणी, आकाशातील सवर् पक्षी
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आिण सवर् वनपशू यांना नावे िदली. आदामाने हे सवर् पशू-पक्षी पािहले परं तु त्यांमध्ये त्यास सु संगत
असा मदतनीस सापडला नाही.
21 ते व्हा परमे श्वर दे वाने मनु ष्यास गाढ झोप लागू िदली, आिण तो झोपला असता परमे श्वराने
मनु ष्याच्या शरीरातून एक बरगडी काढली व ती जागा मांसाने बं द केली. 22 परमे श्वर दे वाने
मनु ष्याची बरगडी काढून ितची स्त्री बनवली आिण ितला मनु ष्याकडे आणले . 23 ते व्हा मनु ष्य
म्हणाला,
“��� �� ����� ������ ������� ��� � ������ �������� ���� ���;
मी ितला स्त्री म्हणजे नारी असे नाव दे तो,
कारण ती नरापासून बनवले ली आहे .”
24 म्हणून मनु ष्य आपल्या आई वडीलांस सोडू न आपल्या पत्नीला जडू न राहील आिण ती दोघे
एक दे ह होतील. 25 ते थे मनु ष्य व त्याची पत्नी ही दोघे ही नग्न होती, परं तु त्यांना कसलीच लाज
वाटत नव्हती.

3
. 5:12-21
परमे श्वर दे वाने िनमार्ण केले ल्या सवर् वनपशूंमध्ये सपर् हा अितशय धूतर् होता. तो स्त्रीला
म्हणाला, “ ‘��������� ��������� ������ �� ��� ���’ ��� ������ �������
������ �������� ��� ���?” 2 स्त्रीने सपार्ला उ र िदले , “��������� �������
��� ����� ��� ����. 3 परं तु बागे च्या मधोमध जे झाड आहे , त्याच्या फळािवषयी दे वाने
म्हटले , ते खाऊ नका. त्या झाडाला स्पशर्ही करू नका, नाहीतर तु म्ही मराल.”
4 सपर् त्या स्त्रीला म्हणाला, “������ ����� ����� ����. 5 कारण दे वास हे माहीत
आहे की, जर तु म्ही त्या झाडाचे फळ खाल त्याच िदवशी तु मचे डोळे उघडतील, व तु म्ही दे वांसारखे
बरे वाईट जाणणारे व्हाल.” 6 आिण स्त्रीने पािहले की, त्या झाडाचे फळ खाण्यास चां गले व
डोळ्यांना आनं द दे णारे व शहाणे करण्यासाठी इष्ट आहे , ते व्हा ितने त्याचे काही फळ घे ऊन खाल्ले .
आिण ितने आपल्याबरोबर आपल्या पतीसही त्या फळातून थोडे िदले व त्याने ते खाल्ले .
7 ते व्हा त्या दोघांचे डोळे उघडले व आपण नग्न आहोत असे त्यांना समजले ; ते व्हा त्यांनी
अं िजराची पाने एकत्र जोडू न आपणाला झाकण्यासाठी वस्त्रे तयार केली. 8 िदवसाचा थं ड वारा
सु टला असता परमे श्वर दे व बागे त आला. त्या वे ळी त्यांनी त्याचा आवाज ऐकला. आिण परमे श्वर
दे वाच्या समक्षते पासून दृष्टीआड व्हावे म्हणून मनु ष्य व त्याची पत्नी बागे च्या झाडांमध्ये लपली.
9 ते व्हा परमे श्वर दे वाने मनु ष्यास हाक मारुन म्हटले , “�� ���� ����?” 10 मनु ष्य म्हणाला,
“����� �� ���� ���� ���� � ��� ���� �����, कारण मी नग्न होतो. म्हणून मी
लपलो.” 11 परमे श्वर त्यास म्हणाला, “�� ���� ���� �� ���� ���� ��������? ज्या
झाडाचे फळ तू खाऊ नकोस अशी मी तु ला आज्ञा िदली होती त्या झाडाचे फळ तू खाल्ले स काय?”
12 मनु ष्य म्हणाला, “�� �� ������ ������ ������ ������ �����, ितने त्या
झाडाचे फळ मला िदले आिण म्हणून मी ते खाल्ले .” 13 मग परमे श्वर दे व त्या स्त्रीस म्हणाला,
“�� �� ��� �����?” �� ������ �������, “������� ��� ����� � ������ ��
�� �� ������.”
14 परमे श्वर दे व सपार्स म्हणाला, “�� �� ���������� ���� �������������� �
���� ������������� �� ����� ����. तू पोटाने सरपटत चालशील आिण आयु ष्यभर
तू माती खाशील. 15 तु झ्यामध्ये व स्त्रीमध्ये आिण तु झ्या बीजामध्ये *व स्त्रीच्या बीजामध्ये †
1

मी शत्रूत्व ठे वीन. तो तु झे डोके ठे चील आिण तू त्याची टाच फोडशील.”
*
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परमे श्वर दे व स्त्रीस म्हणाला, “������� ���� ���� ���� ������ ����� ��
��� ������ ��� ���� �� ������ ��������� �����; आिण तो तु झ्यावर अिधकार
चालवील.”
17 नं तर परमे श्वर दे व आदामाला म्हणाला, तू तु झ्या पत्नीची वाणी ऐकली आहे आिण ज्या
झाडाचे फळ खाऊ नकोस अशी आज्ञा िदले ली होती, त्या झाडाचे फळ तू खाल्ले आहे स. म्हणून
तु झ्यामु ळे भूमीला शाप आला आहे . तू ितजपासून अन्न िमळवण्यासाठी आपल्या आयु ष्याचे सवर्
िदवस कष्ट करशील; 18 जमीन तु झ्यासाठी काटे व कुसळे उत्पन्न करील आिण शे तातील वनस्पती
तु ला खाव्या लागतील. 19 तू माघारी जिमनीमध्ये जाशील तोपयर्ंत तू आपल्या िनढळाच्या घामाने
भाकर खाशील, तू मरणाच्या िदवसापयर्ंत अितशय काम करशील. कारण मातीमधून तू िनमार्ण
झाले ला आहे स; आिण मातीमध्ये तू परत जाशील.
20 आदामाने आपल्या पत्नीचे नाव हव्वा ‡ठे वले , कारण सवर् िजवं त मनु ष्यांची ती आई होती.
21 परमे श्वर दे वाने आदाम व त्याच्या पत्नीसाठी चामड ांची वस्त्रे केली; आिण ती त्यांना घातली.
22 परमे श्वर दे व म्हणाला, “����, मनु ष्य आपल्यातल्या एका सारखा होऊन त्यास बरे व वाईट
समजू लागले आहे . तर आता त्यास त्याच्या हातांनी जीवनाच्या झाडावरून ते फळ घे ऊन खाऊ
दे ऊ नये , आिण जर का तो ते फळ खाईल तर मग सदासवर्काळ तो िजवं त राहील.” 23 ते व्हा
परमे श्वर दे वाने मनु ष्यास ज्या जिमनीतून उत्पन्न केले होते ितची मशागत करण्यासाठी एदे न
बागे तन
ू बाहे र घालवून िदले . 24 दे वाने मनु ष्यास बागे तन
ू घालवले , आिण जीवनाच्या झाडाचे
रक्षण करण्यासाठी त्याने एदे न बागे च्या पूवकडे करुब ठे वले , आिण सवर् िदशांनी गरगर िफरणारी
ज्वालारूप एक तलवार ठे वली.
16

4
11:51;
. 11:4; 12:24
त्याची पत्नी हव्वा िहच्यासोबत वै वािहक सं बंध केला. ती गभर्वती झाली आिण ितने
काइनाला जन्म िदला. ते व्हा ती म्हणाली, परमे श्वराच्या साहाय्याने मला पु रुषसं तान लाभले आहे .
2 त्यानं तर ितने काइनाचा भाऊ हाबे ल याला जन्म िदला. आिण हाबे ल में ढपाळ बनला, पण काइन
शे तातील कामकरी झाला.
3 काही काळानं तर काइनाने परमे श्वरास शे तामधील फळां तले काही अपर्ण आणले . 4 हाबे लाने ही
आपल्या कळपातील प्रथम जन्मले ल्यांतन
ू , आिण पु ष्टातून अपर्ण आणले . परमे श्वराने हाबे ल
आिण त्याचे अपर्ण िस्वकारले . 5 परं तु त्याने काइन आिण त्याचे अपर्ण िस्वकारले नाही. यामु ळे
काइनाला फार राग आला, आिण त्याचे तोंड उतरले .
6 परमे श्वर काइनाला म्हणाला, “�� �� ��������? तु झा चे हरा का उतरला आहे ? 7 तू जर
चां गल्या गोष्टी करशील तर, मग तु झाही िस्वकार केला जाणार नाही का? परं तु तू जर योग्य ते
करणार नाहीस, तर पाप दाराशी टपून बसले आहे आिण त्याची तु झ्यावर ताबा िमळवण्याची इच्छा
आहे , परं तु तू त्यावर िनयं तर् ण केले पािहजे स.”
8 काइन आपला भाऊ हाबे ल याच्याशी बोलला, आिण असे झाले की ते शे तात असता, काइन
आपला भाऊ हाबे ल ह्याच्या िवरूद्ध उठला व त्यास त्याने ठार मारले .
9 परमे श्वर काइनास म्हणाला, “���� ��� ����� ���� ���?” ������� �����
����, “��� ����� ����; मी माझ्या भावाचा राखणदार आहे काय?”
10 दे व म्हणाला, “�� �� ��� �����? तु झ्या भावाच्या रक्ताची वाणी जिमनीतून िशक्षे साठी
ओरड करत आहे . 11 तर आता तु झ्या हातून तु झ्या भावाचे पडले ले रक्त िस्वकारण्यास ज्या
जिमनीने आपले तोंड उघडले आहे , ितचा तु ला शाप आहे . 12 जे व्हा तू जिमनीची मशागत करशील
ते व्हा ती आपले सत्व यापु ढे तु ला दे णार नाही. पृ थ्वीवर तू भटकत राहशील व िनवार्िसत होशील.”
1 मनु ष्याने
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परमे श्वरास म्हणाला, “���� ������ �� ��� ������������, इतकी मोठी
ती आहे . 14 खरोखर, तू मला या माझ्या भूमीवरून हाकलून लावले आहे स, आिण तु झ्या जवळ
मला ये ता ये णार नाही. पृ थ्वीवर तू मला भटकणारा व िनवार्िसत केले आिण जर मी कोणाच्या हाती
सापडे न तर तो मला ठार मारून टाकेल.” 15 परमे श्वर त्यास म्हणाला, “�� ���� �������
��� ����� �� ������ ����� ��� ������� ����.” ��������, तो कोणाला
सापडला तर त्यास कोणी िजवे मारू नये म्हणून, परमे श्वराने काइनावर एक खूण करून ठे वली.
13 काइन

16 काइन

परमे श्वरासमोरून िनघून गे ला आिण एदे नाच्या पूवस नोद प्रदे शात जाऊन रािहला.
काइनाने आपल्या पत्नीस जािणले , ती गभर्वती होऊन ितने हनोखाला जन्म िदला; काइनाने
एक नगर बां धले त्याने त्या नगराला आपल्या मु लाचे च हनोख हे नाव िदले . 18 हनोखाला इराद
झाला; इरादाला महय
ू ाएल झाला महय
ू ाएलास मथु शाएल झाला; आिण मथु शाएलास लामे ख
झाला. 19 लामे खाने दोन िस्त्रया केल्या. पिहलीचे नाव आदा व दुसरीचे नाव िसल्ला.
20 आदाने याबालास जन्म िदला; तो तं बत
ू राहणार्या व गु रे ढोरे पाळणार्या लोकांचा मूळपु रुष
झाला. 21 आिण त्याच्या भावाचे नाव यु बाल होते , तो तं तुवाद्य व वायु वाद्य वाजवणार्या
कलावं ताचा मूळपु रुष झाला. 22 िसल्ला िहला तु बल-काइन झाला; तो तां ब्याची व लोखं डाची
कामे करणार्या लोकांचा मूळपु रुष झाला. तु बल काइनास नामा नावाची बहीण होती.
23 लामे ख आपल्या बायकांना म्हणाला,
आदा आिण िसल्ला माझी वाणी ऐका;
लामे खाच्या बायकांनो, मी ज्या गोष्टी बोलतो त्याकडे कान लावा;
एका मनु ष्याने मला जखमी केले , मी त्यास ठार मारले ,
एका तरुणाने मला मारले म्हणून मी त्यास ठार केले .
24 जर काइनाबद्दल सातपट तर
लामे खाबद्दल सत्याह रपट सूड घे तला जाईल.
17

25 आदामाने पु न्हा पत्नीस जािणले आिण ितला पु त्र झाला. त्यांनी त्याचे नाव शे थ असे ठे वले .
हव्वा म्हणाली, “������ ���������� ������ ��� ����� ����� ���� ���, कारण
काइनाने त्यास िजवे मारले .” 26 शे थलाही मु लगा झाला, त्याचे नाव त्याने अनोश ठे वले ; त्या
काळापासून लोक परमे श्वराच्या नावाने धावा *करू लागले .
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आदामाच्या वं शावळीची नोंद अशी आहे . दे वाने मनु ष्य िनमार्ण केला त्या िदवशी त्याने
आपल्या प्रितरूपाचा म्हणजे आपल्यासारखा तो केला. 2 त्यांना नर व नारी असे उत्पन्न केले .
त्यांना आशीवार्द िदला व त्यांना िनमार्ण केले त्या वे ळी त्यांना आदाम हे नाव िदले .
3 आदाम एकशे तीस वषार्च
ं ा झाल्यावर त्यास त्याच्या प्रितरूपाचा म्हणजे त्याच्या सारखा
िदसणारा मु लगा झाला. त्याने त्याचे नाव शे थ ठे वले ; 4 शे थ जन्मल्यानं तर आदाम आठशे वष
जगला आिण या काळात त्यास आणखी मु ले व मु ली झाल्या. 5 अशा रीतीने आदाम एकंदर नऊशें
तीस वष जगला; नं तर तो मरण पावला.
6 शे थ एकशे पाच वषार्च
ं ा झाल्यावर त्यास अनोश झाला 7 अनोश झाल्यानं तर शे थ आठशे सात
वष जगला, त्या काळात त्यास आणखी मु ले व मु ली झाल्या; 8 शे थ एकंदर नऊशें बारा वष जगला,
मग तो मरण पावला.
1
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अनोश नव्वद वषार्च
ं ा झाल्यावर त्यास केनान झाला;
केनान झाल्यानं तर अनोश
आठशे पंधरा वष जगला; त्या काळात त्यास आणखी मु ले व मु ली झाल्या; 11 अनोश एकंदर
नऊशें पाच वष जगला; त्यानं तर तो मरण पावला.
12 केनान स र वषार्च
ं ा झाल्यावर तो महलले लाचा िपता झाला; 13 महलले ल झाल्यावर केनान
आठशे चाळीस वष जगला; त्या काळात त्यास आणखी मु ले व मु ली झाल्या; 14 केनान एकंदर
नऊशें दहा वष जगला, नं तर तो मरण पावला.
15 महलले ल पासष्ट वषार्च
ं ा झाल्यावर तो यारे दाचा िपता झाला; 16 यारे द जन्मल्यानं तर
महलले ल आठशे तीस वष जगला; त्या काळात त्यास आणखी मु ले व मु ली झाल्या; 17 महलले ल
एकंदर आठशे पं चाण्णव वष जगला; त्यानं तर तो मरण पावला.
18 यारे द एकशे बासष्ट वषार्च
ं ा झाल्यावर तो हनोखाचा िपता झाला; 19 हनोख झाल्यावर यारे द
आठशे वष जगला; त्या काळात त्यास आणखी मु ले व मु ली झाल्या; 20 यारे द एकंदर नऊशें बासष्ट
वष जगला; त्यानं तर तो मरण पावला. 21 हनोख पासष्ट वषार्च
ं ा झाल्यावर त्यास मथु शलह झाला;
22 मथु शलह जन्मल्यावर हनोख तीनशे वष दे वाबरोबर चालला. त्या काळात त्यास आणखी मु ले
व मु ली झाल्या; 23 हनोख एकंदर तीनशे पासष्ट वष जगला; 24 हनोख दे वाबरोबर चालला, आिण
त्यानं तर तो िदसला नाही, कारण दे वाने त्यास ने ले.
25 मथु शलह एकशे सत्याऐंशी वषार्च
ं ा झाल्यावर लामे खाचा िपता झाला. 26 लामे खाच्या
जन्मानं तर मथु शलह सातशे ब्याऐंशी वष जगला. त्या काळात त्यास आणखी मु ले व मु ली झाल्या.
27 मथु शलह एकंदर नऊशें ऐकोणस र वष जगला. त्यानं तर तो मरण पावला.
28 लामे ख एकशे ब्यां ऐशी वषार्च
ं ा झाल्यावर तो एका मु लाचा िपता झाला. 29 लामे खाने त्याचे
नाव नोहा ठे वून म्हटले , परमे श्वराने भूमी शािपत केली आहे ितच्यापासून ये णार्या कामात आिण
आमच्या हातां च्या श्रमात हाच आम्हां ला िवसावा दे ईल.
30 नोहा झाल्यावर लामे ख पाचशे पं चाण्णव वष जगला; त्या काळात त्यास आणखी मु ले व मु ली
झाल्या. 31 लामे ख एकंदर सातशे सत्याह र वष जगला. नं तर तो मरण पावला.
32 नोहा पाचशे वषार्च
ं ा झाल्यावर त्यास शे म, हाम व याफेथ नावाचे पु त्र झाले .
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पृ थ्वीवरील मनु ष्यांची सं ख्या वाढतच रािहली आिण त्यांना मु ली झाल्या, 2 ते व्हा
मानवजातीच्या मु ली आकषर्क आहे त असे दे वपु त्रांनी *पािहले , त्यां च्यापै की त्यांना ज्या
आवडल्या त्या त्यांनी िस्त्रया करून घे तल्या. 3 परमे श्वर म्हणाला, “���� �����
†���������� ������� ������ ����, कारण ते दे ह आहे त. ते एकशें वीस वष जगतील.”
4 त्या िदवसात आिण त्यानं तरही, महाकाय मानव ‡पृ थ्वीवर होते . दे वाचे पु त्र मनु ष्यां च्या
मु लीपाशी गे ले, आिण त्यां च्याकडू न त्यांना मु ले झाली, ते व्हा हे घडले . प्राचीन काळचे जे बलवान,
नामां िकत पु रूष ते हे च.
5 पृ थ्वीवर मानवजातीची दुष्टता मोठी आहे , आिण त्यां च्या मनात ये णार्या िवचारातील प्रत्ये क
कल्पना केवळ एकसारखी वाईट असते , असे परमे श्वराने पािहले . 6 म्हणून पृ थ्वीवर मनु ष्य िनमार्ण
केल्याबद्दल परमे श्वरास वाईट वाटले , आिण तो मनात फार दुःखी झाला.
7 म्हणून परमे श्वर म्हणाला, “�� ������� �������� ������ �������������
���� ����; तसे च मनु ष्य, पशू, सरपटणारे प्राणी, व आकाशातील पक्षी या सवार्च
ं ा मी नाश
करीन, कारण या सवार्न
ं ा उत्पन्न केल्याचे मला दुःख होत आहे .” 8 परं तु नोहावर परमे श्वराची
कृपादृष्टी झाली.
*
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9 या नोहासं बंधीच्या घटना आहे त;

नोहा आपल्या काळच्या लोकांमध्ये नीितमान आिण िनदोर्ष
मनु ष्य होता. नोहा दे वाबरोबर चालला 10 नोहाला शे म, हाम व याफेथ नावाचे तीन पु त्र होते .
11 दे वाच्या समक्षते त पृ थ्वी भ्रष्ट झाले ली होती, आिण िहं साचाराने भरले ली होती. 12 दे वाने
पृ थ्वी पािहली; आिण पाहा, ती भ्रष्ट होती, कारण पृ थ्वीवर सवर् प्राण्यांनी आपला मागर् भ्रष्ट
केला होता.
. 11:7; 1
. 3:20
दे व नोहाला म्हणाला, “�� ����� ��, सवर् प्राण्यांचा नाश करण्याची वे ळ आता
आली आहे ; कारण त्यां च्यामु ळे पृ थ्वी अनथर् िहं साचाराने भरली आहे . खरोखरच मी पृ थ्वीसह त्यांचा
नायनाट करीन.” 14 ते व्हा आपणासाठी गोफेर लाकडाचे एक तारू कर; तू त्यामध्ये खोल्या कर आिण
त्यास सवर्तर् म्हणजे आतून व बाहे रून डांबर लाव. 15 दे व म्हणाला, “������� ������ ��
������ ����������� �����. ते तीनशे हात लांब, पन्नास हात रुं द, आिण तीस हात उं च
असावे .
16 तारवाला छतापासून सु मारे अठरा इं चावर एक िखडकी कर. तारवाच्या एका बाजूस दार ठे व
आिण तारवाला खालचा, मधला व वरचा असे तीन मजले कर. 17 आिण ऐक, आकाशाखाली
ज्यां च्यामध्ये जीवनाचा श्वास आहे अशा सवर् दे हधार्यांचा नाश करण्यासाठी मी पृ थ्वीवर
जलप्रलय आणीन. पृ थ्वीवर जे सवर् आहे ते मरण पावतील.
18 मी तु झ्याबरोबर आपला एक करार स्थापीन. तू, तु झ्यासोबत तु झे पु त्र, तु झी पत्नी आिण
तु झ्या सु ना यांना घे ऊन तारवात जाशील. 19 तसे च पृ थ्वीवरील प्रत्ये क जातीतील सजीव
प्राण्यांपैकी दोन-दोन तु झ्याबरोबर िजवं त ठे वण्यासाठी तु झ्याबरोबर तू तारवात ने ; ते नर व मादी
असावे त.
20 पक्षयां च्या प्रत्ये क जातीतून, आिण मोठ ा पशूंच्या प्रत्ये क जातीतून आिण भूमीवर
रां गणार्या प्राण्यां च्या प्रत्ये क जातीतून दोन दोन िजवं त राहण्यासाठी तु झ्याकडे ये तील.
21 तसे च खाण्यात ये ते असे सवर् प्रकारचे अन्न तु झ्याजवळ आणून ते साठवून ठे व. ते तु ला व
त्यांना खाण्यासाठी होईल.” 22 नोहाने हे सवर् केले . दे वाने आज्ञा िदल्याप्रमाणे त्याने सवर्काही
केले .
13 म्हणून

7
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1 नं तर परमे श्वर नोहाला म्हणाला, “��, तू आिण तु झ्या कुटु ं बातील सवार्न
ं ी तारवात यावे , कारण

या िपढीमध्ये तूच मला नीितमान िदसला आहे स. 2 प्रत्ये क शु द्ध जातीच्या प्राण्यांपैकी नर व
माद्यां च्या सात सात जोड ा घे , इतर शु द्ध नाहीत त्या प्राण्यापै की, नर व मादी अशी दोन दोन घे .
3 आिण आकाशातल्या पक्षां च्या नर व मादी अशा सात जोड ा तु झ्याबरोबर तारवात ने . अशाने
पृ थ्वीवर त्यांचे बीज राहील.
4 आतापासून सात िदवसानी मी पृ थ्वीवर चाळीस िदवस व चाळीस रात्र पाऊस पाडीन. मी
िनमार्ण केले ल्या प्रत्ये क िजवं त गोष्टींचा मी पृ थ्वीवरून नाश करीन.” 5 परमे श्वराने आज्ञा
िदल्याप्रमाणे नोहाने सवर्काही केले .
6 जलप्रलय आला ते व्हा नोहा सहाशे वषार्च
ं ा होता. 7 नोहा, त्याची मु ले, त्याची पत्नी, आिण
त्याच्या मु लां च्या िस्त्रया, हे सवर् जलप्रलयामु ळे तारवात गे ले.
8 पृ थ्वीवरील शु द्ध व अशु द्ध पशु तन
ू , पक्षी आिण जिमनीवर रां गणारे सवर्काही, 9 दे वाने नोहाला
सां िगतल्याप्रमाणे दोन-दोन नर व मादी असे ते नोहाकडे आले आिण तारवात गे ले. 10 मग सात
िदवसानं तर पृ थ्वीवर पाऊस पडण्यास व जलप्रलय ये ण्यास सु रुवात झाली.

7:11

9

उत्पि

8:11

11 नोहाच्या जीवनातील सहाशाव्या वषार्च्या दुसर्या मिहन्याच्या सतराव्या िदवशी पृ थ्वीतील

पाण्याचे सवर् झरे फुटले व पाणी उफाळू न वर आले व जिमनीवरुन वाहू लागले . त्याच िदवशी
मु सळधार पाऊस पडण्यास सु रुवात झाली. आिण आकाशाच्या िखडक्या उघडल्या. 12 पावसास
सु रुवात झाली आिण चाळीस िदवस व चाळीस रात्र पृ थ्वीवर पाऊस पडत होता.
13 त्याच िदवशी नोहा आिण त्याची मु ले शे म, हाम आिण याफेथ आिण नोहाची पत्नी व त्यां च्या
बरोबर त्याच्या मु लां च्या तीन बायकांनीही तारवात प्रवे श केला. 14 त्यां च्याबरोबर प्रत्ये क रानटी
प्राणी त्याच्या जातीप्रमाणे आिण प्रत्ये क पाळीव प्राणी त्याच्या जातीच्या प्रकाराप्रमाणे
आिण पृ थ्वीवर रां गणारी प्रत्ये क गोष्ट ितच्या जातीच्या प्रकाराप्रमाणे , आिण प्रत्ये क पक्षी
त्याच्या जातीच्या प्रकाराप्रमाणे , प्रत्ये क प्रकारचा पं ख असले ला प्राणी, यांनी तारवात प्रवे श
केला.
15 ज्यां च्या शरीरात जीवनाचा श्वास आहे असे सवर् दोन दोन तारवात नोहाकडे आले आिण
त्यांनी तारवात प्रवे श केला. 16 दे वाने त्यास आज्ञा िदल्याप्रमाणे सवर् प्रकारचे दे हधारी प्राणी
नर व मादी असे तारवात गे ले. मग परमे श्वराने दार बं द केले .
17 मग पृ थ्वीवर चाळीस िदवस पूर आला आिण पाणी वाढले आिण तारू जिमनीपासून उचलले
गे ले. 18 मु सळधार पावसाचा जोर वाढत गे ला आिण पृ थ्वीवर पाण्याचा जोर खूप वाढत गे ला, आिण
तारू पाण्यावर तरं गू लागले .
19 पृ थ्वीवरील पाणी जोराने उं च आिण उं च वाढत गे ले. आकाशाखालील सवर् उं च पवर्त पूणर्पणे
त्याखाली झाकू न गे ले; 20 पाणी पवर्त िशखरावर पं धरा हातापे क्षा* अिधक उं च इतके वर चढले .
21 पृ थ्वीवरील हालचाल करणारे सवर् िजवं त प्राणी, सवर् पक्षी, गु रे ढोरे , वनपशू, थव्याने राहणारे
प्राणी, आिण सवर् मानवजात मरून गे ले. 22 ज्यां च्या नाकपु ड ात जीवनाचा श्वास होता असे ,
कोरड ा जिमनीवरील सवर्जण मरण पावले .
23 अशा रीतीने दे वाने सवर्काही म्हणजे मानव, पशू, सरपटणारे प्राणी आिण आकाशातील पक्षी
अशा सवर् मोठ ा जीवधारी प्राण्यांचा नाश केला. पृ थ्वीच्या पाठीवरून त्या सवार्च
ं ा नाश करण्यात
आला. केवळ नोहा आिण तारवात त्याच्या सोबत जे होते ते च फक्त वाचले . 24 एकशे पन्नास िदवस
पृ थ्वीवर पाण्याचा जोर होता.

8
1 दे वाने नोहा, त्याच्यासोबत तारवात असले ले सवर् वन्यप्राणी आिण सवर् गु रे ढोरे यांची आठवण
केली. दे वाने पृ थ्वीवर वारा वाहण्यास लावला, आिण पाणी मागे हटण्यास सु रवात झाली.
2 पाण्याचे खोल झरे आिण आकाशाच्या िखडक्या बं द झाल्या, आिण पाऊस पडण्याचा थांबला.
3 पृ थ्वीवरून पु राचे पाणी एकसारखे मागे हटत गे ले. आिण दीडशे िदवसाच्या अखे रीस पु ष्कळ पाणी
कमी झाले .
4 सातव्या मिहन्याच्या सतराव्या िदवशी तारू अरारात पवर्तावर थांबले . 5 दहाव्या मिहन्यापयर्ंत
पाणी एकसारखे हटत गे ले. दहाव्या मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी पवर्तांचे माथे िदसू लागले .
6 चाळीस िदवसानं तर नोहाने तयार केले ली तारवाची िखडकी उघडली 7 त्याने एक कावळा बाहे र
सोडला आिण पृ थ्वीवरील पाणी सु कून जाईपयर्ंत तो इकडे ितकडे उडत रािहला.
8 नं तर जिमनीच्या वरील भागावरून पाणी मागे हटले आहे की नाही हे पाहण्याकिरता नोहाने
एक कबु तर बाहे र सोडले , 9 परं तु कबु तराला पाय टे कण्यास जागा िमळाली नाही आिण ते
त्याच्याकडे तारवात परत आले , कारण सवर् पृ थ्वी पाण्याने झाकली होती. ते व्हा त्याने हात बाहे र
काढून त्यास आपल्याबरोबर तारवात घे तले .
10 तो आणखी सात िदवस थांबला. आिण त्याने पु न्हा कबु तराला तारवाबाहे र सोडले ; 11 ते कबु तर
सं ध्याकाळी त्याच्याकडे परत आले . आिण पाहा, त्याच्या चोचीत जै तन
ू झाडाचे नु कते च तोडले ले

*
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पान होते . यावरुन पृ थ्वीवरील पाणी कमी झाले असल्याचे नोहाला समजले .
नोहा आणखी
सात िदवस थांबला आिण त्याने कबु तरास पु न्हा बाहे र सोडले . ते परत त्याच्याकडे आले नाही.
13 असे झाले की, सहाशे एकाव्या वषार्च्या पिहल्या मिहन्याचा पिहल्या िदवशी पृ थ्वीवरील
पाणी सु कून गे ले, ते व्हा नोहाने तारवाचे आच्छादन काढून बाहे र पािहले , तो पाहा, जिमनीचा वरील
भाग कोरडा झाले ला होता. 14 दुसर्या मिहन्याच्या स ािवसाव्या िदवसापयर्ंत पृ थ्वी कोरडी झाली
होती.
15 दे व नोहाला म्हणाला, 16 “��, तु झी पत्नी, तु झी मु ले व तु झ्या मु लां च्या िस्त्रया यांना
तु झ्याबरोबर घे ऊन तारवाच्या बाहे र ये . 17 तु झ्या बरोबर पक्षी, गु रे ढोरे आिण पृ थ्वीवर रां गणारा
प्रत्ये क प्राणी यांसह प्रत्ये क िजवं त दे हधारी प्राणी बाहे र आण. यासाठी की, त्यांची सं पण
ू र्
पृ थ्वीभर सवर्तर् असं ख्य पट भरभराट व्हावी आिण पृ थ्वीवर ते बहुगु िणत व्हावे त.”
18 ते व्हा नोहा, त्याची पत्नी, मु ले व मु लां च्या िस्त्रया यां च्यासह तारवातून बाहे र आला;
19 त्याच्या बरोबरचा प्रत्ये क िजवं त प्राणी, प्रत्ये क रां गणारा प्राणी व प्रत्ये क पक्षी, पृ थ्वीवर
हालचाल करणारा प्रत्ये क जीव, आपापल्या जातीप्रमाणे तारवातून बाहे र आले .
20 नोहाने परमे श्वराकरता एक वे दी बां धली. त्याने शु द्ध पक्षयां तन
ू काही आिण शु द्ध पशु ं तन
ू
काही घे तले , आिण त्यांचे वे दीवर होमापर्ण केले . 21 परमे श्वराने तो सु खकारक सु गंध घे तला
आिण आपल्या मनात म्हटले , “��������� �� ������ ������ ��� ����� ����;
मानवाच्या मनातील योजना बालपणापासूनच वाईट आहे त. मी आता केले आहे त्याप्रमाणे मी
पु न्हा कधीही सवर् िजवांचा नाश करणार नाही. 22 जोपयर्ंत पृ थ्वी राहील तोपयर्ंत पे रणी व कापणी,
थं डी व ऊन, िहवाळा व उन्हाळा, िदवस व रात्र व्हावयाची थांबणार नाहीत.”
12
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1 नं तर दे वाने नोहाला व त्याच्या मु लांना आशीवार्द िदला आिण म्हटले , “������ ����,
बहुगु िणत व्हा आिण पृ थ्वी भरून टाका. 2 पृ थ्वीवरील प्रत्ये क िजवं त प्राणी, आकाशातील
प्रत्ये क पक्षी, जिमनीवर सरपटणारे सवर् प्राणी आिण समु दर् ातील सवर् मासे ह्यां च्यावर तु मचे
भय व धाक राहील; ते तु मच्या कह्यात िदले आहे त. 3 प्रत्ये क हालचाल करणारा प्राणी हा
तु मचे अन्न होईल. जशा मी िहरव्या वनस्पती िदल्या आहे त, तसे च आता सवर्काही तु म्हास
दे त आहे . 4 पण ज्यामध्ये त्याचे जीवन म्हणजे रक्त आहे , ते मांस तु म्ही खाऊ नये . 5 परं तु
तु मच्या रक्तासाठी, जे रक्त तु मचे जीवन आहे , त्याबद्दल मी आवश्यक भरपाई घे ईन. प्रत्ये क
प्राण्याच्या हातून मी ती घे ईन. मनु ष्याच्या हातून, म्हणजे ज्याने आपल्या भावाचा खून केला
आहे त्याच्या हातून, त्या मनु ष्याच्या िजवाबद्दल मी भरपाईची मागणी करीन. 6 जो कोणी
मनु ष्याचे रक्त पाडतो, त्याचे रक्त मनु ष्याकडू न पाडले जाईल, कारण दे वाने मनु ष्यास त्याच्या
प्रितरूपाचे बनवले आहे . 7 तु म्ही मात्र फलदायी आिण बहुगु िणत व्हा, सवर् पृ थ्वीवर िवस्तारा,
आिण ितच्यावर बहुगु िणत व्हा.” 8 मग दे व नोहाला व त्याच्या मु लांना म्हणाला, 9 “����
���! मी तु मच्याशी व तु मच्या नं तर तु मच्या वं शजाशी एक करार स्थापन करतो, 10 आिण
तु मच्याबरोबर असले ले सवर् िजवं त प्राणी, म्हणजे तु मच्याबरोबर तारवातून बाहे र आले ले पक्षी,
गु रे ढोरे , आिण पृ थ्वीवर राहणारे सवर् प्राणी त्यां च्याशीही एक करार स्थािपत करतो. 11 अशा
प्रकारे मी तु मच्याशी करार स्थािपत करतो की, यापु ढे पु राच्या पाण्याने पृ थ्वीवरील सवर् दे ह पु न्हा
कधीही नष्ट केले जाणार नाहीत व पु न्हा कधीही पु राने पृ थ्वीचा नाश होणार नाही.” 12 दे व
म्हणाला, “�� ����������� ��� ������������, व तु मच्याबरोबर जे सवर् िजवं त जीव
आहे त त्यां च्यामध्ये भावी िपढ ानिपढ ासाठी हा करार केल्याची िनशाणी हीच आहे . 13 मी ढगात
मे घधनु ष्य ठे वले आहे ; ते सवर् पृ थ्वी व माझ्यामध्ये केले ल्या कराराची िनशाणी आहे . 14 मी जे व्हा
पृ थ्वीवर ढग आणीन ते व्हा तु म्हास ढगात मे घधनु ष्य िदसे ल, 15 नं तर मी ते पाहीन ते व्हा मी
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तु मच्याशी व पृ थ्वीवरील सवर् दे हातल्या िजवं त प्राण्यां शी केले ल्या माझ्या कराराची मला आठवण
होईल, या कराराप्रमाणे पु राच्या पाण्याने पृ थ्वीवरील सवर् दे हाचा पु न्हा कधीही नाश करणार नाही.
16 मे घधनु ष्य ढगात राहील आिण जो सवर्काळचा करार दे व आिण पृ थ्वीवरील सवर् दे हातले िजवं त
प्राणी यां च्यामध्ये आहे त्याची आठवण म्हणून मी त्याकडे पाहीन.” 17 नं तर दे व नोहाला म्हणाला,
“�� ��������� ����������� � ���������� ���� ���������� �������
�������� ������� ������ ���.”
पु त्र तारवाबाहे र आले ; त्यांची नावे शे म, हाम व याफेथ अशी होती. आिण
हाम हा कनानाचा िपता होता 19 हे नोहाचे तीन पु त्र होते , आिण यां च्यापासूनच सवर् पृ थ्वीवर
लोकिवस्तार झाला. 20 नोहा शे तकरी बनला, आिण त्याने एक द्राक्षमळा लावला. 21 तो थोडा
द्राक्षरस प्याला आिण तो धुं द झाला. तो त्याच्या तं बत
ू उघडा-वाघडा पडला होता. 22 ते व्हा
कनानाचा िपता हाम याने आपला िपता उघडा-वागडा पडले ला असल्याचे पािहले व त्याने तं बच्ू या
बाहे र ये ऊन ते आपल्या भावांना सां िगतले . 23 मग शे म व याफेथ यांनी एक कपडा घे तला व तो
आपल्या खां द्यावर ठे वून ते पाठमोरे तं बत
ू गे ले. अशा प्रकारे त्यांनी आपल्या िपत्याची नग्नता
झाकली; पाठमोरे असल्यामु ळे ती त्यांना िदसली नाही. 24 जे व्हा नोहा नशे तन
ू जागा झाला, ते व्हा
आपला धाकटा मु लगा हाम याने काय केले हे त्यास समजले . 25 ते व्हा नोहा म्हणाला, “����
����� ����, तो आपल्या भावाच्या गु लामातील सवार्ंत खालचा गु लाम होवो.” 26 तो म्हणाला,
“������ ��� �������� ��������� ���.
कनान त्याचा से वक होवो.
27 दे व याफेथाचा अिधक िवस्तार करो,
आिण शे माच्या तं बत
ू तो त्याचे घर करो.
कनान त्यांचा से वक होवो.”
28 पूरानं तर नोहा तीनशे पन्नास वष जगला; 29 नोहा एकू ण नऊशें पन्नास वष जगला; मग
त्यानं तर तो मरण पावला.
18 नोहाबरोबर त्याचे
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नोहाच्या शे म, हाम व याफेथ या मु लांचे वं शज हे आहे त. पु रानं तर त्यांना मु ले झाली.
2 याफेथाचे पु त्र* गोमर, मागोग, माद्य, यावान, तु बाल, मे शेख व तीरास हे होते . 3 गोमरचे पु त्र
आष्कनाज, रीफाथ व तोगामार् हे होते . 4 यावानाचे पु त्र अलीशा, ताशीर्श, िक ीम व दोदानीम
हे होते . 5 यां च्यापै की समु दर् िकनारपट् टीवरील लोक वे गळे झाले आिण आपापल्या भाषे नुसार,
कुळानु सार त्यांनी दे श वसवले . 6 हामाचे पु त्र कू श, िमस्राईम, पूट व कनान होते . 7 कू शाचे पु त्र
सबा, हवीला, साब्ता, रामा, व साब्तका होते आिण रामाचे पु त्र शबा व ददान हे होते . 8 कू शाने
िनम्रोदाला जन्म िदला, जो पृ थ्वीवरचा पिहला जगजे ा बनला. 9 तो परमे श्वरापु ढे पराक् रमी
िशकारी मनु ष्य बनला. त्यामु ळे “������������� ������������� ��������
������” ��� ���� ���� ���. 10 त्याच्या राज्याची पिहली मु ख्य िठकाणे िशनार दे शातील
बाबे ल†, एरक, अक्काद व कालने ही होती. 11 त्या दे शातून तो अश्शूर दे शास गे ला व ते थे त्याने
िननवे , रहोबोथ, ईर, कालह ही शहरे बां धली 12 आिण िननवे व कालह यां च्या दरम्यान त्याने
रे सन नावाचे शहर वसवले . हे एक मोठे शहर आहे . 13 िमस्राईम हा लूदीम, अनामीम, लहाबीम,
नाप्तु हीम, 14 पात्रुसीम, कास्लूहीम (ज्यां च्यापासून पिलष्टी झाले ), व कफतोरीम, ह्यांचा िपता
बनला. 15 कनान हा त्याचा प्रथम जन्मले ला मु लगा सीदोन आिण हे थ यांचा, 16 तसे च यबूसी,
अमोरी, िगगार्शी, 17 िहव्वी, आकीर् व शीनी 18 अवार्दी, समारी व हमाथी यांचा िपता होता. त्यानं तर
1
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कनानाची कुळे सवर्तर् पसरली.
कनान्यांची सीमा सीदोनापासून गराराकडे जाते त्या वाटे ने
गज्जा शहरापयर्ंत होती. सदोम व गमोरा व तसे च अदमा व सबोियम या शहरांकडे जाणार्या
वाटे वर ले शापयर्ंत ती होती. 20 कू ळ, भाषा, दे श व यांनुसार हे सवर् हाम याचे वं शज होते . 21 शे म
हा याफेथाचा वडील भाऊ होता. एबर हा शे म यांचा वं शज होता. तो सवर् एबर लोकांचा मूळ
पु रुष होता. 22 शे म याचे पु त्र एलाम, अश्शूर, अपर्क्षद, लूद व अराम हे होते . 23 अरामाचे पु त्र
ऊस, हल
ू , गे तेर, आिण मे शेख हे होते . 24 अपर्क्षद हा शे लहचा िपता झाला, शे लह हा एबरचा
िपता झाला. 25 एबर याला दोन मु ले झाली. एकाचे नाव पे लेग होते , कारण त्याच्या काळात
पृ थ्वीची िवभागणी झाली; त्याच्या भावाचे नाव यक्तान होते . 26 यक्तान अलमोदाद, शे लेफ,
हसमार्वेथ, ये रह 27 हदोराम, ऊजाल, िदक्ला 28 ओबाल, अबीमाएल, शबा, 29 ओफीर, हवीला व
योबाब यांचा िपता झाला. हे सवर् यक्तानाचे पु त्र होते . 30 त्यांचा प्रदे श मे शापासून पूवकडील
डोंगराळ भागात, से फर प्रदे शापयर्ंत होता. 31 आपआपली कुळे , आपापल्या भाषा, दे श व राष्ट् रे
यांपर् माणे िवभागणी झाले ले हे शे माचे पु त्र. 32 िपढ ा व राष्ट् रे ह्यांनुसार ही नोहाच्या मु लांची
कुळे आहे त. महापु रानं तर यां च्यापासून वे गवे गळी राष्ट् रे िनमार्ण होऊन पृ थ्वीवर पसरली.
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आिण शब्द समान होते . 2 ते पूवकडे
प्रवास करत असताना त्यांना िशनार दे शात एक मै दान लागले आिण त्यांनी ते थेच वस्ती केली.
3 ते एकमे कांना म्हणाले , “���, आपण िवटा करू व त्या पक्क्या भाजू.” ������������
������������ �������� ���� ��� ���������� ����� ����. 4 मग लोक
म्हणाले , “���, आपण आपल्यासाठी नगर बां ध ू आिण ज्याचे िशखर आकाशापयर्ंत पोहचे ल असा
उं च बु रूज बां ध,ू आिण आपण आपले नाव होईल असे करू या. आपण जर असे केले नाही, तर
पृ थ्वीच्या पाठीवर आपली पां गापां ग होईल.” 5 आदामाच्या वं शजांनी बां धले ले ते नगर व तो बु रूज
पाहण्यासाठी म्हणून परमे श्वर खाली उतरून आला. 6 परमे श्वर दे व म्हणाला, “����, हे सवर् लोक
एक असून, एकच भाषा बोलतात आिण ही तर त्यांची सु रुवात आहे ! लवकरच, जे काही करण्याचा
त्यांचा हे तू आहे ते करणे त्यांना मु ळीच अशक्य होणार नाही. 7 चला आपण खाली जाऊन त्यां च्या
भाषे चा घोटाळा करून टाकू . मग त्यांना एकमे कांचे बोलणे समजणार नाही.” 8 मग परमे श्वराने
पृ थ्वीभर त्यांची पां गापां ग केली आिण म्हणून नगर बां धण्याचे काम त्यांनी थांबवले . 9 त्यामु ळे त्या
िठकाणाचे नाव बाबे ल पडले , कारण ते थे परमे श्वराने सवर् पृ थ्वीच्या भाषे चा घोटाळा केला आिण
परमे श्वराने त्यांना ते थन
ू सवर् पृ थ्वीच्या पाठीवर पां गिवले .
1 आता पृ थ्वीवरील सवर् लोक एकच भाषे चा वापर करत होते

. 10:21-31; 1
. 1:17-27;
3:34-36
शे माची वं शावळ: जलप्रलयानं तर दोन वषार्न
ं ी शे म शं भर वषार्च
ं ा झाला होता आिण तो
अपर्क्षदाचा िपता झाला. 11 अपर्क्षदाला जन्म िदल्यानं तर शे म पाचशे वष जगला, तो आणखी
मु ले व मु लींचा िपता झाला. 12 अपर्क्षद पस्तीस वषार्च
ं ा झाला ते व्हा त्याने शे लहाला जन्म िदला.
13 शे लहाला जन्म िदल्यानं तर अपर्क्षद चारशे तीन वष जगला व त्याने आणखी मु लांना व मु लींना
जन्म िदला. 14 जे व्हा शे लह तीस वषार्च
ं ा झाला ते व्हा त्याने एबरला जन्म िदला; 15 एबरला जन्म
िदल्यावर शे लह चारशे तीन वष जगला व त्याने आणखी मु लांना व मु लींना जन्म िदला. 16 एबर
चौतीस वषार्च
ं ा झाला ते व्हा त्याने पे लेगाला जन्म िदला. 17 पे लेग झाल्यावर एबर चारशे तीस
वष जगला व त्याने आणखी मु लांना व मु लींना जन्म िदला. 18 पे लेग तीस वषार्च
ं ा झाला, ते व्हा
त्याने रऊ याला जन्म िदला. 19 रऊ याला जन्म िदल्यावर पे लेग दोनशे नऊ वष जगला व त्याने
आणखी मु लांना व मु लींना जन्म िदला. 20 रऊ ब ीस वषार्च
ं ा झाला, ते व्हा त्याने सरुगाला जन्म
िदला. 21 सरुगाला जन्म िदल्यावर रऊ दोनशे सात वष जगला व त्याने आणखी मु लांना व मु लींना
10 ही
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23 नाहोराला

जन्म िदला.
तीस वषार्च
ं ा झाला, ते व्हा त्याने नाहोराला जन्म िदला.
जन्म
िदल्यावर सरुग दोनशे वष जगला आिण त्याने आणखी मु लांना व मु लींना जन्म िदला. 24 नाहोर
एकोणतीस वषार्च
ं ा झाला, ते व्हा त्याने ते रहाला जन्म िदला. 25 ते रहाला जन्म िदल्यावर नाहोर
आणखी एकशे एकोणीस वष जगला आिण त्याने मु लांना व मु लींना जन्म िदला. 26 ते रह स र
वषार्च
ं ा झाला, ते व्हा त्याने अब्राम, नाहोर व हारान यांना जन्म िदला.
27 ते रहाची वं शावळ ही: ते रहाने अब्राम, नाहोर व हारान यांना जन्म िदला. हारानाने लोटाला
जन्म िदला. 28 हारान, आपला िपता ते रह िजवं त असताना आपली जन्मभूमी खास्द्यांचे ऊर ये थे
मरण पावला. 29 अब्राम व नाहोर या दोघांनीही लग्न केले . अब्रामाच्या पत्नीचे नाव साराय
आिण नाहोरच्या पत्नीचे नाव िमल्का होते . िमल्का ही हारानाची मु लगी होती. हा हारान िमल्का
व इस्का यांचा िपता होता. 30 साराय वांझ होती, ितला मूलबाळ नव्हते . 31 मग ते रह आपले कुटु ं ब
घे ऊन म्हणजे आपला मु लगा अब्राम, हारानचा मु लगा लोट, आिण आपली सून म्हणजे अब्रामाची
पत्नी साराय यांना बरोबर घे ऊन खास्द्यांचे ऊर ये थन
ू कनान दे शास जाण्यासाठी िनघाला आिण
प्रवास करीत ते हारान प्रदे शापयर्ंत ये ऊन ते थे रािहले . 32 ते रह दोनशे पाच वष जगला; त्यानं तर
तो हारान ये थे मरण पावला.
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. 7:2-5
आता परमे श्वर अब्रामाला म्हणाला, “�� ���� ���, आपले नातलग आिण बापाचे घर
सोडू न मी दाखवीन त्या दे शात जा. 2 मी तु झे मोठे राष्ट् र करीन आिण मी तु ला आशीवार्द दे ईन
आिण मी तु झे नाव मोठे करीन आिण तू आशीवार्िदत होशील, 3 जे लोक तु ला आशीवार्द दे तील
त्यांना मी आशीवार्द दे ईन, परं तु जो कोणी तु झा अनादर करील त्यास मी शाप दे ईन. तु झ्यामु ळे
पृ थ्वीवरील सवर् कुटु ं बे आशीवार्िदत होतील.” 4 परमे श्वराने अब्रामाला सां िगतल्याप्रमाणे त्याने
केले , तो गे ला आिण त्याच्याबरोबर लोट गे ला. त्याने हारान सोडले त्या वे ळी अब्राम पं चाह र
वषार्च
ं ा होता. 5 अब्रामाने त्याची पत्नी साराय, त्याच्या भावाचा मु लगा लोट आिण हारान
प्रदे शामध्ये त्यांनी जमा केले ली सवर् मालम ा, आिण हारानात िवकत घे तले ले लोक या सवार्न
ं ा
बरोबर घे तले . ते कनान दे शात जाण्यासाठी िनघाले आिण कनान दे शात आले . 6 अब्राम कनान
दे शातून प्रवास करीत शखे मापयर्ंत मोरे च्या एलोन झाडापयर्ंत गे ला. त्या काळी त्या दे शात
कनानी लोक राहत होते . 7 परमे श्वर अब्रामाला दशर्न दे ऊन म्हणाला, “�� ��� �� ������
�������� ����.” ���� ������ ����������� ��������� ����� ���� ����
���� ������ ������������� ���� ������. 8 मग अब्राम ते थन
ू िनघाला आिण
प्रवास करीत तो बे थेलच्या पूवस डोंगराळ भागात पोहचला व त्याने ते थे तं बू ठोकला; ते थन
ू
बे थेल पिश्चमे स होते आिण आय शहर पूवस होते ; ते थे त्याने परमे श्वरासाठी दुसरी वे दी बां धली
आिण परमे श्वराचे नाव घे ऊन प्राथर्ना केली. 9 त्यानं तर अब्राम पु न्हा पु ढच्या प्रवासास िनघाला
व दिक्षणे कडील ने गेब वाळवं टाकडे गे ला.
1

. 20:1-18; 26:1-11
त्या काळी त्या प्रदे शात मोठा दुष्काळ पडला; म्हणून अब्राम खाली िमसर दे शामध्ये
राहायला गे ला. कारण दे शात तीव्र दुष्काळ पडला होता. 11 िमसर दे शात प्रवे श करण्यापूवीर्
अब्राम आपली पत्नी साराय िहला म्हणाला, “���� ��� ����� ��� ��, तू अितशय सुं दर
स्त्री आहे स. 12 िमसराचे लोक जे व्हा तु ला पाहतील ते व्हा ते म्हणतील, ही त्याची पत्नी आहे ,
आिण मग तु झ्यासाठी ते मला मारून टाकतील, परं तु तु ला िजवं त ठे वतील. 13 म्हणून, तू माझी
बहीण आहे स, असे तू लोकांस सां ग. म्हणजे तु झ्यामु ळे माझे बरे होईल, आिण ते मला मारणार
10

12:14

14

उत्पि

13:18

14 अब्रामाने

नाहीत, अशा रीतीने तू माझा जीव वाचवशील.”
जे व्हा िमसर दे शात प्रवे श केला,
ते व्हा ते थील लोकांनी पािहले की साराय ही फार सुं दर स्त्री आहे . 15 िमसर दे शाचा राजा फारो
याच्या राजकुमारांनी सारायला पािहले व त्यांनी आपला राजा फारो याच्याजवळ ितच्या सौंदयार्ची
स्तु ती केली आिण ितला राजाच्या घरी घे ऊन जाण्यात आले . 16 ितच्यामु ळे त्याने अब्रामाचे
बरे केले . त्यास में ढरे , गु रे ढोरे , व गाढवे िदली तसे च अब्रामाला दास, दासी व उं टही िमळाले .
17 अब्रामाची पत्नी साराय िहला फारोने ने ले म्हणून परमे श्वराने फारो व त्याच्या घरातील
लोकांस भयं कर पीडांनी पीडले . 18 ते व्हा फारोने अब्रामास बोलावले . तो म्हणाला, “�� ��
���������� �� �����? साराय तु झी पत्नी आहे हे तू मला का सां िगतले नाहीस? 19 ती
माझी बहीण आहे असे तू का म्हणालास? मला पत्नी करण्यासाठी मी ितला ने ले होते , परं तु मी आता
तु झी पत्नी तु ला परत करतो, ितला घे ऊन जा.” 20 मग अब्रामाची िमसरमधून बाहे र रवानगी
करावी अशी फारोने आपल्या माणसांना आज्ञा िदली. ते व्हा अब्राम व त्याची पत्नी साराय यांनी
आपले सवर्काही बरोबर घे ऊन िमसर सोडले .
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अशा रीतीने अब्रामाने िमसर दे श सोडला आिण तो, त्याची पत्नी साराय, आिण त्याचे जे
सवर्काही होते ते घे ऊन ने गेबात गे ला. लोटही त्याच्याबरोबर गे ला. 2 आता अब्राम जनावरे , तसे च
सोने आिण चांदी यांनी फार श्रीमं त झाला होता. 3 तो आपला प्रवास करीत ने गेबापासून बे थेल
नगरामध्ये गे ला, बे थेल व आय यां च्यामध्ये ज्या िठकाणी त्याचा तं बू पूवीर् होता ते थपयर्ंत गे ला.
4 जे थे त्याने पिहल्याने वे दी बां धली होती ते थेच ही जागा आहे आिण ते थे त्याने परमे श्वराच्या
नावाचा धावा केला. 5 आता लोट जो अब्रामाबरोबर प्रवास करीत होता. याच्याकडे सुद्धा कळप,
गु रे ढोरे व लोक* होते . 6 तो दे श त्या दोघांना एकत्र जवळ राहण्यास पु रे ना, कारण त्यांची मालम ा
फारच मोठी होती, ती इतकी की त्यांना एकत्र राहता ये ईना. 7 ते थे अब्रामाचे गु राखी व लोटाचे
गु राखी यां च्यामध्ये भांडणे सुद्धा होऊ लागली; त्या काळी त्या दे शात कनानी व पिरज्जी लोक
राहत होते . 8 ते व्हा अब्राम लोटाला म्हणाला, “����������� � �����������, तसे च
तु झे गु राखी व माझे गु राखी यां च्यामध्ये भांडण नसावे . शे वटी आपण एक कुटु ं ब आहोत. 9 तु झ्यापु ढे
सवर् दे श नाही काय? पु ढे जा आिण माझ्यापासून तू वे गळा हो. तू जर डावीकडे गे लास तर मी
उजवीकडे जाईन, आिण तू जर उजवीकडे गे लास तर मी डावीकडे जाईन.” 10 लोटाने सभोवार
पािहले , आिण यादन खोर्याकडे नजर टाकली ते व्हा ते थे सवर्तर् भरपूर पाणी असल्याचे त्यास
िदसले . परमे श्वराने सदोम व गमोरा या शहरांचा नाश करण्यापूवीर् सोअराकडे जाते त्या वाटे ने
लागणारे खोरे परमे श्वराच्या बागे सारखे , िमसर दे शासारखे होते . 11 ते व्हा लोटाने यादने चे सवर्
खोरे िनवडले . मग ते दोघे वे गळे झाले आिण लोटाने पूवकडे प्रवास करण्यास सु रुवात केली,
आिण ते एकमे कांपासून वे गळे झाले . 12 अब्राम कनान दे शातच रािहला आिण लोट यादने च्या
मै दानातल्या शहरामध्ये जाऊन रािहला; लोट दरू सदोमाला गे ला आिण ते थेच त्याने आपला
तं बू ठोकला. 13 सदोम नगराचे लोक अितशय दुष्ट असून परमे श्वराच्या िवरूद्ध पाप करणारे होते .
14 लोट अब्राहापासून वे गळा झाल्यावर परमे श्वर अब्रामाला म्हणाला, “�� ���� ��� ����
���� ����������� ��������� � ����������, पूवकडे व पिश्चमे कडे पाहा. 15 तू
पाहतोस हा सगळा प्रदे श मी तु ला आिण तु झ्यानं तर तु झ्या सं ततीला कायमचा दे ईन. 16 मी तु झी
सं तती या पृ थ्वीवरील धु ळीच्या कणां इतकी करीन, ते असे की, जर कोणाला ते धु ळीचे कण मोजता
ये तील तर तु झे सं तानही मोजता ये ईल. 17 ऊठ, दे शातून ये थन
ू ते थन
ू चालत जा आिण त्याची लांबी
व त्याची रुं दी पाहा, कारण तो मी तु ला दे णार आहे .” 18 ते व्हा अब्रामाने आपला तं बू हलिवला व
*
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तो हे बर् ोन शहराजवळील मम्रेच्या एलोन झाडाशे जारी रहावयास गे ला. परमे श्वरासाठी त्याने ते थे
वे दी बां िधली.
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1 त्यानं तर िशनाराचा राजा अम्राफेल, एल्लासाराचा राजा अयोर्क, एलामाचा राजा कदालार्गोमर

आिण गोियमाचा राजा ितदाल यां च्या िदवसात असे झाले की, 2 त्यांनी सदोमाचा राजा बे रा,
गमोराचा राजा िबशार्, अदमाचा राजा िशनाब, सबोियमाचा राजा शमे बर आिण बे ला ज्याला सोअर
म्हणतात त्याच्या राजां शी यु द्ध केले . 3 नं तर हे पाच राजे िसद्दीम खोर्यात एकत्र जमले . या
खोर्याला क्षार समु दर् असे ही म्हणतात. 4 त्यांनी बारा वष कदालार्गोमरची से वा केली होती, परं तु
ते राव्या वषीर् त्यांनी त्याच्या िवरूद्ध बं ड केले . 5 त्यानं तर चौदाव्या वषीर् कदालार्गोमर व त्याच्या
बरोबरचे राजे आले आिण त्यांनी अष्टरोथ-कणर्ईम ये थे रे फाईम लोकांस, हाम ये थे जूजीम लोकांस,
शावे ह िकयार्थाईम ये थे एमीम या लोकांस मारले . 6 आिण होरी यांना त्यां च्या से ईर डोंगराळ
प्रदे शात जे एल पारान रान आहे ते थपयर्ंत त्यांनी जाऊन मारले . 7 नं तर ते मागे िफरून एनिमशपात म्हणजे कादे श ये थे आले . आिण त्यांनी सवर् अमाले की दे शाचा आिण तसे च हससोनतामार ये थे राहणार्या अमोरी लोकांचाही पराभव केला. 8 नं तर सदोमाचा राजा, गमोराचा राजा,
अदमाचा राजा, सबोियमाचा राजा आिण बे ला म्हणजे सोअराचा राजा ह्यांनी लढाईची तयारी
केली. 9 एलामाचा राजा कदालार्गोमर, गोियमाचा राजा ितदाल, िशनाराचा राजा अम्राफेल आिण
एल्लासाराचा राजा अयोर्क यां च्या िवरूद्ध ते लढले . हे चार राजे पाच राजां िवरूद्ध लढले . 10 िसद्दीम
खोर्यात पूणर् डांबराने भरले ले खड् डे होते आिण सदोम व गमोराचे राजे पळू न जाताना त्यामध्ये
पडले , जे रािहले ते डोंगराकडे पळू न गे ले. 11 अशा रीतीने शत्रूंनी सदोम व गमोरा नगराच्या सवर्
वस्तू आिण त्यांचा सवर् अन्नसाठा लु टून घे ऊन माघारी गे ले. 12 ते गे ले ते व्हा त्यांनी अब्रामाच्या
भावाचा मु लगा लोट जो सदोमात राहत होता, त्यालासु द्धा त्याच्या सवर् मालम े सह ने ले. 13 ते थन
ू
पळू न आले ल्या एकाने अब्राम इब्रीला हे सां िगतले . तो तर अष्कोल व आने र ह्यांचा भाऊ मम्रे
अमोरी याच्या एलोन झाडांजवळ राहत होता आिण ते सवर् अब्रामाचे सहकारी होते . 14 जे व्हा
अब्रामाने ऐकले की, त्याच्या नाते वाइकांना शत्रूंनी पकडू न ने ले आहे ते व्हा त्याने आपल्या घरी
जन्मले ली, लढाईचे िशक्षण घे तले ली तीनशे अठरा माणसे घे ऊन सरळ दान नगरापयर्ंत शत्रूंचा
पाठलाग केला. 15 त्याने रात्री त्याचे लोक त्यां च्यािवरुद्ध िवभागले आिण त्यां च्यावर हल्ला केला
आिण िदिमष्काच्या डावीकडे होबापयर्ंत त्यांचा पाठलाग केला. 16 अब्रामाने सगळी मालम ा
आिण त्याचा नाते वाइक लोट आिण त्याच्या वस्तू, त्याचप्रमाणे िस्त्रया आिण इतर लोक यांना
परत आणले .
. 7:1-2
कदालार्गोमर व त्याच्याबरोबरचे राजे यांचा पराभव केल्यावर अब्राम परत आला ते व्हा
सदोमाचा राजा शावे च्या खोर्यात त्यास भे टायला बाहे र आला. या खोर्याला राजाचे खोरे असे
म्हणतात. 18 दे वाचा याजक असले ला शाले माचा* राजा मलकीसदे क भाकर व द्राक्षरस घे ऊन
अब्रामाला भे टण्यास आला. हा परात्पर दे वाचा याजक होता. 19 त्याने अब्रामाला आशीवार्द
दे ऊन म्हटले , “�������, आकाश व पृ थ्वी यांचा उत्पन्नकतार् परात्पर दे व तु ला आशीवार्द दे वो.
20 परात्पर दे व ज्याने तु झे शत्रू तु झ्या हाती िदले तो धन्यवािदत असो.” ������ ���������
����� ������� ����� ��� ����. 21 सदोमाचा राजा अब्रामास म्हणाला, “���
���� ���� ��� ���� ��� ����������� ����� ����.” 22 अब्राम सदोमाच्या
राजाला म्हणाला, “���� � �������� ������������ �������� ������� ���
���������� ���� ��� ������� �� ��� ���� ��, 23 तु झा दोरा, चपले चा बं ध, िकंवा
17 मग
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जे तु झे आहे त्यातून मी काहीच घे णार नाही, नाहीतर तू म्हणशील, ‘��������� �� �����
����.’ 24 माझ्या या तरुणांनी जे अन्न खाल्ले आहे ते वढे पु रे . आने र, अष्कोल व मम्रे हे जे पु रुष
माझ्याबरोबर गे ले त्यांना आपापला वाटा घे ऊ द्या.”
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. 11:8-10
या गोष्टी घडल्यानं तर अब्रामाला दृष्टांतात परमे श्वराचे वचन आले . तो म्हणाला,
“�������, िभऊ नको. मी तु झे सं रक्षण करीन आिण तु ला फार मोठे प्रितफळ दे ईन.” 2 अब्राम
म्हणाला, “�� ����� ���������, मी अजून िनपु ित्रक आहे , आिण माझ्या घराचा वारस
िदिमष्क शहरातील अिलएजर हाच होईल, ते व्हा तू मला काय दे णार?” 3 अब्राम म्हणाला,
“�� ��� ����� ���� ����� ������ ������ ����� �������� ���� ����
���.” 4 नं तर, पाहा, परमे श्वराचे वचन अब्रामाकडे आले . तो म्हणाला, “�� ������ ����
���� ����� ����, तर तु झ्या पोटी ये ईल तोच तु झा वारस होईल.” 5 मग त्याने त्यास बाहे र
आणले , आिण म्हटले , “�� �������� ����, तु ला तारे मोजता ये तील तर मोज.” �� �����
�������, “��� ���� ����� ����.” 6 त्याने परमे श्वरावर िवश्वास ठे वला. आिण तो
िवश्वास त्याचा प्रामािणकपणा असा मोजण्यात आला. 7 परमे श्वर त्यास म्हणाला, “�� ���
���� ��� ���� ���������� ������������� �� ������� ���� ������ ���
�������� ���.” 8 तो त्यास म्हणाला, “�� ����� ��������� ��� �� ��� �����
�� �� ������� ����?” 9 तो त्यास म्हणाला, “���������� ��� �������� ��
�����, तीन वषार्च
ं ी एक शे ळी, तीन वषार्च
ं ा एक एडका तसे च एक होला व एक पारव्याचे िपल्लू
आण.” 10 त्याने ते सवर् त्याच्याकडे आणले आिण त्यांना िचरून त्या प्रत्ये काचे दोन दोन तु कडे
केले व प्रत्ये क अधार् भाग दुसर्या अध्यार् भागासमोर ठे वला. पण पक्षी त्याने िचरले नाहीत;
11 कापले ल्या प्राण्यांचे मांस खाण्याकिरता पक्षयांनी त्यावर झडप घातली, परं तु अब्रामाने त्यांना
हाकलून लावले . 12 नं तर जे व्हा सूयर् मावळू लागला, ते व्हा अब्रामाला गाढ झोप लागली आिण
पाहा िनिबड आिण घाबरून सोडणार्या काळोखाने त्यास झाकले . 13 मग परमे श्वर अब्रामाला
म्हणाला, “���� �� ������ ������� �������; तु झे वं शज जो दे श त्यांचा नाही त्या
अनोळखी दे शात राहतील आिण ते ते थे गु लाम होतील आिण चारशे वष त्यांचा छळ होईल.
14 परं तु ज्याने त्यांना गु लाम बनवले त्या राष्ट् राचा मी न्याय करीन, आिण मग आपल्या बरोबर
पु ष्कळ धन घे ऊन ते त्या दे शातून िनघतील. 15 तू स्वतः फार म्हातारा होऊन शांतीने आपल्या
पूवर्जांकडे जाशील आिण चां गला म्हातारा झाल्यावर तु ला पु रतील. 16 मग चार िपढ ानं तर
तु झे लोक या दे शात माघारे ये तील. कारण अमोरी लोकांचा अन्याय अद्याप त्याच्या मयार्देपयर्ंत
पोहोचले ला नाही.” 17 सूयर् मावळल्यानं तर गडद अं धार पडला; मारले ल्या जनावरां च्या ते थेच
पडले ल्या त्या तु कड ांमधून धु राची अग्नीज्वाला आिण अग्नीची ज्योती गे ली. 18 त्या िदवशी
परमे श्वराने अब्रामाशी करार केला. तो म्हणाला, “���� �������� �������� ����
�������������� 19 केनी, किनज्जी, कदमोनी, 20 िह ी, पिरज्जी, रे फाईम, 21 अमोरी,
कनानी, िगगार्शी व यबूसी यांचा दे श मी तु झ्या सं तानाला दे तो.”
1
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1

अब्रामाला आपली पत्नी साराय िहच्यापासून मूल झाले नाही, परं तु ितची एक िमसरी
दासी होती, िजचे नाव हागार होते . 2 साराय अब्रामाला म्हणाली, “����������� ���
���� ����������� ����� ����� ���. ते व्हा तु म्ही माझ्या दासीपाशी जा. कदािचत
ितच्यापासून मला मु ले िमळतील.” ��������� ���� ����� ����� ���� ������
����� ����. 3 अब्राम कनान दे शात दहा वष रािहल्यानं तर, अब्रामाची पत्नी साराय िहने
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4

आपली िमसरी दासी हागार ही, आपला पती अब्राम याला पत्नी म्हणून िदली. त्याने हागार
सोबत शरीरसं बंध केले , आिण अब्रामापासून ती गरोदर रािहली. आिण जे व्हा ितने पािहले की
आपण गरोदर आहोत, ते व्हा ती आपल्या मालकीणीकडे ितरस्काराने पाहू लागली. 5 नं तर साराय
अब्रामाला म्हणाली, “���������� ������ ��������� ���. मी आपली दासी तु म्हास
िदली, आिण आपण गरोदर आहो हे लक्षात आल्यावर, मी ितच्या दृष्टीने तु च्छ झाले . परमे श्वर
तु मच्यामध्ये व माझ्यामध्ये न्याय करो.”
6 परं तु अब्राम सारायला म्हणाला, “�� �������� ������ ����, तु ला काय पािहजे
तसे तू ितचे कर.” ������ ����� ����������� ���������� ���� �����
������ ����� ���� ����� ���� ����. 7 शूर गावाच्या वाटे वर वाळवं टातील एका
ू ाला आढळली. 8 दे वदत
ू ितला म्हणाला,
पाण्याच्या झर्याजवळ हागार परमे श्वराच्या एका दे वदत
“������� ���� ������, तू ये थे का आलीस? तू कोठे जात आहे स?” ����� �������,
ू ितला
“���� ������ ����� ����������� �� ���� ��� ���.” 9 परमे श्वराचा दत
म्हणाला, “�� ������ ���������� ��� �� ��� ������ �������� ������
ू ितला आणखी म्हणाला, “���� ����� �� ����
������� ����.” 10 परमे श्वराचा दत
ू ितला असे
�������� ����, की ती मोजणे शक्य होणार नाही.” 11 परमे श्वराचा दत
सु द्धा म्हणाला, “�� ��� ����� ���� ��� ���� ����� ���� ������ ��� ��
�������* ������ �������� ���� ��� ���, कारण प्रभूने तु झ्या दुःखािवषयी ऐकले
आहे . 12 इश्माएल जं गली गाढवासारखा मनु ष्य असे ल. तो सवार्ंिवरूद्ध असे ल आिण सवर् लोक
त्याच्या िवरूद्ध असतील†, आिण तो एका िठकाणाहन
ू दुसर्या िठकाणी आपल्या भावां च्यापासून
13
वे गळा राहील.”
नं तर ितच्याशी बोलणारा जो परमे श्वर त्याचे नाव, “�� ������� ���
����‡,” ��� ���� �����, कारण ती म्हणाली, “�� ��� ����� ����� �� ������
����� ������ ���?” 14 ते व्हा ते थील िविहरीला बै र-लहाय-रोई§ असे नाव पडले ; पाहा,
ती कादे श व बे रेद यां च्या दरम्यान आहे . 15 हागारे ने अब्रामाच्या पु त्राला जन्म िदला, आिण
ज्याला हगारे ने जन्म िदला त्या त्याच्या पु त्राचे नाव अब्रामाने इश्माएल ठे वले . 16 हागारे ला
अब्रामापासून इश्माएल झाला ते व्हा अब्राम शहाऐंशी वषार्च
ं ा होता.
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अब्राम नव्याण्णव वषार्च
ं ा झाला ते व्हा परमे श्वराने त्यास दशर्न िदले व त्यास म्हटले , “��
������������ ��� ���. माझ्या समक्षते त चाल, आिण साित्त्वकते ने राहा. 2 तू असे
करशील, तर मी माझ्यामध्ये व तु झ्यामध्ये एक करार करीन, आिण मी तु ला अने क पटींनी वाढवीन
असे अिभवचन दे तो.” 3 मग अब्रामाने दे वास लवून नमन केले आिण दे व त्यास म्हणाला,
4 “����, तु झ्यासोबत माझा करार असा आहे : तू अने क राष्ट् रांचा महान िपता होशील. 5 ये थन
ू
पु ढे तु झे नाव अब्राम *असणार नाही, तर तु झे नाव अब्राहाम असे होईल. कारण मी तु ला अने क
राष्ट् रांचा िपता असे ने मले आहे . 6 मी तु ला भरपूर सं तती दे ईन, आिण मी तु झ्यापासून नवीन राष्ट् रे
उदयास आणीन, आिण तु झ्यापासून राजे उत्पन्न होतील. 7 मी तु झ्यामध्ये आिण माझ्यामध्ये आिण
तु झ्या वं शजांमध्ये ही िपढ ानिपढ ा कायम लागू राहील असा सनातन करार करीन, तो असा की,
मी तु झा आिण तु झ्यानं तर तु झ्या वं शजांचा दे व होईन. 8 ज्या प्रदे शामध्ये तू राहत आहे स तो,
म्हणजे कनान दे श, मी तु ला व तु झ्या वं शजांना कायमचे वतन म्हणून दे ईन, आिण मी तु मचा
दे व होईन.” 9 नं तर दे व अब्राहामाला पु ढे म्हणाला, “��� �� �������� ���� ��� ��
1
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���, तू माझा करार पाळावा, तू आिण तु झ्या मागे तु झ्या वं शजांनी िपढ ानिपढ ा पाळावयाचा
माझा करार पाळावा. 10 माझा करार जो, तू आिण तु झ्या मागे तु झ्या सं तानाने पाळायचा तो हा
की: तु मच्यातील प्रत्ये क पु रुषांची सुं ता व्हावी. 11 माझ्यामध्ये आिण तु झ्यामध्ये असले ला करार
हा, तु म्ही आपली सुं ता करून घ्यावी. 12 िपढ ानिपढ ा तु मच्यातील प्रत्ये क पु रुषाची त्याच्या
जन्मानं तर आठ िदवसानी सुं ता करावी. मग तो पु रुष तु झ्या कुटु ं बात जन्मले ला असो िकंवा तो
तु झ्या वं शातला नसून परक्यापासून पै सा दे ऊन घे तले ला असो. 13 अशा रीतीने तु झ्या राष्ट् रात
जन्मले ल्या प्रत्ये क पु रुषांची सुं ता करावी, मग तो तु झ्या कुटु ं बातील असो िकंवा िवकत घे तले ल्या
गु लामाच्या कुटु ं बात जन्मले ला असो; तु झ्या व माझ्यामध्ये केले ला करार या खु णेवरून कायम
राहील. 14 ज्या कोणाची सुं ता झाली नाही अशा पु रुषाला त्याच्या लोकांतन
ू बाहे र टाकावे ; कारण
त्याने माझा करार मोडला आहे .” 15 दे व अब्राहामाला म्हणाला, “���� ����� �����, िहला
ये थन
ू पु ढे साराय असे सं बोधू नको. त्या ऐवजी ितचे नाव सारा असे होईल. 16 मी ितला आशीवार्िदत
करीन, आिण मी तु ला ितच्यापासून मु लगा दे ईन. मी ितला आशीवार्दीत करीन, आिण ती अने क
राष्ट् रांची माता होईल. लोकांचे राजे ितच्यापासून िनपजतील.” 17 अब्राहामाने दे वाला लवून
नमन केले आिण तो हसला, तो मनात म्हणाला, “���� ���������� �������� �����
���� ���� ��� ��? आिण सारा, जी नव्वद वषार्च
ं ी आहे , ितला मु लगा होऊ शकेल का?”
18 अब्राहाम दे वाला म्हणाला, “������� ������ ���� ����� ����� ����!” 19 दे व
म्हणाला, “����! परं तु तु झी पत्नी सारा िहलाच मु लगा होईल, आिण त्याचे नाव तू इसहाक असे
ठे व. मी त्याच्याशी िनरं तरचा करार करीन; तो करार त्याच्यानं तर त्याच्या वं शजांसोबत िनरं तर
असे ल. 20 तू मला इश्माएलिवषयी िवचारले स ते मी ऐकले आहे . पाहा, मी आतापासून पु ढे त्यास
आशीवार्द दे ईन, आिण त्यास फलद्रुप करीन आिण त्यास बहुगु िणत करीन. तो बारा सरदारां च्या
वं शांचा िपता होईल, आिण मी त्यास एक मोठे राष्ट् र करीन. 21 परं तु मी इसहाकाबरोबर माझा
करार स्थापीन, ज्याला सारा पु ढल्या वषीर् याच वे ळी जन्म दे ईल.” 22 दे वाने त्याच्याशी बोलणे
सं पवल्यावर, दे व अब्राहामापासून वर गे ला. 23 त्यानं तर अब्राहामाने त्याचा मु लगा इश्माएल
आिण त्याच्या घराण्यात जन्मले ले आिण जे सवर् मोल दे ऊन िवकत घे तले ले अशा सगळ्या पु रुषांना
एकत्र केले , आिण दे वाने सां िगतल्याप्रमाणे च त्याच्या घरातील सवर् पु रुषांची त्या एकाच िदवशी
सुं ता केली. 24 अब्राहाम नव्याण्णव वषार्च
ं ा होता ते व्हा त्याची सुं ता झाली. 25 आिण त्याचा
मु लगा इश्माएल ते रा वषार्च
ं ा होता ते व्हा त्याची सुं ता झाली. 26 अब्राहाम आिण त्याचा मु लगा
इश्माएल या दोघांची एकाच िदवशी सुं ता झाली. 27 त्याच्या घरी जन्मले ले व त्याने िवकत घे तले ले
असे त्याच्या घरचे सगळे पु रुष यांचीही त्याच्या बरोबर सुं ता झाली.
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परमे श्वराने मम्रेच्या एलोन झाडांजवळ अब्राहामाला दशर्न िदले , ते व्हा तो दुपारच्या
उन्हाच्या वे ळी तं बच्ू या दाराशी बसला होता. 2 त्याने वर पािहले आिण, पाहा, आपल्यासमोर तीन
पु रुष उभे असले ले त्याने पािहले . अब्राहामाने जे व्हा त्यांना पािहले , ते व्हा तो त्यांना भे टण्यासाठी
तं बच्ू या दारापासून पळत गे ला आिण त्याने त्यांना जिमनीपयर्ंत खाली वाकू न नमन केले . 3 तो
म्हणाला, “�����, जर माझ्यावर तु मची कृपादृष्टी असे ल तर तु झ्या से वकाला सोडू न पु ढे जाऊ
नका. 4 थोडे पाणी आणू द्या, तु मचे पाय धु वा, आिण तु म्ही झाडा खाली आराम करा. 5 मी
तु मच्यासाठी थोडे अन्न आणतो, जे णेकरून तु म्हास ताजे तवाने वाटे ल. मग तु म्ही तु मच्या मागार्ने
जा, यासाठीच तु मच्या या से वकाकडे तु मचे ये णे झाले असावे .” ��� �� �������, “��
������� ��� ��.” 6 अब्राहाम पटकन तं बत
ू सारे कडे गे ला आिण म्हणाला, “���� *���
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���� ���� ���� �� �� ��� ����� ��.” नं तर अब्राहाम गु रां च्या कळपाकडे पळत
गे ला आिण त्यातून त्याने कोवळे आिण चां गले वासरू घे तले आिण से वकाजवळ दे ऊन त्याने त्यास
ू व लोणी त्यां च्यापु ढे
ते लवकर तयार करण्यास सां िगतले . 8 त्याने तयार केले ले वासरू, तसे च दध
खाण्यासाठी ठे वले आिण ते जे वत असता तो झाडाखाली त्यां च्याजवळ उभा रािहला. 9 ते त्यास
म्हणाले , “���� ����� ���� ���� ���?” ������ ����� ����, “���� �� �����
���.” 10 त्यां च्यातील एक म्हणाला, “�� ����������� ���� ��������� ����� ���
����, आिण पाहा ते व्हा तु झी पत्नी सारा िहला मु लगा होईल.” ������ ������������
�������� �������� ��������� ������ �� ����. 11 आता अब्राहाम व सारा
म्हातारे झाले होते , त्यांचे वय बरे च झाले होते , आिण स्त्रीला ज्या वयात मु ले होऊ शकतात, ते
साराचे वय िनघून गे ले होते . 12 म्हणून सारा स्वतःशीच हसून म्हणाली, “�� �������� ����
���, आिण माझा पतीही म्हातारा झाला आहे , आता मला ते सु ख लाभे ल काय?” 13 परमे श्वर
अब्राहामाला म्हणाला, “���� �� ����? मी आता इतकी म्हातारी झाली असताना मला
मु लगा होईल काय, असे ती का म्हणाली? 14 परमे श्वरास काही अशक्य आहे काय? ये त्या
वसं तऋमध्ये , सां िगतल्याप्रमाणे मी पु न्हा ये ईन. पु ढील वषीर् साधारण याच वे ळी सारा िहला
मु लगा होईल.” 15 नं तर सारा नाकारून म्हणाली, “�� ���� ����,” ���� �� ��� ������
����. त्याने उ र िदले , “����, तू हसलीसच.”
7

नं तर ते पु रुष उठले व सदोम नगराकडे जाण्यास िनघाले . अब्राहाम त्यांना वाटे स
लावण्यासाठी त्यां च्या बरोबर गे ला. 17 परमे श्वर दे व म्हणाला, “�� �� ���� ����� ���
�� �������������� ���� ���? 18 कारण अब्राहामापासून खरोखर एक महान व समथर्
राष्ट् र होईल, आिण पृ थ्वीवरील सगळी राष्ट् रे त्याच्यामु ळे आशीवार्िदत होतील. 19 मी त्यास
यासाठी िनवडले आहे की, त्याने आपल्या मु लांना व कुटु ं बाला अशी िशकवण द्यावी की, त्यांनी
त्याच्यामागे न्यायीपणाने व धािमर्कते ने परमे श्वराचा मागर् अनु सरावा, म्हणजे मग परमे श्वराने
अब्राहामािवषयी जे सां िगतले आहे ते तो त्यास प्राप्त करून द्यावे .” 20 मग परमे श्वर म्हणाला,
“���� � ����� ������� ��������� ������ ���� ���, आिण त्यांचे पाप फार गं भीर
असल्या कारणाने , 21 मी आता ते थे खाली जाईन आिण त्यां च्या पातकाचा जो बोभाटा माझ्या कानी
आला आहे त्याप्रमाणे च त्यांची करणी आहे का हे पाहीन. तसे नसे ल तर मला समजे ल.” 22 मग ती
माणसे ते थन
ू वळू न आिण सदोम नगराकडे गे ली, परं तु अब्राहाम परमे श्वरापु ढे तसाच उभा रािहला.
23 मग अब्राहाम परमे श्वराजवळ जाऊन म्हणाला, “�� ����������� �������������
��� ����� ���? 24 कदािचत त्या नगरात पन्नास नीितमान लोक असतील तर त्या नगराचा
तू नाश करणार काय? तू त्या नगरात राहणार्या पन्नास नीितमान लोकांसाठी नगराचा बचाव
करणार नाहीस काय? 25 असे करणे तु झ्यापासून दरू असो. दुष्टाबरोबर नीितमानाला मारणे म्हणजे
नीितमानाला दुष्टासारखे वागवणे हे तु झ्यापासून दरू असो! जो तू सं पण
ू र् पृ थ्वीचा न्यायाधीश
आहे स, तो तू योग्य न्याय करणार नाहीस काय?” 26 परमे श्वर म्हणाला, “�� ���� ����� ���
������ ������� ��� ������ ����� ������������� �� ������� �������
���� ����.” 27 अब्राहामाने उ र दे ऊन म्हटले , “���� �� ���� ��� � ��� ���, तरी
प्रभूजवळ बोलायला धजतो! 28 समजा जर पाच लोक कमी असतील म्हणजे फक्त पं चेचाळीसच
चां गले लोक असतील तर? त्या पाच कमी असले ल्या लोकांकरता तू सवर् नगराचा नाश करशील
काय?” ��� �� �������, “��� ��������� ��� ������ ����� �� �� ������
��� ����� ����.” 29 पु न्हा तो परमे श्वरास म्हणाला, “��� �� ���� ���� ������
������ ��� ����� ��? सं पण
ू र् शहराचा तू नाश करशील काय?” �������� �������,
“�� ��� ������ ��� ������ ����� �����, मी शहराचा नाश करणार नाही.” 30 तो
म्हणाला, “�����, कृपा करून तु ला राग न यावा म्हणजे मी बोले न. ते थे फक्त तीसच िमळाले
तर?” �������� �������, “�� ��� ������ ��� ����� ����� �� ��� �����
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31 तो म्हणाला, “�� ������� ������� ����!

����.”
समजा ते थे कदिचत वीसच िमळाले
तर?” ����������� ����� ����, “���� ����������� �� ������ ��� �����
����.” 32 शे वटी तो म्हणाला, “�����, कृपा करून माझ्यावर रागावू नकोस, मी शे वटी
एकदाच बोलतो. कदािचत तु ला ते थे दहाच लोक िमळाले तर?” �������� �������, “����
���������� �� ������ ��� ����� ����.” 33 मग परमे श्वराने अब्राहामाशी बोलणे
सं पिवल्याबरोबर तो लगे च िनघून गे ला, आिण अब्राहाम आपल्या तं बक
ू डे परत आला.

19
1 सं ध्याकाळी ते दोन दे वदत
ू सदोमास आले , त्या वे ळी लोट सदोमाच्या वे शीजवळ बसला होता.
लोटाने त्यांना पािहले , तो त्यांना भे टण्यास उठला, आिण त्याने भूमीपयर्ंत तोंड लववून त्यांना
नमन केले . 2 तो म्हणाला, “������ ������, मी तु म्हास िवनं ती करतो की, कृपा करून तु म्ही
आपल्या से वकाच्या घरात या, आपले पाय धु वा, आिण आजची रात्र मु क्काम करा.” �� ������
���� ���� ������� �������� ��. पण ते म्हणाले , “����, आम्ही रात्र नगरातील
चौकात घालवू.” 3 परं तु लोटाने त्यांना आग्रहाने िवनं ती केली, म्हणून ते त्याच्याबरोबर त्याच्या
घरी गे ले. त्याने त्यां च्यासाठी जे वण तयार केले व बे खमीर भाकरी भाजल्या आिण ते जे वले . 4 परं तु
ते झोपण्यापूवीर्, त्या नगरातील मनु ष्यांनी, सदोम नगराच्या सवर् भागातील तरुण व वृ द्ध अशा
सवर् माणसांनी लोटाच्या घराला वे ढले . 5 त्यांनी लोटाला हाक मारून म्हटले “�� ������
��������� ����� ����� ���� ����? त्यांना आमच्याकडे बाहे र आण; म्हणजे आम्ही
त्यां च्याशी समागम करू.” 6 लोट घराच्या दारातून बाहे र त्यां च्याकडे आला व त्याने आपल्यामागे
दार बं द करून घे तले . 7 तो म्हणाला, “������ ������, मी तु म्हास िवनं ती करतो, तु म्ही असे
भयं कर वाईट काम करू नका. 8 पाहा, माझ्या दोन मु ली आहे त ज्यांचा अद्याप कोणाही पु रुषाशी
सं बंध आला नाही. मी तु म्हास िवनं ती करतो, मला त्यांना तु मच्याकडे बाहे र आणू द्या, आिण
तु म्हास जे चां गले िदसे ल तसे त्यांना करा. फक्त या मनु ष्यांना काही करू नका, कारण ते माझ्या
छपराच्या सावलीखाली राहण्यास आले आहे त.” 9 ते म्हणाले , “������ ��!” �� �����
�������, “�� ������� ����������� ������ �������� ���. आिण आता हा
आमचा न्यायाधीश बनू पाहत आहे ! आता आम्ही तु झे त्यां च्यापे क्षा वाईट करू.” �� ����
�������� ������ ������ ���� ������ ���� ����� � ������ ��������
�� ��� ���. 10 परं तु त्या पु रुषांनी त्यांचा हात बाहे र काढून लोटाला आपणाजवळ घरात घे ऊन
दार बं द केले . 11 लोटाच्या पाहुण्यांनी घराच्या दाराबाहे र जी सवर् तरुण व म्हातारी माणसे होती,
त्यांना आं धळे करून टाकले . ते घराचे दार शोधण्याचा प्रयत्न करून करून थकू न गे ले.

. 11:23-24;
17:28-32
मग ते पु रुष लोटाला म्हणाले , “���� ����� ���� ���� ��� ���? जावई, तु झी
मु ले, तु झ्या मु ली आिण तु झे जे कोणी या नगरात आहे त त्यांना ये थन
ू बाहे र काढ. 13 यासाठी
ु
की, आम्ही या िठकाणाचा नाश करणार आहोत. कारण या लोकां च्या दष्टते चा फार मोठा बोभाटा
परमे श्वरासमोर झाला आहे , म्हणून त्याने आम्हां ला या नगराचा नाश करण्यासाठी पाठवले आहे .”
14 मग लोट बाहे र गे ला व ज्या मनु ष्यांनी त्याच्या मु लींशी लग्न केले होते त्या आपल्या जावायांना
तो म्हणाला, “���, तु म्ही, लवकर या िठकाणातून बाहे र पडा; कारण परमे श्वर दे व या नगराचा नाश
करणार आहे .” ����� ��� ���� ��� ��� ��� �������� �������� �����. 15 मग
ू लोटाला घाई करून म्हणाले , “��, या नगराला िशक्षा होणार आहे ; ते व्हा तू,
पहाट झाल्यावर दत
तु झी पत्नी व तु झ्या ये थे असले ल्या दोन मु ली यांना घे ऊन नीघ म्हणजे मग या नगराच्या िशक्षे त
तु मचा नाश होणार नाही.” 16 परं तु तो उशीर करीत रािहला. ते व्हा परमे श्वराची त्याच्यावर कृपा
होती, म्हणून त्या पु रुषांनी त्याचा हात आिण त्याच्या पत्नीचा आिण त्याच्या दोन मु लींचे हात
12
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धरून त्यांना बाहे र आणले आिण नगराबाहे र आणून सोडले .
त्यांना बाहे र आणल्यावर
त्यातील एक पु रुष म्हणाला, “��� ��� � ����� ��� �����, नगराकडे मागे वळू न पाहू
नका आिण या मै दानात कोणत्याही िठकाणी थांबू नका; डोंगराकडे िनसटू न जा म्हणजे तु मचा नाश
होणार नाही.” 18 लोट त्यांना म्हणाला, “�� ������ �����, असे नको, कृपा कर! 19 माझा
जीव वाचवून तू माझ्यावर मोठी दया दाखवली आहे स आिण तु झी कृपादृष्टी तु झ्या दासास प्राप्त
झाली आहे , परं तु मी डोंगरापयर्ंत पळू न जाऊ शकणार नाही, कारण आप ी मला गाठे ल व मी मरून
जाईन. 20 पाहा, पळू न जाण्यासाठी हे नगर जवळ आहे , आिण ते लहान आहे , कृपा करून मला
ितकडे पळू न जाऊ दे , ते लहान नाही काय? म्हणजे माझा जीव वाचे ल.” 21 तो त्यास म्हणाला,
“��� ���, मी तु झी ही िवनं तीसु द्धा मान्य करतो. तू उल्ले ख केले ल्या नगराचा नाश मी करणार
नाही. 22 त्वरा कर! ितकडे पळू न जा, कारण तू ते थे पोहचे पयर्ंत मला काही करता ये णार नाही.”
������ ���� ������ ���� ��� ��� ����. 23 जे व्हा लोट सोअर नगरामध्ये पोहचला
ते व्हा सूयर् उगवला होता, 24 नं तर परमे श्वराने सदोम व गमोरा या नगरां वर आकाशातून गं धक
व अग्नी यांचा वषार्व केला. 25 त्याने त्या नगरांचा नाश केला, तसे च त्या सगळ्या खोर्याचा
आिण त्या नगरात राहणार्या सगळ्यांचा, आिण जिमनीवर वाढणार्या वनस्पतींचा नाश केला.
26 परं तु लोटाची पत्नी त्याच्यामागे होती, ितने मागे वळू न पािहले , आिण ती िमठाचा खांब झाली.
27 अब्राहाम सकाळी लवकर उठला आिण परमे श्वरासमोर तो ज्या िठकाणी उभा रािहला होता ते थे
गे ला. 28 त्याने ते थन
ू सदोम व गमोरा नगराकडे आिण खोर्यातील सवर् प्रदे शाकडे पािहले . त्याने
पािहले ते व्हा पाहा, त्या अवघ्या प्रदे शातून भट् टीच्या धु रासारखा धूर त्या प्रदे शातून वर चढताना
त्यास िदसला. 29 दे वाने जे व्हा त्या खोर्यातील नगरांचा नाश केला ते व्हा अब्राहामाची आठवण
केली. त्याने लोट राहत होता त्या नगरांचा नाश करण्यापूवीर् लोटाला त्या नाशातून काढले .
17 त्यांनी

30 परं तु लोट त्याच्या दोन मु लींबरोबर सोअर नगरातून िनघून डोंगरात राहण्यासाठी चढून
गे ला, कारण त्यास सोअरात राहण्याची भीती वाटली. तो आपल्या दोन मु लींसह एका गु हे त
रािहला. 31 थोरली मु लगी धाकटीला म्हणाली, “���� ���� �������� ���� ��� ���
������� ����������� ����������� ����� �������� ���� ������ ����
����� ����. 32 चल, आपल्या िपत्याला द्राक्षरस पाजू, आिण त्याच्याबरोबर झोपू. अशा
रीतीने आपल्या िपत्याचा आपण वं श चालवू.” 33 म्हणून, त्या रात्री त्यांनी आपल्या िपत्याला
द्राक्षरस पाजला. नं तर थोरली मु लगी आपल्या िपत्याबरोबर झोपली; ती कधी झोपली व कधी
उठली हे त्यास समजले नाही. 34 दुसर्या िदवशी थोरली धाकटीला म्हणाली, “�� ��� ������
������ ��������� �����, तर आज रात्री पु न्हा आपण बापाला द्राक्षरस पाजू या, मग
रात्री तू बापाबरोबर झोप. अशा रीतीने आपण बापाचा वं श चालवू.” 35 ते व्हा त्या रात्रीही त्यांनी
आपल्या बापाला द्राक्षरस पाजला, नं तर धाकटी मु लगी आपल्या बापाबरोबर झोपली, आिण ती
कधी झोपली व कधी उठली हे त्यास समजले नाही. 36 अशा रीतीने लोटाच्या दोन्हीही मु ली
आपल्या बापापासून गरोदर रािहल्या. 37 वडील मु लीला मु लगा झाला, ते व्हा ितने त्याचे नाव
मवाब ठे वले . आजपयर्ंत जे मवाबी लोक आहे त, त्यांचा हा मूळ पु रुष. 38 धाकट ा मु लीलाही
मु लगा झाला; ितने त्याचे नाव बे नअम्मी असे ठे वले ; आजिमतीला जे अम्मोनी लोक त्यांचा हा
मूळ पु रुष.

20
. 12:10-20; 26:1-11
प्रवास करीत आिण कादे श व शूर यां च्यामध्ये रािहला. तो गरारात
परदे शी मनु ष्य म्हणून रािहला होता. 2 अब्राहाम आपली पत्नी सारा िहच्यािवषयी म्हणाला, “��
���� ���� ���.” ������� ���� ���������� ���� ����� ������ ��� ��
1 अब्राहाम ते थन
ू ने गेबकडे
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������ ���� ����.
दे व रात्री अबीमले खाच्या स्वप्नात ये ऊन म्हणाला, “���� ��
������ �� ���� ���� ���������� �� ����� ������ ��� ���, कारण ती एका
मनु ष्याची पत्नी आहे .” 4 परं तु अबीमले ख ितच्याजवळ गे ला नव्हता. तो म्हणाला, “�����,
तू नीितमान राष्ट् राचाही नाश करणार काय? 5 ‘�� ���� ���� ���,’ ��� �� ������
��� ������� ���� ���? आिण ‘�� ���� ��� ���,’ ��� ������ ������. मी
आपल्या अं तःकरणाच्या शु द्धपणाने आिण आपल्या हाताच्या िनदोर्षते ने हे केले आहे .” 6 मग दे व
त्यास स्वप्नात म्हणाला, “���! तू आपल्या अं तःकरणाच्या शु द्धते ने हे केले आहे स हे मला माहीत
आहे , आिण तू माझ्यािवरूद्ध पाप करू नये म्हणून मी तु ला आवरले . मीच तु ला ितला स्पशर् करू
िदला नाही. 7 म्हणून आता तू अब्राहामाची पत्नी सारा ही त्यास परत दे ; कारण तो सं देष्टा आहे ;
तो तु झ्यासाठी प्राथर्ना करील व तू वाचशील. परं तु तू ितला त्याच्याकडे परत पाठवले नाहीस,
तर तू आिण तु झ्या बरोबर जे सवर् तु झे आहे त ते खात्रीने मरतील, हे लक्षात ठे व.” 8 अबीमले ख
सकाळीच लवकर उठला आिण त्याने आपल्या सवर् से वकांना स्वतःकडे बोलावले . त्याने सगळ्या
गोष्टी त्यांना सां िगतल्या ते व्हा ती माणसे फारच घाबरली. 9 मग अबीमले खाने अब्राहामास
बोलावून त्यास म्हटले , “�� �� �������� ��� ����? मी तु झ्यािवरूद्ध काय पाप केले की तू
माझ्यावर आिण माझ्या राष्ट् रावर असे मोठे पाप आणले ? तू माझ्याशी करू नये ते केले आहे अशा
गोष्टी तू करायच्या नव्हत्या.” 10 अबीमले ख अब्राहामाला म्हणाला, “���� �� �������
���� ������?” 11 अब्राहाम म्हणाला, “�� ������ ������ �� �������� ����,
म्हणून ते माझ्या पत्नीकरीता मला ठार मारतील, असा िवचार मी केला. 12 िशवाय ती खरोखर
माझी बहीण आहे . ती माझ्या बापाची मु लगी आहे , पण माझ्या आईची ती मु लगी नाही आिण
म्हणून ती माझी पत्नी झाली आहे . 13 दे वाने मला माझ्या बापाचे घर सोडू न दे ऊन जागोजागी
प्रवास करायला लावले , ते व्हा मी ितला म्हणालो, तू माझी पत्नी म्हणून मला एवढा िवश्वासूपणा
दाखव; जे थे जे थे आपण जाऊ ते थे ते थे माझ्यािवषयी हा, ‘���� ��� ��� ��� ����.’ ”
14 अबीमले खाने अब्राहामाला सारा परत िदली; तसे च त्याने त्यास में ढरे , बै ल व दास-दासीही
िदल्या. 15 अबीमले ख म्हणाला, “����, माझा हा सवर् दे श तु झ्यासमोर आहे ; तु ला बरे वाटे ल ते थे
तू राहा.” 16 तो सारे ला म्हणाला, “���� ��� �������� ���� �� ������� �� ����
���� ���� ����. तु झ्यासोबत असले ल्या सवर् लोकांसमोर तु झी भरपाई करण्यासाठी ते आहे त,
आिण या प्रकारे तू सवार्स
ं मोर पूणर्पणे िनदोर्ष ठरली आहे स.” 17 अब्राहामाने दे वाची प्राथर्ना केली
आिण दे वाने अबीमले ख, त्याची पत्नी आिण त्याच्या दासी यांना बरे केले . मग त्यांना मु ले होऊ
लागली. 18 कारण परमे श्वराने अब्राहामाची पत्नी सारा िहच्यामु ळे अबीमले खाच्या घराण्यातल्या
सवर् िस्त्रयांची गभार्शये अगदी बं द केली होती.
3 परं तु

21
. 11:11
परमे श्वराने आपल्या म्हणण्याप्रमाणे सारे कडे लक्ष िदले , आिण परमे श्वराने सारे ला वचन
िदल्याप्रमाणे केले . 2 अब्राहामाच्या म्हातारपणी सारा गरोदर रािहली, त्यास जी ने मले ली वे ळी
दे वाने सां िगतली होती त्या वे ळी त्याच्यापासून सारे ला मु लगा झाला. 3 अब्राहामाला जो मु लगा
सारे पासून झाला त्याचे नाव त्याने इसहाक ठे वले . 4 दे वाने आज्ञा केल्याप्रमाणे अब्राहामाने त्याचा
मु लगा इसहाक आठ िदवसाचा झाल्यावर त्याची सुं ता केली. 5 इसहाकाचा जन्म झाला ते व्हा
अब्राहाम शं भर वषार्च
ं ा होता. 6 सारा म्हणाली, “������ ��� ����� ���; जो कोणी हे
ऐकेल तो प्रत्ये कजण माझ्याबरोबर हसे ल.” 7 आणखी ती असे ही म्हणाली, “���� �� ������
������� ���� ��� ����������� ��� ������� ����? आिण तरीसु द्धा त्याच्या
म्हातारपणात मला त्याच्यापासून मु लगा झाला आहे !”
1
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स्तनपान तोडले , आिण इसहाकाच्या स्तनपान तोडण्याच्या
िदवशी अब्राहामाने मोठी मे जवानी िदली. 9 मग साराची िमसरी दासी हागार िहचा मु लगा
इश्माएल जो ितला अब्राहामापासून झाला होता, तो चे ष्टा करीत आहे असे सारे ने पािहले .
10 म्हणून सारा अब्राहामाला म्हणाली, “�� ������ � ������ ������ ����� �����
������ ����. या दासीचा मु लगा, माझा मु लगा इसहाक याच्याबरोबर वारस होणार नाही.”
11 त्याच्या मु लामु ळे या गोष्टीचे अब्राहामाला फार दुःख झाले . 12 परं तु दे व अब्राहामाला
म्हणाला, “�������� � ������ ���� ���� ����� ��� ����. तु ला ती या बाबतीत
जे काही सां गते , ते ितचे सवर् म्हणणे ऐक. कारण इसहाकाद्वारे च तु झ्या वं शाला नाव दे ण्यात ये ईल.
13 मी त्या दासीच्या मु लाचे ही राष्ट् र करीन, कारण तो तु झा वं शज आहे .” 14 अब्राहाम सकाळीच
लवकर उठला, भाकरी व पाण्याची कातडी िपशवी घे तली आिण हागारे ला दे ऊन ितच्या खां द्यावर
ठे वली. त्याने ितचा मु लगा ितला िदला आिण ितला पाठवून िदले . ती गे ली आिण बै र-शे बाच्या
रानामध्ये भटकत रािहली. 15 कातडी िपशवीतील पाणी सं पले , ते व्हा हागारे ने आपल्या मु लाला
एका झु डपाखाली टाकले . 16 नं तर ती बरीच दरू म्हणजे बाणाच्या टप्प्याइतकी दरू जाऊन बसली,
कारण ितने म्हटले “��� ������ ������ ��� ������� ���.” �� �������� ����
���� ����������� ������ ����� ��� �����. 17 दे वाने मु लाच्या रडण्याचा आवाज
ू स्वगार्तन
ऐकला आिण दे वाचा दत
ू हागारे ला हाक मारून म्हणाला, “������, तु ला काय झाले ?
िभऊ नकोस, तु झा मु लगा जे थे आहे ते थन
ू त्याचा आवाज दे वाने ऐकला आहे 18 ऊठ, मु लाला
उचलून घे . आिण त्यास धै यर् दे , मी त्याच्यापासून एक मोठे राष्ट् र करीन.” 19 मग दे वाने हागारे चे
डोळे उघडले आिण ितने पाण्याची िवहीर पािहली. ती गे ली आिण पाण्याची कातडी िपशवी भरून
घे तली आिण मु लाला पाणी प्यायला िदले . 20 दे व त्या मु लाबरोबर होता आिण तो वाढला. तो
रानात रािहला आिण ितरं दाज बनला. 21 तो पारानाच्या रानात रािहला आिण त्याच्या आईने
त्यास िमसर दे शातील मु लगी पत्नी करून िदली.
8 मग बालक वाढत गे ला आिण त्याचे

म्हणाले ,
“�� �� ���� ����� ��������� ��� ����������� ���; 23 म्हणून आता ये थे दे वाची
शपथ वाहा की, तू माझ्याशी व माझ्यामागे माझ्या मु लां शी िकंवा माझ्या वं शजाशी खोटे पणाने
वागणार नाहीस. जसा मी तु झ्याशी करार करून िवश्वासूपणाने रािहलो, तसाच तू माझ्याशी व
ज्या या माझ्या दे शात तू रािहलास त्याच्याशी राहशील.” 24 आिण अब्राहाम म्हणाला, “��
��� �����.” 25 मग अबीमले खाच्या से वकांनी पाण्याची िवहीर बळकावली म्हणून अब्राहामाने
अबीमले खाकडे तक् रार केली. 26 अबीमले ख म्हणाला, “��� ���� ���� ��� �� ���
����� ����. ह्यापूवीर् तू हे मला कधीही सां िगतले नाहीस. आजपयर्ंत मी हे ऐकले नव्हते .”
27 म्हणून अब्राहामाने में ढरे व बै ल घे तले आिण अबीमले खास िदले आिण त्या दोन मनु ष्यांनी करार
केला. 28 अब्राहामाने अबीमले खाला कळपातील सात कोकरे वे गळी करून त्यां च्यापु ढे ठे वली.
29 अबीमले ख अब्राहामाला म्हणाला, “�� ��� ����� �� ����� ���� ����� ����
���� ��� ���?” 30 त्याने उ र िदले , “�� �� ����� ���������� ����������
������ �� ����� �� ���� ��� ��� �� ������ ����.” 31 ते व्हा त्याने त्या जागे ला
*बै र-शे बा असे नाव िदले , कारण त्या िठकाणी त्या दोघांनी शपथ वाहन
ू वचन िदले . 32 त्यांनी बै रशे बा ये थे करार केल्यानं तर अबीमले ख व त्याचा से नापती िपकोल हे पिलष्ट ां च्या दे शात परत गे ले.
33 अब्राहामाने बै र-शे बा ये थे एक एशे ल झाड लावले . ते थे सनातन दे व परमे श्वर याचे नाव घे ऊन
त्याने प्राथर्ना केली. 34 अब्राहाम पिलष्ट ां च्या दे शात पु ष्कळ िदवस परदे शी म्हणून रािहला.
22 त्यानं तर अबीमले ख व त्याचा से नापती िपकोल यांनी अब्राहामाशी बोलणी केली, ते
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या गोष्टी झाल्यानं तर दे वाने अब्राहामाची परीक्षा घे तली. तो अब्राहामाला म्हणाला,
“���������!” �������� �������, “�� �� ���� ���.” 2 नं तर दे व म्हणाला,
“���� ������ �� ����� �����, ज्याच्यावर तू प्रीती करतोस त्या इसहाकाला घे ऊन
तू मोिरया दे शात जा आिण ते थे मी तु ला सां गेन त्या डोंगरावर माझ्यासाठी त्याचे होमापर्ण
कर.” 3 ते व्हा अब्राहाम पहाटे स लवकर उठला, त्याने खोगीर घालून आपले गाढव तयार
केले , आपला मु लगा इसहाक व त्याच्यासोबत दोन तरुण से वकांना आपल्याबरोबर घे तले . त्याने
होमापर्णाकिरता लाकडे फोडू न घे तली आिण मग ते सवर् दे वाने सां िगतले ल्या िठकाणी प्रवासास
िनघाले . 4 ितसर्या िदवशी अब्राहामाने वर पािहले आिण दरू अं तरावर ती जागा पािहली.
5 मग अब्राहाम आपल्या तरुण से वकांना म्हणाला, “������ ���� �������� �����,
आिण मी व मु लगा ितकडे जातो. आम्ही दे वाची आराधना करू आिण तु म्हाकडे परत ये ऊ.”
6 अब्राहामाने होमापर्णासाठी लाकडे घे ऊन इसहाकाच्या खां द्यावर ठे वली; त्याने स्वतःच्या हातात
अग्नी व एक सु रा घे तला. आिण ते दोघे बरोबर िनघाले . 7 इसहाक आपल्या िपत्याला म्हणाला,
“������ ����.” ����������� ����� ����, “�� ���� ���, माझ्या मु ला.”
����� �������, “��� ����� � ����� ������, परं तु होमापर्णासाठी कोकरू कोठे
आहे ?” 8 अब्राहाम म्हणाला, “������ ����, होमापर्णासाठी कोकरू दे व स्वतः आपल्याला
पु रवे ल.” ������ �������� � ������ ����� ����� ������. 9 दे वाने सां िगतले ल्या
िठकाणी जे व्हा ते जाऊन पोहचले , ते थे अब्राहामाने एक वे दी बां धली, त्याने वे दीवर लाकडे
रचली. नं तर त्याने आपला पु त्र इसहाक याला बां धले , आिण वे दीवरील लाकडावर ठे वले .
10 मग अब्राहामाने आपला हात पु ढे करून आपल्या मु लाला मारण्यासाठी सु रा हातात घे तला.
11 परं तु ते वढ ात, परमे श्वराच्या दत
ू ाने स्वगार्तन
ू हाक मारून त्यास म्हटले , “���������,
अब्राहामा!” ����������� ����� ����, “�� ���� ���.” 12 तो म्हणाला, “��
������ ������ ��� ���� ����, िकंवा त्यास कोणत्याही प्रकारची इजा करू नकोस,
कारण आता मला खात्रीने समजले की, तू दे वाचे भय बाळगतोस, कारण तू माझ्यासाठी आपल्या
एकुलत्या एका पु त्राला ही राखून ठे वले नाही.” 13 आिण मग अब्राहामाने वर पािहले आिण पाहा,
त्याच्यामागे एका झु डपात िशं गे अडकले ला असा एक एडका होता. मग त्याने जाऊन तो घे तला
व आपल्या मु लाच्या ऐवजी त्या एडक्याचे होमापर्ण म्हणून अपर्ण केले . 14 ते व्हा अब्राहामाने
त्या जागे ला, “*�������� ������ ����,” ��� ��� ����, आिण आजवर दे खील,
“������������� �������� �� ������ ���� ����,” ��� ����� ����. 15 नं तर
ू ाने अब्राहामास दुसर्यांदा हाक मारली 16 आिण म्हटले , हे परमे श्वराचे
स्वगार्तन
ू परमे श्वराच्या दत
शब्द आहे त, “�� �������� ����� ��� ����� ������ ��, तू ही जी गोष्ट केली आहे ,
म्हणजे तू आपल्या एकुलत्या एका मु लाला राखून ठे वले नाही, 17 मी खरोखर तु ला आशीवार्द दे ईन
व तु झे वं शज आकाशातल्या तार्यांसारखे व समु दर् िकनार्यावरील वाळू इतके बहुतपट वाढवीनच
वाढवीन; आिण तु झे वं शज आपल्या शत्रूच्या वे शीचा ताबा िमळवतील. 18 पृ थ्वीवरील सवर् राष्ट् रे
तु झ्या सं ततीद्वारे आशीवार्िदत होतील, कारण तू माझा शब्द पाळला आहे स.” 19 मग अब्राहाम
आपल्या तरुण से वकाकडे परत आला आिण अब्राहाम, इसहाक व त्याचे से वक असे सवर् िमळू न
बै र-शे बाला गे ले, आिण तो बै र-शे बा ये थे रािहला.
1

20 या सवर् गोष्टी घडल्यानं तर अब्राहामाला असा िनरोप आला, “���� ���� ��� ����� �
������ ����� ������ ������� ��� ���� ���� ����.” 21 त्याच्या पिहल्या मु लाचे
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नाव ऊस, त्याचा भाऊ बूज, अरामाचा बाप कमु वेल,
केसे द, हजो, िपलदाश, ियदलाप
आिण बथु वेल अशी त्यांची नावे आहे त. 23 बथु वेल िरबकाचा बाप होता. अब्राहामाचा भाऊ नाहोर
याजपासून िमल्केला हे आठ पु त्र झाले ; 24 त्याची उपपत्नी रे ऊमा िहलाही त्याच्यापासून ते बाह,
गहाम, तहश व माका हे चार पु त्र झाले .
22 त्यानं तर

23
:
1 सारा

एकशे स ावीस वष जगली; ही सारे च्या आयु ष्याची वष होती. 2 सारा कनान दे शातील
िकयार्थ-आबार्, म्हणजे , कनान दे शातले हे बर् ोन ये थे मरण पावली. अब्राहामाने सारे साठी शोक
केला आिण ितच्यासाठी तो रडला. 3 मग अब्राहाम उठला आिण आपल्या मृ त पत्नीपासून
गे ला, व हे थीच्या मु लांकडे जाऊन म्हणाला, 4 “�� �������� ������ ���. कृपा करून
मृ ताला पु रण्यासाठी मला तु मच्यामध्ये माझ्या मालकीची अशी जागा मं जरू करा, म्हणजे मी
माझ्या मृ ताला पु रू शकेन.” 5 हे थीच्या मु लांनी अब्राहामाला म्हटले , 6 “������ ������,
आमचे ऐका. तु म्ही आमच्यामध्ये दे वाचे सरदार आहात. आमच्याकडे असले ल्या उ म थडग्यात
तु मच्या मयताला पु रा. आमच्यातील कोणीही आपले थडगे तु म्हास द्यायला मना करणार नाही.”
7 अब्राहाम उठला व त्याने हे थीच्या मु लांना आिण दे शातील लोकांस नमन केले . 8 तो त्यांना
म्हणाला, “�� ������ ������ ����������� ������ ���� ����, तर मग माझे ऐका
आिण माझ्याबरोबर सोहराचा मु लगा एफ् रोन याला माझ्यासाठी िवनं ती करा. 9 त्याच्या मालकीची
शे ताच्या एका टोकाला असले ली मकपे लाची गु हा मला िवकत द्यायला सां गा. ती त्याने पूणर्
िकंमतीस मला उघडपणे माझ्या मालकीची मृ तांना पु रण्याची जागा म्हणून िवकत द्यावी.” 10 ते थे
एफ् रोन हा हे थीच्या मु लांबरोबर बसले ला होता, आिण हे थीची मु ले व त्याच्या नगराच्या वे शीत
ये णारे सवर् ऐकत असता, एफ् रोन िह ी याने अब्राहामाला उ र िदले , तो म्हणाला, 11 “����,
माझे स्वामी, माझे ऐका. मी ते शे त आिण त्यामध्ये असले ली गु हा तु म्हास दे तो. ये थे माझ्या
लोकां च्या मु लांसमक्ष मी ते शे त व ती गु हा मी तु म्हास दे तो. तु मच्या मृ ताला पु रण्यास मी ते तु म्हास
दे तो.” 12 मग अब्राहामाने दे शातील लोकांसमोर स्वतः वाकू न नमन केले . 13 दे शातले लोक ऐकत
असता तो एफ् रोनास म्हणाला, “����� �� ���� ����� ���, तर कृपा करून माझे ऐक.
मी शे ताची िकंमत तु ला दे ईन. माझ्याकडू न त्याचे पै से घे , आिण मग मी आपल्या मयतास ते थे
पु रे न.” 14 एफ् रोनाने अब्राहामाला उ र िदले , तो म्हणाला, 15 “���� ������, कृपया माझे
जरा ऐका. जिमनीचा हा एक तु कडा *चारशे शे केल रुपे िकंमताचा, तो माझ्या व तु मच्यामध्ये
एवढा काय आहे ? तु मच्या मृ ताला पु रा.” 16 ते व्हा अब्राहामाने एफ् रोनाचे ऐकले आिण हे थीची
मु ले ऐकत असता त्याने िजतके रुपे सां िगतले होते िततके, म्हणजे व्यापार्याकडचे चलनी चारशे
शे केल रुपे एफ् रोनाला तोलून िदले . 17 एफ् रोनाचे जे शे त मम्रे शे जारी मकपे ला ये थे होते , ते शे त,
व त्यामध्ये असले ली गु हा व त्याच्यासभोवती सीमे तील सवर् झाडे , 18 ही हे थीच्या मु लांसमक्ष व
त्याच्या नगराच्या वे शीत जाणार्या-ये णार्या सवार्स
ं मक्ष अब्राहामाने िवकत घे तली. 19 त्यानं तर
अब्राहामाने आपली पत्नी सारा िहला कनान दे शातील मम्रे म्हणजे हे बर् ोन शहराच्या शे जारी
मकपे लाच्या शे तातील गु हे त पु रले . 20 ते शे त व त्यातील गु हा ही मृ तांना पु रण्याची जागा म्हणून
हे थीच्या मु लांकडू न अब्राहामाच्या मालकीची झाली.
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1 आता

अब्राहाम बर्याच वयाचा म्हातारा झाला होता आिण परमे श्वराने अब्राहामाला सवर्
गोष्टींत आशीवार्िदत केले होते . 2 अब्राहामाने त्याच्या सवर् मालम े चा व घरादाराचा कारभार
पाहणार्या आिण त्याच्या घरातील सवार्ंत जु न्या से वकाला म्हटले , “�� ���� ��� ������
��������� ���*, 3 आिण आकाशाचा दे व व पृ थ्वीचा दे व जो परमे श्वर, याची शपथ मी तु ला
घ्यायला लावतो की, ज्या कनानी लोकांमध्ये मी राहत आहे , त्यां च्या मु लींतन
ू तू माझ्या मु लांसाठी
पत्नी पाहणार नाहीस. 4 परं तु, तू माझ्या दे शाला माझ्या नाते वाइकांकडे जाशील, आिण ते थन
ू
माझा मु लगा इसहाक याच्यासाठी पत्नी िमळवून आणशील.”
त्यास म्हणाला, “�� ������ �� ����������� �� ����� ������� ����
���� ���� ��? ज्या दे शातून तु म्ही आला त्या दे शात मी मु लाला घे ऊन जावे काय?”
6 अब्राहाम त्यास म्हणाला, “�� ������ ������ ����� ��� ���� � ��������
������� ��! 7 आकाशाचा दे व परमे श्वर, ज्याने मला माझ्या विडलाच्या घरातून व माझ्या
नाते वाइकां च्या दे शातून† मला आणले व ज्याने बोलून, ‘�� �� ��� ������ �������
ू ाला तु झ्या पु ढे पाठवील,
����,’ ��� ��������� ������ ����, तो परमे श्वर आपल्या दत
आिण तू ते थन
ू माझ्या मु लासाठी पत्नी आणशील. 8 परं तु ती स्त्री तु झ्याबरोबर ये थे ये ण्यास कबूल
झाली नाही, तर मग तू माझ्या शपथे तन
ू मोकळा होशील. परं तु माझ्या मु लाला तू ितकडे घे ऊन
जाऊ नकोस.” 9 ते व्हा त्या से वकाने आपला धनी अब्राहाम याच्या मांडीखाली हात ठे वला आिण
त्या बाबीसं बंधाने त्याच्याशी शपथ घे तली. 10 मग त्या से वकाने धन्याच्या उं टांपैकी दहा उं ट घे तले
आिण िनघाला (त्याच्या धन्याची सवर् मालम ा त्याच्या हाती होती). त्याने आपल्या धन्याकडू न
सवर् प्रकारच्या भे टवस्तू आपल्याबरोबर दे ण्यासाठी घे तल्या. तो अराम-नहराईम‡ प्रदे शातील
नाहोराच्या नगरात गे ला. 11 त्याने नगराबाहे रच्या िविहरीजवळ आपले उं ट खाली बसवले . ती
सं ध्याकाळ होती, त्या वे ळी पाणी काढायला िस्त्रया ते थे ये त असत.
12 नं तर तो म्हणाला, “�� ���������, तू माझा धनी अब्राहाम याचा दे व आहे स, आज
मला यश िमळण्यास मदत कर आिण तू प्रामािणकपणाने करार पाळणारा आहे स हे माझा धनी
अब्राहाम ह्याला दाखवून दे . 13 पाहा, मी पाण्याच्या झर्याजवळ उभा आहे . आिण नगरातील
लोकां च्या मु ली पाणी काढण्यास बाहे र ये त आहे त. 14 तर असे घडू दे की, मी ज्या मु लीस
म्हणे न, ‘���� ���� �������� ���� ����� ��� ������� ���� ��,’ ��� ��
�� ‘������ ����, आिण मी तु मच्या उं टांनाही पाणी पाजते ,’ �� �� ��� ���� ����
����� ������������ �� ������� ��� ��. त्यावरून मी असे समजे न की, तू माझ्या
धन्यासोबत करार पाळण्याचा प्रामािणकपणा दाखवला आहे .” 15 मग असे झाले की, त्याचे बोलणे
सं पले नाही तोच, पाहा, िरबका ितची मातीची घागर ितच्या खां द्यावर घे ऊन बाहे र आली. िरबका
ही अब्राहामाचा भाऊ नाहोर याच्यापासून िमल्केला झाले ल्या बथु वेलाची कन्या होती. 16 ती
तरुण स्त्री फार सुं दर आिण कुमारी होती. ितचा कोणाही पु रुषाबरोबर सं बंध आले ला नव्हता. ती
िविहरीत खाली उतरून गे ली आिण ितची घागर भरून घे ऊन वर आली. 17 ते व्हा तो से वक धावत
जाऊन ितला म्हणाला, “���� ���� ������ �������� ��� ���� ���� ���.” 18 ती
म्हणाली, “���� ������ �����,” ��� ���� ���� ���� ���� ������ ������
����� ���� �����, आिण त्यास पाणी पाजले . 19 त्यास पु रे इतके पाणी पाजल्यानं तर ती
म्हणाली, “�� ������� ���������������, त्यांना पु रे ल इतके पाणी िपण्यास काढते .”
20 म्हणून ितने घाईघाईने उं टांसाठी घागर कुंडात ओतली, आिण आणखी पाणी काढण्याकिरता ती
धावत िविहरीकडे गे ली, आिण याप्रमाणे ितने त्याच्या सगळ्या उं टांना पाणी पाजले . 21 ते व्हा,
परमे श्वर दे वाने आपला प्रवास यशस्वी केला की नाही, हे समजावे म्हणून तो मनु ष्य ितच्याकडे
शांतपणे पाहत रािहला. 22 उं टांचे पाणी िपणे सं पल्यावर त्या मनु ष्याने अधार् शे केल वजनाची
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सोन्याची नथ आिण ितच्या हातासाठी दहा शे केल वजनाच्या दोन सोन्याच्या बां गड ा काढल्या,
23 आिण िवचारले , “�� ������ ����� ����? तसे च तु झ्या विडलाच्या घरी आम्हा सवार्न
ं ा
रात्री मु क्काम करावयास जागा आहे का ते कृपा करून सां ग.” 24 ती त्यास म्हणाली, “��
���������, म्हणजे नाहोरापासून िमल्केला जो मु लगा झाला त्याची मु लगी आहे .” 25 ती
आणखी त्यास म्हणाली, “��������� ������� ��������� ����� ��� � �����
��� ��� ������� ���������� ������� ���������� ��������� �����
���� ���.” 26 ते व्हा त्या मनु ष्याने लवून परमे श्वराची उपासना केली. 27 तो म्हणाला, “����
���, अब्राहाम ह्याचा दे व परमे श्वर धन्यवािदत असो, त्याने माझ्या धन्यासं बंधीचा कराराचा
प्रामािणकपणा आिण िवश्वसनीयता सोडली नाही, माझ्याबाबत सां गायचे तर, परमे श्वराने मला
माझ्या धन्याच्या नाते वाइकाकडे च सरळ मागर् दाखवून आणले .” 28 नं तर ती तरुण स्त्री पळत
गे ली आिण ितने या सवर् गोष्टींबद्दल आपल्या आईला व घरच्या सवार्न
ं ा सां िगतले . 29 िरबकेला
एक भाऊ होता, आिण त्याचे नाव लाबान होते . लाबान बाहे र िविहरीजवळ रस्त्यावर उभ्या
असले ल्या त्या मनु ष्याकडे पळत गे ला. 30 जे व्हा त्याने आपल्या बिहणीच्या नाकातील नथ व
हातातील सोन्याच्या बां गड ा पािहल्या, आिण “�� ������ ��� ��� �������,” ���
������ �������, म्हणजे िरबकेचे शब्द ऐकले , ते व्हा तो त्या मनु ष्याकडे आला, आिण पाहतो
तो, तो उं टांपाशी िविहरीजवळ उभा होता. 31 आिण लाबान त्यास म्हणाला, “�����������
�������� ������� ������, आत या. तु म्ही बाहे र का उभे आहात? मी तु मच्यासाठी घर
तयार केले आहे आिण उं टासाठीही जागा केली आहे .” 32 तो मनु ष्य घरी आला आिण त्याने उं ट
सोडले . उं टांना गवत व पें ढा िदला आिण त्याचे पाय व त्याच्या बरोबरच्या लोकांचे पाय धु ण्यासाठी
पाणी दे ण्यात आले . 33 त्यांनी त्याच्या पु ढे जे वण वाढले , परं तु तो म्हणाला, “��� �� ����
�������� �� ����������� �� ������ ����.” ������ ����� �������,
“�����.” 34 तो म्हणाला, “�� ����������� ���� ���. 35 परमे श्वर दे वाने माझ्या
धन्याला फार आशीवार्िदत केले आहे आिण तो महान बनला आहे . त्याने त्यास में ढरांचे कळप,
गु रे ढोरे , तसे च सोने , चांदी, दासदासी, उं ट व गाढवे िदली आहे त. 36 सारा, ही माझ्या धन्याची
पत्नी वृ द्ध झाली ते व्हा ितच्यापासून माझ्या धन्याला मु लगा झाला, आिण त्यास त्याने आपले
सवर्काही िदले आहे . 37 माझ्या धन्याने माझ्याकडू न वचन घे तले , तो म्हणाला, ‘���������
������� �� ���� �� ���� ��� ���� ����� �������� ������ ��������
���� ����� ����� ���� ��� ����. 38 त्याऐवजी माझ्या विडलाच्या पिरवाराकडे जा,
आिण माझ्या नातलगांकडे जा व ते थन
ू माझ्या मु लासाठी तू पत्नी िमळवून आण.’ 39 मी माझ्या
धन्याला म्हणालो, ‘��������� ����� ����������� ����� ����?’ 40 परं तु तो मला
ू ाला तु झ्याबरोबर पाठवील
म्हणाला, ‘���� ������������� �� ���� ���, तो त्याच्या दत
व तो तु झा मागर् यशस्वी करील, आिण तू माझ्या नातलगांतन
ू व माझ्या विडलाच्या घराण्यातून
माझ्या मु लासाठी पत्नी आणशील. 41 परं तु जे व्हा तू माझ्या नातलगांमध्ये जाशील आिण जर
त्यांनी तु ला ती िदली नाही, तर मग तू माझ्या शपथे तन
ू मोकळा होशील.’ 42 आिण आज मी या
झर्याजवळ आलो आिण म्हणालो, ‘�� ���������, माझा धनी अब्राहाम याच्या दे वा, कृपा
करून जर खरोखर माझ्या प्रवासाचा हे तू यशस्वी करीत असलास तर, 43 मी ये थे या झर्याजवळ
उभा आहे , आिण असे होऊ दे की, जी मु लगी पाणी काढण्यास ये ईल आिण िजला मी म्हणे न,
“�� ���� ������ ����, तू आपल्या घागरीतले थोडे पाणी मला प्यायला दे ,” 44 ते व्हा जी
मला म्हणे ल, “������ ����, आिण मी तु मच्या उं टासाठी ही पाणी काढते ” ��� �����
������ ��������� �������� ����������� �������� ��� ��� �� �����.
45 मी माझ्या मनात बोलणे सं पण्याच्या आत पाहा िरबका खां द्यावर घागर घे ऊन बाहे र आली.
ती िविहरीत खाली उतरली आिण पाणी काढले . मग मी ितला म्हणालो, “����, कृपा करून
मला थोडे पाणी प्यायला दे .” 46 ते व्हा ितने लगे च खां द्यावरून घागर उतरली आिण म्हणाली,
“���� ��� �� ������� ��������� ���� �����.” �� �� ������ ��� ����
��������� ���� �����. 47 मग मी ितला िवचारले , “�� ������ ����� ����?”

24:48

28

उत्पि

25:6

�� �������, “����������� �������� �������� ��������� �� �����,”
������ �� �� ���� �������� �� ��� ����� ����������� ���������� ���
������� ������. 48 नं तर मी मस्तक लववून माझा धनी अब्राहाम याचा दे व परमे श्वर याची
स्तु ती केली, कारण त्याने मला माझ्या धन्याच्या भावाच्या मु लीला त्याच्या मु लाकडे ने ण्याचा
योग्य मागर् दाखवला. 49 “��� ������ ������ ������� �������������� ���
������� �������� ���� ���� �� ��� �����. परं तु जर नाही तर तसे मला सां गा;
यासाठी की मी उजवीकडे िकंवा डावीकडे वळे न.” 50 मग लाबान व बथु वेल यांनी उ र िदले ,
“�� ����� ������������� ��� ���. आम्ही तु म्हास बरे िकंवा वाईट काही बोलू शकत
नाही. 51 पाहा, िरबका तु मच्यासमोर आहे . ितला तु म्ही घे ऊन जा आिण परमे श्वर बोलल्याप्रमाणे
ती तु मच्या धन्याच्या मु लाची पत्नी व्हावी.” 52 जे व्हा अब्राहामाच्या से वकाने हे त्यांचे शब्द
ऐकले , ते व्हा त्याने भूमीपयर्ंत वाकू न परमे श्वर दे वाला नमन केले . 53 से वकाने सोन्याचे दािगने
व चांदीचे दािगने व वस्त्रे िरबकेला िदली. त्याने ितचा भाऊ व ितची आई यांनाही मोलवान
दे णग्या िदल्या. 54 मग त्याने व त्याच्या बरोबरच्या माणसांनी त्यांचे खाणे व िपणे झाल्यावर
रात्री ते थेच मु क्काम केला. दुसर्या िदवशी सकाळी उठल्यावर ते म्हणाले , “��� ��� ������
�������� �����.” 55 ते व्हा ितची आई व भाऊ म्हणाले , “������� ��������� ����
���� ������ ����� ��� ���� ��� ���� ����. मग ितने जावे .” 56 परं तु तो
त्यांना म्हणाला, “��� ������� ��� ���, कारण परमे श्वराने माझा मागर् यशस्वी केला आहे ,
मला माझ्या मागार्ने पाठवा जे णेकरून मी माझ्या धन्याकडे जाईन.” 57 ते म्हणाले , “�����
������ ������� ���� �������.” 58 मग त्यांनी िरबकेला बोलावून ितला िवचारले , “��
������������ �� ����� ���?” ���� ����� ����, “�� ����.” 59 मग त्यांची
बहीण िरबका, ितच्या दाईसोबत अब्राहामाचा से वक व त्याची माणसे यां च्या बरोबर प्रवासास
िनघाली. 60 त्यांनी िरबकेला आशीवार्द िदला आिण ितला म्हटले , “������ �����, तू हजारो
लाखांची आई हो, आिण तु झे वं शज त्यांचा द्वे ष करणार्यां च्या वे शीचा ताबा घे वोत.” 61 मग
िरबका उठली व ती व ितच्या दासी उं टावर बसल्या आिण त्या मनु ष्याच्या मागे गे ल्या. अशा
रीतीने से वकाने िरबकेला घे तले आिण त्याच्या मागार्ने गे ला. 62 इकडे इसहाक ने गेब ये थे राहत
होता आिण नु कताच बै र-लहाय-रोई िविहरीपासून परत आला होता. 63 इसहाक सं ध्याकाळी मनन
करण्यास शे तात गे ला होता. त्याने आपली नजर वर केली व पािहले ते व्हा त्यास उं ट ये ताना
िदसले . 64 िरबकेने नजर वर करून जे व्हा इसहाकाला पािहले ते व्हा ती उं टावरून उडी मारून
खाली उतरली. 65 ती से वकाला म्हणाली, “������� �������� �������� ������
��� ������ ����� ��� ���?” ������� ����� ����, “�� ���� ��� ���.”
������ ���� ����� ����� ��� ������� ����� �����. 66 से वकाने इसहाकाला
सवर् गोष्टी, त्याने काय केले त्यािवषयी सिवस्तर सां िगतले . 67 मग इसहाकाने मु लीला आपली आई
सारा िहच्या तं बत
ू आणले . आिण त्याने िरबकेला िस्वकारले , आिण ती त्याची पत्नी झाली, आिण
त्याने ितच्यावर प्रेम केले . अशा रीतीने आपल्या आईच्या मरणानं तर इसहाक सां त्वन पावला.
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. 1:32-33
दुसरी पत्नी केली; ितचे नाव कटू रा होते . 2 ितच्यापासून त्यास िजम्रान, यक्षान,
मदान, िमद्यान, इश्बाक व शूह ही मु ले झाली. 3 यक्षानास शबा व ददान झाले . अश्शूरी, लटू शी
व लऊमी लोक हे ददानाचे वं शज होते . 4 एफा, एफर, हनोख, अबीदा व एल्दा हे िमद्यानाचे पु त्र
होते . हे सवर् कटू रेचे वं शज होते . 5 अब्राहामाने आपले सवर्स्व इसहाकास िदले . 6 अब्राहामाने
आपल्या उपपत्नीच्या मु लांना दे णग्या िदल्या, आिण आपण िजवं त असतानाच त्याने आपला
मु लगा इसहाकापासून त्यांना वे गळे करून दरू पूवकडील दे शात पाठवून िदले .
1 अब्राहामाने
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7 अब्राहामाच्या आयु ष्याच्या वषार्चे िदवस हे इतके आहे त, तो एकशे पं च्याह र वष जगला.
अब्राहामाने शे वटचा श्वास घे तला आिण तो वृ द्ध होऊन व पूणर् जीवन जगून चां गल्या
म्हातारपणी मे ला व आपल्या लोकांस जाऊन िमळाला. 9 इसहाक व इश्माएल या त्याच्या मु लांनी
त्यास सोहर िह ी याचा मु लगा एफ् रोन याचे शे त मम्रेसमोर आहे त्यातल्या मकपे ला गु हे त पु रले .
10 हे शे त अब्राहामाने हे थीच्या मु लाकडू न िवकत घे तले होते . त्याची पत्नी सारा िहच्याबरोबर ते थे
अब्राहामाला पु रले . 11 अब्राहामाच्या मृ त्यूनंतर दे वाने त्याचा मु लगा इसहाक याला आशीवार्िदत
केले आिण इसहाक बै र-लहाय-रोई जवळ राहत होता.
8

1

. 1:29-31
अब्राहामापासून सारे ची दासी हागार िहला झाले ल्या इश्माएलाची वं शावळ ही:
13 इश्माएलाच्या मु लांची नावे ही होती. इश्माएलाच्या मु लांची नावे त्यां च्या जन्मक् रमाप्रमाणे :
इश्माएलाचा प्रथम जन्मले ला मु लगा नबायोथ, केदार, अदबील, िमबसाम, 14 िमश्मा, दुमा,
मस्सा, 15 हदद, ते मा, यतूर, नापीश व केदमा. 16 ही इश्माएलाची मु ले होती, आिण त्यां च्या
गावां वरून आिण त्याच्या छावणीवरून त्यांची नावे ही पडली होती. हे त्यां च्या वं शाप्रमाणे बारा
सरदार झाले . 17 ही इश्माएलाच्या आयु ष्याची वष एकशे सदतीस आहे त. त्याने शे वटचा श्वास
घे तला आिण मे ला आिण आपल्या लोकांस जाऊन िमळाला. 18 त्याचे वं शज हवीलापासून ते
शूरापयर्ंत वस्ती करून रािहले , अश्शूराकडे जाताना िमसराजवळ हा दे श आहे . ते एकमे कांबरोबर
वै राने राहत होते *.
12

अब्राहामाचा मु लगा इसहाक ह्याच्यासं बंधीच्या घटना या आहे त. अब्राहाम इसहाकाचा
बाप झाला. 20 इसहाक चाळीस वषार्च
ं ा झाला ते व्हा त्याने पदन-अरामातील अरामी बथु वेलाची
मु लगी व अरामी लाबानाची बहीण िरबका िहला पत्नी करून घे तले . 21 इसहाकाने आपल्या
पत्नीसाठी परमे श्वराकडे प्राथर्ना केली कारण ती िनःसं तान होती, आिण परमे श्वराने त्याची
प्राथर्ना ऐकली, आिण िरबका त्याची पत्नी गरोदर रािहली. 22 मु ले ितच्या उदरात एकमे कां शी
झगडू लागली, ते व्हा ती म्हणाली, “��� �� ��� ��� ���?” �� ���������� �������
��������� ����. 23 परमे श्वर ितला म्हणाला, “��� �������� ������ ���������
���� ��� ���������� ��� ��� ������. एक वं श दुसर्यापे क्षा बलवान असे ल आिण
थोरला धाकट ाची से वा करील.” 24 जे व्हा ितची बाळं तपणाची वे ळ आली ते व्हा ितच्या गभर्शयात
जु ळी होती. 25 आिण पिहला मु लगा बाहे र आला तो तांबस
ू वणार्चा असून, त्याचे सवर् अं ग केसां च्या
वस्त्रासारखे होते . त्यांनी त्याचे नाव एसाव असे ठे वले . 26 त्याच्यानं तर त्याचा भाऊ बाहे र आला.
त्याच्या हाताने त्याने एसावाची टाच हाताने धरली होती म्हणून त्याचे नाव याकोब असे ठे वले .
जे व्हा त्याच्या पत्नीने त्यांना जन्म िदला ते व्हा इसहाक साठ वषार्च
ं ा होता. 27 ही मु ले मोठी झाली,
आिण एसाव तरबे ज िशकारी झाला, तो रानातून िफरणारा मनु ष्य होता; पण याकोब शांत मनु ष्य
होता, तो त्याचा वे ळ तं बत
ू घालवीत असे . 28 एसावावर इसहाकाची प्रीती होती, कारण त्याने
िशकार करून आणले ल्या प्राण्यांचे मांस तो खात असे , परं तु िरबकेने याकोबावर प्रीती केली.
19

. 12:16
याकोबाने वरण िशजवले . एसाव िशकारीहन
ू परत आला, आिण तो भु केने व्याकुळ झाला
होता. 30 एसाव याकोबास म्हणाला, “�� ���� ������ ����, मला थोडे तांबडे डाळीचे वरण
खायला घे ऊ दे . मी फार दमलो आहे !” ������ ������ ��� ���� ����. 31 याकोब
म्हणाला, “���������� ������ ������������ ���� ��� ���� ��.” 32 एसाव
29
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म्हणाला, “����, मी मरायला लागलो आहे . या ज्ये ष्ठपणाच्या हक्काचा मला काय उपयोग
आहे ?” 33 याकोब म्हणाला, “�����, तू माझ्याशी शपथ घे .” ������ ������� ���
��� ����� ��� ��� ������ ������ ������ ������������ ���� ��������
�����. 34 याकोबाने त्यास भाकर व मसु रीच्या डाळीचे वरण िदले . त्याने ते खाल्ले व पाणी िपऊन
झाल्यावर उठला व ते थन
ू त्याच्या मागार्ने िनघून गे ला. अशा रीतीने एसावाने त्याच्या ज्ये ष्ठपणाचा
हक्क तु च्छ मानला.

26
. 12:10-20; 20:1-18
1 अब्राहामाच्या िदवसात जो पिहला दुष्काळ पडला होता त्यासारखा दुसरा दुष्काळ त्या दे शात
पडला. ते व्हा इसहाक पिलष्ट ांचा राजा अबीमले ख याजकडे गरार नगरामध्ये गे ला. 2 परमे श्वराने
त्यास दशर्न दे ऊन म्हटले , “�� ���� ����� ���� ��� ����; जो दे श मी तु ला सां गेन
त्यामध्ये च राहा. 3 या दे शात उपरी म्हणून राहा आिण मी तु झ्याबरोबर असे न आिण मी तु ला
आशीवार्द दे ईन; कारण हे सवर् दे श मी तु झ्या वं शजाला दे ईन, आिण तु झ्या बाप अब्राहाम याला
शपथ घे ऊन जे वचन िदले आहे ते सवर् मी पूणर् करीन. 4 मी तु झे वं शज आकाशातील तार्यां इतके
बहुगु िणत करीन आिण हे सवर् दे श मी तु झ्या वं शजांना दे ईन. तु झ्या वं शजां द्वारे पृ थ्वीवरील सवर्
राष्ट् रे आशीवार्िदत होतील. 5 मी हे करीन कारण अब्राहामाने माझा शब्द पाळला आिण माझे
िवधी, माझ्या आज्ञा, माझे िनयम व माझे कायदे पाळले .” 6 म्हणून मग इसहाक गरारातच रािहला.
7 जे व्हा ते थील लोकांनी त्याच्या पत्नीिवषयी त्यास िवचारले , ते व्हा तो म्हणाला, “�� ����
���� ���.” “�� ���� ����� ���,” ��� ��������� �� ������. कारण त्याने
िवचार केला की, “������� ������������� �� ������� ��� ���� ��� �����,
कारण ती िदसायला इतकी सुं दर आहे .” 8 इसहाक बराच काळ ते थे रािहल्यावर, पिलष्ट ांचा राजा
अबीमले ख ह्याने एकदा िखडकीतून बाहे र पाहताना पािहले की, इसहाक त्याच्या पत्नीला िरबकेला
प्रेमाने कुरवाळत आहे . 9 अबीमले खाने इसहाकाला बोलावले आिण म्हणाला, “���� ������
�� ���� ����� ���. मग, ‘�� ���� ���� ���’ ��� �� �� ���������?” �����
����� �������, “���� ��� ����� ��, ितला िमळिवण्यासाठी कोणीही मला मारून
टाकेल.” 10 अबीमले ख म्हणाला, “�� �������� �� ��� �����? कारण आमच्या लोकांतन
ू
कोणीही तु झ्या पत्नीबरोबर सहज लैं िगक सं बंध केला असता, आिण त्यामु ळे तू आमच्यावर
दोष आणला असतास.” 11 म्हणून अबीमले खाने सवर् लोकांस ताकीद िदली आिण म्हणाला,
“�� ���� �� �������� ����� ������ ������� ��� ����� ����� ����
���� �������� ����.” 12 इसहाकाने त्या दे शात धान्य पे रले आिण त्याच वषीर् त्यास
शं भरपट पीक िमळाले , कारण परमे श्वराने त्यास आशीवार्द िदला. 13 इसहाक धनवान झाला, तो
अिधकािधक वाढत गे ला आिण खूप महान होईपयर्ंत वाढत गे ला. 14 त्याच्याकडे पु ष्कळ में ढरे व
गु रे ढोरे , मोठा कुटु ं बकिबला होता. त्यावरून पिलष्टी त्याचा हे वा करू लागले ; 15 म्हणून त्याच्या
विडलाच्या हयातीत पूवीर् त्याच्या नोकरांनी खणले ल्या सवर् िविहरी पिलष्ट ांनी मातीने बु जवल्या
होत्या. 16 ते व्हा अबीमले ख इसहाकास म्हणाला, “�� ���� ��� ����� ����� �� ����
������������ �� ���� �������� ���� ����.” 17 म्हणून इसहाकाने तो दे श सोडला
व गराराच्या खोर्यात त्याने तळ िदला आिण ते थेच रािहला. 18 अब्राहामाने आपल्या िदवसात
ज्या पाण्याच्या िविहरी खणल्या होत्या, परं तु अब्राहामाच्या मरणानं तर त्या पिलष्टी लोकांनी
मातीने बु जिवल्या होत्या त्या पु न्हा एकदा इसहाकाने खणून घे तल्या, आिण त्याच्या विडलाने
िदले ली नावे च पु न्हा त्याने िदली. 19 जे व्हा इसहाकाच्या नोकरांनी एक िवहीर खोर्यात खणली,
ते व्हा त्या िविहरीत त्यांना एक िजवं त पाण्याचा झरा लगला. 20 गरार खोर्यातील गु राख्यांनी
इसहाकाच्या गु राख्यां शी भांडणे केली, ते म्हणाले , “�� ���� ���� ���.” �� ����������
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������ ������ �������� ���� �������� ��� “����*” �����.
त्यांनी
दुसरी िवहीर खणली, आिण ितच्यावरूनही ते भांडले म्हणून त्याने ितचे नाव “�����” �����.
22 तो ते थन
ू िनघाला आिण त्याने आणखी एक िवहीर खणली, परं तु ितच्यासाठी ते भांडले नाहीत
म्हणून त्याने ितचे नाव रहोबोथ †ठे वले . आिण तो म्हणाला, “��� ���������� ���������
���� ����� ���� ���, आिण दे शात आमची भरभराट होईल.” 23 नं तर ते थन
ू इसहाक
बै र-शे बा ये थे गे ला. 24 त्याच रात्री परमे श्वराने इसहाकाला दशर्न दे ऊन म्हटले , “�� ����
��� �������� ���� ��� ���. िभऊ नकोस, कारण मी तु झ्याबरोबर आहे आिण माझा
से वक अब्राहाम याच्यासाठी मी तु ला आशीवार्िदत करीन व तु झे वं शज बहुतपट करीन.” 25 ते व्हा
इसहाकाने ते थे वे दी बां धली व परमे श्वराच्या नावाने प्राथर्ना केली. त्याने ते थे आपला तं बू ठोकला
आिण त्याच्या नोकरांनी एक िवहीर खणली.
21 मग

26 नं तर गराराहन
ू अबीमले ख, त्याचा िमत्र अहुज्जाथ व त्याच्या सै न्याचा से नापती िपकोल
हे त्याच्याकडे गे ले. 27 इसहाकाने त्यांना िवचारले , “������ ���� ����� ���� � ���
������ ��������� ��� �����; तर आता तु म्ही माझ्याकडे का आलात?” 28 आिण ते
म्हणाले , “�������� ����������� ��� �� �������� ��������� ����� ���
���. म्हणून आम्ही ठरवले आहे की, आपणांमध्ये म्हणजे आम्हामध्ये व तु झ्यामध्ये तह असावा.
म्हणून तू आम्हाबरोबर करार कर, 29 जसे आम्ही तु झी हानी केली नाही, आिण आम्ही तु झ्याशी
चां गले वागलो आिण तु ला शांतीने पाठवले , तशी तू आम्हास हानी करू नको. खरोखर परमे श्वराने
तु ला आशीवार्िदत केले आहे .” 30 ते व्हा इसहाकाने त्यांना मे जवानी िदली, त्यांनी आनं दाने खाणे िपणे
केले . 31 दुसर्या िदवशी सकाळी लवकर उठू न एकमे कां शी शपथ वािहली. नं तर इसहाकाने त्यांना
रवाना केले आिण ते शांतीने त्याच्यापासून गे ले. 32 त्याच िदवशी इसहाकाच्या नोकरांनी ये ऊन
त्यांनी खणले ल्या िविहरीिवषयी त्यास सां िगतले . ते म्हणाले , “���� ������� �������
���� ������ ���.” 33 ते व्हा इसहाकाने त्या िविहरीचे नाव शे बा ‡ठे वले , आिण त्या नगराला
अजूनही बै र-शे बा नाव आहे . 34 एसाव चाळीस वषार्च
ं ा झाल्यावर त्याने हे थी िस्त्रयां शी लग्ने
केली, एकीचे नाव होते यहद
ू ीथ, ही बै री िह ीची मु लगी, आिण दुसरीचे नाव होते बासमथ, ही
एलोन िह ीची मु लगी होती. 35 त्यामु ळे इसहाक व िरबका दुःखीत झाले .

27
1 जे व्हा

इसहाक म्हातारा झाला आिण त्याची नजर मं द झाल्यामु ळे त्यास िदसे नासे झाले ते व्हा
त्याने आपला वडील मु लगा एसाव याला बोलावून म्हटले , “������ ����.” �� �������,
“��� ����?” 2 तो म्हणाला, “�� ����, मी म्हातारा झालो आहे , माझ्या मरणाचा िदवस
मला माहीत नाही. 3 म्हणून तु झी हत्यारे , बाणांचा भाता व धनु ष्य घे , आिण बाहे र रानात जा
आिण माझ्यासाठी िशकार घे ऊन ये . 4 मला आवडणारे रुचकर जे वण तयार करून माझ्याकडे
आण, म्हणजे मग मी ते खाईन व मरण्यापूवीर् मी तु ला आशीवार्द दे ईन.” 5 जे व्हा इसहाक त्याच्या
मु लाशी बोलत होता ते व्हा िरबका ऐकत होती. एसाव रानात िशकार करून घे ऊन ये ण्यासाठी
गे ला. 6 िरबका आपला मु लगा याकोब याला म्हणाली, “�� ����, तु झ्या बापाला तु झा भाऊ
एसावाशी बोलताना मी ऐकले . तो म्हणाला, 7 ‘���������� ����� ���� �� ���
������ ����� ���� ���� ��������� ���� �� ������ �� �� ���� ���
������ ������������ ������������� ��������� ���� �������� ����.’
8 तर आता माझ्या मु ला, मी तु ला आज्ञा दे ते त्याप्रमाणे माझा शब्द पाळ. 9 आपल्या कळपाकडे
जा आिण त्यातून दोन चां गली करडे घे ऊन मला आणून दे . मी त्यांचे तु झ्या विडलाच्या आवडीचे
*
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रुचकर जे वण तयार करते ,
ते जे वण तु झ्या बापाकडे घे ऊन जा, म्हणजे मग ते खाऊन तु झा
बाप मरण्यापूवीर् तु ला आशीवार्द दे ईल.” 11 परं तु याकोब आपली आई िरबका िहला म्हणाला,
“���� ��� ���� ����� ������ ���; मी गु ळगु ळीत मनु ष्य आहे . 12 कदािचत माझा
बाप मला स्पशर् करे ल आिण मी फसवणारा असा होईल. मी आपणावर शाप ओढवून घे ईन,
आशीवार्द आणणार नाही.” 13 त्याची आई त्यास म्हणाली, “������ ����, तु झ्यावरचा
शाप माझ्यावर ये वो. केवळ माझा शब्द पाळ आिण जा, माझ्याकडे ते घे ऊन ये .” 14 मग
याकोब गे ला आिण ती करडे आईकडे घे ऊन आला. त्याच्या आईने त्यांचे त्याच्या विडलाच्या
आवडीचे रुचकर जे वण तयार केले . 15 िरबकाने आपला वडील मु लगा एसावाचे चां गले कपडे घरात
ितच्याजवळ होते ते घे ऊन आपला धाकटा मु लगा याकोबाच्या अं गात घातले . 16 तसे च ितने
करडांचे कातडे याकोबाच्या हातावर व त्याच्या माने वरच्या गु ळगु ळीत भागावर लावले . 17 ितने
स्वतः इसहाकासाठी तयार केले ले रुचकर जे वण आिण भाकर आणून याकोबाच्या हातात िदले .
18 ते घे ऊन याकोब आपल्या बापाकडे गे ला आिण म्हणाला, “������ ����” �� �������,
“�� ���� ���, माझ्या मु ला तू कोण आहे स?” 19 याकोब आपल्या बापाला म्हणाला, “��
����� ���� ����� ���� ���; तु म्ही मला सां गितले तसे मी केले आहे . ते व्हा आता
उठू न बसा व तु मच्यासाठी िशकार करून आणले ले मांस खा म्हणजे मग तु म्ही मला आशीवार्द
द्याल.” 20 इसहाक आपल्या मु लाला म्हणाला, “������ ���� ������ ���� ����
����� ��� ��� ������?” ����� �������, “���� ����� ��� �����������
��� ������ ����.” 21 इसहाक याकोबाला म्हणाला, “������ ����, माझ्याजवळ ये ,
म्हणजे मी तु ला स्पशर् करतो आिण मग तू खरे च माझा मु लगा एसावच आहे स की नाही हे मला
समजे ल.” 22 ते व्हा याकोब आपल्या बापाजवळ गे ला. इसहाकाने त्यास स्पशर् केला आिण म्हणाला,
“���� ���� �� ���������� ���������� ���. परं तु तु झे हात मात्र एसावाच्या
हातासारखे केसाळ आहे त.” 23 इसहाकाने त्यास ओळखले नाही कारण त्याचे हात एसावाच्या
हातासारखे केसाळ होते , म्हणून त्याने त्यास आशीवार्द िदला. 24 तो म्हणाला, “�� ���� ����
����� ����� ���� ���?” ��� �� �������, “�� ���.” 25 इसहाक म्हणाला, “��
���� ��������� ��, आिण मी तू आणले ले हरणाचे ते मांस खाईन, मग तु ला आशीवार्द
दे ईन.” ������ �������� ������ ������ ���� ����. इसहाकाने ते खाल्ले आिण
याकोबाने त्याच्यासाठी द्राक्षरसही िदला आिण तो प्याला. 26 मग इसहाक त्याचा बाप त्यास
म्हणाला, “������ ���� ��� ��������� �� � ��� ����� ��.” 27 मग याकोब
आपल्या बापाजवळ गे ला आिण त्याने त्याचे चु ं बन घे तले . आिण त्याने त्याच्या कपड ांचा वास
घे तला; त्याने त्यास आशीवार्द िदला. तो म्हणाला, “���� ���� ������ �����������
�������� ���� ������ ��� ��� ���� ��� ������ ������ ��� ���. 28 दे व
तु ला आकाशातले दव व भूमीची समृ द्धी व भरपूर धान्य व द्राक्षरस दे ईल. 29 लोक तु झी से वा
करोत व राष्ट् रे तु झ्यापु ढे नमोत. तू तु झ्या भावां वर राज्य करशील. तु झ्या आईची मु ले तु ला नमन
करतील. तु ला शाप दे णारा प्रत्ये कजण शािपत होईल आिण तु ला आशीवार्द दे णारा प्रत्ये कजण
आशीवार्िदत होईल.” 30 इसहाकाने याकोबाला आशीवार्द दे ण्याचे सं पिवले आिण त्यानं तर याकोब
आपल्या बापापासून िनघून गे ला तोच एसाव िशकारीहन
ू आला. 31 त्याने ही आपल्या विडलाच्या
आवडीचे रुचकर भोजन तयार करून आपल्या बापाजवळ आणले , तो त्याच्या बापाला म्हणाला,
“������ ������� ����� ��� ������� ������ ����� ���� ������ ����
���� �������� ��� �������� ������.” 32 इसहाक त्याचा बाप त्यास म्हणाला, “��
��� ����?” �� �������, “�� ����� ����� ���� ����� ���� ���.” 33 मग
इसहाक भीतीने थरथर कापत म्हणाला, “�� �� �� ������ ����� ������ ���� ����
���� ��� ���� ���� �� ��� ����? मी ते सवर् खाऊन त्यास आशीवार्द िदला. खरोखर
तो आशीवार्िदत होईल.” 34 जे व्हा एसावाने आपल्या बापाचे शब्द ऐकले , तो खूप मोठ ाने ओरडू न
आिण दुःखाने रडू न म्हणाला “������ ������; मलाही आशीवार्द द्या.” 35 इसहाक म्हणाला,
“���� ��� ������ ���� ��� ��� �� ���� �������� ���� ����.” 36 एसाव
10 मग
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म्हणाला, “������ ����� *�� ��� ����� ������ ��� �� ����? त्याने माझी दोनदा
फसवणूक केली आहे . त्याने माझा ज्ये ष्ठपणाचा हक्क िहरावून घे तला आिण आता त्याने माझा
आशीवार्दही काढून घे तला आहे .” ��� ���� �������, “����������� ������ ����
�������� ����� ����� ���� ���?” 37 इसहाकाने एसावास उ र िदले आिण म्हणाला
“����, मी त्यास तु झ्यावर धनीपणा करण्याचा अिधकार िदला आहे , आिण तु झे सवर् बं ध ू त्याचे
से वक होतील. आिण त्यास मी धान्य व नवा द्राक्षरस िदला आहे . माझ्या मु ला, मी तु झ्यासाठी
काय करू.” 38 एसाव आपल्या बापाला म्हणाला, “������ ����, माझ्यासाठी तु मच्याकडे
एकही आशीवार्द नाही काय? माझ्या बापा मलाही आशीवार्द द्या.” ���� �������� ����!
39 मग त्याचा बाप इसहाकाने उ र िदले आिण त्यास म्हणाला, “����, जे थे पृ थ्वीवरील समृ द्धी व
आकाशातले दं व पडते त्या िठकाणापासून दरू तु झी वस्ती होईल. 40 तु झ्या तलवारीने तू जगशील
व आपल्या भावाची से वा करशील, परं तु जे व्हा तू बं ड करशील, तू आपल्या माने वरून त्याचे जू
मोडू न टाकशील.”
41 त्यानं तर आपल्या विडलाने त्यास जो आशीवार्द िदला होता त्यामु ळे एसाव याकोबाचा द्वे ष
करू लागला. एसाव त्याच्या मनात म्हणाला, “������ ����������� ��� ��������
���� ��� ��� ����. त्यानं तर मी माझा भाऊ याकोब याला ठार मारीन.” 42 िरबकाला ितच्या
वडील मु लाचे शब्द कोणी सां िगतले . म्हणून ितने आपला धाकटा मु लगा याकोब याला िनरोप
पाठवून बोलावले आिण मग ती त्यास म्हणाली, “����, तु झा भाऊ एसाव तु ला ठार मारण्याचा
बे त करीत आहे व स्वतःचे समाधान करून घे त आहे . 43 म्हणून आता माझ्या मु ला, माझी आज्ञा
पाळ आिण, हारान प्रांतात माझा भाऊ लाबान राहत आहे , त्याच्याकडे तू पळू न जा. 44 तु झ्या
भावाचा राग शांत होईपयर्ंत थोडे िदवस त्याजकडे राहा. 45 तु झ्यावरून तु झ्या भावाचा राग िनघून
जाईल, आिण तू त्यास काय केले हे तो िवसरे ल. मग मी तु ला ते थन
ू बोलावून घे ईन. एकाच
िदवशी मी तु म्हा दोघांनाही का अं तरावे ?” 46 मग िरबका इसहाकाला म्हणाली, “��������
��������� ��� ��� ����� ���� ���. याकोबाने जर या दे शाच्या मु ली करून हे थाच्या
लोकांतन
ू पत्नी केली तर माझ्या जगण्याचा काय उपयोग?”
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याकोबाला बोलावून त्यास आशीवार्द िदला आिण त्यास आज्ञा िदली, “�� �����
����� ����� ���� ��� ���. 2 ऊठ, तू पदन-अरामात तु झ्या आईचा बाप बथु वेल याच्या
घरी जा. आिण तु झ्या आईचा भाऊ लाबान त्याच्या मु लींपै कीच एकीला पत्नी करून घे . 3 सवर्समथर्
दे व तु ला आशीवार्िदत करो आिण तू राष्ट् रांचा समु दाय व्हावे म्हणून तो तु ला सफळ करून बहुतपट
करो. 4 तो तु ला व तु झ्यानं तर तु झ्या वं शजाला अब्राहामाचे आशीवार्द दे वो, आिण जो हा दे श
परमे श्वराने अब्राहामाला िदला व ज्यात तू राहतोस तो दे श तु ला वतन म्हणून लाभो.” 5 अशा
रीतीने इसहाकाने याकोबाला दरू पाठवले . याकोब पदन-अराम ये थे, अरामी बथु वेलाचा मु लगा,
याकोब व एसाव यांची आई िरबका िहचा भाऊ लाबान याच्याकडे गे ला.
1 इसहाकाने

6

एसावाने पािहले की इसहाकाने याकोबाला आशीवार्द िदला, व पदन-अरामातून पत्नी करून
घे ण्यासाठी ितकडे पाठवले . त्याने हे दे खील पािहले की, इसहाकाने त्यास आशीवार्द िदला आिण
आज्ञा दे ऊन म्हणाला की, “�� �������� ����� ������������ ����� ��� ���.”
7 एसावाने हे दे खील पािहले की, याकोबाने आपल्या बापाची आिण आईची आज्ञा मानली, आिण
पदन-अरामास गे ला. 8 एसावाने पािहले की, आपला बाप इसहाक याला कनानी मु ली पसं त
*
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नाहीत. म्हणून तो इश्माएलाकडे गे ला आिण त्याने आपल्या िस्त्रया होत्या त्यां च्यािशवाय
अब्राहामाचा मु लगा इश्माएलाची मु लगी, नबायोथाची बहीण महलथ ही पत्नी करून घे तली.
याकोबाने बै र-शे बा सोडले व तो हारानाला गे ला. 11 तो एका िठकाणी आला आिण सूयर्
मावळला म्हणून त्याने ते थे रात्रभर मु क्काम केला. ते थे रात्री झोपताना त्याने त्या िठकाणच्या
धोंड ांपैकी एक धोंडा घे तला, तो त्याच्या डोक्याखाली ठे वला आिण त्या िठकाणी झोप घे ण्यासाठी
खाली पडू न रािहला. 12 ते व्हा त्यास स्वप्न पडले आिण त्याने पािहले , एक िशडी पृ थ्वीवर उभी
ू ितच्यावरून चढत व उतरत
आहे . ितचे टोक वर स्वगार्पयर्ंत पोहचले ले आहे आिण दे वाचे दत
आहे त. 13 पाहा, ितच्यावरती परमे श्वर उभा होता, आिण तो म्हणाला, “�� ��������, तु झा
बाप अब्राहाम याचा दे व व इसहाकाचा दे व आहे . तू ज्या भूमीवर झोपला आहे स, ती मी तु ला व
तु झ्या वं शजांना दे ईन. 14 तु झे वं शज पृ थ्वीवरील मातीच्या कणाइतके होतील, आिण तु झा िवस्तार
पूवकडे , पिश्चमे कडे , उ रे कडे व दिक्षणकडे होईल. तु झ्यामध्ये व तु झ्या वं शजांमध्ये पृ थ्वीवरील
सवर् कुटु ं बे आशीवार्िदत होतील. 15 पाहा, मी तु झ्याबरोबर आहे आिण तू जे थे कोठे जाशील त्या
प्रत्ये क िठकाणी मी तु झे रक्षण करीन आिण तु ला या दे शात परत आणीन; कारण मी तु ला सोडणार
नाही. मी तु ला जी सवर् अिभवचने िदली ते सवर् मी करीन.” 16 मग याकोब त्याच्या झोपे तन
ू जागा
झाला, व म्हणाला, “����� �� ������ �������� ���, आिण हे मला समजले नव्हते .”
17 त्यास भीती वाटली आिण तो म्हणाला, “�� ����� ���� �������� ���! हे दे वाचे घर
आहे , दुसरे काही नाही. हे स्वगार्चे दार आहे .” 18 याकोब मोठ ा पहाटे लवकर उठला आिण त्याने
उशास घे तले ला धोंडा घे तला. त्याने तो स्मारकस्तं भ म्हणून उभा केला आिण त्यावर ते ल ओतले .
19 त्या िठकाणाचे नाव लूज होते , परं तु त्याने त्याचे नाव बे थेल *ठे वले . 20 मग याकोबाने शपथ
वाहन
ू नवस केला, तो म्हणाला, “�� ��� ����������� ����� ��� ���� ��������
�� ���� ��������� ���� ����� ����, आिण मला खावयास अन्न व घालण्यास वस्त्र
दे ईल, 21 आिण मी सु रिक्षत माझ्या विडलाच्या घरी परत ये ईन, तर परमे श्वर माझा दे व होईल.
22 मग मी हा जो धोंडा या िठकाणी स्तं भ म्हणून उभा केला आहे तो पिवत्र धोंडा होईल, तो
दे वाचे घर होईल. जे सवर् तू मला दे शील, त्याचा दहावा भाग मी तु ला खिचत परत दे ईन.”
10

29
1 नं तर याकोबाने आपला प्रवास पु ढे चालू ठे वला आिण तो पूवकडील लोकां च्या दे शात आला.
त्याने पािहले ते व्हा त्यास एका शे तात एक िवहीर िदसली आिण पाहा ितच्याजवळ में ढरांचे
तीन कळप बसले ले होते . या िविहरीतून कळपांना पाणी पाजीत असत आिण या िविहरीच्या
तोंडावरचा दगड मोठा होता. 3 जे व्हा सवर् कळप ते थे जमत ते व्हा में ढपाळ िविहरीच्या तोंडावरील
मोठा दगड ढकलून बाजूला काढीत मग सवर् कळपांचे पाणी िपऊन झाल्यावर ते तो दगड परत
त्याच जागे वर ठे वत. 4 याकोब त्यांना म्हणाला, “������ �������, तु म्ही कोठू न आलात?”
�� �������, “����� ����� ���������� ��� ����.” 5 मग तो त्यांना म्हणाला,
“�������� ���� *����� ���� ������ ����� ��?” �� �������, “���, आम्ही
त्यास ओळखतो.” 6 याकोबाने त्यांना िवचारले , “�� ��� ��� ���?” ������� �����
����, “�� ��� ��� ��� �� ���� ������ ����� ����� ������ ���� ����
��� ���.” 7 याकोब म्हणाला, “�� ����, अद्याप िदवस बराच आहे आिण तसे च कळपांना
एकत्र करण्याची अजून वे ळ झाली नाही. ते व्हा में ढरांना पाणी पाजा, आिण चरण्यासाठी त्यांना
परत जाऊ द्या.” 8 परं तु ते म्हणाले , “�������� ��� ���� ��� ����, कारण सवर् कळप
एकत्र आल्यावरच आम्ही िविहरीवरील दगड बाजूला सारतो व मग सवर् कळपांना पाणी पाजतो.”
2
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याकोब त्यां च्याशी बोलत असतानाच राहे ल आपल्या बापाची में ढरे घे ऊन आली. कारण तीच
त्यांना राखीत होती. 10 जे व्हा याकोबाने आपल्या आईचा भाऊ लाबान याची मु लगी राहे ल िहला
व आपल्या आईच्या भावाच्या में ढरांना पािहले ते व्हा याकोबाने जवळ ये ऊन िविहरीच्या तोंडावरून
दगड लोटला व आपल्या आईचा भाऊ लाबान याच्या में ढरांना पाणी पाजले . 11 याकोबाने राहे लीचे
चु ं बन घे तले आिण मोठ ाने रडला. 12 याकोबाने राहे लला सां िगतले की, तो ितच्या विडलाच्या
नात्यातील आहे , म्हणजे िरबकेचा मु लगा आहे . ते व्हा राहे ल धावत गे ली आिण ितने आपल्या
बापाला सां िगतले . 13 जे व्हा आपल्या बिहणीचा मु लगा याकोब आल्याची बातमी लाबानाने ऐकली,
ते व्हा लाबान धावत जाऊन त्यास भे टला. त्यास िमठी मारली, त्याची चु ं बने घे तली आिण त्यास
आपल्या घरी घे ऊन आला. मग याकोबाने सवर् गोष्टी लाबानाला सां िगतल्या. 14 मग लाबान
त्यास म्हणाला, “����� �� ���� ��� � ���� ���� ����.” �������� ����� ��
������� ������������ ������. 15 लाबान याकोबाला म्हणाला, “�� ���� ������
� ���� ��� ���� ������� ���? कारण तू माझा नातलग आहे स तर तु ला मी काय
वे तन द्यावे ते सां ग?” 16 लाबानाला दोन मु ली होत्या; थोरल्या मु लीचे नाव होते ले आ आिण
धाकटीचे राहे ल. 17 ले आचे डोळे अधू होते , परं तु राहे ल सु डौल बां ध्याची व िदसावयास सुं दर
होती. 18 याकोबाचे राहे लीवर प्रेम होते , म्हणून तो लाबानास म्हणाला, “���� ����� �����
����� ���������� �� ��� ����� ����� ��������� ����.” 19 लाबान म्हणाला,
“������ �������� ������������, ती मी तु ला द्यावी हे बरे आहे . माझ्यापाशी राहा.”
20 म्हणून याकोबाने सात वष राहे लसाठी से वाचाकरी केली; आिण राहे लीवरील प्रेमामु ळे ती वष
त्यास फार थोड ा िदवसांसारखी वाटली. 21 नं तर याकोब लाबानास म्हणाला, “��� ���� ����
���� ���, माझी पत्नी मला द्या म्हणजे मी ितच्याशी लग्न करीन.” 22 ते व्हा लाबानाने ते थील
सवर् लोकांस एकत्र केले आिण मे जवानी िदली. 23 त्या सं ध्याकाळी लाबानाने आपली मु लगी
ले आ िहला घे तले आिण याकोबाकडे आणले ; तो ितच्यापाशी गे ला 24 लाबानाने आपली दासी
िजल्पा आपल्या मु लीची दासी म्हणून ितला िदली. 25 सकाळी याकोबाने पािहले तो पाहा, ती ले आ
होती. मग याकोब लाबानाला म्हणाला, “������ ��� �� ��� ���� ���? मी राहे लीसाठी
तु मची चाकरी केली नाही काय? तु म्ही मला का फसवले ?” 26 लाबान म्हणाला, “������
����������������� ������� �������� ��� ����� ������� ������ ���
����. 27 या मु लीचा लग्न िवधीचा सप्ताह पूणर् होऊ दे , म्हणजे मग मी तु ला लग्न करण्यासाठी
दुसरीही दे तो, परं तु त्यासाठी तू आणखी सात वष माझी से वाचाकरी केली पािहजे स.” 28 त्याप्रमाणे
याकोबाने केले , ले आचे सप्तक पूणर् केले . मग लाबानाने त्याची धाकटी कन्या राहे ल त्यास पत्नी
करून िदली; 29 लाबानाने आपली दासी िबल्हा, आपली कन्या राहे ल िहला दासी म्हणून िदली.
30 ते व्हा मग याकोबाने राहे लीशीही लग्न केले ; आिण याकोबाचे ले आपे क्षा राहे लीवर अिधक प्रेम
होते , म्हणून लाबानाकडे याकोबाने राहे लीसाठी आणखी सात वष से वाचाकरी केली.

पािहले की याकोबाचे ले आपे क्षा राहे लीवर अिधक प्रेम आहे , म्हणून परमे श्वराने
ले आला मु ले होऊ िदली परं तु राहे ल िनःसं तान होती. 32 ले आला मु लगा झाला, ितने त्याचे नाव
रऊबे न ठे वले . कारण ती म्हणाली, “����������� ���� ���� ������ ���; कारण माझा
पती माझ्यावर प्रेम करीत नाही; परं तु आता कदािचत तो माझ्यावर प्रेम करील.” 33 ले आ पु न्हा
गरोदर रािहली आिण ितला आणखी एक मु लगा झाला. ती म्हणाली, “������ ��������
�������� ����� ���� �� ����������� ���� ���, म्हणून त्याने मला हा सु द्धा
मु लगा िदला आहे ,” ��� �� ������ ��� ���� ����� �����. 34 ले आ पु न्हा गभर्वती
झाली व ितला मु लगा झाला. ती म्हणाली, “��� ����� ���� ��� �������� �����
����� ���� ���� �� ������� ��� ����� ���� ����.” �������� ����
������ ��� ���� ��� �����. 35 त्यानं तर ले आ पु न्हा गभर्वती झाली आिण ितला आणखी
31 परमे श्वराने
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एक मु लगा झाला. ती म्हणाली, “��� �� ����������� ������ ����.” ��������
���� ������ ��� ����� �����; नं तर ितला मु ल होण्याचे थांबले .
1 याकोबापासून

30

आपल्याला मु ल होत नाहीत हे पािहल्यावर राहे ल आपली बहीण ले आ िहचा
मत्सर करू लागली; ते व्हा राहे ल याकोबाला म्हणाली, “��� ��� ����, नाही तर मी मरे न.”
2 याकोबाचा राहे लवर राग भडकला. तो म्हणाला, “������ ���� ��� �����������
����� ���� ���, त्या दे वाच्या िठकाणी मी आहे की काय?” 3 ती म्हणाली, “����, माझी
दासी िबल्हा आहे . तु म्ही ितच्या जवळ जा म्हणजे मग ती माझ्या मांडीवर मु लाला जन्म दे ईल व
ितजपासून मलाही मु ले िमळतील.” 4 अशा रीतीने ितने त्यास आपली दासी िबल्हा पत्नी म्हणून
िदली. आिण याकोबाने ितच्याबरोबर सं बंध ठे वला. 5 ते व्हा िबल्हा गरोदर रािहली व याकोबाच्या
मु लाला जन्म िदला. 6 मग राहे ल म्हणाली, “������ ���� ���� ���. त्याने माझा आवाज
नक्कीच ऐकला आहे आिण मला मु लगा िदला आहे .” ������ ���� ������ ��� ���
�����. 7 राहे लची दासी िबल्हा पु न्हा गभर्वती झाली व ितने याकोबाच्या दुसर्या मु लाला जन्म
िदला. 8 राहे ल म्हणाली, “�� ������ ������� ����� ������� ���� ��� ����
� ���� ������ ���.” ���� ������ ��� ������ �����. 9 जे व्हा ले आने पािहले
की, आता आपल्याला मु ले होण्याचे थांबले आहे . ते व्हा ितने आपली दासी िजल्पा िहला घे तले
आिण याकोबाला पत्नी म्हणून िदली. 10 नं तर ले आची दासी िजल्पाने याकोबाच्या मु लाला जन्म
िदला. 11 ले आ म्हणाली, “�� ������ ���.” ������ ���� ������ ��� ��� �����.
12 नं तर ले आची दासी िजल्पाने याकोबाच्या दुसर्या मु लाला िदला. 13 ले आ म्हणाली, “��
����� ���! इतर िस्त्रया मला आनं दी म्हणतील” ������ ���� ������ ��� ����
�����. 14 गहू कापणीच्या हं गामाच्या िदवसात रऊबे न शे तात गे ला आिण त्यास पु त्रदात्रीची
फळे *सापडली. त्याने ती आपली आई ले आ िहच्याकडे आणून िदली. नं तर राहे ल ले आस म्हणाली,
“���� ����� ����� ���� �������� ��������������� ������ ��� ����
��.” 15 ले आ ितला म्हणाली, “�� ������ �������� ����������� ������ �� ���
��� ����? आता माझ्या मु लाची पु त्रदात्रीची फळे ही तू घे तेस काय?” ����� �������,
“������ ������ ������������� ��� ��� ����� �� �������� ������� ��
������ �� ����������� �����.” 16 सं ध्याकाळी याकोब शे तावरून आला. ते व्हा ले आ
त्यास भे टण्यास बाहे र गे ली व ती म्हणाली, “�� ������ ������ ����������� ������
����, कारण माझ्या मु लाची पु त्रदात्रीची फळे दे ऊन मी तु म्हास मोलाने घे तले आहे .” ������
����� ���� ������ ������� �����. 17 ते व्हा दे वाने ले आचे ऐकले व ती गभर्वती
रािहली आिण ितने याकोबाच्या पाचव्या मु लाला जन्म िदला. 18 ले आ म्हणाली, “������ ����
���� ��� ���� ��� ���� �� ���� ���� ������ �������� ����.” ������
���� ������ ������ ��� �������� �����. 19 ले आ पु न्हा गरोदर रािहली व ितने
याकोबाच्या सहाव्या मु लाला जन्म िदला. 20 ले आ म्हणाली, “������ ��� ����� �����
���� ���. आता माझा पती माझा आदर करील कारण मी त्याच्या सहा मु लांना जन्म िदला
आहे .” ���� ������ ��� ������ †�����. 21 त्यानं तर ितला एक मु लगी झाली. ितने ितचे
नाव दीना ठे वले . 22 मग दे वाने राहे लीचा िवचार केला आिण ितचे ऐकले . त्याने ितची कू स वाहती
केली. 23 ती गभर्वती झाली व ितला मु लगा झाला. ती म्हणाली, “������ ���� ����� ���
���� ���.” 24 ितने त्याचे नाव योसे फ ठे वले . ती म्हणाली, “�������� ������ ���� ��
����� ��� ���� ���.”
25 मग राहे लीला योसे फ झाल्यानं तर याकोब लाबानाला म्हणाला, “��� ������
��������� ��� ��� ������ ����� ��� �����. 26 ज्यां च्यासाठी मी तु मची से वा
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केली आहे त्या माझ्या िस्त्रया आिण माझी मु ले द्या आिण मला जाऊ द्या, कारण मी तु मची
से वा कशी केली आहे हे तु म्हास माहीत आहे .” 27 लाबान त्यास म्हणाला, “�����������
���� ���������� ��� ���������� ���� ��� �� �� �����. जर तु झ्या दृष्टीने
माझ्यावर तु झी कृपा असे ल तर आता थांब.” 28 नं तर तो म्हणाला, “���� ��� ���� ������
�� ���� ��� �� �� ����.” 29 याकोब त्यास म्हणाला, “�� ����� ���� ���� ���
��� ���� �������� ��������� ��� ���� �� ������� ����� ���. 30 मी
ये ण्यापूवीर् तु म्हापाशी फार थोडी होती. आिण आता भरपूर वाढली आहे त. मी जे थे जे थे काम
केले ते थे ते थे परमे श्वराने तु म्हास आशीवार्िदत केले आहे . आता मी माझ्या स्वतःच्या घराची
तरतूद कधी करू?” 31 म्हणून लाबान म्हणाला, “�� ���� ��� ���?” ����� �������,
“������ ��� ���� ��� ���. जर तु म्ही माझ्यासाठी ही गोष्ट कराल तर मी पूवीर्प्रमाणे
आपले कळप चारीन व सां भाळीन. 32 परं तु आज मला तु मच्या सगळ्या कळपात िफरून त्यातील
में ढरांपैकी िठपकेदार व प्रत्ये क काळे व तपकरी असले ली में ढरे व शे ळ्यांतन
ू तपकरी आिण काळ्या
रं गाची ही मी बाजूला करीन; हे च माझे वे तन असे ल. 33 त्यानं तर तु मच्यापु ढे असले ल्या माझ्या
वे तनािवषयी िहशोब घ्यायला याल ते व्हा माझा प्रामािणकपणा माझ्याकिरता साक्ष दे ईल, जर
त्यामध्ये तु म्हास माझ्याजवळच्या शे ळ्यांतले जे प्रत्ये क िठपकेदार व तपकरी नाही व में ढरांतले
जे काळे नाही ते आढळले , तर ते मी चोरले आहे असे समजावे .” 34 लाबान म्हणाला, “�� �����
����. तु झ्या शब्दाप्रमाणे कर.” 35 परं तु त्याच िदवशी लाबानाने िठपकेदार व बांडे एडके तसे च
िठपकेदार व बांड ा शे ळ्या आिण में ढरापै की काळी में ढरे कळपातून काढून लपवली, गु पचूप ती
आपल्या मु लां च्या हवाली केली व त्यावर लक्ष ठे वून त्यांना सां भाळण्यास सां िगतले ; 36 ते व्हा
लाबानाने आपल्यामध्ये व याकोबामध्ये तीन िदवसाचे अं तर ठे वले . याकोब लाबानाचे बाकीचे कळप
चारीत रािहला. 37 मग याकोबाने िहवर व बदाम व अमोर्न या झाडां च्या िहरव्या कोवळ्या फां द्या
कापून घे तल्या, त्याने त्यां च्या साली, त्याचे आतील पांढरे पट् टे िदसे पयर्ंत त्या सोलून काढल्या.
38 त्याने त्या पांढर्या फां द्या िकंवा पांढरे फोक कळपां च्या समोर पाणी िपण्याच्या टाक्यात ठे वले
जे व्हा शे ळ्यामें ढ ा पाणी िपण्यास ते थे ये त ते व्हा त्यां च्यावर त्याचे नर उडत व त्या फळत. 39 ते व्हा
त्या काठ ांपाशी शे ळ्यामें ढ ांचे कळप फळले आिण त्या कळपात बांडी व िठपकेदार, तपकरी
अशी िपल्ले झाली. 40 याकोब कळपातील इतर जनावरांतन
ू िठपकेदार, पांढर्या िठपक्यांची व
काळी करडी कोकरे लाबानाच्या कळपापासून वे गळी करून ठे वत असे . 41 जे व्हा जे व्हा कळपातील
चां गली पोसले ली जनावरे फळत असत ते व्हा ते व्हा याकोब त्या पांढर्या फां द्या त्यां च्या नजरे समोर
ठे वी आिण मग ती जनावरे त्या फां द्यांसमोर फळत. 42 परं तु जे व्हा दुबर्ल जनावरे फळत ते व्हा
याकोब त्यां च्या नजरे समोर त्या झाडां च्या फां द्या ठे वत नसे . म्हणून मग अशक्त नर-माद्यापासून
झाले ली करडी, कोकरे लाबानाची होत. आिण सशक्त नर-माद्यांपासून झाले ली करडी, कोकरे
याकोबाची होत. 43 अशा प्रकारे याकोब सं पन्न झाला. त्याच्यापाशी शे रडे मेंढरे , उं ट, गाढवे व
दासदासी हे सवर् भरपूर होते .

31
1 लाबानाचे पु त्र आपसात बोलत असताना याकोबाने ऐकले ते म्हणाले , “�� ������
������ ������� �������� �������� ����� ��� ��� �� ������
��������� ���� ����������� �� ������ ���� ���.” 2 याकोबाने लाबानाचा
चे हरा पािहला. त्याच्या वागण्यात बदल झाल्याचे त्याच्या लक्षात आले . 3 परमे श्वर याकोबाला
म्हणाला, “������ ��������� ����� ������ ���������� �� ��� ��, आिण मी
तु झ्याबरोबर असे न.” 4 ते व्हा याकोबाने राहे ल व ले आ यांना, तो आपले शे रडामें ढरांचे कळप राखीत
होता, ते थे शे तात बोलावले , 5 आिण त्यांना म्हणाला, “������� ��������� ��������
��� ��� ������ ������ ���. परं तु माझ्या बापाचा दे व माझ्याबरोबर आहे . 6 तु म्हास
माहीत आहे की, मी आपल्या सवर् शक्तीने तु मच्या बापाची से वा केली आहे . 7 तु मच्या विडलाने
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मला फसवले आिण त्याने माझ्या वे तनात दहा वे ळा बदल केले ला आहे . परं तु दे वाने माझे नु कसान
करण्याची परवानगी त्यास िदली नाही. 8 जे व्हा तो म्हणाला, सवर् िठपकेदार शे ळ्यामें ढ ा तु झे
वे तन होतील, सवर् शे ळ्यामें ढ ांना िठपकेदार करडे होऊ लागली. परं तु मग लाबान म्हणाला, तू
बांड ा बकर्या घे ; त्या तु ला वे तनादाखल होतील. त्याने असे म्हटल्यानं तर सवर् बकर्यांना बांडी
करडे होऊ लागली, 9 ते व्हा अशा रीतीने दे वाने तु मच्या विडलाच्या कळपातून गु रे ढोरे काढून घे ऊन
ती मला िदले ली आहे त. 10 एकदा शे ळ्यामें ढ ांचा कळप िनपजण्याच्या वे ळेस मी आपली दृष्टी
वर करून स्वप्नात पािहले , तो पाहा, कळपातल्या माद्यां वर नर उडत होते ते फक्त िठपकेदार व
ू मला स्वप्नात म्हणाला, “������,” �� �������, “���
बांडे, करडे होते .” 11 दे वाचा दत
����� ���?” 12 तो म्हणाला, “���� ���� �� ���� ����, ‘���� �������� �
�����, करडे असले लेच नर माद्यां वर उडत आहे त. लाबान तु ला काय करीत आहे ते सवर् मी
पािहले आहे . 13 बे थेलचा मी दे व आहे . जे थे तू एका स्मारकस्तं भास अिभषे क केलास, जे थे नवस
करून तू मला वचन िदले , आिण आता तू हा दे श सोड आिण आपल्या जन्मभूमीस परत जा.’ ”
14 राहे ल व ले आ यांनी त्यास उ र िदले आिण त्यास म्हणाल्या, “������ ��������� ���
�������� ����� ����� ���� ���� ��� ����. 15 आम्ही परक्या असल्यासारखे
त्याने आम्हां ला वागवले नाही काय? त्याने आम्हास तु म्हास िवकू न टाकले , आिण आमचे पूणर्
पै से खाऊन टाकले आहे त. 16 दे वाने ही सवर् सं प ी आमच्या िपत्याकडू न घे तली आिण आता ती
आपली व आपल्या मु ळाबाळांची सं प ी झाली आहे . ते व्हा दे वाने तु म्हास जे करावयास सां िगतले
आहे ते करा.” 17 ते व्हा याकोब उठला आिण त्याने आपल्या िस्त्रया व मु लांना उं टां वर बसवले .
18 तो आपली सवर् गु रे ढोरे आिण आपण िमळवले ले सवर् धन, म्हणजे जे गु रांढोरांचे कळप त्याने
पदन-अरामात िमळवले होते , ते घे ऊन आपला बाप इसहाक याच्याकडे कनान दे शास जाण्यास
िनघाला. 19 त्याच वे ळी लाबान आपल्या में ढरांची लोकर कातरण्यास गे ला होता. ते व्हा राहे लने
आपल्या विडलाच्या कुलदे वतां च्या मूतीर् चोरल्या. 20 याकोबाने ही अरामी लाबानाला फसवले .
आपण ये थन
ू सोडू न जात आहो हे त्यास सां िगतले नाही. 21 याकोब आपली बायकामु ले व सवर्
चीजवस्तू घे ऊन ताबडतोब पळाला. त्यांनी फरात नदी ओलांडली आिण ते िगलाद डोंगराळ
प्रदे शाकडे िनघाले .
22 तीन िदवसानं तर याकोब पळू न गे ल्याचे लाबानास कळाले . 23 ते व्हा त्याने आपले नातलग
एकत्र जमवले आिण याकोबाचा पाठलाग सु रू केला. सात िदवसानं तर िगलादाच्या डोंगराळ
प्रदे शाजवळ त्यास याकोब सापडला. 24 त्या रात्री दे व अरामी लाबानाच्या स्वप्नात ये ऊन
म्हणाला, “�� �������� ��� ����� ���� ���� ��� ������ ����� ��.”
25 लाबानाने याकोबाला गाठले . याकोबाने डोंगराळ प्रदे शात तळ िदला होता. लाबानाने ही
आपल्या बरोबरच्या नातलगासह िगलादाच्या डोंगराळ भागात तळ िदला. 26 लाबान याकोबाला
म्हणाला, “�� ��� �� ��� ����? तू मला फसवले स. आिण यु द्धकैदी केले ल्या िस्त्रयांपर् माणे
तू माझ्या मु लींना का घे ऊन आलास? 27 तू मला न सां गता का पळू न गे लास? मला का फसवले ?
तू मला सां िगतले नाही. मी तर उत्सव करून आिण गाणी, डफ व वीणा वाजवून तु ला पाठवले
असते . 28 तू मला माझ्या नातवांचा व माझ्या मु लींचा िनरोप घे ण्याची िकंवा त्यांची चु ं बने घे ण्याची
सं धी िदली नाहीस. आता हा तू मूखर्पणा केला आहे . 29 खरे तर अपाय करण्याची माझ्यात
ताकद आहे , परं तु काल रात्री तु झ्या बापाचा दे व माझ्या स्वप्नात बोलला आिण म्हणाला,
‘�� �������� ��� ����� ���� ���� ��� ������ ����� ��.’ 30 तु ला तु झ्या
विडलाच्या घरी जायचे आहे हे मला माहीत आहे आिण म्हणूनच तू जाण्यास िनघालास, परं तु तू
माझ्या घरातील कुलदे वता का चोरल्यास?” 31 याकोबाने उ र िदले आिण लाबानास म्हणाला,
“�� �������� ������ ���� ��� ���� �����, आिण मी िवचार केला की, तु म्ही
तु मच्या मु ली माझ्यापासून िहसकावून घ्याल. 32 ज्या कोणी तु मच्या कुलदे वता चोरल्या आहे त

31:33

39

उत्पि

31:53

तर तो जगणार नाही. तु मच्या नातलगासमोर माझ्याबरोबर जे काही तु मचे आहे ते तु म्ही आपले
ओळखा आिण ते घ्या.” �������� ���� ������ ������� ������ �� �������
����� ������. 33 लाबान याकोबाच्या तं बत
ू गे ला, ले आच्या तं बत
ू गे ला आिण दासींच्या
तं बत
ू गे ला परं तु त्यास त्या सापडल्या नाहीत. त्यानं तर तो राहे लीच्या तं बत
ू गे ला. 34 राहे लीने
त्या कुलदे वता उं टाच्या खोिगरात लपवून ठे वल्या होत्या आिण ती त्यां च्यावर बसली होती.
लाबानाने सगळा तं बू शोधला परं तु त्या सापडल्या नाहीत. 35 ती आपल्या िपत्यास म्हणाली, “��
���������� ��� ���� ��� ���� ������ �������� ������ ���, कारण माझी
मािसकपाळी आली आहे .” ��� ������ ������ ��� ���� ����� ����� ��������
�������� �����. 36 मग याकोबाला राग आला आिण त्याने लाबानाशी वाद केला, तो त्यास
म्हणाला, “���� ������ ��� ���? माझे पाप कोणते आहे , म्हणून तु म्ही माझा रागाने
पाठलाग केलात? 37 माझ्या मालकीच्या सवर् चीजवस्तू तु म्ही शोधून पािहल्या आहे त. तु म्हास
तु मच्या मालकीची एकतरी चीजवस्तू आढळली का? जर तु म्हास तु मचे काही िमळाले असे ल तर
ते आपल्या नातलगासमोर ठे वा. यासाठी की ते आपल्या दोघांचा न्याय करतील. 38 मी वीस वष
तु मच्याबरोबर होतो. त्या सवर् काळात एकही करडू िकंवा कोकरू मरण पावले ले जन्मले नाही आिण
तु मच्या कळपातील एकही बकरा मी खाल्ला नाही. 39 जनावरांनी फाडले ले ते मी तु मच्याकडे
आणले नाही. त्याऐवजी ते नु कसान मी भरून िदले . िदवसा िकंवा रात्री चोरी गे लेले, प्रत्ये क
हरवले ले जनावर ते तु म्ही ने हमी माझ्या हातून भरून घे त होता. 40 िदवसा उन्हाच्या तापाने व
रात्री गारठ ामु ळे मला त्रास होई. आिण माझ्या डोळ्यावरून झोप उडू न जाई, अशी माझी
िस्थती होती. 41 वीस वष मी तु मच्या घरी रािहलो; पिहली चौदा वष तु मच्या दोन मु लींसाठी
आिण सहा वष तु मच्या कळपांसाठी. दहा वे ळा तु म्ही माझ्या वे तनात फेरबदल केला. 42 परं तु
माझ्या पूवर्जांचा दे व; अब्राहामाचा दे व आिण इसहाकाचा दे व ज्याचे मी भय धरतो, तो माझ्या
बरोबर होता. तो जर माझ्याबरोबर नसता तर तु म्ही मला नक्कीच िरकामे पाठवले असते . दे वाने
माझ्यावर झाले ला जु लूम पािहला आिण मी कष्टाने केले ले काम पािहले आिण काल रात्री त्याने
तु म्हास धमकावले .”
लाबानाने उ र िदले आिण तो याकोबाला म्हणाला, “�� ���� ������ ���� ����
��� �� ������� ���� ������� ���� ��� �� ��� ���� ��� ����. जे
काही तू पाहतोस ते सवर् माझे आहे . परं तु आज मी या मु लींसाठी िकंवा त्यां च्या मु लांसाठी
ज्यांना त्यांनी जन्म िदला त्यांना मी काय करू शकतो? 44 म्हणून मी व तू आता आपण करार
करू आिण तो माझ्यामध्ये व तु झ्यामध्ये साक्षी होवो.” 45 ते व्हा याकोबाने मोठा दगड घे ऊन
स्मारकस्तं भ उभा केला. 46 याकोब त्याच्या नातलगांना म्हणाला की, “��� ���� ���.”
�� ������� ��� ���� ���� ������ ��� ����. नं तर त्या दगडां च्या राशीशे जारी
ू ा* असे नाव ठे वले . परं तु याकोबाने त्या
बसून ते जे वले . 47 लाबानाने त्या राशीला यगर-सहादथ
48
जागे चे नाव गले द ठे वले .
लाबान म्हणाला, “�� ������� ��� �� �����������
� ����������� ������ ���.” ������ ������ ��� ���� �����. 49 मग
लाबान म्हणाला, “��� ����������� ��� ��� ������ �������� �������� �
�������� ���� ����.” ������ ���� ������ ��� ������ †�������� ���.
50 जर का तू माझ्या मु लींना दुःख दे शील िकंवा माझ्या मु लींिशवाय दुसर्या िस्त्रया करून घे शील.
तर पाहा, “��� ����������� ���� ���� �� ������� � ������� ��� ������
���.” 51 लाबान याकोबास म्हणाला, या राशीकडे पाहा आिण स्मारकस्तं भाकडे पाहा, जो मी
तु झ्यामध्ये व माझ्यामध्ये ठे वला आहे . 52 ही रास व हा स्तं भ ही दोन्ही आपल्यातील कराराची साक्ष
होवो, की हानी करायला मी तु झ्याकडे ही रास ओलांडून ये णार नाही आिण तू ही माझ्यािवरुद्ध ही
रास ओलांडून कधीही ये ऊ नये . 53 अब्राहामाचा दे व, नाहोराचा दे व आिण त्यां च्या विडलांचा दे व
43
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आमचा न्याय करो. याकोबाने त्याचा बाप इसहाक, ज्या दे वाचे भय धरत असे त्याची शपथ घे तली.
54 मग याकोबाने त्या डोंगरावर यज्ञ केला आिण त्याने आपल्या सवर् नातलगांना भोजनासाठी
आमं तर् ण िदले . भोजन सं पल्यावर त्यांनी ती रात्र डोंगरावरच घालवली. 55 दुसर्या िदवशी लाबान
पहाटे स उठला. त्याने आपल्या मु ली व आपली नातवं डे यांची चु ं बने घे ऊन त्यांचा िनरोप घे तला.
त्याने त्यांना आशीवार्द िदला आिण मग तो आपल्या घरी परत गे ला.

32
ू भे टले . 2 जे व्हा याकोबाने त्यांना
याकोबही आपल्या मागार्ने गे ला आिण त्यास दे वाचे दत
पािहले ते व्हा तो म्हणाला, “�� ������ ����� ���.” ������ ������ ���� ������
��� ������ *�����. 3 याकोबाने आपला भाऊ एसाव याच्याकडे से ईर दे शात म्हणजे अदोम
प्रांतात आपले िनरोपे पाठवले . 4 त्याने त्यांना आज्ञा दे ऊन म्हटले , “������ ���� ���
���� ����� �����, आपला से वक याकोब असे म्हणतो की, ‘�������� ���� �����
�� ��������� ������. 5 माझ्यापाशी पु ष्कळ गाई-गु रे , गाढवे , शे रडामें ढरांचे कळप आिण
दास व दासी आहे त. आपली कृपादृष्टी माझ्यावर व्हावी म्हणून मी आपल्या धन्याला हा िनरोप
पाठवीत आहे .’ ” 6 िनरोपे याकोबाकडे परत आले आिण म्हणाले , “����� ���� ��� ����
��������� ���� � ����� �����. तो आपणाला भे टावयास ये त आहे . त्याच्या बरोबर
चारशे माणसे आहे त.” 7 ते व्हा याकोब घाबरला आिण अस्वस्थ झाला. त्याने आपल्या सोबत
असणार्या लोकां च्या दोन टोळ्या केल्या, तसे च शे रडे मेंढरे , गु रे ढोरे आिण उं ट व गाढवे यां च्याही
त्याने दोन टोळ्या केल्या. 8 तो म्हणाला, “�� ������� ��� ������ ����� ���� ���
���� �� ����� ���� ������ ���� � �����.” 9 याकोब म्हणाला, “���� ���
�������� ������ ����, आिण माझा बाप इसहाक याच्या दे वा, परमे श्वर दे वा, तू मला
माझ्या दे शात व माझ्या कुटु ं बात परत ये ण्यास सां िगतले स. तसे च तू माझी भरभराट केलीस, 10 तू
माझ्यावर करुणा व सवर् सत्य िवश्वसनीयता दाखवून, करार पाळू न, आपल्या दासासाठी जे काही
केले आहे स, त्यास मी पात्र नाही. आिण मी यादने च्या पलीकडे गे लो ते व्हा माझ्याजवळ एका
काठीिशवाय काहीही नव्हते . परं तु आता माझ्या दोन टोळ्या आहे त. 11 कृपा करून तू माझा
भाऊ एसाव याच्यापासून मला वाचव. तो ये ऊन मला, व मायले करांना मारून टाकील, अशी
मला भीती वाटते . 12 परं तु तू मला म्हणालास की, ‘�� ������ ���� ������ ����. मी
तु झी सं तती वाढवीन आिण िजची गणना करता ये णार नाही, अशी समु दर् ाच्या वाळू इतकी ती
करीन.’ ” 13 त्या रात्री याकोब त्या िठकाणी रािहला. त्याने आपल्याजवळ जे होते त्यातून, आपला
भाऊ एसावाला दे ण्यासाठी भे ट तयार केली. 14 त्याने दोनशे शे ळ्या व वीस बोकड, दोनशे में ढ ा
व वीस एडके, 15 तसे च तीस दुभत्या सांडणी व त्यांची िशं गरे , चाळीस गाई व दहा बै ल, वीस
गाढवी व दहा गाढवे घे तली. 16 त्याने प्रत्ये क कळप एकेका नोकराच्या ताब्यात िदला. मग
तो नोकरांना म्हणाला, “�������� ��� ����� ��� ��� ��������� ���� ����
����� ���������� ����.” 17 याकोबाने कळपाच्या पिहल्या टोळीच्या चाकराला आज्ञा
दे ऊन तो म्हणाला, “������ ���� ��� ���� ��������� ���� � �������, ‘��
������ ������ ����? तू कोठे चाललास? तू कोणाचा नोकर आहे स?’ 18 ते व्हा तू त्यास
असे उ र दे , ‘�� ������ ���� ���� ����� ������ ������� ����. त्याने ही माझा
धनी एसाव याला भे ट म्हणून पाठवली आहे त. आिण पाहा, तो आमच्या पाठोपाठ ये त आहे .’ ”
19 याकोबाने दुसर्या, ितसर्या आिण इतर सवर् चाकरांना अशीच आज्ञा करून अशाच प्रकारे उ र
दे ण्यास सां िगतले . तो म्हणाला, “������� ������ ���� ����� ������ ������
���� �������.” 20 तु म्ही असे ही म्हणावे की, “���� ��� ����� ������ �����
��� ���.” ������ ����� ����, “�� �� �� ����� ������ ���� ������ ��
1

*

32:2

32:21

41

उत्पि

33:11

������ ������� ��� ���� ����. त्यानं तर जे व्हा मी त्यास भे टेन, ते व्हा कदािचत तो
माझा िस्वकार करील.” 21 म्हणून त्याप्रमाणे याकोबाने भे ट पु ढे पाठवली. तो स्वतः त्या रात्री
तळावर मागे च रािहला.
22 मग याकोब रात्री उठला. त्याने आपल्या दोन्ही िस्त्रया, दोन्ही दासी आिण अकरा मु ले यांना
बरोबर घे तले आिण तो यब्बोक नदीच्या उतारापाशी गे ला. 23 अशा रीतीने त्याने आपले जे सवर्काही
होते त्यांसह सवार्न
ं ा नदी पार करून पाठवले . 24 याकोब एकटाच मागे रािहला होता, आिण एक पु रुष
आला व त्याने याकोबाशी सूयर् उगवे पयर्ंत कुस्ती केली. 25 जे व्हा त्या मनु ष्याने पािहले की, आपण
याकोबाचा पराभव करू शकत नाही, ते व्हा त्याने त्याच्या जांघेला स्पशर् केला. ते व्हा त्याच्याशी
कुस्ती करीत असता याकोबाच्या जांघेचा सां धा िनखळला. 26 मग तो पु रुष याकोबाला म्हणाला,
“��� ��� ��� ��.” ����� ����� �������, “�� ��� �������� �����������
�� ���� ��� ����� ����.” 27 तो पु रुष त्यास म्हणाला, “���� ��� ��� ���?” ���
����� �������, “���� ��� ����� ���.” 28 ते व्हा तो पु रुष म्हणाला, “���� ���
����� ����� ����. ये थन
ू पु ढे तु झे नाव इस्राएल †असे ल. कारण तू दे वाशी व मनु ष्यां शी
झगडू न िवजय िमळवला आहे स.” 29 मग याकोबाने त्यास िवचारले , “����� ���� ���
��� ����.” ����� �� ����� �������, “�� ���� ��� �� ��������?” ����
���� ����� ���� �������� �������� �������� ����. 30 म्हणून याकोबाने त्या
जागे चे नाव पनीएल ठे वले . याकोब म्हणाला, “�� ������ �� ������ ����� ������
���, तरी माझा जीव वाचला आहे .” 31 मग पनीएलाहन
ू तो पु ढे िनघाला ते व्हा सूयर् उगवला.
याकोब आपल्या पायामु ळे लं गडत चालत होता. 32 म्हणून आजपयर्ंत इस्राएल लोक जनावरां च्या
जांघेच्या सां ध्याजवळचा स्नायू खात नाहीत कारण याच स्नायूपाशी याकोबाला दुखापत झाली
होती.
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याकोबाने वर पािहले आिण पाहा, त्यास एसाव ये ताना िदसला आिण त्याच्या बरोबर चारशे
माणसे होती. ते व्हा याकोबाने ले आ व राहे ल व दोघी दासी यां च्याजवळ मु ले वाटू न िदली.
2 याकोबाने त्याच्या दासी व त्यांची मु ले यांना आघाडीस त्यानं तर त्याच्यामागे ले आ व ितची मु ले
आिण राहे ल व योसे फ यांना सवार्ंत शे वटी ठे वले . 3 याकोब स्वतः पु ढे गे ला. आपल्या भावापयर्ंत
पोहचे पयर्ंत त्याने सात वे ळा भूमीपयर्ंत लवून त्यास नमन केले . 4 एसावाने जे व्हा याकोबाला पािहले
ते व्हा त्यास भे टण्यास तो धावत गे ला आिण त्यास आिलं गन िदले . त्याने गळ्यात गळा घालून
याकोबाला िमठी मारली. त्याचे चु ं बन घे तले , आिण ते दोघे रडले . 5 एसावाने आपल्या समोरील
िस्त्रया व मु ले पाहन
ू िवचारले , “����������� �� ��� ����� ���?” ��������
����� ����, “������ ������� �� ���� ���� ������ ���� ������ ����
���.” 6 मग दोन दासी आपल्या मु लांबरोबर पु ढे आल्या आिण त्यांनी एसावाला खाली वाकू न
नमन केले . 7 त्यानं तर ले आ व ितची मु ले, मग राहे ल व योसे फ एसावापु ढे गे ले आिण त्यांनी त्यास
खाली वाकू न नमन केले . 8 एसावाने िवचारले , “���� ������ ��� ��������� ����
��������� ���� ��� ���?” �������� ����� ����, “������ ���������
�������� ��� ���� ������ ������.” 9 एसाव म्हणाला, “������ ���� ���
����� ���, तु झे तु ला असू दे .” 10 याकोब म्हणाला, “�� ������ ������ ����, असे नको,
आता जर मी तु मच्या दृष्टीने खरोखर कृपा पावलो तर माझ्या हातून या भे टीचा िस्वकार करा, कारण
मी आपले तोंड पािहले , आिण जणू काय दे वाचे मु ख पाहावे तसे मी तु मचे मु ख पािहले आहे आिण
आपण माझा िस्वकार केला. 11 मी िवनं ती करतो की, मी आणले ल्या भे टीचा िस्वकार करा. कारण
†
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दे वाने माझे कल्याण केले आहे , आिण माझ्यापाशी भरपूर आहे .” ��������� ��������
������ �������� ������ ���� ��� �� ������� ������� ������� ����.
12 मग एसाव म्हणाला, “��� ��� ������ ����� ����. मीही तु झ्या पु ढे चालतो.” 13 परं तु
याकोब त्यास म्हणाला, “���� ���� ���� ���� �� ������ �������� ����� ���,
आिण माझी में ढरे व गु रे ढोरे यां च्या िपल्लांची मला काळजी घे तली पािहजे . मी जर त्यांची एका
िदवशी अिधक दौड केली, तर सगळी जनावरे मरून जातील. 14 तर माझे धनी आपण आपल्या
से वकापु ढे जा. मी माझी गु रे ढोरे , शे रडे मेंढरे इत्यादी जनावरांना िजतके चालवे ल आिण माझी
लहान मु लेही थकणार नाहीत अशा चालीने सावकाश चाले न व आपणास से ईर प्रदे शामध्ये ये ऊन
भे टेन.” 15 ते व्हा एसाव म्हणाला, “�� �� ������ ���������� ���� ����� ����
��� ���������� ���� �����.” ����� ����� �������, “��� �����? माझ्या
धन्याची आधीच माझ्यावर पु रे शी कृपा झाले ली आहे .” 16 ते व्हा त्याच िदवशी एसाव से ईरास
परत जाण्यास िनघाला. 17 याकोब प्रवास करीत सु क्कोथास गे ला. ते थे त्याने स्वतःसाठी घर
बां धले आिण गु राढोरांसाठी गोठे बां धले , म्हणून त्या िठकाणाचे नाव सु क्कोथ पडले . 18 याकोबाने
पदन-अरामपासून सु रू केले ला प्रवास कनान दे शातील शखे म शहरात सु खरूपपणे सं पवला. त्या
नगराजवळ त्याने आपला तळ िदला. 19 नं तर त्याने जे थे आपला तं बू ठोकला होता ती जमीन
शखे माचा बाप हमोर याच्या लोकांकडू न शं भर चांदीची नाणी दे ऊन िवकत घे तली. 20 त्याने ते थे
एक वे दी बां धली आिण ितचे नाव “��-एलोहे -इस्राएल” *��� �����.

34
1 याकोबापासून

ले आस झाले ली मु लगी दीना ही त्या दे शातील मु लींना भे टण्यास बाहे र गे ली.
ते व्हा त्या दे शाचा राजा हमोर िहव्वी याचा मु लगा शखे म याने ितला पािहले तो ितला घे ऊन
गे ला, आिण ितच्यापाशी िनजून त्याने ितला भ्रष्ट केले . 3 याकोबाची मु लगी दीना िहच्याकडे
तो आकिषर्त झाला. त्या मु लीवर त्याचे प्रेम जडले आिण तो प्रेमळपणे ितच्याशी बोलला.
4 शखे माने आपला बाप हमोर ह्याला म्हटले , “�� ����� ��� ����� ���� ����.” 5 आपली
मु लगी दीना िहला त्याने भ्रष्ट केले हे याकोबाने ऐकले . परं तु त्याची सवर् मु ले गु राढोरांबरोबर रानात
होती म्हणून ते घरी ये ईपयर्ंत याकोब शांतच रािहला. 6 शखे माचा बाप हमोर बोलणी करण्यासाठी
याकोबाकडे गे ला. 7 जे काही घडले ते याकोबाच्या मु लांनी रानात ऐकले आिण ते परत आले . ती
माणसे दुखावली गे ली होती. त्यांचा राग भडकला होता, कारण याकोबाच्या मु लीवर शखे माने
बळजबरी करून इस्राएलाला कािळमा लावला, जे करू नये ते त्याने केले होते . 8 हमोर त्यां च्याशी
बोलला. तो म्हणाला, “���� ����� ���� ������� ������ ����� ����. मी तु म्हास
िवनं ती करतो की ती त्यास पत्नी म्हणून द्या. 9 आमच्या बरोबर सोयरीक करा, तु मच्या मु ली
आम्हां ला द्या, आिण आमच्या मु ली तु मच्यासाठी घ्या. 10 तु म्ही आमच्या बरोबर राहा, आिण
हा दे श राहण्यास व व्यापार करण्यास तु मच्यापु ढे मोकळा असे ल, आिण त्यामध्ये मालम ा घ्या.”
11 शखे म ितच्या बापाला व ितच्या भावांना म्हणाला, “�������� ����� ����������
������ ������ ������ �� ���� ����� �� �� ���� ����. 12 माझ्याकडे वधूबद्दल
मोठी िकंमत मागा, जे काही तु म्ही मागाल ते मी तु म्हास दे ईन, परं तु ही मु लगी मला पत्नी म्हणून
द्या.” 13 त्यांची बहीण दीना िहला शखे माने भ्रष्ट केले होते , म्हणून याकोबाच्या मु लांनी शखे म व
त्याचा बाप हमोर यांना कपटाने उ र िदले . 14 ते त्यास म्हणाले , “������ ������ �����
������ ���� ��� �������� ����� ���� ���� ��� ��� ����; त्यामु ळे आम्हां ला
कलं क लागे ल. 15 पण फक्त या एकाच अटीवर आम्ही तु झ्याशी सहमत होऊ: तु म्हा सवार्च
ं ी
आमच्याप्रमाणे सुं ता झाली पािहजे , जर तु मच्यातील प्रत्ये क पु रुषाची सुं ता झाली तरच 16 आम्ही
2

*

33:20

-दे व, इस्राएलाचा दे व, इस्राएलाचा शक्तीशाली दे व

34:17

43

उत्पि

35:7

आमच्या मु ली तु म्हास दे ऊ व तु मच्या मु ली आम्ही करू आिण आम्ही तु म्हामध्ये राहू आिण आपण
सवर् एक लोक होऊ. 17 पण जर तु म्ही आमचे ऐकणार नाही आिण सुं ता करावयास नकार द्याल
तर मग मात्र आमच्या बिहणीला घे ऊ आिण िनघून जाऊ.” 18 त्यां च्या शब्दाने हमोर व शखे म
यांना फार आनं द झाला. 19 त्यांनी जे सां िगतले होते ते करण्यास त्या तरुणाने उशीर केला नाही,
कारण याकोबाच्या मु लीवर त्याचे मन बसले होते , आिण तो त्यां च्या विडलाच्या घराण्यात सवार्ंत
आदरणीय होता. 20 हमोर व शखे म त्या नगराच्या वे शीपाशी गे ले व नगरातील लोकां शी बोलले , ते
म्हणाले , 21 “�� ����� �������� ������� ������, म्हणून त्यांना आपणामध्ये आपल्या
दे शात राहू द्यावे आिण त्यामध्ये व्यापार करू द्यावा. खरोखरच, त्यांना पु रे ल एवढा आपला दे श
मोठा आहे . त्यां च्या मु ली आपण िस्त्रया करून घे ऊ, आिण आपण आपल्या मु ली त्यांना दे ऊ.
22 फक्त एकाच अटीवर ते लोक आपल्यासोबत राहायला आिण आपल्यासोबत एक व्हायला तयार
आहे त: ती म्हणजे आपण सगळ्या पु रुषांनी त्या लोकांपर् माणे सुं ता करून घे ण्याचे मान्य केले
पािहजे . 23 जर हे आपण करू तर मग त्यांची सवर् शे रडे मेंढरे गु रे ढोरे व सं प ी आपलीच होणार
नाहीत काय? म्हणून आपण त्यां च्याशी सहमत होऊ, आिण मग ते आपल्या बरोबर ये थेच वस्ती
करून राहतील.” 24 ते व्हा वे शीतून ये णार्या सवार्न
ं ी हे ऐकले व हमोर आिण शखे म यांचे म्हणणे
मान्य केले . त्या वे ळी ते थील सवर् पु रुषांनी सुं ता करून घे तली. 25 तीन िदवसानं तर, सुं ता केले ले लोक
जखमां च्या वे दनांनी बे जार झाले ले असताना, याकोबाची दोन मु ले िशमोन व ले वी म्हणजे दीनाचे
भाऊ यांनी आपआपली तलवार घे तली व ते नगर बे सावध असता त्यांनी ते थील सवर् पु रुषांना ठार
मारले . 26 त्यांनी हमोर व त्याचा मु लगा शखे म यांनाही ठार मारले . नं तर दीनाला शखे माच्या
घरातून बाहे र काढून ते ितला घे ऊन ते थन
ू िनघाले . 27 नं तर याकोबाची सवर् मु ले नगरात गे ली
आिण त्यांनी ते थील सवर् चीजवस्तू लु टल्या, कारण त्यांनी त्यां च्या बिहणीला भ्रष्ट केले होते .
28 ते व्हा त्यांनी त्या लोकांची शे रडे मेंढरे , गु रे ढोरे , गाढवे इत्यादी सवर् जनावरे आिण घरातील व
शे तांतील सवर् वस्तू लु टल्या. 29 तसे च त्यांनी ते थील लोकां च्या मालकीची धनदौलत, मालम ा
व सवर् चीजवस्तू आिण त्यां च्या िस्त्रया व मु लेबाळे दे खील घे तली. 30 परं तु याकोब, िशमोन व
ले वी यांना म्हणाला, “������ ��� ��� ����� ���� ������ ����� ���; आता या
दे शाचे रिहवासी कनानी व पिरज्जी माझा द्वे ष करतील व माझ्या िवरूद्ध उठतील. आपण थोडकेच
लोक आहोत. या दे शातील सवर् लोक एकत्र होऊन आपल्या िवरूद्ध जर लढावयास आले तर मग
माझ्याजवळच्या आपल्या सवार्च
ं ा माझ्याबरोबर नाश केला जाईल.” 31 परं तु िशमोन आिण ले वी
म्हणाले , “������� ������ ������� �������� ������ ��� ������ ���?”
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दे व याकोबाला म्हणाला, “��, बे थेल नगरामध्ये जा आिण ते थे राहा. तु झा भाऊ एसाव
याजपासून तू पळू न जात असताना ज्याने तु ला दशर्न िदले , त्या दे वासाठी ते थे एक वे दी बां ध.”
2 ते व्हा याकोब आपल्या घरातील सवर् मं डळीला व आपल्याबरोबरच्या सगळ्यांना म्हणाला,
“���������� �������� ������ ������� ����� ���. तु म्ही स्वतःला शु द्ध करा.
आपले कपडे बदला. 3 नं तर आपण ये थन
ू िनघून बे थेलास जाऊ. मी दुःखात असताना ज्याने मला
उ र िदले आिण जे थे कोठे मी गे लो ते थे जो माझ्याबरोबर होता, त्या दे वासाठी मी वे दी बां धीन.”
4 ते व्हा त्या लोकांनी त्यां च्या हातातले सवर् परके दे व आिण आपल्या कानातील कुंडले ही आणून
याकोबाला िदली. ते व्हा याकोबाने त्या सवर् वस्तू शखे म नगराजवळील एला झाडाच्या खाली पु रून
टाकल्या. 5 ते ते थन
ू िनघाले , त्यां च्या सभोवतालच्या नगरावर दे वाने भीती उत्पन्न केली, म्हणून
त्यांनी याकोबाच्या मु लांचा पाठलाग केला नाही. 6 अशा रीतीने याकोब व त्याच्याबरोबरचे सवर्
लोक कनान दे शात लूज ये थे ये ऊन पोहचले त्यालाच आता बे थेल म्हणतात. 7 त्याने ते थे एक वे दी
1
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बां धली, व त्या िठकाणाचे नाव “��-बे थेल*” ��� �����. कारण आपला भाऊ एसाव याजपासून
पळू न जाताना याच जागी प्रथम दे वाने त्यास दशर्न िदले होते . 8 िरबकेची दाई दबोरा या िठकाणी
मरण पावली ते व्हा त्यांनी ितला बे थेल ये थे अल्लोन झाडाच्या खाली पु रले ; त्या जागे चे नाव त्यांनी
अल्लोन बाकू थ म्हणजे रडण्याचे अल्लोन असे ठे वले . 9 याकोब पदन-अराम ये थन
ू परत आला, ते व्हा
दे वाने त्यास पु न्हा दशर्न िदले आिण त्यास आशीवार्द िदला. 10 दे व त्यास म्हणाला, “���� ���
����� ���, परं तु तु ला आता याकोब म्हणणार नाहीत तर तु झे नवे नाव इस्राएल असे होईल.”
������ ������ ����� ������� �� ��� ����. 11 दे व त्यास म्हणाला, “�� ����
��������� ��� ���. तू फलद्रूप आिण बहुगु िणत हो. तु झ्यातून एक राष्ट् र आिण राष्ट् रांचा
समु दाय ये ईल व तु झ्या वं शजातून राजे जन्मास ये तील. 12 मी अब्राहाम व इसहाक यांना जो दे श
िदला, तो आता मी तु ला व तु झ्यामागे राहणार्या तु झ्या सं ततीला दे तो.” 13 मग दे व ज्या िठकाणी
त्याच्याशी बोलला ते थन
ू च वर िनघून गे ला. 14 मग याकोबाने ते थे स्मारक म्हणून दगडाचा एक
स्तं भ उभा केला त्याने त्यावर पे यापर्ण व ते ल ओतले . 15 जे थे दे वाने याकोबाशी भाषण केले होते
त्या स्थानाचे नाव याकोबाने बे थेल ठे वले .
16 मग ते बे थेल ये थन
ू पु ढे िनघाले , ते एफ् राथ गावापासून काही अं तरावर आले असताना ते थे
राहे लीस प्रसूतीवे दना सु रू झाल्या. ितला प्रसु तीच्या असह्य वे दना होत होत्या. 17 राहे लीस
प्रसूतीवे दनांचा अितशय त्रास होत असताना, राहे लीची सु ईण ितला म्हणाली, “��� ����
���� ���� ���� ������ ����.” 18 त्या मु लाला जन्म दे ताना राहे ल मरण पावली, परं तु
मरण्यापूवीर् ितने त्याचे नाव बे न†ओनी असे ठे वले , परं तु त्याच्या विडलाने त्याचे नाव बन्यामीन
‡असे ठे वले . 19 राहे ल मरण पावली. एफ् राथ (म्हणजे बे थलहे म) गावास जाणार्या वाटे जवळ
राहे लीस पु रले . 20 आिण याकोबाने ितचे स्मारक म्हणून ितच्या कबरे वर एक स्तं भ उभा केला. तो
स्तं भ आजपयर्ंत ते थे कायम आहे . 21 त्यानं तर इस्राएल पु ढे गे ला आिण िमगदाल-एदे रच्या पलीकडे
त्याने तळ िदला. 22 इस्राएल त्या दे शात राहत होता, त्या वे ळी रऊबे न, आपल्या िपत्याची
उपपत्नी िबल्हा िहच्यापाशी िनजला, हे इस्राएलाने ऐकले . याकोबाला बारा पु त्र होते .
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23 त्यास ले आपासून झाले ले पु त्र:

याकोबाचा ज्ये ष्ठ मु लगा रऊबे न आिण िशमोन, ले वी, यहद
ू ा,
इस्साखार व जबु लून. 24 त्यास राहे लीपासून झाले ले पु त्र: योसे फ व बन्यामीन. 25 त्यास राहे लीची
दासी िबल्हापासून झाले ले पु त्र: दान व नफताली. 26 आिण ले आची दासी िजल्पा िहचे पु त्र गाद
व आशे र. हे सवर् याकोबाचे पु त्र जे त्यास पदन-अरामात झाले . 27 याकोब मग िकयार्थ-आबार्
(म्हणजे हे बर् ोन) ये थीन मम्रे या िठकाणी आपला बाप इसहाक याजकडे आला. ये थेच अब्राहाम
व इसहाक हे रािहले होते .
28 इसहाक एकशे ऐंशी वष जगला. 29 इसहाकाने शे वटचा श्वास घे तला आिण मरण पावला,
आिण आपल्या पूवर्जास िमळाला, तो म्हातारा व आयु ष्याचे पूणर् िदवस होऊन मरण पावला. त्याचे
पु त्र एसाव व याकोब यांनी त्यास पु रले .
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म्हणजे अदोम याची वं शावळ ही, 2 एसावाने कनानी मु लींतन
ू िस्त्रया करून घे तल्या,
एलोन िह ी याची मु लगी आदा, िसबोन िहव्वी ह्याची नात म्हणजे अनाची मु लगी अहलीबामा
1 एसाव

*
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-बे थेलचा दे व

†
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-माझ्या दुःखाचा पु त्र

‡
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-माझ्या शक्तीचा पु त्र
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3 आिण इश्माएलाची मु लगी नबायोथाची बहीण बासमथ. 4 एसावापासून आदे ला झाले ल्या मु लाचे

नाव अलीपाज व बासमथला झाले ल्या मु लाचे नाव रगु वे ल होते . 5 आिण अहलीबामे स, यऊश,
यालाम व कोरह हे झाले . हे एसावाचे पु त्र त्यास कनान दे शात झाले . 6 एसाव आपल्या िस्त्रया,
आपली मु ले, आपल्या मु ली आिण आपल्या घरातील सवर् माणसे , आपली गु रे ढोरे , आपली सवर्
जनावरे , आिण आपली सवर् मालम ा जी त्याने कनान दे शात जमा केली होती हे सवर् घे ऊन आपला
भाऊ याकोब ह्याच्या पूवकडील दे शात गे ला. 7 कारण त्यांची मालम ा इतकी वाढली होती की
त्यांना एकत्र राहता ये ईना. ज्या दे शात ते राहत होते त्यामध्ये त्यां च्या गु रांढोरांचा िनवार्ह होईना.
8 एसाव से ईरच्या डोंगराळ प्रदे शात वस्ती करून रािहला. एसावाला अदोमसु द्धा म्हणतात.
9 से ईरच्या डोंगराळ प्रदे शात राहणार्या अदोमी लोकांचा पूवर्ज एसाव याची ही वं शावळ:
10 एसावाच्या मु लांची नावे : एसाव व आदा यांचा मु लगा अलीपाज आिण एसाव व बासमथ
यांचा मु लगा रगु वे ल. 11 अलीपाजचे पु त्र ते मान, ओमार, सपो, गाताम व कनाज. 12 अलीपाज
याची ितम्ना नावाची एक उपपत्नी होती, ितला अलीपाजापासून अमाले क झाला. ही एसावाची
पत्नी आदा िहची नातवं डे होती. 13 रगु वे लाचे हे पु त्र होते : नहाथ, जे रह, शाम्मा व िमज्जा. ही
एसावाची पत्नी बासमथ िहची नातवं डे होती. 14 िसबोनाची मु लगी अना याची मु लगी व िसबोनाची
नात अहलीबामा ही एसावाची पत्नी होती. यऊश, यालाम व कोरह हे ितला एसावापासून झाले .
15 एसावाचे वं शज आपापल्या कुळांचे सरदार झाले ते हे : एसावाचा पिहला मु लगा अलीपाज, त्याचे
पु त्र: ते मान, ओमार, सपो, कनाज, 16 कोरह, गाताम व अमाले क. आपापल्या कुळांचे हे सरदार
अलीपाजला अदोम दे शात झाले . ही आदे ची नातवं डे होती. 17 एसावाचा मु लगा रगु वे ल याचे पु त्र
हे : सरदार नहाथ, सरदार जे रह, सरदार शम्मा, सरदार िमज्जा. हे सवर् सरदार रगु वे लास अदोम
दे शात झाले . एसावाची पत्नी बासमथ िहची ही नातवं डे होती. 18 एसावाची पत्नी अहलीबामा
िहचे पु त्र: यऊश, यालाम व कोरह. हे सरदार एसावाची पत्नी, अनाची मु लगी अहलीबामा िहला
झाले . 19 हे एसावाचे पु त्र होते , आिण हे त्यांचे वं श होते .
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पु त्र हे : लोटान, शोबाल, िसबोन, अना, 21 दीशोन,
एसर व िदशान. हे अदोम दे शात से ईराचे पु त्र होरी वं शातील आपापल्या कुळांचे सरदार झाले .
22 लोटानाचे पु त्र होते होरी व हे माम, आिण ितम्ना ही लोटानाची बहीण होती. 23 शोबालाचे पु त्र:
अलवान, मानहाथ, एबाल, शपो व ओनाम. 24 िसबोनाचे दोन पु त्र होते : अय्या व अना. आपला
बाप िसबोन याची गाढवे राखीत असता ज्याला डोंगरात गरम पाण्याचे झरे * सापडले तोच हा
अना. 25 अनाचा मु लगा िदशोन व अनाची मु लगी अहलीबामा. 26 दीशोनाचे हे पु त्र होते : हे म्दान,
एश्बान, ियत्रान व करान. 27 एसराला िबल्हान, जावान व अकान हे पु त्र होते . 28 दीशानाला ऊस
व अरान हे पु त्र होते . 29 होरी कुळांचे जे सरदार झाले त्यांची नावे अशी: लोटान, शोबाल, िसबोन,
अना, 30 दीशोन, एसर व दीशान, से ईर प्रदे शात राहणार्या होरींच्या कुळांचे हे वं शज झाले .
20 त्या दे शात से ईर नावाच्या होरी मनु ष्याचे

1

. 1:43-54
कोणी राजा राज्य करण्यापूवीर् अदोम दे शात जे राजे राज्य करीत होते ते हे च:
32 बौराचा मु लगा बे ला याने अदोमावर राज्य केले , आिण त्याच्या नगराचे नाव िदन्हाबा होते .
33 बे ला मरण पावल्यावर बस्रा ये थील जे रहाचा मु लगा योबाब ह्याने राज्य केले . 34 योबाब मरण
पावल्यावर, ते मानी लोकां च्या दे शाचा हुशाम याने राज्य केले . 35 हुशाम मरण पावल्यावर, बदाद
याचा मु लगा हदाद याने त्याच्या जागी राज्य केले . याने च मवाब दे शात िमद्यानांचा पराभव केला.
त्याच्या नगराचे नाव अवीत होते . 36 हदाद मरण पावल्यावर मास्रेका ये थील साम्ला याने त्या
दे शावर राज्य केले . 37 साम्ला मरण पावल्यावर फरात नदीवर असले ल्या रहोबोथ ये थील शौल
31 इस्राएलावर

*
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याने त्या दे शावर राज्य केले .
मरण पावल्यावर अकबोराचा मु लगा बाल-हानान याने त्या
दे शावर राज्य केले . 39 बाल-हानान मरण पावल्यावर हदार याने त्या दे शावर राज्य केले . त्याच्या
नगराचे नाव पाऊ होते . त्याच्या पत्नीचे नाव महे टाबे ल होते . ही मात्रेद िहची मु लगी मे जाहाब
िहची नात होती. 40 एसावाच्या वं शातील कुळांपर् माणे त्या त्या कुळां च्या सरदारांची नावे : ितम्ना,
आल्वा, यते थ, 41 अहलीबामा, एला, पीनोन, 42 कनाज, ते मान, िमब्सार, 43 माग्दीएल, व ईराम.
ह्यातील प्रत्ये क कू ळ त्या कुळाचे नाव िदले ल्या प्रदे शात रािहले . अदोमी यांचा बाप एसाव याचा
हा िवस्तार आहे .
38 शौल

37
1

याकोब कनान दे शात जे थे त्याचा बाप वस्ती करून रािहला होता त्या दे शात रािहला.
याकोबासं बंधीच्या घटना या आहे त. योसे फ सतरा वषार्च
ं ा तरुण होता. आपल्या भावांबरोबर
तो कळप सां भाळीत असे . तो आपल्या विडलाच्या िस्त्रया िबल्हा व िजल्पा यां च्या मु लांबरोबर
होता. त्या भावांनी केले ल्या वाईट गोष्टीिवषयी त्याने आपल्या बापाला सां िगतले . 3 इस्राएल
सवर् मु लांपेक्षा योसे फावर अिधक प्रीती करीत असे कारण तो त्याचा म्हातारपणाचा मु लगा होता.
त्याने योसे फाला एक सुं दर पायघोळ झगा बनवून िदला होता. 4 आपला बाप आपल्या इतर
भावांपेक्षा योसे फावर अिधक प्रीती करतो हे त्याच्या भावांना िदसले म्हणून ते त्याचा द्वे ष करीत
आिण त्याच्याशी प्रेमाने बोलत नसत. 5 योसे फास एक स्वप्न पडले . त्याने ते स्वप्न आपल्या
भावांना सां िगतले . त्यानं तर तर त्याचे भाऊ त्याचा अिधकच द्वे ष करू लागले . 6 तो त्यांना म्हणाला,
“��� ������ ������ ���� ���� ���: 7 पाहा, आपण सवर्जण शे तात गव्हाच्या पें ढ ा
बां धण्याचे काम करीत होतो, ते व्हा माझी पें ढी उठू न उभी रािहली आिण तु म्हा सवार्ंच्या पें ढ ा
ितच्या भोवती गोलाकार उभ्या रािहल्या व त्यांनी माझ्या पें ढीला खाली वाकू न नमन केले .” 8 हे
ऐकू न त्याचे भाऊ त्यास म्हणाले , “�� ���� ���� ���� �������� ����� ����� ���?
आिण खरोखर तू आम्हावर अिधकार करशील काय?” �������� �� ����������� �
�������� ����������� �� ������ ��� ������ ����� ����� ��� �����.
9 नं तर योसे फाला आणखी एक स्वप्न पडले . ते ही त्याने आपल्या भावांना सां िगतले . तो म्हणाला,
“����, मला आणखी एक स्वप्न पडले : सूयर्, चं दर् व अकरा तारे यांनी मला खाली वाकू न नमन
केले .” 10 त्याने आपल्या िपत्यासही या स्वप्नािवषयी सां िगतले . परं तु त्याच्या विडलाने त्यास दोष
दे ऊन म्हटले , “���� ���� �� ������ ���? तु झी आई, तु झे भाऊ व मी आम्ही भूमीपयर्ंत
लवून तु ला नमन करू काय?” 11 योसे फाचे भाऊ त्याचा हे वा करीत रािहले . परं तु त्याच्या विडलाने
ही गोष्ट आपल्या मनात ठे वली.
2

िदवशी योसे फाचे भाऊ आपल्या बापाची में ढरे चारावयास शखे म ये थे गे ले. 13 इस्राएल
योसे फाला म्हणाला, “���� ��� ���� ���� ���� ������ �������� ���� ����
��? चल, मी तु ला ते थे पाठवत आहे .” ����� ����� �������, “�� ���� ���.”
14 तो त्यास म्हणाला, “��� �� ��� ���� ��� � ���� ������ ��� ���� ������
���� ��? ते पाहा व मला त्यां च्यासं बंधी बातमी घे ऊन ये .” ��� ������ ��������
����� ����������� ������ ������ ��� ����� ������ ����. 15 योसे फ
शे तात भटकत होता. पाहा, तो कोणा मनु ष्यास िदसला. त्या मनु ष्याने त्यास िवचारले , “�� ���
���� ����?” 16 योसे फ म्हणाला, “�� ������ ������� ���� ���, ते कोठे कळप
चारीत आहे त, हे कृपा करून मला सां गता का?” 17 तो मनु ष्य म्हणाला, “�� ����� ����
����. आपण दोथान गावामध्ये जाऊ असे त्यांना बोलताना मी ऐकले .” ������ �� �����
������ ��������� ���� ���� � �� ����� ������� ������. 18 त्याच्या भावांनी
योसे फाला दुरून ये ताना पािहले आिण कट करून त्यास ठार मारण्याचे ठरवले . 19 त्याचे भाऊ
12 एके
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एकमे कांना म्हणाले , “�� ����, स्वप्ने पाहणारा इकडे ये त आहे .
आता चला, आपण त्यास
ठार मारून टाकू आिण त्यास एका खड् ड ात टाकू न दे ऊ. आिण त्यास कोणा एका िहं सर् पशूने
खाऊन टाकले असे आपल्या बापाला सां ग.ू मग त्याच्या स्वप्नांचे काय होईल ते आपण पाह.ू ”
21 रऊबे नाने ते ऐकले आिण त्यास त्यां च्या हातातून सोडवले . तो म्हणाला, “��� ����� ���
���� ���.” 22 रऊबे न त्यांना म्हणाला, “���� ���� ���. त्यास रानातल्या या खड् ड ात
टाका, परं तु त्याच्यावर हात टाकू नका.” ������ ��������� ������� ������ �����
�������� ������� ��� ������ ��������� ��� ������ ��� ����. 23 योसे फ
त्याच्या भावांजवळ ये ऊन पोहचला ते व्हा त्यांनी त्याचा सुं दर झगा काढून घे तला. 24 नं तर त्यांनी
त्यास एका खोल खड् ड ात टाकू न िदले . तो खड् डा िरकामा होता, त्यामध्ये पाणी नव्हते . 25 ते
भाकरी खाण्यास खाली बसले . त्यांनी वर नजर करून पािहले , तो पाहा, इश्माएली लोकांचा तांडा
मसाल्याचे पदाथर् व सु गंधी िडं क व बोळ लादले ल्या उं टांसहीत िगलाद प्रदे शाहन
ू ये त होता. ते
26
खाली िमसर दे शाकडे चालले होते . ते व्हा यहद
ू ा त्याच्या भावांना म्हणाला, “������ ������
��� ����� ��� ������ ��� ����� ����� �������� ��� �����? 27 चला,
आपण त्यास या इश्माएली लोकांस िवकू न टाकू , आपण आपल्या भावावर हात टाकू नये . कारण तो
आपला भाऊ आहे , आपल्याच हाडामांसाचा आहे .” �������� ������� ������ ����.
28 ते िमद्यानी व्यापारी जवळ आल्यावर त्या भावांनी योसे फाला खड् ड ातून बाहे र काढले व त्या
इश्माएली व्यापार्यांना वीस चांदीची नाणी* घे ऊन िवकू न टाकले . ते व्यापारी योसे फाला िमसर
दे शास घे ऊन गे ले. 29 रऊबे न त्या खड् ड ाकडे परत गे ला, ते व्हा पाहा, त्यामध्ये त्यास योसे फ
िदसला नाही. त्याने आपली वस्त्रे फाडली. 30 तो भावांकडे ये ऊन म्हणाला, “����� ����
���? आिण मी, आता मी कोठे जाऊ?” 31 त्यांनी एक बकरा मारला आिण योसे फाचा झगा त्या
रक्तात बु डवला. 32 नं तर तो झगा आणून, आपल्या बापाला दाखवून ते म्हणाले , “��������
�� ������. हा झगा तु मच्या मु लाचा आहे की काय तो पाहा.” 33 याकोबाने तो ओळखला आिण
तो म्हणाला, “�� ������� ������ ��� ���. िहं सर् पशूने त्यास खाऊन टाकले असावे .
माझा मु लगा योसे फ याला िहं स्त्र पशूने खाऊन टाकले आहे यामध्ये सं शय नाही.” 34 याकोबाला
आपल्या मु लाबद्दल अितशय दुःख झाले , एवढे की, त्याने आपली वस्त्रे फाडली आिण कंबरे स
गोणताट गु ं डाळले आिण त्याने पु ष्कळ िदवस आपल्या मु लासाठी शोक केला. 35 याकोबाच्या सवर्
मु लांनी व मु लींनी त्याचे सां त्वन करण्याचा खूप प्रयत्न केला परं तु तो समाधान पावला नाही.
तो म्हणाला, “�� ��������� ������ �������� ��� ���� ����� � ��������
������ ������� ����.” ��� ������ ��� ������������ ����. 36 त्या िमद्यानी
व्यापार्यांनी योसे फाला िमसर दे शात पोटीफर नावाचा फारो राजाचा अिधकारी, अं गरक्षकाचा
सरदार याला िवकू न टाकले .
20

38
1

त्याच सु मारास यहद
ू ा आपल्या भावांना सोडू न अदुल्लाम नगरातील िहरा नावाच्या
मनु ष्याबरोबर त्याच्या घरी रहावयास गे ला. 2 ते थे यहद
ू ाला शूवा नावाच्या एका कनानी मनु ष्याची
मु लगी भे टली. ते व्हा त्याने ितच्यावर प्रेम केले आिण ितच्याशी लग्न केले . 3 ती गरोदर रािहली
व ितला मु लगा झाला. त्याने त्याचे नाव एर ठे वले . 4 त्यानं तर ती पु न्हा गरोदर रािहली व
ितला मु लगा झाला. ितने त्याचे नाव ओनान ठे वले . 5 त्यानं तर ितला आणखी एक मु लगा
झाला आिण त्याचे नाव शे ला ठे वले . त्यास जन्म िदला होता ते व्हा ती कजीब नगरामध्ये राहत
होती. 6 यहद
ू ाने आपला पिहला मु लगा एर याच्यासाठी पत्नी शोधली. ितचे नाव तामार होते .
7 परं तु यहद
ू ाचा प्रथम जन्मले ला मु लगा एर हा परमे श्वराच्या दृष्टीने दुष्ट होता. परमे श्वराने
*
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त्यास ठार मारले .
यहद
ू ा ओनान याला म्हणाला, “�� ������ �������� �������
����� ��. ितच्याबरोबर िदराचे कतर्व्य पार पाड, आिण तु झ्या भावाकरता ितला सं तान होऊ
दे .” 9 ती मु ले आपली होणार नाहीत, हे ओनानला माहीत होते . म्हणून जे व्हा तो त्याच्या
भावाच्या पत्नीशी प्रेम करत असे , ते व्हा तो आपले वीयर् बाहे र जिमनीवर पाडत असे , यासाठी
की त्यास त्याच्या भावासाठी मूल होऊ नये . 10 त्याने जे केले ते परमे श्वराच्या दृष्टीने वाईट
होते , म्हणून परमे श्वराने त्यास मारून टाकले . 11 मग यहद
ू ा आपली सून तामार िहला म्हणाला,
“���� ����� ���� ��������� ����� ��������� �� ������ ���������
��� ���� ���� ����� ������ ����.” ���� ������ ����� ����, “����
��, तोसु द्धा आपल्या दोन भावांपर् माणे मरून जाईल.” �� ����� ������ ���������
��� ���� ������. 12 बर्याच काळानं तर यहद
ू ाची पत्नी, म्हणजे शूवाची मु लगी मरण
पावली. ितच्यासाठी शोक करण्याचे िदवस सं पल्यानं तर यहद
ू ा अदुल्लाम ये थील आपला िमत्र
िहरा याच्याबरोबर आपली में ढरे कातरायला वर ितम्ना ये थे गे ला. 13 ते व्हा तामारे ला कोणी
सां िगतले की, “����, तु झा सासरा आपल्या में ढरांची लोकर कातरवून घे ण्याकरता ितम्ना ये थे
जात आहे .” 14 ितने आपली िवधवे ची वस्त्रे काढली आिण बु रखा घे ऊन शरीर लपे टून घे तले .
नं तर ितम्नाच्या रस्त्यावर एनाईम नगराच्या वे शीत ती बसून रािहली. कारण ितने पािहले की,
शे ला आता प्रौढ झाला असूनही आपल्याला अजून त्याची पत्नी करून िदले नाही. 15 यहद
ू ाने
ितला पािहले , परं तु ती एक वे श्या असावी असे त्यास वाटले . ितने आपले तोंड झाकले होते . 16 ते व्हा
यहद
ू ा ितच्याजवळ जाऊन म्हणाला, “��� ���������� ���� ��.” �� ���� ��� ���
�� ������� ����� ������. ती म्हणाली, “������ ��� ��������� ��� ������
�����?” 17 यहद
ू ा म्हणाला, “�� ���� ������ ������� �� ���� ������ ����.”
�� �������, “����� �� ������ ��������� ������ ��������� ��� ����
�����?” 18 यहद
ू ा म्हणाला, “���� ������ �� ��������� ��� ����?” �����
�������, “������ �����, गोफ व हातातली काठी मला द्या.” ������ �������
���� ����� ���� ������. मग तो ितजपाशी जाऊन िनजला. त्याच्यापासून ती गरोदर
रािहली. 19 ती उठली आिण िनघून गे ली. ितने आपला बु रखा काढून टाकला आिण आपली
िवधवे ची वस्त्रे घातली. 20 यहद
ू ाने आपला िमत्र अदुल्लामकर ह्याला आपल्या कळपातील करडू
घे ऊन त्या स्त्रीला तारण म्हणून िदले ल्या वस्तू आणावयास पाठवले , परं तु त्यास ती सापडली
नाही. 21 मग अदुल्लामकराने ते थील काही लोकांस िवचारले , “���� �� ����������
��������� �� ������ ���� �� ���� ���?” ������ ������� ����� ����,
“���� ���� ������ ������ ������.” 22 ते व्हा यहद
ू ाचा िमत्र त्याच्याकडे परत गे ला
व म्हणाला, “�� ������ ��� ���� ������ ����, ते थे राहणारे लोक म्हणाले की, ‘����
������ ������ ���� ������.’ ” 23 यहद
ू ा म्हणाला, “��� ��, त्या वस्तू ितला ठे वून
घे ऊ दे , नाहीतर आपलीच नालस्ती होईल. मी कबूल केल्याप्रमाणे ितला करडू दे ण्याचा प्रयत्न
केला, परं तु ती आपल्याला सापडली नाही.” 24 या नं तर तीन मिहन्यांनी कोणीतरी यहद
ू ाला
सां िगतले , “���� ��� ����� ���� ������������� ������� ���� ��� ����
������������� �� ��� ����� ������ ���.” ����� �������, “���� �����
���� � ����� ����.” 25 जे व्हा ितला बाहे र आणले ितने आपल्या सासर्यासाठी एक िनरोप
पाठवला, “���� ����������� ��������� �� ����� ���� �������������
�� ����� ���.” ���� �� �������, “�� �����, गोफ आिण काठी कोणाची आहे त
ते ओळख.” 26 यहद
ू ाने त्या वस्तू ओळखल्या आिण तो म्हणाला, “������������ �� ����
������� ���. कारण मी ितला वचन िदल्यानु सार माझा मु लगा शे ला याला ती पत्नी म्हणून
िदली नाही.” �������� ������ �������� ������ ��������� ���� ����.
27 ितच्या प्रसु तीच्या वे ळी असे झाले की, पाहा, ितच्या पोटात जु ळी मु ले होती. 28 प्रसु तीच्या
8 मग
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वे ळी एका बाळाचा हात बाहे र आला. ते व्हा दाईने त्याच्या हाताला लाल धागा बां धला व ती
म्हणाली, “�� ��� ������.” 29 परं तु त्या बाळाने आपला हात आखडू न घे तला. त्यानं तर
मग दुसरे बाळ प्रथम जन्मले . म्हणून मग ती सु ईण म्हणाली, “�� ���������� ��� ���
������!” ��� ������ ��� ����� *��� �����. 30 त्यानं तर त्याचा भाऊ, ज्याच्या
हाताला लाल धागा बां धले ला होता, तो बाहे र आला आिण त्याचे नाव जे रह †असे ठे वले .

39
योसे फाला खाली िमसरात आणले . फारो राजाचा एक िमसरी अिधकारी, सं रक्षक दलाचा
सरदार पोटीफर, याने त्यास इश्माएली लोकांकडू न िवकत घे तले . 2 परमे श्वर दे व योसे फाबरोबर
होता. तो यशस्वी पु रुष होता. तो आपल्या िमसरी धन्याच्या घरी राहत असे . 3 परमे श्वर दे व
त्याच्याबरोबर आहे आिण म्हणून जे काही तो करतो त्या प्रत्ये क कामात परमे श्वर दे व त्यास यश
दे तो, हे त्याच्या धन्याला िदसून आले . 4 योसे फावर त्याची कृपादृष्टी झाली. त्याने पोटीफराची
से वा केली. पोटीफराने योसे फाला आपल्या घराचा कारभारी केले आिण त्याचे जे काही स्वतःचे
होते ते सवर् त्याच्या ताब्यात िदले . 5 ते व्हा त्याने आपल्या घरात आिण आपले जे काही होते
त्या सवार्वर योसे फाला कारभारी केले ते व्हापासून परमे श्वराने योसे फामु ळे त्या िमसर्याच्या घरास
आशीवार्द िदला. घरात व शे तीत जे काही पोटीफराच्या मालकीचे होते त्या सवार्वर परमे श्वराचा
आशीवार्द होता. 6 पोटीफराने आपल्या घरादाराचा सवर् कारभार योसे फाच्या हवाली केला. तो
जे अन्न खात असे , त्या पलीकडे कशाचाही तो िवचार करत नव्हता. योसे फ फार दे खणा व
आकषर्क होता. 7 काही काळानं तर त्याच्या धन्याच्या पत्नीला योसे फािवषयी वासना िनमार्ण
झाली. ती म्हणाली, “����������� ����� ��.” 8 परं तु त्याने नकार िदला. तो त्याच्या
धन्याच्या पत्नीला म्हणाला, “����, घरात मी काय करतो याकडे माझा धनी लक्ष दे त नाही
आिण जे काही त्याचे आहे ते सवर् त्याने माझ्या ताब्यात सोपवले आहे . 9 या घरात माझ्यापे क्षा
कोणीही मोठा नाही. तू त्याची पत्नी आहे स म्हणून तु झ्यावाचून त्याने माझ्यापासून काहीही
राखून ठे वले नाही. असे असताना, दे वाच्यािवरूद्ध हे घोर पाप व मोठी दुष्टाई मी कशी करू?”
10 ती दररोज योसे फाबरोबर ते च बोलत असे , परं तु त्याने ितच्याबरोबर िनजण्यास व प्रेम करण्यास
नकार िदला. 11 एके िदवशी योसे फ आपले काही काम करण्याकरता आतल्या घरात गे ला. तो
ते थे अगदी एकटाच होता व घरात दुसरे कोणीही नव्हते . 12 ितने त्याचे वस्त्र धरून त्यास म्हटले
“�� ���������� ���.” ����� �� �� ������ ������ ����� ����� ������
������ ����� ���� ����. 13 ते व्हा तो त्याचे वस्त्र आपल्या हाती सोडू न आिण बाहे र
पळू न गे ला हे ितने पािहले . 14 आिण ितने हाक मारून ितच्या घरातील मनु ष्यांना बोलावले . आिण
ती म्हणाली, “����, पोटीफराने या इब्र्याला आमच्या घरच्या मनु ष्यांची अब्रू घे ण्यासाठी आणून
ठे वले आहे . त्याने आत ये ऊन माझ्यावर बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केला. परं तु मी मोठ ाने
ओरडले . 15 मी मोठ ाने ओरडले त्यामु ळे त्याचे वस्त्र माइयापाशी टाकू न तो पळाला आिण बाहे र
गे ला.” 16 ते व्हा त्याचा धनी घरी ये ईपयर्ंत ितने त्याचे वस्त्र आपल्याजवळ ठे वले . 17 नं तर ितने
त्यास सां िगतले . ती म्हणाली, “������ �� �� ����� ��� ���� ����� ��� ������
�������� ������ �������� ������� ����. 18 परं तु तो माझ्याजवळ आल्यावर मी
मोठ ाने ओरडले म्हणून तो आपले वस्त्र माझ्याजवळ टाकू न बाहे र पळू न गे ला.” 19 आिण असे
झाले की, त्याच्या धन्याने पत्नीचे बोलणे ऐकले , ती त्यास म्हणाली की, “������ �������
�������� ��� ����� ����,” �� ��� �������. 20 योसे फाच्या धन्याने त्यास धरले
आिण जे थे राजाच्या कैद्यांना कोंडत असत त्या तु रुं गात टाकले . योसे फ त्या तु रुं गात रािहला.
21 परं तु परमे श्वर दे व योसे फाबरोबर होता, आिण त्याने त्यास कराराची सत्यता दाखवली. त्याने
तु रुं गाच्या अिधकार्याची त्याच्यावर कृपादृष्टी होईल असे केले . 22 त्या अिधकार्याने तु रुं गातील
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सवर् कैद्यांना योसे फाच्या स्वाधीन केले . ते ते थे जे काही करीत होते , त्याचा योसे फ प्रमु ख होता.
23 तु रुं गाचा अिधकारी त्याच्या हाताखालील कोणत्याही कामाबद्दल काळजी करीत नसे . कारण
परमे श्वर त्याच्याबरोबर होता. तो जे काही करी, त्यामध्ये परमे श्वर दे व त्यास यश दे ई.

40
1 या गोष्टीनं तर असे झाले की, फारो राजाचा प्याले बरदार म्हणजे राजाला द्राक्षरस दे णारा
आिण आचारी यांनी आपल्या धन्याचा, िमसराच्या राजाचा अपराध केला. 2 फारो राजा त्याच्या या
दोन अिधकार्यां वर म्हणजे त्याचा मु ख्य प्याले बरदार व त्याचा मु ख्य आचारी यां च्यावर सं तापला.
3 आिण त्याने त्यांना पहारे कर्यांचा सरदाराच्या वाड ात, योसे फ कैदे त होता त्या िठकाणी, तु रुं गात
टाकले . 4 ते व्हा पहारे कर्यां च्या सरदाराने त्या दोघाही अपराध्यांना योसे फाच्या ताब्यात दे ऊन
त्यां च्यावर लक्ष ठे वण्यास सां िगतले . ते दोघे काही काळपयर्ंत कैदे त रािहले . 5 िमसरी राजाला
प्याला दे णारा व त्याचा आचारी हे तु रुं गात असताना, त्या दोघांनाही एकाच रात्री त्यांना लागू
पडतील अशी स्वप्ने पडली. 6 दुसर्या िदवशी सकाळी योसे फ त्यां च्याकडे गे ला. ते व्हा पाहा, ते
त्यास दुःखी असले ले िदसले . 7 ते व्हा, त्याच्या धन्याच्या वाड ात जे फारोचे से वक त्याच्या बरोबर
कैदे त होते , त्यांना त्याने िवचारले , “�� ������ ��� ����� �� �����?” 8 ते त्यास म्हणाले ,
“����� ��������� ������ ������� ����, परं तु त्यांचा अथर् सां गणारा कोणी नाही.”
����� ������� �������, “���������� ���� ������ ������� ���� ���?
कृपया, आपापले स्वप्न मला सां गा.” 9 ते व्हा राजाला प्याला दे णार्या प्याले बरदाराने योसे फाला
आपले स्वप्न सां िगतले . तो म्हणाला, “�� ������ �������� ������ ��, माझ्यासमोर
एक द्राक्षवे ल आहे . 10 द्राक्षवे लाला तीन फाटे होते . त्या फाट ांना पाने फुटली व त्यास फुलवरा
आला व नं तर त्याच्या घडास िपकले ली द्राक्षे आली. 11 फारो राजाचा प्याला माझ्या हातात
होता. ते व्हा मी ती द्राक्षे घे तली आिण फारोच्या त्या प्याल्यात िपळली आिण द्राक्षरसाचा तो
प्याला मी फारोच्या हातात िदला.” 12 योसे फ त्यास म्हणाला, “������ ��������� ����
�� ���� ������ ������. ते तीन फाटे म्हणजे तीन िदवस आहे त. 13 तीन िदवसानी फारो
राजा तु झे मस्तक उं चावील व तु ला पु न्हा तु झ्या पूवीर्च्या कामावर परत घे ईल. तू आतापयर्ंत
फारोच्या प्याले बरदाराचे जे काम करीत होतास ते व्हाच्या त्या पिहल्या रीतीप्रमाणे तू फारोचा
प्याला त्याच्या हातात दे शील. 14 परं तु तु झे चां गले होईल ते व्हा माझी आठवण कर, व कृपा
करून फारोला माझ्यासं बंधी सां गन
ू मला या तु रुं गातून बाहे र काढ. 15 कारण मला माझ्या इब्री
लोकां च्या दे शातून ये थे पळवून आणले आहे . मी ये थे तु रुं गात रहावे असा कोणाचा काहीच अपराध
मी केला नाही.” 16 स्वप्नाचा अथर् चां गला आहे हे पाहन
ू मु ख्य आचार्याने योसे फाला म्हटले ,
“����� �� ������ ����. आिण पाहा, माझ्या डोक्यावर भाकरीच्या तीन टोपल्या होत्या.
17 सगळ्यात वरच्या टोपलीत फारो राजासाठी भट् टीत भाजले ली सवर् प्रकारची पक्वान्ने होती,
परं तु माझ्या डोक्यावरील त्या टोपलीतील पदाथर् पक्षी खात होते .” 18 योसे फाने उ र िदले ,
“������ ��������� ���� �� ������ ������, त्या तीन टोपल्या म्हणजे तीन िदवस
आहे त. 19 तीन िदवसात फारो राजा तु झे शीर वर करून उडवून टाकील आिण तु ला झाडाला
टां गील आिण पक्षी तु झे मांस तोडू न खातील.” 20 तीन िदवसानं तर फारो राजाचा वाढिदवस होता.
ते व्हा त्याने आपल्या सवर् से वकवगार्ला एक मे जवानी िदली. त्या वे ळी त्याने त्याचा आचारी आिण
प्याले बरदाराकडे त्याच्या इतर से वकांपेक्षा अिधक लक्ष िदले . 21 त्याने प्याले बरदाराची सु टका केली
व त्यास पु न्हा पूवीर्प्रमाणे त्याच्या कामावर ठे वले ; आिण प्याले बरदाराने पु न्हा एकदा प्याला फारो
राजाच्या हातात िदला. 22 परं तु, योसे फाने अथर् सां िगतला होता त्याप्रमाणे च त्याने आचार्याला
फाशी िदली. 23 पण त्या प्याले बरदाराला योसे फाची आठवण रािहली नाही. त्यास त्याचा िवसर
पडला.
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1 साधारणपणे दोन वष पूणर् झाल्यानं तर फारो राजाला स्वप्न पडले . ते असे की, पाहा तो नाईल
नदीच्या काठी उभा रािहला होता. 2 ते व्हा पाहा, त्याने सात गाई नाईल नदीतून बाहे र ये ताना
पािहल्या. त्या धु ष्टपु ष्ट व सुं दर होत्या. त्या ते थे उभ्या राहन
ू गवतात चरत होत्या. 3 त्यानं तर
ु
आणखी सात दबळ्या व कुरुप गाई नदीतून बाहे र आल्या व नदीच्या िकनारी त्या सात धष्टपु ष्ट
व सुं दर गाईंच्या बाजूला उभ्या रािहल्या. 4 आिण त्या सात दुबळ्या व कुरुप गाईंनी त्या सात
सुं दर व धष्टपु ष्ट गाईंना खाऊन टाकले . त्यानं तर फारो राजा जागा झाला. 5 मग फारो राजा
पु न्हा झोपल्यावर त्यास दुसर्यांदा स्वप्न पडले . त्यामध्ये त्याने पािहले की, एकाच ताटाला सात
भरदार कणसे आली. 6 त्यानं तर पाहा, त्या ताटाला सात खु रटले ली व पूवच्या वार्याने करपले ली
अशी सात कणसे आली. 7 नं तर त्या सात खु रटले ल्या व करपले ल्या कणसांनी ती सात चां गली व
टपोर्या दाण्यांची भरदार कणसे िगळू न टाकली. ते व्हा फारो पु न्हा जागा झाला आिण ते तर स्वप्न
असल्याचे त्यास समजले . 8 दुसर्या िदवशी सकाळ झाल्यावर फारो राजा त्या स्वप्नांमुळे िचं तेत
ू ार व ज्ञान्यांना बोलावले . फारोने आपली स्वप्ने
पडू न बे चैन झाला. त्याने िमसर दे शातील जादग
त्यांना सां िगतली. परं तु त्यां च्यातील कोणालाच त्या स्वप्नांचा अथर् सां गता आला नाही. 9 ते व्हा
प्याले बरदार फारोस म्हणाला, “�� ��� ������ �������� ���� ��� ���. 10 फारो,
आपण माझ्यावर व आचार्यावर सं तापला होता आिण आपण आम्हांस पहारे कर्यां च्या सरदाराच्या
वाड ातील तु रुं गात टाकले होते . 11 ते व्हा तु रुं गात असताना एकाच रात्री मला व त्याला, आम्हा
दोघांना स्वप्ने पडली. आम्हां ला लागू होतील अशी िनरिनराळी स्वप्ने आम्हां ला पडली. 12 ते थे
कोणी इब्री तरुण आमच्याबरोबर कैदे त होता. तो सं रक्षण दलाच्या सरदाराचा दास होता. त्यास
आम्ही आमची स्वप्ने सां िगतली त्याने त्याचे स्पष्टीकरण केले . त्याने आमच्या प्रत्ये काच्या
स्वप्नांचा अथर् सां िगतला. 13 आिण त्याने सां िगतले ल्या अथार्पर् माणे तसे ते घडले . तो म्हणाला,
फारो तु ला पूवीर्प्रमाणे कामावर पु न्हा घे ईल आिण परं तु दुसर्याला फाशी दे ईल.” 14 मग फारोने
योसे फाला बोलावणे पाठवले . ते व्हा त्यांनी त्यास ताबडतोब तु रुं गातून बाहे र आणले . योसे फ दाढी
करून व कपडे बदलून फारोकडे आला. 15 मग फारो योसे फास म्हणाला, “��� ������ ����
���, परं तु त्याचा अथर् सां गणारा कोणी नाही. मी तु झ्यािवषयी ऐकले की, जे व्हा कोणी तु ला
स्वप्न सां गतो ते व्हा तू स्वप्नांचा अथर् सां गतोस.” 16 योसे फाने फारोला उ र दे ऊन म्हणाला,
“��� �������� ����������� ����. दे वच फारोला स्वप्नांचा अथर् सां गेल.” 17 मग
फारो योसे फाला म्हणाला, “������ ������������ �� ���� ������� ���� ���
����. 18 ते व्हा पाहा नदीतून सात धष्टपु ष्ट व सुं दर गाई बाहे र आल्या व गवत खाऊ लागल्या
असे मी पािहले . 19 त्यानं तर पाहा, सात दुबळ्या व कुरुप गाई वर आल्या. मी सबं ध िमसर दे शात
त्यां च्यासारख्या बे ढब गाई कधीच पािहल्या नव्हत्या. 20 त्या दुबळ्या व कुरुप गाईंनी आधीच्या
धष्टपु ष्ट व सुं दर गाई िगळू न टाकल्या. 21 तरीही त्या दुबळ्या व कुरुपच रािहल्या, त्यां च्याकडे
पािहल्यावर त्यांनी त्या सात गाई िगळू न टाकल्या असे वाटत नव्हते , त्या पूवीर्प्रमाने च कुरुप व
दुबळ्या िदसत होत्या मग मी जागा झालो. 22 त्यानं तर माझ्या दुसर्या स्वप्नात एकाच ताटाला
सात चां गली भरदार व टपोर्या दाण्यांची भरगच्च कणसे आली, 23 मग त्यां च्या मागून त्या ताटाला
आणखी दुसरी वाळले ली, बारीक व पूवच्या गरम वार्याच्या झळांमुळे करपले ली सात कणसे आली.
24 बारीक कणसांनी ती चां गली सात कणसे िगळू न टाकली. ही माझी स्वप्ने मी माझ्या जादुगारांना
सां िगतली. परं तु त्यां च्यातील कोणालाही त्यांचा उलगडा करून सां गता आले नाही.” 25 मग
योसे फ फारोला म्हणाला, “������, या दोन्हीही स्वप्नांचा अथर् एकच आहे . दे व जे काही करणार
आहे ते त्याने आपणांस कळिवले आहे . 26 त्या सात चां गल्या गाई आिण ती सात चां गली कणसे
म्हणजे सात चां गली वष आहे त. स्वप्ने सारखीच आहे त. 27 त्या दुसर्या सात दुबळ्या गाई व ती
सात सु कले ली व पूवच्या वर्याने करपले ली कणसे ही म्हणजे अवघ्या दे शावर ये णार्या दुष्काळाची
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सात वष आहे त.
गोष्ट मी फारोला सां िगतली ती हीच आहे . जे काय घडणार आहे हे दे वाने
आपणास दाखवले आहे . 29 पाहा सवर् िमसर दे शात सात वषार्ंच्या सु ब े च्या काळात चां गले व भरपूर
पीक ये ईल. 30 परं तु सु काळाच्या सात वषार्न
ं ं तर सवर् दे शभर दुष्काळाची अशी सात वष ये तील की,
त्यामु ळे िमसर दे शाला सु काळाचा िवसर पडे ल आिण हा दुष्काळ दे शाचा नाश करील. 31 आिण
भरपूर धान्य असतानाचे िदवस दे शात कसे होते याचा लोकांस िवसर पडे ल, कारण तो फार भयं कर
काळ असे ल. 32 ते व्हा फारो महाराज, एकाच गोष्टीिवषयी आपणाला दोनदा स्वप्ने पडली, ती
यासाठी की, दे व हे सवर् लवकरच व नक्की घडवून आणील हे आपणास दाखवावे . 33 ते व्हा, फारोने
एखाद्या समं जस व शहाण्या मनु ष्याची िनवड करून त्यास सवर् िमसर दे शावर ने मावे . 34 फारोने हे
करावे : दे शावर दे खरे ख करणारे ने मावे . त्यांनी ये त्या सात वषार्ंच्या सु काळात िमसरातल्या िपकाचा
पाचवा िहस्सा गोळा करून घ्यावा. 35 अशा रीतीने ही जी ये णारी चां गली वष, त्यामध्ये सवर्
अन्नधान्य गोळा करावे . फारोच्या अिधकाराखाली ते धान्य नगरांमध्ये साठवून ठे वावे . त्यांनी
त्याची राखण करावी. 36 ये णार्या दुष्काळातील सात वषार्ंच्या काळात त्या धान्याचा पु रवठा िमसर
दे शाला करावा. अशा प्रकारे मग दुष्काळाच्या सात वषार्त दे शाचा नाश होणार नाही.”
28 जी

37 हा सल्ला फारो राजाच्या दृष्टीने व त्याच्या सवर् से वकां च्या दृष्टीने चां गला वाटला. 38 फारो
त्याच्या से वकांना म्हणाला, “������ ����� ��������� ��� ���, ह्याच्यापे क्षा अिधक
चां गला व योग्य असा दुसरा कोणी मनु ष्य सापडे ल काय?” 39 ते व्हा फारो योसे फास म्हणाला,
“������ ���� �� ���� ������ �������� ����, म्हणून तु झ्यासारखा समं जस व
शहाणा दुसरा कोणी नाही. 40 तू माझ्या घराचा अिधकारी हो आिण तु झ्या शब्दाप्रमाणे माझे सवर्
लोक चालतील. या दे शात केवळ राजासनापु रता म्हणून काय तो मी तु झ्यापे क्षा मोठा असे न.”
41 मग फारो योसे फास म्हणाला, “�� ���� ���� ���� ������ ����� ���.” 42 मग
फारोने राजमु दर् ा असले ली आपल्या बोटातील अं गठी योसे फाच्या बोटात घातली; तलम तागाच्या
वस्त्राचा पोशाख त्यास घातला आिण त्याच्या गळ्यात एक सोन्याची साखळी घातली. 43 नं तर
त्याने त्यास आपल्या दुसर्या रथात बसवले . लोक त्याच्यापु ढे आरोळी दे त चालले “�����
����.” ������ ����� ���� ������ �����. 44 फारो योसे फाला म्हणाला, “�� ����
���, आिण सवर् िमसर दे शात तु झ्या हुकुमािशवाय कोणी आपला हात िकंवा पाय हलवू शकणार
नाही.” 45 फारो राजाने योसे फाला “������-पाने ह” ��� ����� ��� ����. फारोने ओन
शहराचा याजक पोटीफर याची मु लगी आसनथ ही योसे फाला पत्नी करून िदली. योसे फ सवर् िमसर
दे शावर अिधकारी झाला. 46 योसे फ िमसर दे शाचा राजा फारो याची से वा करू लागला ते व्हा तो
तीस वषार्च
ं ा होता. योसे फाने िमसर दे शभर दौरा करून दे शाची पाहणी केली. 47 सु काळाच्या सात
वषार्त सवर् दे शभर भरपूर पीक आले . 48 योसे फाने सु काळाच्या सात वषार्त अन्नधान्य गोळा करून
नगरोनगरी साठवून ठे वले . त्याने प्रत्ये क नगराभोवतालच्या शे तातले अन्नधान्य त्यामध्ये च
साठवून ठे वले . 49 योसे फाने जणू काय समु दर् ाच्या वाळू पर् माणे अन्नधान्य गोळा करून साठवून
ठे वले . ते इतके होते की, त्याने मोजणे सोडले कारण ते मोजमाप करता ये त नव्हते . 50 दुष्काळ
ये ण्यापूवीर् योसे फाला, आसनथ जी ओनचा याजक पोटीफर याची मु लगी ितच्या पोटी दोन पु त्र
झाले . 51 योसे फाने पािहल्या मु लाचे नाव मनश्शे *ठे वले . कारण तो म्हणाला, “������, मला
झाले ल्या सवर् कष्टांचा व तसे च माझ्या विडलाच्या घराचा िवसर पडू िदला.” 52 त्याने दुसर्या
मु लाचे नाव एफ् राईम †असे ठे वले , कारण तो म्हणाला, “������ ��������� ���������
������ ��� ���� ������� ��� ����.” 53 िमसरमध्ये असले ली भरपु रीची, सु ब े ची
सात वष सं पली. 54 सात वषार्न
ं ं तर अगदी योसे फाने सां िगतल्याप्रमाणे दुष्काळ पडण्यास सु रुवात
झाली. सवर् दे शांमध्ये दुष्काळ पडला होता, परं तु िमसरमध्ये मात्र अन्न होते . 55 दुष्काळ पडण्यास
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सु रुवात झाली, ते व्हा लोकांनी अन्नासाठी फारोकडे ओरड केली. ते व्हा फारो िमसरच्या सवर् लोकांस
म्हणाला, “�������� ������ � �� ������ �� ���.” 56 सं पण
ू र् दे शामध्ये दुष्काळ पडला
होता. योसे फाने सवर् गोदामे उघडली आिण िमसरच्या लोकांस धान्य िवकत िदले . िमसरमध्ये फार
कडक दुष्काळ पडला होता. 57 सवर् पृ थ्वीवरील दे शातून लोक धान्य िवकत घे ण्यासाठी िमसरात
योसे फाकडे ये ऊ लागले , कारण त्या वे ळी पृ थ्वीच्या सवर् भागांत दुष्काळ पडला होता.

42
िमसरमध्ये धान्य असल्याचे याकोबाला समजले . ते व्हा याकोब आपल्या मु लांना म्हणाला,
“������ ���������� ��� �� ��� �����?” 2 “���� ����, िमसर दे शात धान्य
आहे असे मी ऐकले आहे . तु म्ही खाली जाऊन आपणासाठी ितकडू न धान्य िवकत आणा म्हणजे
आपण जगू, मरणार नाही.” 3 ते व्हा योसे फाचे दहा भाऊ धान्य िवकत घे ण्यासाठी िमसरला
गे ले. 4 याकोबाने , योसे फाचा भाऊ बन्यामीन याला त्याच्या भावाबरोबर पाठवले नाही, कारण
तो म्हणाला, “������ ����� ���� ���� ����.” 5 कनान दे शात फारच तीव्र दुष्काळ
पडला होता, पु ष्कळ लोक धान्य िवकत घ्यावयास िमसराला गे ले त्या लोकात इस्राएलाचे पु त्रही
होते . 6 त्या वे ळी योसे फ िमसरचा अिधपती होता. तो दे शातल्या सवर् लोकांस धान्य िवकत असे .
योसे फाचे भाऊ त्याच्याकडे आले आिण त्यांनी आपली तोंडे भूमीकडे करून खाली वाकू न नमन
केले . 7 योसे फाने आपल्या भावांना पािहल्याबरोबर ओळखले , परं तु ते कोण आहे त हे माहीत
नसल्यासारखे दाखवून तो त्यां च्याशी कठोरपणाने बोलला. त्याने त्यांना िवचारले , “������
����� ���?” �������� ������� ����� ����, “������, आम्ही कनान दे शातून
धान्य िवकत घे ण्यासाठी आलो आहो.” 8 योसे फाने आपल्या भावांना ओळखले , परं तु त्यांनी
त्यास ओळखले नाही. 9 आिण मग योसे फाला आपल्या भावां िवषयी पडले ली स्वप्ने आठवली.
तो त्यांना म्हणाला, “������ ��� ����. तु म्ही धान्य खरे दी करण्यास नव्हे तर आमच्या
दे शाचा कमजोर भाग हे रण्यास आला आहात.” 10 परं तु त्याचे भाऊ म्हणाले , “���� ���,
तसे नाही. आम्ही आपले दास अन्नधान्य िवकत घ्यावयास आलो आहोत. 11 आम्ही सवर्
भाऊ एका पु रुषाचे पु त्र आहोत. आम्ही प्रामािणक माणसे आहोत. आम्ही तु मचे दास हे र
नाही.” 12 नं तर तो त्यांना म्हणाला, “����, तु म्ही आमच्या दे शाचा कमकुवत भाग पाहण्यास
आले ले आहात.” 13 ते म्हणाले , “����� ����� ���, बारा भाऊ, कनान दे शातील एकाच
मनु ष्याचे बारा पु त्र आहोत. पाहा, आमचा सवार्ंत धाकटा भाऊ घरी बापाजवळ आहे आिण
आमच्यातला एक िजवं त नाही.” 14 परं तु योसे फ त्यांना म्हणाला, “�� ������� �������
���� ���; तु म्ही हे रच आहात. 15 यावरुन तु मची पारख होईल. फारोच्या जीिवताची शपथ,
तु मचा धाकटा भाऊ ये थे आल्यािशवाय तु म्हास ये थन
ू जाता ये णार नाही. 16 तु मच्यातील एकाने
मागे घरी जाऊन तु मच्या धाकट ा भावाला ये थे घे ऊन यावे , आिण तोपयर्ंत तु म्ही ये थे तु रुं गात
रहावे . मग तु म्ही िकतपत खरे बोलता हे आम्हां ला कळे ल. नाही तर फारोच्या िजवीताची शपथ
खात्रीने तु म्ही हे र आहात.” 17 मग त्याने त्या सवार्न
ं ा तीन िदवस तु रुं गात अटकेत ठे वले . 18 तीन
िदवसानं तर योसे फ त्यांना म्हणाला, “�� ������ ����, म्हणून मी सां गतो तसे करा आिण
िजवं त राहा. 19 तु म्ही जर खरे च प्रामािणक असाल तर मग तु म्हातील एका भावाला ये थे तु रुं गात
ठे वा व बाकीचे तु म्ही तु मच्या घरच्या मनु ष्यांकिरता धान्य घे ऊन जा. 20 मग तु मच्या धाकट ा
भावाला ये थे माझ्याकडे घे ऊन या. यावरुन तु म्ही माझ्याशी खरे बोलता िकंवा नाही याची मला
खात्री पटे ल आिण तु म्हास मरावे लागणार नाही.” ������ ������� ��� ����. 21 ते
एकमे कांना म्हणाले , “����� ��� ������ ��������� ������ ����. कारण आपण
त्याच्या िजवाचे दुःख पािहले ते व्हा त्याने काकुळतीने रडू न आपणास िवनं ती केली, परं तु आपण
त्याचे ऐकले नाही. त्यामु ळेच आता आपणांस हे भोगावे लागत आहे .” 22 मग रऊबे न त्यांना
म्हणाला, “�� ������� ����� ������ �� ��, ‘����������� ��� ��� ���,’
1
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����� ������ �� ���� ����. आता पाहा, त्याचे रक्त तु मच्यापासून मािगतले जात आहे .”
23 योसे फ दुभार्ष्यामाफर् त आपल्या भावां शी बोलत असल्यामु ळे, योसे फाला आपल्या भाषे तील
बोलणे कळत असे ल असे त्यांना वाटले नाही. 24 म्हणून तो त्यां च्यापासून बाजूला जाऊन रडला.
थोड ा वे ळाने तो परत त्यां च्याकडे आला आिण त्यां च्याशी बोलला. त्याने िशमोनाला त्यां च्यातून
काढून घे तले आिण त्यां च्या नजरे समोरच त्यास बां धले . 25 मग आपल्या भावां च्या पोत्यात
धान्य भरण्यास सां िगतले , तसे च त्या धान्याबद्दल त्याच्या भावांनी िदले ला पै सा ज्याच्या त्याच्या
पोत्यात भरण्यास सां िगतले , आिण त्यां च्या परतीच्या प्रवासात वाटे त खाण्यासाठी अन्नसामग्री
दे ण्यास से वकांना सां गितले . त्यां च्यासाठी तसे करण्यात आले .
धान्य आपापल्या गाढवावर लादले व ते थन
ू ते माघारी जाण्यास िनघाले .
ते भाऊ रात्रीच्या मु क्कामासाठी एका िठकाणी थांबले . ते व्हा त्यां च्यापै की एकाने त्याच्या
गाढवाला थोडे से धान्य दे ण्यासाठी आपली गोणी उघडली, ते व्हा त्याने धान्यासाठी िदले ले पै से
त्यास त्या गोणीत आढळले . 28 ते व्हा तो आपल्या इतर भावांना म्हणाला, “����! धान्यासाठी
मी िदले ले हे पै से कोणीतरी पु न्हा माझ्या गोणीत ठे वले आहे त!” ������ �� ��� �����
������, ते एकमे कांस म्हणाले , “��� �������� ��� ��� ���.” 29 ते भाऊ कनान दे शास
आपला बाप याकोब याजकडे गे ले आिण त्यांनी घडले ल्या सवर् गोष्टी त्यास सां िगतल्या. 30 ते
म्हणाले , “���� ������ ������� �������� ��������� �����. आम्ही हे र आहोत
असे त्यास वाटले . 31 परं तु आम्ही हे र नसून प्रामािणक माणसे आहोत असे त्यास सां िगतले .
32 आम्ही त्यास सां िगतले की, ‘����� ���� ��� ��� ��������� ����� ����.
आमच्यातला एक िजवं त नाही, आिण तसे च धाकटा भाऊ कनान दे शात आज आमच्या िपत्याजवळ
असतो.’ 33 ते व्हा त्या दे शाचा अिधकारी आम्हां ला म्हणाला, ‘������ ��������� ���
���� �� ����� �������� �� ����� ���. तो असा की तु म्हातील एका भावास ये थे
माझ्यापाशी ठे वा. तु म्ही तु मच्या कुटु ं बातील मनु ष्यांसाठी धान्य घे ऊन जा. 34 आिण नं तर तु म्ही
तु मच्या धाकट ा भावाला ये थे माझ्याकडे घे ऊन या. मग तु म्ही खरे च प्रामािणक माणसे आहात हे
मला पटे ल. तु म्ही जर खरे बोलत असाल तर मग मी तु मचा भाऊ परत तु मच्या हवाली करीन आिण
तु म्ही दे शात व्यापार कराल.’ ” 35 मग ते भाऊ आपापल्या पोत्यातून धान्य काढावयास गे ले. ते व्हा
प्रत्ये काच्या पोत्यात पै शाची िपशवी िमळाली. त्या पै शाच्या िपशव्या पाहन
ू ते भाऊ व त्यांचा
बाप हे अितशय घाबरले . 36 याकोब त्यांना म्हणाला, “�� ������ ���� ������� ������
��� ����� ����� ��� ���? योसे फ नाही. िशमोनही गे ला. आिण आता बन्यािमनालाही
माझ्यापासून घे ऊन जाण्याची तु मची इच्छा आहे .” 37 मग रऊबे न आपल्या िपत्यास म्हणाला,
“�� �� ����������� ���� ���� ���� �� ���� ��� ����� ������ �����
����. माझ्यावर िवश्वास ठे वा. मी खरोखर बन्यािमनाला परत तु मच्याकडे घे ऊन ये ईन.” 38 परं तु
याकोब म्हणाला, “�� ����������� ������������ �������� ����. त्याचा भाऊ
मरण पावला आिण तो एकटाच रािहला आहे . ज्या वाटे ने तु म्ही जाता ते थे त्यास काही अपाय
झाला तर माझे िपकले ले केस अितशय दुःखाने कबरे त पाठवाल.”
26 ते व्हा त्या भावांनी ते

27

43
1 कनान दे शात दुष्काळ फारच तीव्र पडला होता. 2 असे झाले की, त्यांनी िमसर दे शाहन
ू
आणले ले सगळे धान्य खाऊन सं पल्यावर त्यांचा बाप त्यांना म्हणाला, “������ ������
���� �������� ���������� ���� ����� ���� ���.” 3 परं तु यहद
ू ा त्यास म्हणाला,
“���� �������� ����������� �������� ����� ����. तो म्हणाला, ‘������
�� ������� ������� ������ ������� ����� ��������� ���� ���� ��
������ ���� ��������� ������ ����.’ 4 ते व्हा तु म्ही भावाला आमच्याबरोबर पाठवत
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असाल तरच आम्ही खाली जाऊन धान्य िवकत आणू.
तु म्ही त्यास पाठवणार नाही तर मग
आम्ही धान्य आणावयास खाली जाणार नाही. तु मच्या धाकट ा भावािशवाय तु म्ही माझे तोंड
पाहणार नाही असे त्या आिधकार्याने आम्हां ला बजावून सां िगतले आहे .” 6 इस्राएल म्हणाला,
“�� ������� ���� �� ��� ��� ��� ���� �������� ������ ������ ����
��� ���� �� ����?” 7 ते म्हणाले , “���� ��������� ����������� � ������
������������ �������� �������� ����. त्याने आम्हां ला िवचारले , ‘����� ���
���� ����� ��� ��? तु मचा आणखी दुसरा भाऊ आहे का?’ ����� �� ��������
�� �������������� ����� ������ ����. ‘������ ������ ������ ����
��’ ��� ������, हे आम्हां ला कुठे माहीत होते ?” 8 मग यहद
ू ा आपला बाप इस्राएल याला
म्हणाला, “������ ����������� �����. म्हणजे आम्ही जाऊ. मग आपण म्हणजे आम्ही,
तु म्ही व आपली मु लेबाळे िजवं त राह,ू मरणार नाही. 9 मी त्याची हमी घे तो. त्याच्यासाठी मला
जबाबदार धरा. जर मी त्यास परत माघारी तु मच्याकडे आणले नाही तर मी तु मचा कायमचा दोषी
होईन. 10 जर आम्ही उशीर केला नसता तर आतापयर्ंत नक्कीच आमच्या धान्य आणण्याच्या
दोन फेर्या झाल्या असत्या.” 11 मग त्यांचा बाप इस्राएल म्हणाला, “�� ��� ��� ��
��� �� ���, त्या अिधकार्याकरता आपल्या दे शातले चां गले िनवडक पदाथर् म्हणजे थोडा
मध, मसाल्याचे पदाथर् व बोळ, िपस्ते , बदाम, िडं क, गं धरस वगै रे तु मच्या गोण्यांत घे ऊन त्यास
बक्षीस म्हणून घे ऊन जा.” 12 या वे ळी दुप्पटीपे क्षा जास्त पै सा तु मच्या हाती घ्या. मागच्या
वे ळी तु म्ही िदले ला जो पै सा तु मच्या गोण्यामधून परत आला तोही परत घे ऊन जा. कदािचत
काही चूक झाली असे ल. 13 तु मच्या भावालाही बरोबर घ्या. उठा आिण त्या मनु ष्याकडे परत जा.
14 “���� ������������� ������ ���� ��� ���� ������ ��������� ���
������� ������� ���. यासाठी की, त्याने बन्यािमनाला व िशमोनाला सोडू न द्यावे . आिण
जर मी माझ्या मु लांना मु कलो, तर मु कलो.” 15 अशा रीतीने त्या मनु ष्यांनी भे टवस्तू घे तल्या.
त्यांनी त्यां च्या हातात दुप्पट पै सा आिण बन्यािमनाला घे तले . ते उठले आिण खाली िमसरात
गे ले व योसे फापु ढे उभे रािहले . 16 त्या भावां च्याबरोबर योसे फाने बन्यािमनास पािहले . ते व्हा तो
आपल्या कारभार्याला म्हणाला, “�� ������ ������ ��� ��. पशू मारून भोजन तयार
कर, कारण हे सवर्जण दुपारी माझ्याबरोबर भोजन करतील.” 17 ते व्हा त्या कारभार्याने त्यास
योसे फाने सां िगतल्याप्रमाणे भोजनाची सवर् तयारी केली. नं तर त्याने त्या सवर् भावांना योसे फाच्या
घरी ने ले. 18 योसे फाच्या घरी ने ल्यावर ते भाऊ फार घाबरले . ते म्हणाले , “������� ����
������ ����� ��� ������ ���� ��� �������� ��� ������ ������ ����
���� ���, त्यावरून आपणास दोषी ठरवण्याची सं धी शोधत आहे . तो आपली गाढवे घे ईल व
आपल्याला गु लाम करील असे वाटते .” 19 म्हणून मग ते भाऊ योसे फाच्या कारभार्याकडे गे ले
आिण घराच्या दरवाजाजवळ ते त्याच्याशी बोलू लागले . 20 ते म्हणाले , “���, मागच्या वे ळी
आम्ही धान्य खरे दी करण्यासाठीच आलो होतो. 21 आम्ही घरी परत जाताना एका मु क्कामाच्या
िठकाणी आमची पोती उघडली ते व्हा पाहा, प्रत्ये क मनु ष्याचा पै सा ज्याच्या गोणीत पूणर् वजनासह
जसाच्या तसाच होता. आमच्या पोत्यात पै से कसे आले हे आम्हां ला माहीत नाही. परं तु ते सगळे
पै से तु म्हास परत दे ण्यासाठी आम्ही आमच्यासोबत आणले आहे त. 22 आिण आता या वे ळी आणखी
धान्य िवकत घे ण्यासाठी अिधक पै से आणले आहे त, आमच्या गोणीत पै से कोणी ठे वले हे आम्हां ला
ठाऊक नाही.” 23 परं तु कारभार्याने उ र िदले , “������� ����� ���, िभऊ नका. तु मच्या व
तु मच्या िपत्याच्या दे वाने तु मच्या गोणीत ते पै से ठे वले असतील. मला तु मचे पै से िमळाले आहे त.”
���� ���� ����������� �������� ���������� ������ ��� ����. 24 मग
त्या कारभार्याने त्या भावांना योसे फाच्या घरी आणले . त्याने त्यांना पाय धु ण्यासाठी पाणी िदले
व त्यांनी पाय धु तले . मग त्याने त्यां च्या गाढवांना वै रण िदली. 25 आपण योसे फासोबत भोजन
करणार आहोत हे त्या भावांनी ऐकले होते . ते व्हा त्यांनी दुपारपयर्ंत तयारी करून त्यास दे ण्याच्या
भे टी तयार केल्या. 26 योसे फ घरी आला ते व्हा त्या भावांनी त्याच्यासाठी आपल्यासोबत आणले ली
5 पण
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भे ट त्याच्या हातात िदली व त्यांनी त्यास भूमीपयर्ंत खाली वाकू न नमन केले .
मग योसे फाने
ते सवर् बरे आहे त ना, याची िवचारपूस केली. तो म्हणाला, “����� ���, ज्यां च्याबद्दल तु म्ही
मागे मला सां िगतले होते , तो बरा आहे का? तो अजून िजवं त आहे त का?” 28 त्यांनी उ र िदले ,
“����� ���, आमचा बाप, सु खरूप आहे . तो अजून िजवं त आहे .” ������� ���� �����
��� ����. 29 मग त्याने नजर वर करून आपल्या आईचा मु लगा आपला भाऊ बन्यामीन याला
पािहले . तो म्हणाला, “������ ��� ������������� �������� �� ��� �� �����
����� ���?” ���� �� �������, “������ ����, दे व तु झ्यावर कृपा करो.” 30 मग
योसे फ घाईघाईने खोलीबाहे र िनघून गे ला. आपला भाऊ बन्यामीन याच्यासाठी त्याची आतडी
तु टू लागली आिण कोठे तरी जाऊन रडावे असे त्यास वाटले . तो आपल्या खोलीत गे ला व ते थे
रडला. 31 मग तोंड धु ऊन तो परत आला. मग स्वतःला सावरून तो म्हणाला, “���� ����.”
32 योसे फाला त्यांनी वे गळे व त्याच्या भावांना वे गळे वाढले . िमसरी लोक त्याच्यासोबत ते थे
वे गळे असे जे वले , कारण इब्री लोकांबरोबर िमसरी लोक जे वण जे वत नसत, कारण िमसर्यांना
ते ितरस्कारणीय वाटत असे . 33 त्याच्या भावांना त्याच्यासमोर बसवले , ते व्हा त्यां च्या ज्ये ष्ठते च्या
क् रमानु सार थोरल्या भावाला प्रथम बसवले , आिण इतरांस त्यां च्या वयांपर् माणे बसवल्यामु ळे ते
चिकत होऊन एकमे कांकडे पाहू लागले . 34 योसे फाने त्याच्या पु ढील पक्वान्नामधून वाटे काढून
त्यांना िदले , पण त्याने बन्यािमनाला इतरांपेक्षा पाचपट अिधक वाढले . ते सवर् भरपूर जे वले व
मनमु राद िपऊन आनं दीत झाले .
27
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1 मग योसे फाने आपल्या कारभार्याला आज्ञा दे ऊन म्हटले , “�� ��������� �������
����� ���� ����� ����� � ������� ���� ���� ����� ��. आिण त्यासोबत
प्रत्ये काचे पै सेही त्या पोत्यात ठे व. 2 सवार्ंत धाकट ाच्या गोणीत धान्याच्या पै शाबरोबर
माझा िवशे ष चांदीचा प्यालाही ठे व.”
���������� ����������� ��������
������������ �������� ����. 3 दुसर्या िदवशी अगदी सकाळी त्या भावांना त्यां च्या
गाढवांसह त्यां च्या दे शाला रवाना करण्यात आले . 4 ते नगराबाहे र दरू गे ले नाहीत, तोच थोड ा
वे ळाने योसे फ आपल्या कारभार्याला म्हणाला, “�� ��� ���� ������� ������ ��
��� ������� ������� ��� ����, ‘����� ��������� �������� �����! असे
असता तु म्ही आमच्याशी अशा वाईट रीतीने का वागला? तु म्ही माझ्या स्वामीचा चांदीचा
प्याला का चोरला? 5 हा प्याला खास माझा धनी िपण्याकिरता वापरतात. तसे च दे वाला
प्रश्न िवचारण्याकिरता उपयोग करतात. हा प्याला चोरून तु म्ही फार वाईट केले आहे .’ ”
6 ते व्हा त्या कारभार्याने त्यांना गाठू न योसे फाने आज्ञा केल्याप्रमाणे तो त्यां च्याशी बोलला.
7 परं तु ते कारभार्याला म्हणाले , “���� ��� ��� �� ��� ������? आम्ही कधीच अशा
गोष्टी करीत नाही. 8 पाहा, मागे आमच्या गोणीत िमळाले ला पै साही आम्ही कनान दे शातून
तु मच्याकडे परत आणला. ते व्हा आपल्या धन्याच्या घरातून आम्ही सोने िकंवा चांदी कशी
चोरणार? 9 या पे क्षा आम्हापै की कोणाच्या पोत्यात तु म्हास जर तो चांदीचा प्याला िमळाला तर
तो भाऊ मरे ल. तु म्ही त्यास मारून टाकावे आिण मग आम्ही सवर्जण तु मच्या धन्याचे गु लाम
होऊ.” 10 कारभारी म्हणाला, “��� ���, तु म्ही म्हणता त्याप्रमाणे आपण करू. जर मला
चांदीचा प्याला िमळाला तर मग तो मनु ष्य माझ्या धन्याचा गु लाम होईल. इतरजण जाण्यास
मोकळे राहतील.” 11 नं तर प्रत्ये क भावाने लगे च आपली गोणी जिमनीवर उतरून उघडली.
12 कारभार्याने थोरल्या भावापासून सु रुवात करून धाकट ा भावाच्या गोणीपयर्ंत तपासून पािहले .
ते व्हा त्यास बन्यािमनाच्या गोणीत तो चांदीचा प्याला िमळाला. 13 दुःखामु ळे त्यांनी आपली
ू ते परत नगरात आले . 14 यहद
वस्त्रे फाडली आिण आपल्या गोण्या गाढवां वर लादन
ू ा व त्याचे
भाऊ परत योसे फाच्या घरी गे ले. योसे फ अजून घरातच होता. त्या भावांनी योसे फापु ढे लोटां गण
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घातले .
त्यांना म्हणाला, “������ ��� �� ����? मला शकू न पाहण्याचे ज्ञान आहे
हे तु म्हास माहीत नाही का?” 16 यहद
ू ा म्हणाला, “������ ������� ����� ��� ������?
िकंवा आम्ही अपराधी नाही हे कसे िसद्ध करावे ? दे वाला तु मच्या से वकांचा दोष सापडला आहे .
म्हणून आता त्याच्यासह आम्ही सवर्जण धन्याचे गु लाम झालो आहोत.” 17 परं तु योसे फ म्हणाला,
“�� ������ ���������� ����� ����� ����. फक्त ज्याने चांदीचा प्याला चोरला
तोच माझा गु लाम होईल. बाकीचे तु म्ही शांतीने आपल्या बापाकडे जाऊ शकता.”
15 योसे फ

18 मग यहद
ू ा योसे फाजवळ जाऊन म्हणाला, “���� ���, मी िवनं ती करतो, तु मच्या से वकाला

कानात बोलू द्या आिण माझ्यावर राग भडकू दे ऊ नका. आपण फारो राजासमान आहात. 19 माझ्या
धन्याने आपल्या से वकाला िवचारले होते , ‘������� ��� ����� ��� ��� ��?’ 20 आिण
आम्ही आपल्या धन्याला म्हणालो, होय, आमचा बाप आहे , तो म्हातारा आहे तसे च विडलाच्या
म्हातारपणी झाले ला लहान भाऊ आहे . आिण त्याचा भाऊ मरण पावला आहे . त्या आईचा
हा एकच मु लगा रािहला आहे . आिण त्याचा बाप त्याच्यावर प्रीती करतो. 21 आिण तु म्ही
आपल्या से वकांना म्हणाला, ‘�� ����� ��������� ���� ��. मला त्यास पाहावयाचे
आहे .’ 22 आिण आम्ही स्वामीस म्हणालो, तो मु लगा बापाला सोडू न ये ऊ शकणार नाही, कारण
त्याने बापाला सोडले तर आमचा बाप मरून जाईल. 23 परं तु आपण आम्हां ला बजावून सां िगतले ,
‘������ ������� ������� ������ ���� ���� ������ ����, तर तु म्ही माझे
तोंड पु न्हा पाहू शकणार नाही.’ 24 मग असे झाले की, आम्ही तु मचा से वक आमचा बाप याच्याकडे
परत गे लो व आमचा धनी जे बोलला ते त्यास सां िगतले . 25 आिण आमचा बाप म्हणाला, पु न्हा
जाऊन आपणासाठी धान्य िवकत आणा. 26 आिण आम्ही म्हणालो, आमच्या धाकट ा भावाला
बरोबर घे तल्यािशवाय जाणार नाही, कारण तु मच्या धाकट ा भावाला माझ्याकडे आणल्याखे रीज
तु म्हास माझे तोंड पु न्हा पाहता ये णार नाही, असे त्या अिधकार्याने आम्हास बजावले आहे . 27 मग
तु मचा से वक आमचा बाप म्हणाला, तु म्हास माहीत आहे की, माझ्या पत्नीच्या पोटी मला दोन
पु त्र झाले . 28 आिण त्यातला एक माझ्यापासून दरू िनघून गे ला आहे आिण मी म्हणालो, खरोखर
त्यास वन्य पशूने फाडू न तु कडे तु कडे केले आिण ते व्हापासून मी त्यास पािहले नाही. 29 आिण
आता माझ्या या मु लाला तु म्ही माझ्यापासून घे ऊन गे ला आिण त्यास जर काही अपाय झाला तर
तु म्ही माझे िपकले ले केस शोकाने मृ तलोकात जायला कारण व्हाल. 30 म्हणून आता तु झा से वक,
माझा बाप याच्याकडे मी गे लो आिण मु लगा माझ्याबरोबर नसला तर याच्या िजवाशी त्याचा जीव
जडले ला असल्यामु ळे, 31 असे होईल की, मु लगा नाही हे पाहन
ू तो मरून जाईल. आिण तु मचा
चाकर, आमचा बाप याचे िपकले ले केस शोकाने मृ तलोकात जायला तु झे से वक कारण होतील. 32 या
मु लाबद्दल मी माझ्या िपत्यास हमी िदली आहे . मी म्हटले , ‘�� �� ����� ���������� ���
���� ��� ���� �� �� ������ �� ����� ���� �����.’ 33 म्हणून आता, मी तु म्हास
िवनं ती करतो, मला, तु मच्या या से वकाला या मु लाच्याऐवजी माझ्या धन्याचा गु लाम म्हणून ठे वून
घ्या. मु लाला त्याच्या भावांबरोबर जाऊ द्या. 34 माझ्या बापाकडे मी माघारी कसा जाऊ? माझ्या
बापाचे वाईट होईल ते मला पाहावे लागे ल याची मला भयं कर भीती वाटते .”
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आता मात्र योसे फाला आपल्याजवळ जे उभे होते त्या सवर् से वकांसमोर दुःख रोखून धरता
ये ईना. तो मोठ ाने रडला. तो म्हणाला, “����� ���� ������ ����� ����� �������
�����.” ������ ����� ������ ����� ����. केवळ त्याचे भाऊच त्याच्यापाशी
रािहले . मग योसे फाने आपली ओळख त्यांना िदली. 2 तो मोठ ाने रडला. िमसर दे शाच्या लोकांनी
व फारो राजाच्या घराण्यातील लोकांनीही त्याचे रडणे ऐकले . 3 मग योसे फ आपल्या भावांना
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म्हणाला, “�� ����� ���. माझा बाप अजून िजवं त आहे काय?” ����� ������ ���
����� ���� ����� ��� ���� �����. त्याच्या समोर ते फार घाबरले होते . 4 ते व्हा योसे फ
आपल्या भावांना म्हणाला, “�� ������ ���� ��� ���� ��������� ��.” ������
�� �������� ��� ����. आिण तो त्यांना म्हणाला, “����� ��� ����� ��� ���.
ज्याला तु म्ही िमसरी लोकांस िवकले . 5 आता त्यासाठी काही िखन्न होऊ नका िकंवा आपल्या
स्वतःवर सं ताप करून घे ऊ नका. मी ये थे यावे व त्यामु ळे आपणा सवार्च
ं े प्राण वाचावे त ही
दे वाचीच योजना होती. 6 हा दुष्काळ आता दोन वष पडला आहे आिण आणखी पाच वष पे रणी
िकंवा कापणी होणार नाही. 7 दे वाने मला तु मच्या आधी ये थे पाठवले आहे , यासाठी की, तु मचा
पृ थ्वीवर बचाव होऊन तु म्ही शे ष रहावे आिण तु म्हास िजवं त ठे वून तु मची वं शवृ द्धी होऊ द्यावी.
8 मला ये थे पाठवण्यात तु मचा दोष नव्हता तर ही दे वाची योजना होती. दे वाने मला फारोच्या
विडलासमान केले आहे . त्यामु ळे मी फारोच्या घरादाराचा धनी आिण सवर् िमसर दे शाचा अिधकारी
झालो आहे .” 9 योसे फ म्हणाला, “�� ��� ������� ������ ������� ������� ����.
त्यास सां गा की, तु मचा मु लगा योसे फ याने तु म्हास सं देश पाठवला आहे . दे वाने मला अवघ्या
िमसर दे शाचा धनी केले आहे . तर माझ्याकडे खाली िनघून या. उशीर करू नका. 10 तु म्ही
माझ्याजवळ गोशे न प्रांतात राहा. आिण तु म्ही, तु मची मु ले, नातवं डे तसे च तु मची शे रडे मेंढरे ,
गु रे ढोरे आिण जे काही तु मचे आहे ते माझ्याजवळ राहील. 11 ये णार्या दुष्काळाच्या पाच वषार्त
मी तु म्हास सवर् प्रकारचा पु रवठा करीन त्यामु ळे तु म्हावर व तु मच्या कुटु ं बावर सवर् काही गमावून
गरीब होण्याची वे ळ ये णार नाही. 12 पाहा, माझे तोंड तु म्हाशी बोलत आहे हे तु मचे डोळे , व माझा
भाऊ बन्यामीन याचे डोळे पाहत आहे त. 13 िमसर दे शातील माझे वै भव आिण तु म्ही ये थे जे जे
पािहले आहे त्यासं बंधी माझ्या बापाला सां गा. आता लवकर जाऊन माझ्या बापाला माझ्याकडे
खाली घे ऊन या.” 14 मग त्याने आपला भाऊ बन्यामीन याला िमठी मारली आिण गळ्यात
पडू न रडला, आिण बन्यामीनही त्याच्या गळ्यात पडू न रडला. 15 मग त्याने आपल्या प्रत्ये क
भावाला िमठी मारली व त्यांचे मु के घे तले आिण तो रडला. यानं तर त्याचे भाऊ त्याच्याबरोबर बोलू
लागले . 16 “�������� ��� �������� ��� ����” ��� ����� ����, त्याच्या घरची
मं डळी व त्याचे से वक यांना समजली त्यामु ळे त्या सवार्न
ं ा आनं द झाला. 17 ते व्हा फारो योसे फाला
म्हणाला, “������ ������� ���� ��, ‘������� ��� ���� ����� �����������
��������� ����� ���� ����� ��. 18 तसे च तु मचा बाप आिण तु मच्या घरची सवर् मं डळी
यांना घे ऊन माझ्याकडे या. तु म्हास रहावयास िमसरमधील सवार्ंत उ म प्रदे श मी दे ईन आिण
तु मच्या घरातील मं डळी, यांना आमच्या ये थे असले ले उ म पदाथर् खावयास िमळतील.’ 19 तु ला
माझी आज्ञा आहे , तू त्यांना सां ग की, ‘��� ���, तु मच्या िस्त्रया व तु मची मु ले या सवार्क
ं िरता
िमसर दे शातून गाड ा घे ऊन जा. तु मच्या विडलांना घे ऊन या. 20 तु मची मालम ा व जे काही
असे ल त्याची िचं ता करू नका, कारण िमसर दे शामधील जे उ म ते सवर् तु मचे च आहे .’ ” 21 ते व्हा
इस्राएलाच्या मु लांनी तसे केले . योसे फाने त्यांना फारोने आज्ञा िदल्याप्रमाणे गाड ा िदल्या,
आिण त्यां च्या प्रवासाकिरता भरपूर अन्नसामग्री िदली. 22 तसे च त्याने प्रत्ये क भावाला एक
एक पोशाख िदला व बन्यािमनाला पाच पोशाख आिण चांदीची तीनशे नाणी *िदली. 23 त्याने
आपल्या विडलासाठीही या दे णग्या पाठवल्या: धान्य, भाकरी, आिण इतर पदाथार्न
ं ी लादले ल्या
दहा गाढवी त्याच्या विडलाच्या प्रवासासाठी पाठवल्या. 24 मग योसे फाने आपल्या भावांना
िनरोप िदला आिण ते िनघाले . तो त्यांना म्हणाला, “�������� ��������� ����� ���.”
25 अशा रीतीने त्याचे भाऊ िमसर सोडू न कनान दे शास आपला िपता याकोब याच्याकडे गे ले.
26 त्यांनी आपल्या िपत्यास सां िगतले , “����� ����� ����� ���� ����� ��� ��� ��
������ ���� ������ ������� ���.” �� ���� ������ ���� ������� ����,
कारण त्याचा त्यां च्यावर िवश्वास बसला नाही. 27 परं तु त्यांनी त्यास योसे फाने सां िगतले ल्या सवर्
गोष्टी कळवल्या. मग योसे फाने त्यास िमसरला घे ऊन जाण्यासाठी पाठवले ल्या गाड ा याकोबाने
*
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28 इस्राएल म्हणाला, “�� ������ ���.

पािहल्या, ते व्हा त्यांचा बाप याकोब सं जीिवत झाला.
माझा मु लगा योसे फ अजून िजवं त आहे . आता मी मरण्यापूवीर् त्यास जाऊन भे टेन.”
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इस्राएलाने , आपले जे काही होते त्याबरोबर प्रवासास सु रुवात केली आिण तो बै र-शे बास
गे ला. ते थे त्याने आपला बाप इसहाक याच्या दे वाला अपर्णे वािहली. 2 रात्री दे व स्वप्नात दशर्न
दे ऊन इस्राएलाशी बोलला, तो म्हणाला, “������, याकोबा.” ������ ����� ����,
“��� �����?” 3 तो म्हणाला “�� ��� ���, तु झ्या बापाचा दे व आहे . खाली िमसर दे शास
जाण्यास तू िभऊ नको, कारण मी तु झ्यापासून ते थे एक मोठे राष्ट् र तयार करीन. 4 मी तु झ्याबरोबर
खाली िमसरात जाईन, आिण मी तु ला िमसरमधून पु न्हा आणीन. आिण योसे फ आपल्या हातांनी
तु झे डोळे झाकील.” 5 मग याकोब बै र-शे बाहन
ू उठला. इस्राएलाच्या मु लांनी आपला बाप,
आपल्या िस्त्रया व मु ले या सवार्न
ं ा फारोने पाठवले ल्या गाड ांतन
ू िमसरला आणले . 6 त्याच
प्रमाणे त्यांनी आपली शे रडे मेंढरे , गु रे ढोरे आिण कनान दे शात त्यांनी िमळवले ले सवर्काही िमसरला
ने ले; याप्रमाणे याकोब व त्याची सं तती िमसर दे शास आली. 7 त्याने आपल्यासोबत आपली मु ले व
नातू, आपल्या मु ली व नाती या सवर् सं तानांना िमसरात ने ले. 8 इस्राएलाचे जे पु त्र त्याच्याबरोबर
िमसरला गे ले त्याची नावे अशी: याकोबाचा प्रथम जन्मले ला रऊबे न; 9 रऊबे नाचे पु त्र हनोख
आिण पल्लू आिण हे सर् ोन आिण कमीर्; 10 िशमोनाचे पु त्र यमु वेल, यामीन, ओहाद, याकोन, जोहर
आिण कनानी स्त्रीपासून झाले ला मु लगा शौल; 11 ले वीचे पु त्र गे षोर्न, कहाथ व मरारी; 12 यहद
ू ाचे
पु त्र एर, ओनान, शे ला, पे रेस व जे रह, (परं तु एर व ओनान हे कनान दे शात मरण पावले . पे रेसाचे
पु त्र हे सर् ोन व हामूल), 13 इस्साखाराचे पु त्र तोला, पु वा, लोब व िशम्रोन; 14 जबु लूनाचे पु त्र
से रेद, एलोन व याहले ल 15 (याकोबाला ले आपासून पदन-अरामात झाले ली सहा मु ले व दीना ही
मु लगी; त्याच्या कुटु ं बात मु ले आिण मु ली िमळू न ते हतीस जण होते ), 16 गादाचे पु त्र िसफयोन
आिण हग्गी, शूनी आिण एसबोन, एरी, अरोदी, आिण अरे ली; 17 आशे राचे पु त्र इम्ना आिण इश्वा,
इश्वी, आिण बरीया, आिण त्याची बहीण से राह; आिण बरीयाचे पु त्र हे बर व मलकीएल 18 (िजल्पा
जी लाबानने आपली मु लगी ले आ िहला िदली होती, ितच्यापासून झाले ले हे सगळे याकोबाचे पु त्र
होते . ती एकंदर सोळा माणसे होती), 19 याकोबाची पत्नी राहे ल िहचे पु त्र योसे फ व बन्यामीन
हे होते ; 20 (योसे फास िमसर दे शातील ओनचा याजक पोटीफर याची मु लगी आसनथ िहच्या पोटी
मनश्शे व एफ् राईम हे पु त्र झाले ), 21 बन्यािमनाचे पु त्र बे ला, बे केर, आशबे ल, गे रा, नामान, एही,
रोष, मु प्पीम, हुप्पीम आिण आदर्. 22 (याकोबापासून राहे लीस झाले ली ही मु ले. सवर् िमळू न ते सवर्
चौदा जण होते ), 23 हुशीम हा दान याचा मु लगा होता; 24 नफतालीचे पु त्र यासहे ल, गु नी, ये सेर
आिण िशल्ले म हे होते . 25 (लाबानाने आपली मु लगी राहे ल िहला िदले ल्या िबल्हाचे याकोबापासून
झाले ले हे पु त्र. हे सवर् िमळू न सात जण होते ). 26 याकोबाच्या वं शातील जी माणसे िमसरमध्ये
गे ली ती याकोबाच्या मु लां च्या िस्त्रया सोडू न सहासष्ट जण होती. 27 योसे फास िमसर दे शात
झाले ले दोन पु त्र िमळू न एकंदर याकोबाच्या घराण्यातले स र जण िमसर दे शात होते .
1

याकोबाने प्रथम यहद
ू ाला योसे फाकडे पाठवले ; यहद
ू ा गोशे न प्रांतात योसे फाकडे गे ला
त्यानं तर याकोब व त्याच्या पिरवारातील सवर् मं डळी यहद
ू ाच्या मागे गोशे न प्रांतात गे ली.
29 योसे फास आपला रथ तयार करून आपला बाप इस्राएल याच्या भे टीस गोशे न प्रां तात त्यास
सामोरा गे ला. योसे फाने आपल्या िपत्यास पािहले ते व्हा त्याने त्याच्या गळ्यास िमठी मारली व
त्याच्या गळ्यात गळा घालून तो बराच वे ळ रडला. 30 मग इस्राएल योसे फाला म्हणाला, “���
28
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����� ��� ������� ��� ����, मी तु झे तोंड पािहले आहे , आिण तू िजवं त आहे स हे मला
समजले आहे .” 31 मग योसे फ आपल्या भावांना व आपल्या विडलाच्या घरच्या सवार्न
ं ा म्हणाला,
“�� ���� ������ ������ ��, ‘���� ��� � ������ ��������� ������ ����
����� �� ���� ��� ����� ���� ��������� ��� ����. 32 माझ्या विडलाच्या घरचे
सवर्जण में ढपाळ आहे त, ते त्यांची शे रडे मेंढरे व गु रे ढोरे पाळत आले आहे त. ते त्यांची शे रडे मेंढरे ,
गु रे ढोरे व त्यांचे ते थे जे काही होते ते सवर् घे ऊन आले आहे त.’ 33 जे व्हा फारो राजा तु म्हास बोलावून
िवचारील, ‘������ ��� ��� ���� ����?’ 34 ते व्हा तु म्ही असे सां गा, ‘����� ����
������� ����. हा आमचा िपढीजात धं दा आहे . आमच्या आधी आमचे वाडवडील हाच धं दा
करीत होते .’ �� ���� ������� ����� �������� ���� ����. िमसरी लोकांस में ढपाळ
आवडत नाहीत.”

47
1 योसे फ फारोकडे जाऊन म्हणाला, “���� ��� ���� ��� � ���������
���������� ���� ����� ���� ������� ������� �����������, गु रे ढोरे व
त्यांचे सवर्काही घे ऊन ये थे आले आहे त. ते गोशे न प्रांतात आहे त.” 2 त्याने आपल्याबरोबर
फारोसमोर जाण्यासाठी आपल्या भावांपैकी पाच जणांना घे तले आिण त्यांची ओळख करून िदली.
3 फारो राजा त्याच्या भावांना म्हणाला, “������ ��� ���� ����?” �� �������,
“����� ���� ��� ������� ���� ��� ���� �������� �������� ����.” 4 ते
फारोला पु ढे म्हणाले , “���� ����� ���� ����� � ��� ������� ���� ���. ते थे
एकाही शे तात तु मच्या दासां च्या कळपांसाठी िहरवे गवत िकंवा िहरवा चारा रािहले ला नाही
म्हणून आम्ही या दे शात तात्पु रते राहण्यास आलो आहोत. आम्ही आपणांस िवनं ती करतो की
आम्हास गोशे न प्रांतात राहू द्यावे .” 5 मग फारो योसे फाला म्हणाला, “���� ��� � ����
��� ��������� ��� ����. 6 त्यांना राहण्याकिरता तू िमसर दे शातील कोणते ही िठकाण
िनवड. त्यांना उ म जमीन असले ला प्रदे श दे , त्यांना गोशे न प्रांतात वस्ती करून राहू दे .
आिण त्याच्यात जर कोणी हुशार मनु ष्य मनु ष्ये तु ला माहीत असतील तर मग त्यांना माझ्या
गु राढोरां वर अिधकारी कर.” 7 मग योसे फाने याकोब त्याचा बाप याला आणले आिण फारोच्या
समोर सादर केले . ते व्हा याकोबाने फारोस आशीवार्द िदला. 8 मग फारोने याकोबाला िवचारले ,
“����� �� ���� ���?” 9 याकोबाने फारोस उ र िदले , “������ ������ �������
����� ���� ���� ��� ����� ����. परं तु माझ्या पूवर्जां इतके दीघर् आयु ष्य मला लाभले
नाही.” 10 याकोबाने फारोला आशीवार्द िदला व मग तो फारोपु ढून िनघून गे ला. 11 योसे फाने
फारोच्या आज्ञे पर् माणे आपल्या बापाला व भावांना रामसे स नगरजवळील प्रांतातील उ म भूमी
त्यांना रहावयास िदली. 12 आिण त्याने आपला बाप, आपले भाऊ व त्यां च्या कुटु ं बाप्रमाणे ,
त्यां च्यावर अवलं बन
ू असले ल्यां च्या सं ख्ये पर् माणे भरपूर अन्नसामग्री पु रवली. 13 त्या वे ळी सवर्
भूमीवर दुष्काळ तर फारच कडक पडला होता; अन्नधान्य कोठे च िमळत नव्हते . त्यामु ळे िमसर
व कनान दे शातील जमीन दुष्काळामु ळे उजाड झाली. 14 योसे फाने िमसर आिण कनान दे शातील
रिहवाशांना अन्नधान्य िवकू न त्यां च्याकडील सवर् पै सा गोळा केला. त्यानं तर योसे फाने तो पै सा
फारोच्या राजवाड ात आणला. 15 काही काळाने िमसर व कनान दे शातील लोकांचे पै से सं पन
ू गे ले,
त्यामु ळे िमसरचे लोक योसे फाकडे ये ऊन म्हणाले , “������ ���� ����! आमचे सवर् पै से सं पले
आहे त म्हणून आम्ही तु मच्यासमोरच का मरावे ?” 16 परं तु योसे फ म्हणाला, “�� ����� ����
����� ����, तर तु म्ही मला तु मची गु रे ढोरे द्या आिण मग मी तु मच्या गु राढोरां च्या बदल्यात
तु म्हास धान्य दे ईन.” 17 ते व्हा लोकांनी त्यां च्याकडील गु रे ढोरे , शे रडे मेंढरे , घोडे , गाढवे आिण इतर
जनावरे दे ऊन अन्नधान्य िवकत घे तले . त्या वषार्त लोकांकडू न गु रे ढोरे घे ऊन त्यां च्या बदल्यात
योसे फाने त्यांना अन्नधान्य िदले . 18 परं तु त्या वषार्नंतर, पु ढील वषीर् लोक योसे फाकडे जाऊन
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म्हणाले , “������ ���������� ����� ���� ���� ����. आपणास माहीत आहे की,
आमच्याकडे पै से उरले ले नाहीत आिण आमची गु रे ढोरे ही धन्याची झाली आहे त. ते व्हा आमच्या
धनाच्यासमोर आमची शरीरे व आमच्या जिमनी यािशवाय दुसरे काहीही उरले ले नाही. 19 तु मच्या
डोळ्यांसमोर आम्ही का मरावे ? आमचा व आमच्या जिमनीचाही नाश का व्हावा? परं तु जर आपण
आम्हां ला अन्नधान्य द्याल तर मग आम्ही आमच्या जिमनी फारोला दे ऊ आिण आम्ही त्याचे
गु लाम होऊ. आम्हास िबयाणे द्या म्हणजे आम्ही जगू, मरणार नाही आिण जिमनी ओस पडणार
नाहीत.”
20 ते व्हा िमसरमधील सवर् शे तजिमनी योसे फाने फारोसाठी िवकत घे तल्या. िमसरी लोकांनी
आपल्या शे तजिमनी फारोला िवकल्या कारण दुष्काळ भयं कर तीव्र झाला होता. 21 िमसरमधील
एका टोकापासून तर दुसर्या टोकापयर्ंतच्या सवर् लोकांस त्याने फारोचे गु लाम केले *. 22 योसे फाने
याजकां च्या मालकीच्या जिमनी मात्र िवकत घे तल्या नाहीत. फारो याजकांना त्यां च्या कामाबद्दल
पगार दे त होता. त्या पै शातून ते आपणासाठी अन्नधान्य िवकत घे त असत म्हणून त्यां च्यावर
आपल्या जिमनी िवकण्याची वे ळ आली नाही. 23 ते व्हा योसे फ लोकांस म्हणाला, “����, मी
फारोकरता तु म्हास तु मच्या जिमनीसह िवकत घे तले आहे तर मी आता तु म्हास िबयाणे दे तो.
ते तु म्ही शे तात पे रा. 24 परं तु हं गामाच्या वे ळी तु मच्या उत्पन्नातील पाचवा िहस्सा फारोला
िदलाच पािहजे . बाकीचे चार िहस्से तु म्ही तु मच्यासाठी घ्यावे त. त्यातून पु ढच्या वषार्करता
तु म्ही िबयाणे ठे वावे व बाकीच्या धान्याचा तु मच्या घरातील लहानथोरांस खाण्यासाठी उपयोग
करावा.” 25 लोक म्हणाले , “��� �������� ������ ���, म्हणून फारोचे गु लाम होण्यात
आम्हां ला आनं द आहे .” 26 त्या वे ळी मग योसे फाने दे शासाठी एक कायदा केला, तो आजपयर्ंत चालू
आहे ; त्या कायद्याप्रमाणे जिमनीच्या उत्पन्नाचा पाचवा भाग फारोचा आहे . फारो िमसरमधील
सवर् जिमनीचा मालक आहे . फक्त याजकांची जमीन फारोच्या मालकीची नाही. 27 इस्राएल
िमसरमध्ये गोशे न प्रांतात रािहला. त्याची सं तती खूप वाढली व त्यांची भरभराट झाली. त्यांना
िमसरमधील जमीन िमळाली व त्यांनी वतने केली आिण ते थे त्यांचे सवर्काही चां गले झाले .
28 याकोब िमसरमध्ये सतरा वष रािहला, तो एकशे स े चाळीस वषार्च
ं ा झाला. 29 इस्राएलाच्या
मरणाचा काळ जवळ आला, म्हणून मग त्याने आपला मु लगा योसे फ याला आपणाजवळ बोलावले
आिण तो त्यास म्हणाला, “�� �� �������� ����� ����� �� ������ ���������
���� ��� ����� ��� ��� �� ��, मी जे सां गतो ते तू करशील आिण तू माझ्याशी खरे पणाने
वागशील. मला िमसरामध्ये पु रू नको. 30 जे व्हा मी माझ्या वाडविडलांसोबत झोपी जाईन, ते व्हा
मला िमसरमधून बाहे र घे ऊन जा आिण माझ्या पूवर्जांना जे थे पु रले आहे ते थे म्हणजे आपल्या
वं शजांसाठी घे तले ल्या पु रण्याच्या जागे त मला मूठमाती दे .” �������� ����� ����,
“������ ��� �� ������� �������� �� �� ����� ����.” 31 मग याकोब म्हणाला,
“�� �������� ��� ��� ����.” ������ ��� ����������� �������� ���
������. मग इस्राएलाने आपले डोके मागे पलं गाच्या उशावर नम्रते ने खाली वाकू न नमन
केले .

48
. 11:21
या गोष्टीनं तर “������ ��� ����� ��������” ���� �������� �����,
म्हणून आपले दोन पु त्र मनश्शे व एफ् राईम यांना बरोबर घे ऊन तो गे ला. 2 “�����
����� �������� ��� ���” ��� ������� ���� ��������, हे कळवल्याबरोबर
इस्राएलाने शक्ती एकवटली आिण िबछान्यावर उठू न बसला. 3 मग याकोब योसे फास म्हणाला,
1
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“��������� ������ ��� �������� ��� ���� ����� ���� ��������
����. 4 दे व म्हणाला, ‘�� ���� ��� ����� ���� � �� ������ ��� �� ����
����������� ������ ����. आिण तु झ्यानं तर तु झ्या सं तानाला हा दे श कायमचा वतन
म्हणून दे ईल.’ 5 आिण आता, मी ये थे िमसर दे शास ये ण्यापूवीर्, िमसराच्या भूमीमध्ये जे तु झ्या
पोटी जन्मले ले हे दोन पु त्र, माझे आहे त. तु झे हे दोन पु त्र मनश्शे व एफ् राईम हे आता रऊबे न
व िशमोन यां च्याप्रमाणे च माझे होतील. 6 त्यां च्यानं तर तु ला जी सं तती होईल ती तु झी होईल;
त्यां च्या वतनात त्यांची नावे त्यां च्या भावां च्या नावांखाली नोंदवण्यात ये तील. 7 परं तु पदन ये थन
ू
मी ये ताना तु झी आई राहे ल, एफ् राथापासून आम्ही थोड ाच अं तरावर असताना कनान दे शात
मरण पावली, त्यामु ळे मी फार दुःखी झालो. ते व्हा एफ् राथच्या म्हणजे बे थले हेमाच्या वाटे वर
मी ितला पु रले .” 8 मग इस्राएलाने योसे फाच्या मु लांना पािहले , ते व्हा इस्राएल म्हणाला, “��
������ ����?” 9 योसे फ आपल्या िपत्यास म्हणाला, “�� ���� ����� ����. हे मला
दे वाने ये थे िदले आहे त.” ������� �������, “������ ������� ��������� ��
������ �� ������� �������� ����.” 10 इस्राएल अितशय म्हातारा झाला होता
आिण त्याची नजर मं द झाल्यामु ळे त्यास चां गले स्पष्ट िदसत नव्हते . ते व्हा इस्राएलाने त्या
मु लांना कवटाळू न त्यांचे मु के घे तले . 11 मग इस्राएल योसे फास म्हणाला, “���� ���� ����
������ �������� ����� ��� ����� ������, पण दे वाने तु झी व माझी भे ट होऊ िदली.
मला तु झी मु लेही पाहू िदली.” 12 मग योसे फाने आपल्या मु लांना इस्राएलाच्या मांडीवरून काढून
घे तले . ते पु त्र इस्राएलासमोर उभे रािहले व त्यांनी त्यास लवून नमन केले . 13 योसे फाने मनश्शे ला
आपल्या डाव्या हाती म्हणजे तो इस्राएलाच्या उजव्या हाती ये ईल असे व एफ् राईमाला आपल्या
उजव्या हाती म्हणजे तो इस्राएलाच्या डाव्या हाती ये ईल असे उभे केले . 14 परं तु इस्राएलाने
आपला उजवा हात पु ढे केला आिण एफ् राइमाच्या, म्हणजे जो धाकटा मु लगा होता त्याच्या
डोक्यावर ठे वला आिण त्याचा डावा हात थोरल्याच्या म्हणजे मनश्शे च्या डोक्यावर ठे वला. त्याने
त्याच्या हातांची अदलाबदल करून ते उजवे डावे केले . 15 इस्राएलाने योसे फाला आशीवार्द दे ऊन
म्हटले , “���� �������� ���� ����, अब्राहाम व इसहाक चालले , ज्या दे वाने माझ्या सवर्
ू होता, तोच
आयु ष्यभर मला चालवले आहे , 16 तोच मला सवर् सं कटातून सोडवणारा माझा दे वदत
या मु लांना आशीवार्द दे वो. आता या मु लांना माझे नाव व वडील अब्राहाम व इसहाक यांचे नाव
दे ण्यात ये वो. ते वाढून त्यांची पृ थ्वीवर अने क कुटु ं बे , कुळे व राष्ट् रे होवोत.” 17 आपल्या विडलाने
एफ् राईमाच्या डोक्यावर आपला उजवा हात ठे वला असे योसे फाने पािहले ते व्हा त्यास ते आवडले
नाही. तो हात एफ् राईमाच्या डोक्यावरून काढून मनश्शे च्या डोक्यावर ठे वावा म्हणून योसे फाने
आपल्या बापाचा हात घे तला. 18 योसे फ आपल्या िपत्यास म्हणाला, “��� ���� ����, कारण
हा प्रथम जन्मले ला आहे . तु मचा उजवा हात याच्या डोक्यावर ठे वा.” 19 परं तु त्याचा विडलाने
नकार िदला आिण म्हटले , “������ ����, मला माहीत आहे . होय, मला माहीत आहे की,
तोसु द्धा महान होईल. परं तु धाकटा भाऊ त्याच्यापे क्षाही अिधक महान होईल आिण त्याची कुळे
वाढून त्यांचा मोठा राष्ट् रसमूह िनमार्ण होईल.” 20 त्या िदवशी इस्राएलाने त्या मु लांना या
शब्दांत आशीवार्द िदला, तो म्हणाला, “������� ��� �������� ������ ����� ����
����������, ते म्हणतील, ‘��� ������� �������������, मनश्शे सारखा आशीवार्द
दे वो.’ ” 21 मग इस्राएल योसे फाला म्हणाला, “����, मी आता मरणार आहे . परं तु दे व तु मच्या
बरोबर राहील, तो तु म्हास तु मच्या पूवर्जां च्या दे शात घे ऊन ये ईल. 22 तु झ्या भावांपेक्षा तु ला एक
भाग अिधक दे तो, मी स्वतः तलवारीने व धनु ष्याने लढून अमोरी लोकाकडू न िजं कले ला डोंगरउतार
तु ला दे तो.”
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त्यानं तर याकोबाने आपल्या सवर् मु लांना आपल्याजवळ बोलावले , तो म्हणाला, “������
�������, माझ्याजवळ या म्हणजे पु ढील काळी तु मचे काय होईल, ते मी तु म्हास सां गतो.”
2 “���������� �������, तु म्ही सवर् एकत्र या आिण ऐका,
तु मचा बाप इस्राएल याचे ऐका.
3 रऊबे ना, तू माझा पिहलाच म्हणजे थोरला मु लगा आहे स. पु रुष म्हणून माझ्यात असले ल्या
शक्तीचा तू पिहला पु रावा आहे स,
तू सवार्प
ं े क्षा अिधक शक्तीवान व सवार्प
ं े क्षा अिधक अिभमान वाटावा असा आहे स.
4 परं तु तु झ्या भावना पु राच्या पाण्याच्या अनावर व चं चल लाटांपर
् माणे आहे त.
कारण तू आपल्या विडलाच्या पलं गावर गे लास व त्याच्या िबछान्यावर जाऊन तो अशु द्ध केलास.”
5 “����� � ���� �� ����� ��� ����.
या दोन भावांना तलवारीने लढण्याची आवड आहे .
6 माझ्या िजवा, त्यां च्या गु प्त मसलतींमध्ये गु ं तू नको;
त्यां च्या गु प्त बै ठकांमध्ये सामील होऊ नको, त्यांचे हे बे त माझ्या िजवाला मान्य नाहीत.
त्यांनी त्यां च्या रागाच्या भरात पु रुषांची क ल केली.
आपल्या रागाने बै लां च्या पायां च्या िशरा तोडल्या.
7 त्यांचा राग शाप आहे , ते अित रागाने वे डे होतात.
ते व्हा अितशय क् रूर बनतात. मी त्यांना याकोबात िवभागीन,
ते सवर् इस्राएल दे शभर पसरतील.
8 यहद
ू ा, तु झे भाऊ तु झी स्तु ती करतील.
तु झा हात तु झ्या शत्रूंच्या माने वर राहील.
तु झ्या िपत्याची मु ले तु ला लवून नमन करतील.
9 यहद
ू ा िसं हाचा छावा आहे .
माझ्या मु ला, तू िशकारीपासून वरपयर्ंत गे लास. तो खाली वाकला आहे ,
तो िसं हासारखा, िसं िहणीसारखा *दबा धरून बसला आहे .
त्यास उठवण्याचे धाडस कोण करील?
10 िशलो ये ईपयर्ंत यहद
ू ाकडू न राजवे तर् जाणार नाही,
िकंवा अिधकाराची काठी त्याच्या पायामधून िनघून जाणार नाही.
राष्ट् रे त्याच्या आज्ञा पाळतील†.
11 तो त्याचा तरुण घोडा द्राक्षवे लीस,
आिण त्याचे िशं गरु खास द्राक्षवे लीस बां धेल.
त्याने त्याचे वस्त्र द्राक्षरसात आिण आपला झगा द्राक्षां च्या रक्तात धु तला आहे .
12 त्याचे डोळे द्राक्षरसापे क्षा अिधक लालबु ं द होतील.
ू ापे क्षा अिधक सफेद होतील.
त्याचे दात दध
13 जबु लून समु दर
् िकनार्याजवळ रािहल. तो जहाजासाठी सु रिक्षत बं दर होईल.
त्याच्या जिमनीची हद्द सीदोन नगरापयर्ंत असे ल.”
14 “�������� ���� ���� ���. तो में ढवाड ां च्यामध्ये ‡दबून बसला आहे .
15 आपले िवसावा घे ण्याचे िठकाण चां गले आहे ,
आपला दे श आनं ददायक आहे असे त्याने पािहले ,
आिण मग जड बोजा वाहन
ू ने ण्यास व अगदी गु लामाप्रमाणे काम करण्यास तो तयार झाला.
16 इस्राएलाचा एक वं श या नात्याने दान आपल्या लोकांचा न्याय करील.
1
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रस्त्याच्या कडे ला असणार्या सापाप्रमाणे ,
वाटे च्या कडे ला पडू न असले ल्या भयं कर नागाप्रमाणे होईल.
तो घोड ाच्या टाचे ला दं श करील.
त्यामु ळे घोडे स्वार घोड ावरून मागे कोसळे ल.
18 हे परमे श्वरा, तु झ्याकडू न उद्धार होण्याची मी वाट पाहत आहे .
19 गाद-लु टारूंची टोळी त्याच्यावर हल्ला करे ल,
परं तु तो त्यां च्या पाश्वर्भागावर हल्ला करून त्यांना पळवून लावील.
20 आशे राचे अन्न समृ द्ध होईल आिण तो राजाला योग्य असे शाही अन्नपदाथर् पु रवील.
21 नफताली मोकळ्या सु टले ल्या हरीणीप्रमाणे आहे .
त्याचे बोलणे गोड असे ल.
22 योसे फ हा फलदायी फाट ासारखा आहे .
तो ओढ ाकाठी वाढणार्या द्राक्षवे लीसारखा आहे . त्याच्या फां द्या िभं तीवर चढून पसरल्या आहे त.
23 ितरं दाजांनी त्याच्यावर हल्ला केला.
आिण त्यास तीर मारले व त्यास त्रास िदला.
24 तरी त्याचे धनु ष्य मजबूत राहील,
आिण त्याचे बाहु कुशल होतील याकोबाचा सामथ्यर्वान दे व,
में ढपाळ, इस्राएलाचा खडक याजकडू न त्याच्या हातांना शक्ती िमळते .
25 कारण तु झ्या बापाचा दे व, जो तु ला मदत करील,
आिण सवर्शिक्तमान दे वामु ळे, जो तु ला वरून आकाशाचे आशीवार्द,
खाली खोल दरीचे आशीवार्द दे वो,
तसे च स्तनांचा व गभार्शयां च्या उपजांचा आशीवार्द तो तु ला दे वो.
26 तु झ्या बापाचे आशीवार्द माझ्या पूवर्जां च्या आशीवार्दापे क्षा मोठे होतील,
अथवा सवर्काळ िटकू न राहणार्या डोंगरांपासून प्राप्त होणार्या इिच्छत वस्तु ं हन
ू श्रेष्ठ होतील.
ते योसे फाच्या मस्तकावर, जो आपल्या भावांमध्ये राजपु त्र
त्याच्या मस्तकावर आशीवार्द असे राहतील.
27 बन्यामीन हा भु केला लांडगा आहे . तो सकाळी आपले भक्षय मारून खाईल, आिण
सं ध्याकाळी तो लूट वाटू न घे ईल.” 28 हे सवर् इस्राएलाचे बारा वं श होत. त्यां च्या विडलाने
आशीवार्द दे ऊन त्यांना म्हटले ते हे च. त्याने प्रत्ये काला ज्याच्या त्याच्या योग्यते पर् माणे
आशीवार्द िदला.
17 तो

29 मग त्याने त्यांना आज्ञा िदली आिण त्यांना म्हणाला, “�� ��� ������ �������� ���
���. एफ् रोन िह ी ह्याच्या शे तातील गु हे त माझ्या पूवर्जांबरोबर मला पु रावे , 30 ती गु हा कनान
दे शात मम्रेजवळील मकपे लाच्या शे तात आहे , आपल्या घराण्याला पु रण्याची जागा असावी
म्हणून अब्राहामाने ते शे त एफ् रोन िह ी याच्याकडू न िवकत घे तले . 31 अब्राहाम व त्याची पत्नी
सारा, यांना त्या गु हे त पु रले आहे ; इसहाक आिण त्याची पत्नी िरबका यांनाही ते थेच पु रले आहे ;
आिण माझी पत्नी ले आ िहलाही मी ते थेच पु रले आहे . 32 ते शे त व ती गु हा हे थी लोकांकडू न िवकत
घे तले ली आहे .” 33 आपल्या मु लां शी हे बोलणे सं पवल्यानं तर याकोबाने आपले पाय पलं गावर
जवळ ओढून घे तले व मरण पावला, आिण तो आपल्या पूवर्जांकडे गे ला.

1
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त्यानं तर योसे फ आपल्या बापाला कवटाळू न खूप रडला. त्याने त्याची चु ं बने घे तली.
2 योसे फाने आपल्या से वकां तील वै द्यांना आपल्या विडलाच्या प्रेताला मसाला लावण्याची व
भरण्याची आज्ञा केली. ते व्हा त्यांनी खास िमसरच्या पद्धतीने इस्राएलाचे प्रेत मसाला लावून,
भरून तयार केले . 3 त्याकरता त्यांना चाळीस िदवस लागले , कारण तशा खास पद्धतीने प्रेत तयार
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करण्यासाठी ते वढा वे ळ घे त. िमसरच्या लोकांनी त्याच्यासाठी स र िदवस शोक केला. स र
िदवसानं तर शोक करण्याचा काळ सं पला, ते व्हा योसे फ फारोच्या शाही अिधकार्यांना म्हणाला,
“�� ��� ������� �������� ���� ����� ���� ��, फारोला हे सां गा, 5 ‘���� ���
������� ����� ������ ������ ��� ��� ������� ������ ������, “����,
मी मरणार आहे . माझी जी कबर मी आपणासाठी कनान दे शात खणून ठे वली आहे ितच्यात तू
मला ने ऊन पूर.” ������ ���� ���� ������ ������� �������� ��� ����; मग
मी परत ये ईन. 6 फारोने उ र िदले , “�� ��� ������ ������ ��� �������������
����� ����� ��.” 7 ते व्हा योसे फ आपल्या बापाला पु रण्यासाठी गे ला. ते व्हा फारोचे सवर्
अिधकारी व िमसरचे ने ते आिण सवर् वडीलजन योसे फाबरोबर गे ले. 8 आपले कुटु ं बीय, आपले भाऊ
व त्यांचे कुटु ं बीय तसे च आपल्या बापाचे कुटु ं बीय योसे फाबरोबर होते . फक्त लहान मु ले व पशू
एवढे च गोशे न प्रांतात मागे रािहले होते . 9 तो लोकांचा खूप मोठा समूह होता. सै िनकांची एक
पलटणही घोड ां वर व रथांत बसून मोठ ा सं ख्ये ने योसे फाबरोबर गे ली. 10 ते यादन नदीच्या पूवस
अटादाच्या खळ्यावर आले , ते व्हा त्यांनी फारच मोठा शोक केला. योसे फाने त्याच्या िपत्याकिरता
सात िदवस शोक केला. 11 कनान दे शात राहणार्या लोकांनी अटादाच्या ये थील हे प्रेतिक् रये चे
िवधी व सं स्कार पािहले ते व्हा ते म्हणाले , “�������� ������� �� ���� �������
������ ���.” �������� ��� ���� ������ ����-िमस्राईम असे नाव पडले आहे .
12 अशा प्रकारे याकोबाच्या मु लांनी आपल्या विडलाने िदले ल्या आज्ञे पर
् माणे केले ; 13 त्यांनी
त्याचे प्रेत कनान दे शात ने ऊन एफ् रोन िह ी याजकडू न कबरस्तान म्हणून उपयोगी पडावे
यासाठी अब्राहामाने िवकत घे तले ल्या मम्रे ये थील शे तातील मकपे ला गु हे त पु रले . 14 आपल्या
विडलाच्या प्रेतिक् रये नंतर योसे फ आिण त्याच्याबरोबर गे लेला सवर् समु दाय िमसरला माघारी
गे ला.
4

15 याकोब मरण पावल्यावर योसे फाचे भाऊ िचं तेत पडले , फार पूवीर् आपण योसे फाबरोबर
दुष्टपणाने वागलो त्यावरून आता आपल्यावर त्याचा राग भडकेल अशी त्यांना भीती वाटली.
ते स्वतःशीच म्हणाले , “������ ����� ������ ���� �������� ��� ���� ���
��� ���������� ���� ����� ������ �� ���� ����.” 16 ते व्हा त्या भावांनी
योसे फाला ये णेपर् माणे िनरोप पाठवला, “������ ������� ������������ ��������
��� ����� ����, 17 तो म्हणाला, ‘�������� ����� ��, तु झ्या भावांनी तु झ्याशी जे
वाईट वतर्न केले त्याबद्दल तू त्यांची क्षमा करावीस अशी मी िवनं ती करतो.’ ������ ��
������, आम्ही तु ला अशी िवनं ती करतो की, आम्ही तु झ्याशी वाईट रीतीने वागलो त्याबद्दल
कृपया तू आमची क्षमा कर. आम्ही दे वाचे , तु झ्या विडलाच्या दे वाचे दास आहोत.” ��������
��� ����������� ����� �������� �������� ��� ���� ���� � �� ����.
18 योसे फाचे भाऊ त्याच्याकडे गे ले व ते त्याच्या पाया पडले . मग ते म्हणाले , “����� ���� ���
����.” 19 मग योसे फ त्यांना म्हणाला, “��� ���. मी काय दे वाच्या स्थानी आहे काय? 20 तु म्ही
माझे वाईट करण्याचा कट केला, पण दे व माझ्यासाठी चां गली योजना करीत होता. असं ख्य लोकांचे
प्राण वाचिवण्यासाठी माझा उपयोग करावा अशी दे वाची योजना होती. आज तु म्ही ते पाहत
आहात. 21 ते व्हा आता तु म्ही िभऊ नका. मी तु मची व तु मच्या मु लाबाळांची काळजी घे ईन, तु मचे
पोषण करीन.” ��� ������ ������ ������� ������ ���� ��� �����������
������ �����.

. 11:22

22 योसे फ आपल्या विडलाच्या कुटु ं िबयांसह िमसरमध्ये

रािहला. तो एकशे दहा वषार्च
ं ा असताना
मरण पावला. 23 योसे फाच्या हयातीत एफ् राईमाला मु ले व नातवं डे झाली. त्याचा मु लगा मनश्शे
याला माखीर नावाचा मु लगा झाला. योसे फाने माखीराची मु ले ही पािहली. 24 योसे फाचे मरण
जवळ आले ते व्हा तो आपल्या भावांना म्हणाला, “���� �������� ��� ��� ��� ���;
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परं तु दे व तु मची काळजी घे ईल हे मला माहीत आहे . तो दे व तु म्हास या दे शातून काढून अब्राहाम,
इसहाक, व याकोब यांना जो दे श दे ण्याचे वचन त्याने िदले होते त्या दे शात घे ऊन जाईल.” 25 मग
योसे फाने इस्राएल लोकांस शपथ घ्यायला लावली. तो म्हणाला, “��� ������ �������
����� ����� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ������ ���� ����
������ ������� ����� ���� ��� ��� ��� ��� ����.” 26 योसे फ एकशे दहा वषार्च
ं ा
झाल्यावर िमसरमध्ये मरण पावला. वै द्यांनी त्याच्या शरीराला मसाला लावून ते पु रण्यासाठी तयार
केले व ते िमसर दे शामध्ये शवपे टीत ठे वले .
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मोशेने िलिहलेले दुसरे पु स्तक
मोशे ला परं परे ने ले खक म्हणून िनयु क्त केले आहे . या पु स्तकाच्या दै वी प्रेिरत ले खकाच्या रुपात
प्रश्नािशवाय मोशे ला स्वीकारण्याचे दोन समूळ कारणे आहे त. प्रथम, िनगर्म हे पु स्तक स्वतः
मोशे च्या ले खनािवषयी बोलते . िनगर्म 34:27 मध्ये परमे श्वराने मोशे ला “�� ���� ����” ���
����� ���� ���. आणखी एक पिरच्छे द आपल्याला सां गतो की “������ ��������
���� ������� �����” �������� ������� ���� ���� (24:4). हे असे गृ हीत
धरणे योग्य आहे की ही वचने मोशे च्या सािहत्यािवषयी वणर्न करतात जी िनगर्मच्या पु स्तकात
आढळतात. दुसरे , मोशे ने िनगर्ममध्ये वणर्न केले ल्या घटना एकतर पािहल्या होत्या िकंवा तो
त्यामध्ये सहभागी होता. त्याला फारोच्या घरात िशक्षण दे ण्यात आले होते आिण तो िलखाणात
सवर् गु ण-सं पन्न होता.
साधारण इ. पू. 1446 - 1405.
इस्राएल लोकांनी त्यां च्या अिवश्वासूपणामु ळे त्या अरण्यात 40 वषार्पयर्ंतचा काळ भटकण्यात
घालवला. हे पु स्तक िलिहण्यासाठीची शक्यता या काळात अिधकािधक आहे .
या पु स्तकाचे प्राप्तकत स्वत: िनगर्म उद्धाराची िपढी असतील. मोशे ने िमसरामधून बाहे र
पडले ल्या सीनाय समु दायासाठी िनगर्म िलिहले . (िनगर्म 17:14; 24:4; 34:27-28).
िनगर्मने वणर्न केले आहे की इस्राएल लोक कशा प्रकारे परमे श्वराचे लोक बनले आिण जे
दे वाचे लोक या नात्याने जगले होते त्या कराराच्या िनयमांची मांडणी केली. िनगर्म हे इस्राएलशी
एक करार स्थािपत करणार्या िवश्वासू, पराक् रमी, रक्षा करणारा पिवत्र दे व याचे चिर य स्पष्ट
करते . परमे श्वराचे चिर य परमे श्वराच्या नावात आिण परमे श्वराच्या कृत्यां च्या माध्यमातून
प्रकट झाले , हे दाखिवण्यासाठी की अब्राहामासोबत परमे श्वराचे अिभवचन असे पूणर् झाले जे व्हा
परमे श्वराने अब्राहामाच्या वं शजांना िमसराच्या गु लामिगरीतून मु क्त केले (उत्प ी 15:12-16).
ही तर एकच कौटु ं िबक कथा आहे जी िनवडले ले राष्ट् र बनवते (िनगर्म 2:24; 6:5; 12:37).
िमसरातून बाहे र पडले ल्या इब्री लोकांची सं ख्या दोन ते तीन दशलक्षांपयर्ंत असावी.
सु टका
रूपरे षा
1. प्रस्तावना — 1:1-2:25
2. इस्त्राएलाचा उद्धार — 3:1-18:27
3. िसनाय पवर्तावर िदले ला करार — 19:1-24:18
4. दे वाचा शाही तं बू — 25:1-31:18
5. बं ड केल्याच्या कारणास्तव दे वापासून दरू जाणे — 32:1-34:35
6. दे वाच्या शाही तं बच
ू ी रचना — 35:1-40:38
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याकोबाबरोबर जे इस्राएलाचे पु त्र व त्यांची कुटु ं बे िमसर दे शात गे ली, त्यांची नावे हीः
िशमोन, ले वी, यहद
ू ा 3 इस्साखार, जबु लून, बन्यामीन; 4 दान, नफताली, गाद व आशे र.
5 याकोबाच्या वं शाचे एकू ण स रजण होते . योसे फ हा आधीच िमसर दे शात होता. 6 नं तर योसे फ,
त्याचे भाऊ व त्या िपढीतील सवर् मरण पावले . 7 इस्राएल लोक फार फलदायी होऊन त्यांची
सं ख्या अितशय वाढत गे ली; ते महाशक्तीशाली झाले आिण सवर् दे श त्यांनी भरून गे ला. 8 नं तर
िमसर दे शावर नवीन राजा राज्य करू लागला. त्यास योसे फाच्या स्मरणाची काही काळजी नव्हती.
9 तो आपल्या लोकांस म्हणाला, “�������� �������� �������� ����, ते पु ष्कळ
अिधक आहे त व आपल्यापे क्षा शक्तीमानही झाले आहे त; 10 चला, आपण त्यां च्याशी चतु राईने
वागू, नाहीतर त्यांची िनरं तर अिधक वाढ होईल आिण जर एखादा यु द्धाचा प्रसं ग आला तर हे
लोक आपल्या शत्रूला जाऊन िमळतील; आिण मग ते आपल्यािवरुद्ध लढतील आिण दे शातून
िनघून जातील.” 11 म्हणून त्याने त्यांना कामाच्या ओझ्याने जाचण्यासाठी त्यां च्यावर मु कादम
ने मले . त्यांनी फारोकरता िपथोम व रामसे स ही दोन शहरे इस्राएल लोकांकडू न बां धन
ू घे तली;
12 पण िमसर्यांनी त्यांना जसजसे जाचले तसतसे ते सं ख्ये ने अिधकच वाढत गे ले व अिधकच
पसरले , म्हणून इस्राएल लोकांची त्यांना भीती वाटू लागली. 13 आिण मग िमसर्यांनी इस्राएल
लोकां वर अिधक कष्टाची कामे लादली. 14 अशाप्रकारे त्यांनी इस्राएल लोकांचे जीवन फारच
कठीण काबाडकष्टांचे व हाल अपे ष्टांचे केले ; त्यांनी त्यांना िवटा बनिवण्याची, बां धकामासाठी
चु ना बनिवण्याची तसे च शे तीची व इतर अितशय कठीण व कष्टाची कामे बळजबरीने करायला
लावली.
2 रऊबे न,

15

मग िमसराचा राजा इब्री सु इणींशी बोलला. त्यां च्यातल्या एकीचे नाव िशप्रा व दुसरीचे
पु वा असे होते . 16 तो म्हणाला, “������ ����� ����������� ������� ��� ����,
त्या प्रसूत होण्याच्या जागी त्या बसल्या म्हणजे नीट पाहा, आिण त्या िस्त्रयांना मु लगी झाली
तर ितला िजवं त ठे वा; परं तु त्यांना मु लगा झाला तर त्यास अवश्य मारून टाका.” 17 परं तु त्या
इब्री सु इणी दे वाचे भय व आदर धरून त्याच्यावर िवश्वास ठे वणार्या होत्या, म्हणून त्यांनी िमसरी
राजाची आज्ञा मानली नाही; तर त्यांनी जन्मणार्या मु लांनाही िजवं त ठे वले . 18 ते व्हा िमसराच्या
राजाने त्या सु इणींना बोलावून िवचारले , “������ ��� �� ����? तु म्ही जन्मले ल्या
मु लांना का िजवं त ठे वले ?” 19 त्या सु इणी फारोला म्हणाल्या, “�� ����� ��������
�������� ��������������� ��� ������� ����; आम्ही सु इणी त्यां च्याकडे जाऊन
पोहचण्यापूवीर्च त्या प्रसूत होतात.” 20 त्याबद्दल दे वाने त्या सु इणींचे कल्याण केले . इस्राएल
लोक तर अिधक वाढून फार बलवान झाले . 21 त्या सु इणी दे वाचे भय बाळगणार्या होत्या म्हणून
त्याने त्यांची घराणे वसवली. 22 ते व्हा फारोने आपल्या सवर् लोकांस आज्ञा िदली, “�� ��������
����� ����� ������ ����� ������ ���� �������� ����� ����, पण प्रत्ये क
मु लगी मात्र िजवं त ठे वा.”

2
. 11:23
वं शातील एका मनु ष्याने जाऊन ले वीच्या एका मु लीशी िववाह केला. 2 ती स्त्री गरोदर
रािहली व ितने मु लाला जन्म िदला; तो फार सुं दर आहे असे पाहन
ू ितने त्यास तीन मिहने लपवून
ठे वले . 3 पु ढे आणखी ितला तो लपवून ठे वता ये ईना म्हणून ितने एक लव्हाळ्याची पे टी तयार केली;
ितला राळ व डांबर लावले . ितने त्या बाळाला पे टीत ठे वून ती पे टी नदीच्या तीरी लव्हाळ्यात
ने ऊन ठे वली. 4 त्याची बहीण, त्याचे पु ढे काय होते ते पाहण्यासाठी ते थन
ू दरू बाजूला उभी रािहली.
5 त्या वे ळी फारोची मु लगी आं घोळ करण्यासाठी नदीवर आली. ितच्या दासी नदीच्या िकनार्यावर
1 ले वी
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िफरत होत्या. ितने लव्हाळ्यात ती पे टी पािहली; आिण एका दासीला ितकडे जाऊन ती पे टी
आणण्यास सां िगतले . 6 ितने ती पे टी उघडली ते व्हा ितला ितच्यात एक लहान बाळ िदसले . ते
बाळ रडत होते . ितला त्याचा कळवळा आला, ती म्हणाली, “�������� �� �����������
��������� ���.” 7 मग ती बाळाची बहीण फारोच्या मु लीला म्हणाली, “�� ������
��� ����������� �� ���� ���������� ����� ������������� ����� ���
����� ��� ��?” 8 फारोची मु लगी ितला म्हणाली, जा. ते व्हा ती मु लगी गे ली व त्या बाळाच्या
आईलाच घे ऊन आली. 9 फारोच्या मु लीने त्या बाळाच्या आईला म्हटले , “�� ������ ���
ू पाज; त्याबद्दल मी तु ला वे तन दे ईन.” ������ ��
���� ��, व माझ्याकिरता त्यास दध
������ ������ ���� ����� ��� ���� �����. 10 ते मूल वाढून मोठे झाले . ते व्हा
ितने त्यास फारोच्या मु लीकडे आणले ; आिण तो ितचा मु लगा झाला; ितने त्याचे नाव मोशे *ठे वले ,
ती म्हणाली, “���� �� ����� ��������� ����� �����.”
. 11:24-25
िदवसानी असे झाले की, मोशे मोठा झाल्यावर आपल्या लोकांकडे गे ला आिण त्याने
त्यांची कष्टाची कामे पिहली. कोणी एक िमसरी आपल्या इब्री मनु ष्यास मारत असताना त्याने
पािहले . 12 ते व्हा आपल्याकडे पाहणारा आजूबाजूला कोणीही नाही हे जाणून मोशे ने त्या
िमसराच्या मनु ष्यास िजवे मारले व वाळू त पु रून टाकले . 13 दुसर्या िदवशी तो बाहे र गे ला, ते व्हा
पाहा दोन इब्री माणसे मारामारी करत होती. त्यां च्यामध्ये जो दोषी होता त्यास तो म्हणाला,
“�� ������ ��������� �� ���� ����?” 14 पण त्या मनु ष्याने उ र िदले , “����
�������� ������� � ��������� ���� �����? तू काल जसे त्या िमसर्यास िजवे
मारले स, तसे मला मारायला पाहतोस का?” ������ ���� ������. तो िवचार करीत
स्वत:शीच म्हणाला, “�� ��� ���� �� ��� ���� �������� ����� ���� ���.”
15 आिण फारोने यािवषयी ऐकले ते व्हा त्याने मोशे ला िजवे मारण्याचा प्रयत्न केला. परं तु
मोशे फारोपासून दरू पळू न गे ला. तो िमद्यान दे शात गे ला आिण ते थे एका िविहरीजवळ बसला.
16 िमद्यानी याजकाला सात मु ली होत्या; आपल्या विडलाच्या कळपाला पाणी पाजण्यासाठी त्या
िविहरीवर आल्या. त्या हौदात पाणी भरत होत्या; 17 परं तु काही में ढपाळांनी त्यांना पाणी भरू
न दे ता हुसकू न लावण्याचा प्रयत्न केला. पण मोशे ने उठू न त्यांना मदत केली. त्याने त्यां च्या
कळपाला पाणी पाजले . 18 मग त्या मु ली आपला बाप रगु वे ल याच्याकडे गे ल्या; ते व्हा त्यांचा बाप
त्यांना म्हणाला, “������ �� ������ ���� ��� ��� ��� ����?” 19 त्या म्हणाल्या,
“��� ����� ��������� �������� ������������ ����� ������. त्याने
आम्हांसाठी पाणी दे खील काढून कळपाला पाजले .” 20 ते व्हा तो आपल्या मु लींना म्हणाला, “��
���� ���? तु म्ही त्या मनु ष्यास का सोडले ? त्यास बोलावून आणा म्हणजे तो आपल्याबरोबर
भोजन करे ल.” 21 त्या मनु ष्यापाशी राहायला मोशे कबूल झाला. त्याने आपली मु लगी िसप्पोरा
िहचा िववाह दे खील त्याच्याशी करून िदला. 22 ितला एक मु लगा झाला. मोशे ने त्याचे नाव गे षोर्म
ठे वले , तो म्हणाला, “�� ������� ����� ���� ���.” 23 बर्याच काळानं तर िमसराचा
राजा मरण पावला. ते व्हा इस्राएलांनी दास्यामु ळे कण्हन
ू आक् रोश केला. त्यांनी मदतीकरता
हाका मारल्या व दास्यामु ळे त्यांनी केले ला आकांत दे वापयर्ंत वर जाऊन पोहचला; 24 दे वाने त्यांचे
कण्हणे ऐकले आिण अब्राहाम, इसहाक व याकोब यां च्याशी केले ल्या कराराची त्यास आठवण
झाली. 25 दे वाने इस्राएली लोकांस पािहले आिण त्यास त्यांची पिरिस्थती समजली.
11 काही
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1 ते व्हा

मोशे आपला सासरा इथ्रो जो िमद्यानी याजक याचा कळप चारत होता. मोशे रानाच्या
ू ाने त्यास
मागे , दे वाचा डोंगर होरे ब ये थवर आपला कळप घे ऊन गे ला. 2 ते व्हा परमे श्वराच्या दत
एका झु डपातून िनघणार्या अग्नीच्या ज्वाले त दशर्न िदले . मोशे ने पािहले की, झु डू प अग्नीने
जळत होते , परं तु ते जळू न भस्म होत नव्हते . 3 मोशे म्हणाला, “�� ���� ������ ����
��� �� ���� ������� ���� ����� ��, हे झु डू प जळू न नष्ट का होत नाही.” 4 मोशे
झु डू पाजवळ ये त आहे हे परमे श्वराने पािहले . ते व्हा झु डपातून दे वाने त्यास हाक मारून म्हटले ,
“����! मोशे !” ��� ���� �������, “�� �� ��� ���.” 5 दे व म्हणाला, “�� ����
��� ��� ����, तर तु झ्या पायातल्या चपला काढ; कारण ज्या जागी तू उभा आहे स ती भूमी
पिवत्र आहे . 6 तो आणखी म्हणाला, मी तु झ्या िपत्याचा दे व-अब्राहामाचा दे व, इसहाकाचा दे व
व याकोबाचा दे व आहे .” ������ ������ ���� ���� ����� �����. कारण दे वाकडे
पाहायला तो घाबरला. 7 परमे श्वर म्हणाला, “���������� ������ ������� ��� ��
����� ������ ���; आिण मु कादमां च्या त्रासामु ळे त्यांनी केले ला आकांत मी ऐकला आहे ;
त्यांचे दु:ख मी जाणून आहे . 8 त्यांना िमसर्यां च्या हातून सोडवून त्यांना त्या दे शातून चां गल्या
व मोठ ा दे शात, दुधामधाचे प्रवाह ज्यात वाहत आहे त*, कनानी, िह ी, अमोरी, पिरज्जी,
िहव्वी व यबूसी यां च्या प्रदे शात घे ऊन जावे म्हणून मी उतरलो आहे . 9 तर आता पाहा, मी
इस्राएली लोकांचा आक् रोश ऐकला आहे आिण िमसरी ज्या जु लूमाने त्यांना जाचत आहे त ते ही
मी पािहले आहे . 10 तर आता, माझ्या इस्राएली लोकांस िमसर दे शामधून बाहे र काढण्यासाठी मी
तु ला फारोकडे पाठवत आहे .” 11 परं तु मोशे दे वाला म्हणाला, “������� ���� ��������
������ ���� �������� ����� ������ ��� �� ��� ���?” 12 दे वाने उ र िदले ,
“����, मी तु झ्याबरोबर असे न, मी तु ला पाठवत आहे याची खूण हीच असे ल; तू इस्राएली लोकांस
िमसरमधून बाहे र आणल्यावर याच डोंगरावर तु म्ही दे वाची उपासना कराल.”
13 मग मोशे दे वाला म्हणाला, “����� �� �� �������� �������� ���� �������,
‘������� ���������� ��� ���� ��� ���������� ������ ���’ �� �� �� ���
�������� ‘������ ��� ��� ���?’ �� �� ������� ��� �����?” 14 दे व मोशे स
म्हणाला, “�� �� ��� �� �� ���. दे व म्हणाला. तू इस्राएल लोकांस सां ग, मी आहे याने मला
तु म्हांकडे पाठवले आहे .” 15 दे व मोशे ला असे म्हणाला, “�� ������� ������ ����, तु मच्या
पूवर्जांचा म्हणजे अब्राहामाचा दे व, इसहाकाचा दे व व याकोबाचा दे व परमे श्वर याने मला तु म्हांकडे
पाठवले आहे . हे च माझे सवर्काळचे नाव आहे , व हे च माझे स्मारक सवर् िपढ ांना होईल; 16 तू
जाऊन इस्राएलाच्या वडीलजनांना एकित्रत करून त्यांना सां ग की, तु मच्या पूवर्जांचा दे व म्हणजे
अब्राहाम, इसहाक व याकोब यांचा दे व परमे श्वर, याने मला दशर्न दे ऊन म्हटले की, तु म्हांकडे
खरोखर माझे लक्ष गे ले आहे व िमसर दे शात तु म्हांसोबत काय घडले आहे हे मला कळले आहे .
17 आिण मी तु म्हास िमसर्यां च्या जाचातून सोडवीन व कनानी, िह ी, अमोरी, पिरज्जी, िहव्वी व
यबूसी यां च्या दे शात, दुधामधाचे प्रवाह वाहणार्या दे शात घे ऊन जाईन, असे मी सां िगतले आहे
हे त्यांना कळव. 18 ते तु झे ऐकतील, मग तू व इस्राएलाचे वडीलजन िमळू न तु म्ही िमसराच्या
राजाकडे जा व त्यास सां गा, इब्री लोकांचा दे व परमे श्वर आम्हां ला भे टला आहे . आमचा दे व
परमे श्वर याच्यासाठी यज्ञ करण्यासाठी म्हणून आम्हां ला तीन िदवसाच्या वाटे वर रानात जाऊ दे .
19 परं तु मला माहीत आहे की, िमसराचा राजा तु म्हास जाऊ दे णार नाही. त्यास माझे बाहुबल
दाखिवले तरी तो तु म्हास जाऊ दे णार नाही; 20 ते व्हा मी िमसर दे शात आपले बाहुबल दाखवून,
ज्या अद्भुत कृती मी करणार आहे , त्यांचा मारा मी त्याजवर करीन. मग तो तु म्हास जाऊ दे ईल;
21 आिण या लोकां वर िमसर्यांची कृपादृष्टी होईल असे मी करीन. आिण असे होईल की, तु म्ही
िनघाल ते व्हा िरकामे िनघणार नाही. 22 तर प्रत्ये क स्त्री आपल्या शे जारणीकडू न व आपल्या

*

3:8

4:1

71

िनगर्म 4:21

घरात राहणार्या स्त्रीकडू न भे टवस्तू मागून घे ईल व ते लोक ितला भे टवस्तू दे तील; ते तु म्हा
लोकांस सोन्यारुप्याचे दािगने व कपडे भे ट म्हणून दे तील. तु म्ही ते आपल्या मु लां च्या व मु लींच्या
अं गावर घालाल. अशा प्रकारे तु म्ही िमसराच्या लोकांस लु टाल.”

4
1 मग मोशे ने उ र िदले , “�� �������� ������� ������ ����� � ���� ������
����� �����; ते म्हणतील, परमे श्वराने तु ला दशर्न िदले लेच नाही.” 2 परं तु परमे श्वर मोशे ला
म्हणाला, “������ ����� �� ��� ���?” ������ ����� ����, “���� ���.” 3 मग
दे व म्हणाला, “�� ������� ���.” ������ ������ ��� ����; आिण त्या काठीचा साप
झाला. ते व्हा मोशे घाबरला व त्यापासून पळाला. 4 परं तु परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “����
��� ���� �� � ������ ����� ��.” ������ ������ ��� ����, आपला हात
पु ढे करून त्यास धरले . ते व्हा त्याच्या हातात तो पु न्हा काठी झाला. 5 “������ ��������
�� ������� �����, त्यांचा पूवर्जांचा-अब्राहामाचा दे व, इसहाकाचा दे व व याकोबाचा दे व
परमे श्वर याने तु ला दशर्न िदले आहे .” 6 मग परमे श्वर त्यास आणखी म्हणाला, “�� ���� ���
������ ������ ���,” ������ ������ ���� ��� ������ ������ �����; मग
त्याने आपला हात बाहे र काढला ते व्हा तो कोडाने बफार्सारखा पांढरा झाला; 7 मग दे व म्हणाला,
“��� ������ ���� ��� ������ ������ ���.” ������ ������ ��� ����.
मग त्याने आपला हात छातीवरून काढला ते व्हा तो शरीराच्या इतर भागांपर् माणे होऊन तो पु न्हा
पूवीर्सारखा झाला. 8 मग परमे श्वर बोलला, “�� �� �������� ������� ������ �����,
व पिहल्या िचन्हामु ळे तु झा शब्द ऐकणार नाहीत तर दुसर्या िचन्हामु ळे ते तु झ्यावर िवश्वास
ठे वतील. 9 ही दोन्ही िचन्हे दाखवल्यावरही त्यांनी जर तु झ्यावर िवश्वास ठे वला नाही, तर मग
नदीचे थोडे पाणी घे आिण ते कोरड ा जिमनीवर ओत; म्हणजे तू नदीतून घे तले ल्या पाण्याचे
कोरड ा भूमीवर रक्त होईल.” 10 मग मोशे परमे श्वरास म्हणाला, “����� �� �����, मी तु ला
खरे ते सां गतो; मी काही बोलका नाही; मी पूवीर्ही नव्हतो आिण आता तु झ्याबरोबर बोलल्यानं तरही
नाही. तु ला मािहत आहे की मी तर मु खाचा व िजव्हे चाही जड आहे .” 11 मग परमे श्वर त्यास
म्हणाला, “��������� ���� ���� ����? मनु ष्यास मु का िकंवा बिहरा, आं धळा िकंवा
डोळस कोण करतो? मी परमे श्वरच की नाही? 12 ते व्हा मी सां गतो, तू आता जा. मी तु झ्या मु खाला
साहाय्य होईन व तू काय बोलावे हे मी तु ला िशकवीन.” 13 परं तु मोशे म्हणाला, हे प्रभू! मी तु ला
िवनं ती करतो की, तु झ्या इच्छे स ये ईल त्याच्या हाती त्यास िनरोप पाठव. 14 मग परमे श्वर मोशे वर
रागावला. तो त्यास म्हणाला, “���� ����� �� ���� ��� ��� ��? त्यास चां गले बोलता
ये ते हे मला माहीत आहे . तो तु ला भे टायला ये त आहे . तु ला पाहन
ू त्यास मनात आनं द होईल.
15 तू त्याच्याबरोबर बोलून त्याच्या मु खात शब्द घाल. मी त्याच्या व तु झ्या मु खांना साहाय्य
होईल आिण तु म्ही काय करावे हे तु म्हास िशकवीन. 16 आिण तो तु झ्यासाठी लोकां शी बोले ल; तो
तु झे मु ख होईल आिण त्याने काय बोलावे हे सां गणारा तू त्यास दे वासारखा होशील. 17 तू आपल्या
हाती ही तु झी काठी घे . िहच्या योगे तू िचन्हे करशील.”
18 मग मोशे आपला सासरा इथ्रो याच्याकडे परत गे ला.
तो त्यास म्हणाला, “���
�������� ������ ����������� ��� ����. ते अद्याप िजवं त आहे त की नाहीत ते मला
पाहू द्या.” ����� ������ �������, शांतीने जा. 19 िमद्यान प्रांतात असताना परमे श्वर
मोशे ला म्हणाला, “��� ���� ����� ��� ��. जे लोक तु ला ठार मारू पाहत होते ते आता
मरण पावले आहे त.” 20 ते व्हा मोशे ने आपली पत्नी व आपल्या मु लांना गाढवावर बसवले व त्यांना
घे ऊन तो िमसर दे शाला माघारी जायल िनघाला. तो दे वाची काठी आपल्या हाती घे ऊन चालला.
21 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, तू िमसरात परत जाशील ते व्हा पाहा, जे सवर् चमत्कार मी तु झ्या
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हाती ठे वले आहे ते तू फारोपु ढे करून दाखव. तथािप मी त्याचे मन कठीण करीन, आिण तो लोकांस
जाऊ दे णार नाही. 22 मग तू फारोला सां ग की, परमे श्वर म्हणतो इस्राएल माझा पु त्र, माझा ज्ये ष्ठ
पु त्र आहे . 23 परमे श्वर म्हणतो, मी तु ला सां गत आहे की “�� ������ �������� ����
������ ���������� ��� ��!” �� �� ����� ��� �������� �������� ��
�� ������ ������� �������� ��� �����. 24 मोशे प्रवासात असताना एके िठकाणी
मु क्कामासाठी थांबला. ते व्हा परमे श्वराने मोशे ला त्या िठकाणी गाठू न त्यास ठार मारण्याचा प्रयत्न
केला. 25 परं तु िसप्पोराने एक गारगोटीची धारदार सु री घे तली व ितने आपल्या मु लाची सुं ता
केली. मग ितने मु लांची अग्रत्वचा घे तली आिण ती मोशे च्या पायावर ठे वून ती त्यास म्हणाली,
“���� �� ���� ������� �������� ��� ����.” 26 ते व्हा परमे श्वराने त्यास पीडण्याचे
सोडले . रक्ताने िमळिवले ला पती असे ितने सुं तेला उद्दे शन
ू म्हटले . 27 मग परमे श्वराने अहरोनाला
सां िगतले , “������ ������� ����� ��.” �� ���� ��� �������� ��������
���� ������ ����� ��� ������ ������ ����� �����. 28 परमे श्वराने त्यास जे
सवर्काही सां गन
ू पाठवले होते ते , जी सवर् िचन्हे करून दाखवायची आज्ञा िदली होती ती मोशे ने
अहरोनाला सां िगतली. 29 मग मोशे व अहरोन यांनी जाऊन इस्राएली वं शजांचे सवर् वडीलजन
एकत्र जमवले . 30 नं तर परमे श्वराने मोशे ला जे काही सां िगतले होते ते सवर् अहरोनाने लोकांस
कळवले ; त्यांना िचन्हे करून दाखवली. 31 ते व्हा लोकांनी िवश्वास ठे वला. परमे श्वराने इस्राएली
घराण्याची भे ट घे ऊन त्यांचे दुःख पािहले आहे हे त्यांनी ऐकले ते व्हा त्यांनी नमन करून त्याची
उपासना केली.

5
1 या गोष्टी घडल्यानं तर, मोशे व अहरोन फारोकडे गे ले व त्यास म्हणाले , “��������
������� ��� �������� ������, माझ्या लोकांनी माझ्यासाठी रानात उत्सव करावा
म्हणून त्यांना जाऊ दे .” 2 फारो म्हणाला, “�� �������� ��� ���? मी त्याचा शब्द का
ऐकावा आिण इस्राएलाला जाऊ द्यावे ? मी त्या परमे श्वरास ओळखत नाही. म्हणून इस्राएलाला
मी जाऊ दे णार नाही.” 3 मग अहरोन व मोशे म्हणाले , “����� ������� ��� ��������
����� ���. म्हणून आम्हां ला रानात तीन िदवसाच्या वाटे वर जाऊ द्यावे आिण ते थे आमचा
दे व परमे श्वर याल यज्ञापर्ण करू द्यावे अशी आम्ही आपणाला िवनं ती करतो. आिण आम्ही जर
असे केले नाही तर तो मरीने िकंवा तलवारीने आमच्यावर तु टू न पडे ल.” 4 परं तु िमसराचा राजा
फारो त्यांना म्हणाला, “�� ����, हे अहरोना, तु म्ही लोकांस काम सोडू न जायला का लावता?
तु म्ही आपल्या कामावर माघारी चालते व्हा. 5 फारो त्यांना असे ही म्हणाला, ये थे आता आमच्या
दे शात खूप इब्री आहे त आिण तु म्ही त्यांना काम करण्यापासून थांबवत आहात.” 6 त्याच िदवशी
फारोने मु कादमांना व नायकांना आज्ञा िदली. 7 तो त्यांना म्हणाला, “������ ������ ����
������������ �������� ��� ��� ������ ���. परं तु आता त्यांना लागणारे गवत
त्यांना स्वत: शोधून आणायला सां गा. 8 तरी पूवीर् इतक्याच िवटा त्यांनी बनवल्या पािहजे त.
त्यामध्ये काही कमी करून स्वीकारू नका. कारण ते आळशी झाले आहे त. म्हणूनच ते ओरड
करून म्हणतात, आम्हां ला जाण्याची परवानगी दे आिण आमच्या दे वाला यज्ञ करू दे . 9 ते व्हा
ू त्यांना सतत कामात ठे वा. म्हणजे मग खोट ा बोलण्यावर िवश्वास
त्यां च्यावर अिधक काम लादन
ठे वणार नाहीत.” 10 म्हणून लोकांचे मु कादम व नायक लोकांकडे जाऊन म्हणाले , “���� ���
������, तु म्हास िवटा बनवण्यासाठी लागणारे गवत दे णार नाही. 11 ते व्हा तु म्हास लागणारे गवत
तु म्ही स्वत:च आणले पािहजे . तु मचे काम काही कमी होणार नाही.” 12 म्हणून मग लोक गवत
शोधण्याकरता सवर् िमसर दे शभर पां गले . 13 त्यां च्यावर ने मले ले मु कादम त्यां च्याकडू न अिधक
काम करवून घे ऊन पूवीर् इतक्याच िवटा तयार करण्याकरता त्यां च्यामागे सतत तगादा लावत.
14 िमसराच्या मु कादमांनी इस्राएली लोकां वर नायक ने मले होते . त्यांना फारोच्या मु कादमांनी
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मार दे ऊन िवचारले की, “������ ������ ������� ���� ���� ���� �������
��� �� ���� ����?” 15 मग इस्राएली नायक तक् रार घे ऊन फारोकडे गे ले व म्हणाले ,
“����� �� ����� ���� ���� �������� ������ ��� ������� �� ���� ���?
16 तु म्ही आम्हां ला गवत दे त नाही, परं तु पूवीर् इतक्याच िवटा बनवण्याचा हुकू म करता, आिण आता
आपल्या दासांना मार िमळत आहे . पण सारा दोष आपल्या लोकांचा आहे .” 17 फारो म्हणाला,
“������ ���� ����, म्हणूनच तु म्ही म्हणता, आम्हां ला परमे श्वरास यज्ञ करायला जाऊ
दे ण्याची परवानगी दे . 18 आता आपल्या कामावर माघारी जा. तु म्हास गवत काही िमळायचे नाही,
परं तु पूवीर्प्रमाने च िवटा तु म्ही केल्या पािहजे त. 19 आपण सं कटात आहोत हे इस्राएली नायकांना
समजले . कारण पूवीर् इतक्याच िवटा व रोजचे काम त्यांना शक्य नव्हते .” 20 फारोच्या भे टीनं तर
परत जाताना त्यांना वाटे त मोशे व अहरोन भे टले ; 21 ते व्हा ते मोशे व अहरोन ह्यांना म्हणाले ,
“�������� ���������� ���� � ������� ������ ���. कारण फारो व त्याचे से वक
यां च्या दृष्टीने तु म्ही आम्हां ला अपमानकारक केले आहे . आम्हां ला मारून टाकण्यासाठी तु म्ही
त्यां च्या हातात जणू तलवारच िदली आहे .”
22 मग मोशे ने परमे श्वराकडे परत जाऊन प्राथर्ना करून म्हटले , “�����, तू या लोकांस का
त्रास दे त आहे स? पिहली गोष्ट म्हणजे तू मला का पाठवले स? 23 मी तु झ्या नावाने बोलण्यासाठी
फारोकडे आलो, ते व्हापासून तो या लोकांस त्रास दे त आहे . आिण तू आपल्या लोकांस मु क्त तर
मु ळीच केले नाहीस.”

6

1 ते व्हा परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “�� ��� ������ ��� ���� �� �� �����; मी माझे

बाहुबल त्यास दाखवले म्हणजे मग तो माझ्या लोकांस जाऊ दे ईल. कारण माझ्या बाहुबलामु ळे
तो त्यांना आपल्या दे शातून बाहे र घालवून दे ईल.”
मग दे व मोशे ला म्हणाला, “�� �������� ��� 3 मी अब्राहाम, इसहाक व याकोब
यांना सवर्समथर् दे व* म्हणून प्रगट झालो; परं तु मी त्यांना परमे श्वर या माझ्या नावाने त्यांना
माहीत नव्हतो. 4 ज्या कनान दे शात ते उपरी होते तो परदे श त्यांना वतन दे ण्यािवषयीचा करार मी
त्यां च्याशी केला आहे . 5 ज्या इस्राएलाला िमसर्यांनी दास करून ठे वले आहे त्यांचे कण्हणे ऐकू न
मी आपल्या कराराची आठवण केली आहे . 6 ते व्हा इस्राएलाला सां ग, मी तु मचा परमे श्वर आहे ;
मी तु म्हास िमसर्यां च्या दास्यातून सोडवीन आिण मी तु म्हास त्यां च्या अिधकारातून मु क्त करीन,
आिण मी आपले सामथ्यर् दाखवून व सामथ्यर्शाली िनवाड ाची कृती करून तु म्हास सोडवीन. 7 मी
तु म्हास आपले लोक करून घे ईन आिण मी तु मचा दे व होईन. मी तु म्हास िमसर्यां च्या दास्यातून
काढून आणतो तो मी तु मचा दे व परमे श्वर आहे हे तु म्हास समजे ल. 8 जो दे श मी अब्राहाम,
इसहाक व याकोबास दे ण्याची मी हात वर करून शपथ वािहली होती त्यामध्ये मी तु म्हास ने ईन;
व तो मी तु म्हास वतन करून दे ईन. मी परमे श्वर आहे .” 9 ते व्हा मोशे ने हे सवर् इस्राएल लोकांस
सां िगतले . परं तु त्यां च्या िबकट दास्यामु ळे ते नाउमे द झाल्यामु ळे ते त्याचे म्हणणे ऐकेनात. 10 मग
परमे श्वर मोशे शी बोलला व म्हणाला, 11 “�� ���� ������� ���� ���� ���� ����
�� �������� ������ ������ ������� ��� ��” 12 ते व्हा मोशे परमे श्वरास म्हणाला,
“�������� ������� ���� ���� ����, तर फारो माझे कसे ऐकेल? कारण मी अिजबात
चां गला वक्ता नाही†.” 13 परमे श्वराने मोशे व अहरोन यांना इस्राएल लोकांस िमसर दे शातून
बाहे र ने ण्यािवषयी आज्ञा दे ऊन इस्राएल लोकांकडे आिण तसे च िमसरी राजा फारो याच्याकडे
पाठवले .
2
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. 46:8-27
मोशे व अहरोन यां च्या पूवर्जांपैकी प्रमु ख पु रुषांची नावे अशीः इस्राएलाचा ज्ये ष्ठ पु त्र
रऊबे न. त्याची मु ले हनोख, पल्लू, हे सर् ोन व कमीर्. हे रऊबे नाचे कुळ. 15 िशमोनाचे पु त्र यमु वेल,
यामीन, ओहद, याखीन, जोहर व (कनानी स्त्री पोटी झाले ला शौल); ही िशमोनाची कू ळे . 16 ले वीचे
आयु ष्य एकशे सदतीस वषार्च
ं े होते . ले वीच्या वं शावळीप्रमाणे त्याच्या पु त्रांची नावे हे ः गे षोर्न,
कहाथ, व मरारी. 17 गे षोर्नाचे पु त्रः त्यां च्या त्यां च्या कुळाप्रमाणे हे ः गे षोर्नाचे दोन पु त्र िलब्नी
व िशमी. 18 कहाथाचे पु त्रः अम्राम, इसहार, हे बर् ोन व उिज्जये ल. कहाथाचे आयु ष्य एकशे
ते हतीस वषार्च
ं े होते . 19 मरारीचे पु त्रः महली व मूशी. ले वीची कुळे त्याच्या वं शावळीप्रमाणे ही
होती. 20 अम्रामाने आपली आत्या योखबे द िहच्याशी लग्न केले , ितच्या पोटी त्यास अहरोन व
मोशे हे दोन पु त्र झाले . अम्राम एकशे सदतीस वष जगला. 21 इसहाराचे पु त्रः कोरह, ने फेग व
िजख्री. 22 उिज्जये लाचे पु त्र: िमशाएल, एलसाफान व िसथ्री. 23 अहरोनाने अलीशे बाशी लग्न
केले . (अलीशे बा अम्मीनादाबाची कन्या व नहशोनाची बहीण होती) त्यांना नादाब, अबीह,ू एलाजार
व इथामार ही मु ले झाली. 24 कोरहाचे पु त्रः अस्सीर, एलकाना व अबीयासाफ; ही कोरहाची कुळे .
25 अहरोनाचा पु त्र एलाजार याने पु टीये लाच्या कन्ये शी लग्न केले ; ितच्या पोटी त्यास िफनहास
हा पु त्र झाला. हे सवर् लोक म्हणजे इस्राएलाचा पु त्र ले वी याची वं शावळ होय. 26 इस्राएल
लोकांस िमसर दे शातून बाहे र घे ऊन जा असे परमे श्वराने ज्यांना सां िगतले होते ते अहरोन व मोशे
याच कुळातले . 27 इस्राएल लोकांस िमसर दे शातून बाहे र जाऊ द्यावे असे िमसराचा राजा फारो
याच्याशी जे बोलले ते च हे अहरोन व मोशे . 28 मग िमसर दे शात परमे श्वर मोशे बरोबर बोलला.
29 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “�� �������� ���. मी तु ला सां गतो ते सवर् तू िमसराचा राजा
फारो याला सां ग.” 30 परं तु मोशे ने परमे श्वरासमोर उ र िदले , “�� �� ������ ����� ����.
फारो राजा माझे ऐकणार नाही.”
14

7
1 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “����, मी तु ला फारोच्या नजरे त दे वासमान महान करतो; आिण
तु झा भाऊ अहरोन हा तु झा सं देष्टा होईल; 2 ज्या आज्ञा मी तु ला करीन त्या सवर् तू अहरोनाला
सां ग; मग तू इस्राएल लोकांस हा दे श सोडू न जाऊ दे , असे तू फारोला सां ग. 3 परं तु मी फारोचे
मन कठोर करीन. मग मी िमसर दे शामध्ये आपल्या सामथ्यार्ची अने क िचन्हे व अने क आश्चय
दाखवीन. 4 तरीही फारो तु मचे काही ऐकणार नाही. ते व्हा मग मी आपला हात िमसरावर चालवीन
आिण त्यास जबर िशक्षा करून मी आपली से ना, माझे लोक, इस्राएल वं शज यांना िमसर दे शातून
काढून आणीन. 5 आिण िमसरावर मी हात उगारून त्यां च्यातून इस्राएली लोकांस काढून आणीन,
ते व्हा िमसर्यांना कळे ल की मी परमे श्वर आहे .” 6 मग मोशे व अहरोन यांनी तसे केले . परमे श्वराने
त्यांना आज्ञा केल्याप्रमाणे त्यांनी केले . 7 ते फारोबरोबर बोलले ते व्हा मोशे ऐंशी वषार्च
ं ा व अहरोन
याऐंशी वषार्च
ं ा होता.

. 4:1-5
नं तर परमे श्वर मोशे व अहरोन यांना म्हणाला, 9 “���� ������� ����� �������
�������������� ������� ������ �������� ���� ���� �������� ����
������� �������� ���� ������ ���� ��� ����.” 10 ते व्हा मोशे व अहरोन
फारोकडे गे ले आिण परमे श्वराने आज्ञा केल्याप्रमाणे त्यांनी केले . अहरोनाने आपली काठी फारो
व त्याचे से वक यां च्यापु ढे टाकली आिण त्या काठीचा साप झाला. 11 ते व्हा फारो राजाने आपले
ू ारांनी आपल्या मं तर् तं तर् ाच्या जोरावर तसाच
जाणते व मां ित्रक बोलावले ; िमसराच्या त्या जादग
प्रकार केला. 12 त्यांनीही आपल्या काठ ा जिमनीवर टाकल्या ते व्हा त्यांचेही साप झाले , परं तु
8
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अहरोनाच्या काठीने त्यांचे साप िगळू न टाकले .
परमे श्वराने सां िगतल्याप्रमाणे फारोचे मन
कठोर झाले आिण त्याने मोशे व अहरोन यांचे ऐकले नाही व इस्राएल लोकांस जाऊ िदले नाही.
13 तरी

:
परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “������ �� ���� ���� ���; तो इस्राएल लोकांस
जाऊ दे त नाही. 15 उद्या सकाळी फारो नदीवर जाईल; तू साप झाले ली काठी बरोबर घे आिण
नदीच्या काठी त्यास भे टण्यास उभा राहा. 16 त्यास असे सां ग, ‘���������� ��� ��������
���� ��� ��������� ������ ��� � �������� ������ ������ ������
������� ����� ��� ��, पण आतापयर्ंत तू ऐकले नाहीस. 17 परमे श्वर म्हणतो, की मी
परमे श्वर आहे हे त्यास यावरुन कळे ल: मी नदीच्या पाण्यावर माझ्या हातातील काठीने मारीन
ते व्हा त्याचे रक्त होईल. 18 मग पाण्यातील सवर् मासे मरतील. नदीला घाण सु टेल आिण
िमसराचे लोक नदीचे पाणी िपऊ शकणार नाहीत. 19 परमे श्वराने मोशे ला म्हटले , तू अहरोनाला
सां ग की, आपली काठी घे ऊन िमसर दे शामधील नद्यां वर, नाल्यावर, त्यां च्या तलावावर व
त्यां च्या सवर् पाण्याच्या तळ्यावर आपला हात उगार म्हणजे त्या सवार्च
ं े रक्त होईल, घरातील
लाकडां च्या व दगडां च्या भांड ात रक्तच रक्त होईल.” 20 ते व्हा मोशे व अहरोन यांनी परमे श्वराने
सां िगतल्याप्रमाणे केले . अहरोनाने आपली काठी उचलून फारोच्या व त्याच्या अिधकार्यासमोर
पाण्यावर मारली. ते व्हा नदीतल्या सवर् पाण्याचे रक्त झाले . 21 नदीतले मासे मरण पावले व
ितला घाण सु टली. त्यामु ळे िमसरी लोकांस नदीतील पाणी िपववे ना. अवघ्या िमसर दे शात रक्तच
ू ारांनी आपल्या मं तर् तं तर् ाच्या जोरावर तसे च केले . ते व्हा
रक्त झाले . 22 ते व्हा िमसराच्या जादग
परमे श्वराने सं िगतल्याप्रमाणे फारोचे मन कठीण झाले . 23 नं तर फारो मागे िफरला व आपल्या
घरी िनघून गे ला. त्याने याकडे लक्ष दे खील िदले नाही. 24 िमसराच्या लोकांस नदीचे पाणी िपववे ना
म्हणून त्यांनी िपण्याच्या पाण्यासाठी झरे खणले . 25 परमे श्वराने नदीला िदले ल्या तडाख्याला सात
िदवस होऊन गे ले.
14 मग

8
:
परमे श्वराने मोशे ला सां िगतले , “�� ��� ������ ����, परमे श्वर असे म्हणतो की,
‘������ ������ ���� ������ ���������� ��� ��. 2 जर तू त्यांना जाऊ िदले
नाहीस तर मी तु झा सारा दे श बे डकांनी पीडीन. 3 नदीत बे डकांचा सु ळसु ळाट होईल. बे डूक नदीतून
तु झ्या वाड ात झोपण्याच्या खोलीत, अं थरुणात तसे च तु झ्या से वकां च्या व अिधकार्यां च्या घरात,
तु झ्या भट् ट ात आिण काथवटीत ये तील. 4 तु झ्या, तु झ्या से वकां च्या व लोकां च्या अं गावर बे डूक
चढतील.” 5 मग परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “�������� �������� ������� ����
�����, नाले तलाव यां च्या जलावर लांब कर म्हणजे मग बे डूक िमसर दे शावर चढून ये तील.”
6 मग अहरोनाने आपला हात िमसराच्या जलाशयावर लांब केला ते व्हा बे डूक बाहे र आले आिण
ू ारांनी मं तर् तं तर् ाच्या योगे तसे च केले आिण
त्यांनी अवघा िमसर दे श व्यापून टाकला. 7 ते व्हा जादग
िमसर दे शावर आणखी बे डूक आणले . 8 मग फारोने मोशे व अहरोन यांना बोलावून आणले . फारो
त्यांना म्हणाला, “�� ����� �����������, व माझ्या लोकांपासून दरू करण्याकिरता तु मच्या
परमे श्वरास िवनं ती करा. मग तु मच्या परमे श्वराची उपासना करण्याकिरता मी तु म्हा लोकांस
जाऊ दे ईन.” 9 मोशे फारोला म्हणाला, “�� ����� ����������� � ������� ������
��� ����� ��� ���� ���� ������. मी तु मच्यासाठी, तु मच्या लोकांसाठी व तु मच्या
से वकांसाठी कोणत्या वे ळी प्राथर्ना करावी हे सां गण्याचा मान माझ्याऐवजी तु ला असो.” 10 फारोने
उ र िदले , “�����.” ������ ���� �������, “������� ���������������
���� ��� ������� ������� ����� �� ������ �������������� ����� ���
����. 11 बे डूक तु म्हापासून, तु मच्या घरातून, तु मचे से वक व तु मचे लोक यां च्यापासून िनघून
जातील; ते फक्त नदीत राहतील.” 12 मग मोशे व अहरोन फारोपासून िनघून गे ले आिण फारोवर
1 मग
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बे डूक आणले होते त्यािवषयी मोशे ने परमे श्वरास प्राथर्ना केली.
मग परमे श्वराने मोशे च्या
िवनं तीप्रमाणे केले . ते व्हा घरादारात, अं गणात व शे तात होते ते सवर् बे डूक मरून गे ले. 14 लोकांनी
ते गोळा करून त्यांचे ढीग केले आिण त्यामु ळे सवर् दे शात घाण वास ये ऊ लागला. 15 बे डकांची
पीडा दरू झाली हे फारोने पािहले आिण त्याचे मन पु न्हा कठीण झाले . त्याने त्यांचे ऐकले नाही.
परमे श्वराने सां िगतल्याप्रमाणे च हे झाले .
:
परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “�������� ������ ���� ��������� ������
�������� ���� ������ �� ������ ���� ����� �������� ��� �����.”
17 त्याने तसे केले . अहरोनाने आपल्या हातातली काठी जिमनीवरील धु ळीवर मारली, आिण
त्यामु ळे सगळ्या िमसर दे शात धु ळीच्या उवाच उवा बनल्या; त्या पशूंवर व मनु ष्यां वर चढल्या.
18 जादुगारांनी त्यां च्या मं तर
् तत्रां च्या जोरावर उवा उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न केला, परं तु त्यांना
ू ारांनी
धु ळीतून उवा बनिवता आल्या नाहीत; पशू व मनु ष्य उवांनी भरून गे ले. 19 ते व्हा जादग
फारोला सां िगतले की, “������� ������ ��� ���.” ����� ������ �� ���� ����
� ������� ������� ������ �������. परमे श्वराने सां िगतल्याप्रमाणे च तसे झाले .
16 मग

:

20 मग परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “����� ���� �� ��� ���� ����� ���� ������

������������ ��� ����. त्यास असे सां ग की परमे श्वर म्हणतो, माझी उपासना
करण्यासाठी माझ्या लोकांस जाऊ दे . 21 जर तू त्यांना जाऊ दे णार नाहीस तर मग तु झ्या घरात,
तु झ्यावर, तु झ्या से वकां वर गोमाशा ये तील. अवघ्या िमसर दे शातील घरे गोमाशां च्या थव्यांनी
भरून जातील. गोमाशांचे थवे अं गणात व जिमनीवरही ये तील. 22 तर ज्या गोशे न प्रातांत माझे
लोक राहतात, तो मी त्या िदवशी वे गळा करीन, ते थे गोमाश्यांचे थवे जाणार नाहीत. यावरुन
पृ थ्वीवर मीच परमे श्वर आहे हे तु ला समजे ल. 23 ते व्हा उद्या माझ्या लोकां शी वागताना आिण
तु मच्या लोकां शी वागताना मी भे द करीन*. उद्या हा चमत्कार होईल.” 24 अशा रीतीने परमे श्वराने
केले . िमसर दे शात गोमाशांचे थवे च्या थवे आले . ते फारोच्या घरात व त्याच्या से वकां च्या घरात
व सगळ्या िमसर दे शात गोमाशाचे थवे च्या थवे आले . गोमाश्यां च्या या थव्यांनी िमसर दे शाची
नासाडी केली. 25 म्हणून मग फारोने मोशे व अहरोन यांना बोलावून आणले व त्यांना सां िगतले ,
“������ ������� ������ ������ ����� ������ ������ ������ ����
���.” 26 परं तु मोशे म्हणाला, “��� ���� ����� ����� ����, कारण आमचा दे व परमे श्वर
ह्याला आम्ही जो यज्ञ करणार आहो तो यज्ञ तु म्हा िमसरी लोकां च्या दृष्टीने िकळसवाणा असे ल,
त्यामु ळे आम्ही तो िमसरी लोकांसमोर केला तर ते आम्हां वर दगडफेक करायचे नाहीत काय? 27 तर
आम्हां ला रानात तीन िदवसाच्या वाटे वर जाऊ द्या. आमचा दे व परमे श्वर ह्याने आम्हां ला सां गेल
त्याप्रमाणे त्यास यज्ञ करू.” 28 ते व्हा फारो म्हणाला, “�� ������� ����� ��� ��������
������ ���� ����������� ����� ��� �������� ������� ����. पण तु म्ही
फार दरू जाऊ नका. माझ्यासाठी प्राथर्ना करा.” 29 मोशे म्हणाला, “����, मी तु मच्यापासून
जातो आिण फारो व त्याचे से वक या सवार्प
ं ासून उद्या गोमाशांचे थवे दरू करण्याकिरता परमे श्वरास
िवनं ती करतो. परं तु परमे श्वरासाठी यज्ञ करण्यास जाणार्या आमच्या लोकांस तु म्ही पु न्हा फसवू
नये .” 30 ते व्हा मोशे फारोपासून िनघून गे ला आिण त्याने परमे श्वराची प्राथर्ना केली. 31 या प्रकारे
परमे श्वराने मोशे ची िवनं ती मान्य केली व त्याने फारो, त्याचे से वक व त्याचे लोक यां च्यापासून सवर्
गोमाशाचे थवे दरू केले . ते थे एकही गोमाशी रािहली नाही. 32 परं तु फारोने पु न्हा आपले मन कठोर
केले आिण त्याने इस्राएली लोकांस जाऊ िदले नाही.
:
*
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परमे श्वराने मोशे ला फारोकडे जाऊन असे बोलण्यास सां िगतले , “���������� ���
�������� ������, ‘���� ������ ����������� ������ ������ ��� ��.’
2 जर तू त्यांना जाण्यापासून सतत असाच नाकारीत राहशील व जर तू त्यांना मागे ठे वून घे शील.
3 तर पाहा, घोडे , गाढवे , उं ट, गु रे ढोरे व शे रडे मेंढरांचे कळप, ही जी तु झी जनावरे रानां त आहे त
त्यां च्यावर परमे श्वराचा हात पडे ल. भयं कर मरी उद्भवे ल. 4 परं तु परमे श्वर इस्राएलाची व
िमसराची गु रे ढोरे यां च्यात भे द करील; इस्राएली लोकांचे एकही जनावर मरणार नाही.” 5 याकिरता
परमे श्वराने वे ळही ने मले ली आहे . “�� ����� ����� �� ���� ���� ����.” 6 दुसर्या
िदवशी परमे श्वराने ही गोष्ट केली आिण िमसरमधील सवर् गु रे मरण पावली. परं तु इस्राएल
लोकां च्या गु रांपैकी एकही मरण पावले नाही. 7 फारोने बारकाईने चौकशी केली आिण पाहा,
इस्राएल लोकां च्या जनावरांपैकी एकही मरण पावले नव्हते . तरीपण फारोचे मन कठीणच रािहले .
त्याने इस्राएल लोकांस जाऊ िदले नाही.
1 नं तर

:
. 28:27
8 नं तर परमे श्वर मोशे व अहरोन यांना म्हणाला, “������ ������ ������� ��� ����
�������� �������� ������. 9 त्या राखे चे बारीक कण सगळ्या िमसरभर पसरतील आिण
त्यां च्या स्पशार्ने मनु ष्यांना व पशूंना फोड ये ऊन गळवे ये तील.” 10 ते व्हा मोशे व अहरोन यांनी
भट् टीतून राख घे तली व ते फारो राजासमोर उभे रािहले . मोशे ने ती राख हवे त उधळली आिण
ू ारांना मोशे पुढे उभे राहवे ना.
त्यामु ळे मनु ष्यांना व पशूंना फोड व गळवे आले . 11 गळव्यामु ळे जादग
ू ारांना व सवर् िमसरी लोक यांना गळवे आली होती. 12 परं तु परमे श्वराने फारोचे मन
कारण जादग
कठीण केले आिण त्याने मोशे व अहरोन यांचे ऐकले नाही, व लोकांस जाऊ िदले नाही. परमे श्वराने
मोशे ला असे सां िगतले च होते .
:
13 मग परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “�� ������ ���� �������� ��� ����; आिण
त्यास सां ग की इब्र्यांचा दे व परमे श्वर असे म्हणतो, माझी उपासना करण्याकिरता माझ्या लोकांस
जाऊ दे . 14 कारण या वे ळेस मी आपल्या सवर् पीडा तु झ्यावर, तु झ्या से वकां वर व तु झ्या लोकां वर
पाठवीन म्हणजे सवर् पृ थ्वीवर माझ्यासारखा कोणी दे व नाही, हे यावरुन तु ला कळे ल. 15 मी
आपला हात उगारून तु झ्यावर व तु झ्या लोकां वर मरीचा प्रहार केला असता तू पृ थ्वीवरून नष्ट
झाला असता. 16 परं तु मी तु ला एका हे तन
ू े ठे वले आहे की मी तु ला माझे सामथ्यर् दाखवावे आिण
माझे नाव सवर् पृ थ्वीवर िवख्यात व्हावे यासाठीच मी तु ला राखले आहे . 17 तू अजूनही माझ्या
लोकां िवरुद्ध आहे स. तू त्यांना जाऊ दे त नाहीस. 18 म्हणून उद्या याच वे ळेस मी गारांचा असा
काही वाईट वादळी वषार्व िमसरावर आणीन की असा गारांचा वादळी वषार्व िमसर राष्ट् राची
स्थापना झाल्यापासून कधी आला नाही. 19 तर आता माणसे पाठवून रानांतन
ू तु झी गु रे ढोरे व
दुसरे जे काही रानात असे ल ते आण. कारण जर एखादा मनु ष्य िकंवा पशू शे तात राहील तर तो
मारला जाईल. जे जे तु म्ही तु मच्या घरात गोळा करून ठे वणार नाही त्यावर गारांचा भडीमार
पडे ल.” 20 फारोच्या से वकांपैकी काहींना परमे श्वराच्या सं देशाची भीती वाटली त्यांनी लगे च
आपली गु रे ढोरे व गु लाम यांना आसर्याला घरी आणले व सु रिक्षत जागी ठे वले . 21 परं तु इतर
से वकांनी परमे श्वराच्या सं देशाकडे दुलर्क्ष केले व रानांतील त्यांचे सवर् दास व गु रे ढोरे , रानात राहू
िदली. 22 परमे श्वराने मोशे ला सां िगतले , “�� ���� ��� �������� ���� ��� �� ����
������ ��������� ��������� ������� ����. गारांचा मारा सवर् लोकां वर, गु रां वर
आिण िमसर दे शातील सवर् शे तां वर होईल.” 23 ते व्हा मोशे ने आपली काठी आकाशाकडे उगारली
आिण मग परमे श्वराने मे घगजर्ना, लखलखणार्या िवजा व गारा यांचा पृ थ्वीवर वषार्व केला. अशा
प्रकारे परमे श्वराने िमसर दे शावर भडीमार केला. 24 गारांचा मारा व त्यासोबत िवजां च्या अग्नीचा
लोळ जिमनीवर आला. िमसर राष्ट् राची स्थापना झाल्यापासून गारांचे असे भयं कर व वाईट वादळ
िमसरावर कधी आले नव्हते . 25 त्या गारां च्या वादळाच्या मार्याने िमसर दे शात, मनु ष्ये , गु रे ढोरे
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वगै रे जे काही वनांत होते त्या सवार्ंवर गारांचा मारा झाला. शे तांतील सवर् वनस्पतींवर मारा
झाला. तसे च वनांतील सवर् मोठमोठी झाडे मोडू न पडली. 26 गोशे न प्रांतात इस्राएल लोक
राहत होते ते थे गारांचा मु ळीच वषार्व झाला नाही. 27 फारोने मोशे व अहरोन यांना बोलावून
आणले व त्यांना सां िगतले , “�� ���� �� ��� ���� ���. परमे श्वर न्यायी आहे ; मी व माझे
लोक, आम्ही अपराधी आहोत. 28 तु म्ही परमे श्वराकडे िवनवणी करा. हा झाले ला गारांचा मारा
व मे घांचा गडगडाट फार भयं कर झाला ते वढे पु रे , मी तु म्हास जाऊ दे तो. तु म्ही यापु ढे राहणार
नाही.” 29 मोशे ने फारोला सां िगतले , “������ �� �� ��� ����� ���� ������ ����
��� ����� �� ������������� ������ ���� ��� �� �� ��������� � ��
������� ���� ������; ते व्हा तु ला कळे ल की पृ थ्वी परमे श्वराची आहे . 30 परं तु तू व तु झे
से वक अजूनही परमे श्वर दे वाचे भय बाळगीत नाहीत हे मला माहीत आहे .” 31 या वे ळी सातूचे
दाणे तयार होऊन तो कापणीला आला होता व जवसास बोंडे आली होती. या िपकांचा आता नाश
झाला. 32 परं तु साधा गहू व काठ ा गहू इतर धान्यापे क्षा उिशरा िपकतात; त्याची उिशरा पे रणी
झाल्यामु ळे ते अजून उगवले नव्हते , म्हणून त्यांचा नाश झाला नाही. 33 मोशे फारोपु ढून िनघून
नगराबाहे र गे ला. त्याने परमे श्वराकडे हात पसरून प्राथर्ना केली, आिण मे घगजर्ना व गारांचा
वषार्व थांबला आिण पृ थ्वीवर पाऊस पडणे बं द झाले . 34 पाऊस, गारा व मे घांचा गडगडाट बं द
झाल्याचे फारोने पािहले ते व्हा फारो व त्याचे से वक यांनी मन कठोर करून पु न्हा पाप केले . 35 फारोने
आपण िदले ल्या वचनाप्रमाणे करण्याचे नाकारले व इस्राएल लोकांस मोकळे करून त्याने जाऊ
िदले नाही. परमे श्वराने मोशे द्वारे सां िगतल्याप्रमाणे च हे झाले .

10
:
. 1:2-4
1 नं तर परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “�� ������� ��. त्याचे मन व त्याच्या से वकांची मने
मीच कठीण केली आहे त. माझ्या सामथ्यार्ची िचन्हे त्यां च्यामध्ये दाखवावी म्हणून मी हे केले .
2 मी िमसर्यांना कसे कठोरपणे वागवले आिण त्यां च्यामध्ये अने क सामथ्यार्ची िचन्हे कशी केली
हे तु म्ही तु मच्या मु लांना व नातवांना सां गावे म्हणून मी हे केले . या प्रकारे मी परमे श्वर आहे हे
तु म्हास कळे ल.” 3 मग मोशे व अहरोन फारोकडे गे ले. त्यांनी त्यास सां िगतले , “����������
��� �������� ������, ‘�� ���������� ���� �������� ����� ��������?
माझी उपासना करण्याकिरता माझ्या लोकांस जाऊ दे . 4 जर तू माझ्या लोकांस जाऊ दे ण्याचे
नाकारशील, तर उद्या मी तु झ्या दे शावर टोळधाड आणीन. 5 ते टोळ सवर् जमीन झाकू न टाकतील.
ते इतके असतील की तु ला जमीन िदसणार नाही. गारा व पावसाच्या तडाख्यातून जे काही वाचले
असे ल त्यास टोळ खाऊन टाकतील. शे तांतील सवर् झाडांचा पाला ते खाऊन फस्त करतील. 6 ते
टोळ तु झी घरे , तु झ्या से वकांची घरे , व िमसरमधील घरे , व्यापून टाकतील. तु झ्या वाडविडलांनी
आजपयर्ंत पािहले नसतील त्यापे क्षा िकतीतरी पटींनी अिधक ते असतील.” ���� ����
���������� ����� ����. 7 फारोचे से वक फारोला म्हणाले , “�� ������ �������
��������� ����� ����� ���? या इस्राएलांना आपला दे व परमे श्वर ह्यांची उपासना
करण्याकिरता जाऊ द्यावे . िमसराचा नाश झाला आहे हे तु म्हास अजून कळत नाही काय?” 8 मोशे
व अहरोन यांना पु न्हा फारोकडे आणले , तो त्यांना म्हणाला, “�� � ����� ��� ��������
���� ������ ���. परं तु कोण कोण जाणार आहे त?” 9 मोशे ने उ र िदले , “���� ����
� ����� �����, तसे च आम्ही, आमची मु ले व कन्या, आमचे शे रडामें ढरांचे कळप व गु रे ढोरे
या सवार्स
ं आम्ही घे ऊन जाणार. कारण आम्हां ला परमे श्वराचा उत्सव करायचा आहे .” 10 फारो
त्यांना म्हणाला, “������ � ����� �������� ����� �������� ��� ���� ��
����������� ���. सां भाळा, पाहा, तु मच्या मनात काहीतरी वाईट आहे . 11 नाही! फक्त
तु मच्यातील पु रुषांनी तु मच्या परमे श्वराची उपासना करावयास जावे . कारण ते च तर तु म्हास पािहजे
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आहे .” �������� ������� ��������� ������ ����.
मग परमे श्वराने मोशे ला
सां िगतले , “���� ���� ���� ������ ���� ������ ������ ����! ते टोळ िमसर
दे शभर पसरतील आिण पाऊस व गारा यां च्या सपाट ातून वाचले ल्या वनस्पती खाऊन टाकतील.”
13 मग मोशे ने आपल्या हातातील काठी िमसर दे शावर उगारली ते व्हा परमे श्वराने एक िदवसभर व
रात्रभर पूवकडू न वारा वाहिवला, ते व्हा सकाळी वार्याबरोबर टोळच टोळ आले . 14 ते उडत आले
व अवघ्या िमसर दे शभर जिमनीवर पसरले . इतके टोळ ह्यापूवीर् िमसर दे शावर कधी आले नव्हते व
इतके ये थन
ू पु ढे ही कधी ये णार नाहीत. 15 त्या टोळांनी सवर् जमीन झाकू न टाकली, आिण त्यां च्या
आकाशात उडण्यामु ळे सवर् दे शभर अं धार पडला. गारां च्या तडाख्यातून वाचले ल्या वनस्पती आिण
झाडावरील वाचले ली फळे त्यांनी खाऊन फस्त केली; आिण िमसरातील कुठल्याच झाडाझु डपां वर
एकही पान रािहले नाही. 16 फारोने तातडीने मोशे व अहरोन यांना बोलावून आणले . तो म्हणाला,
“����� ��� �������� ������������� � ������������� �� ��� ���� ���.
17 ते व्हा या वे ळी माझ्या पापाबद्दल मला क्षमा करा आिण हे टोळ माझ्यापासून दर
ू करण्याकिरता
तु मचा दे व परमे श्वर याकडे प्राथर्ना करा.” 18 मोशे फारोसमोरून िनघून गे ला व त्याने परमे श्वराची
प्राथर्ना केली. 19 ते व्हा परमे श्वराने पिश्चमे कडू न जोराचा वारा वाहिवला ते व्हा त्या वार्याने
सवर् टोळांना उडवून तांबड ा समु दर् ात लोटले . िमसरमध्ये एकही टोळ रािहला नाही. 20 तरी
परमे श्वराने फारोचे मन पु न्हा कठीण केले आिण त्याने इस्राएल लोकांस जाऊ िदले नाही.
12

:
परमे श्वराने मोशे ला सां िगतले , “�� ���� ��� ������ ��� �� ������ ����
���� ��� ������� ��� ���� �� ����� ���� ��� ���� �� ������� ������
���� �����.” 22 ते व्हा मोशे ने आपला हात आकाशाकडे उभािरला आिण तीन िदवस सवर् िमसर
दे शात िनिबड अं धकार झाला. 23 कोणालाही काहीही िदसे ना आिण म्हणून कोणीही उठू न तीन
िदवस आपले घर सोडू न गे ले नाही; परं तु िजथे इस्राएली लोकांची वस्ती होती ते थे प्रकाश होता.
24 ते व्हा फारोने मोशे ला बोलावले . तो म्हणाला, “������ �� � ������� �����������
������ ���. तु म्ही तु मची मु लेबाळे ही बरोबर न्या. परं तु तु मचे कळप व गु रे ढोरे ये थेच रािहली
पािहजे त.” 25 मोशे म्हणाला, “���� ��� �������� ���������� ���� �������
������� � ������ �� ������ ���� ���� �������. 26 यज्ञ व होमापर्णासाठी
आम्ही आमची गु रे ढोरे ही आमच्याबरोबर ने ऊ. एक खूरही आम्ही मागे ठे वणार नाही. आमचा
दे व परमे श्वर याला यज्ञ व होमापर्ण करण्यासाठी यातूनच घ्यावे लागे ल आिण परमे श्वराची से वा
करण्यास आम्हां ला काय लागे ल ते आम्ही ते थे पोहचे पयर्ंत सां गता ये णार नाही;” 27 परमे श्वराने
फारोचे मन पु न्हा कठीण केले . ते व्हा फारो इस्राएली लोकांस जाऊ दे ईना. 28 मग फारो मोशे वर
ओरडला व म्हणाला, “�� ����� ����� ��! आपले तोंड मला पु न्हा दाखवू नकोस! यानं तर तू
आपले तोंड मला दाखवशील त्या िदवशी तू मरशील!” 29 मोशे म्हणाला, “�� ����� ������,
मी तु झे तोंड पु न्हा कधीही पाहणार नाही!”
21 मग

11
:
. 3:21-22; 12:35-36
1 मग परमे श्वराने मोशे ला सां िगतले , “�� ������ � ������� ���� �� ���� ����.
त्यानं तर फारो तु म्हास ये थन
ू जाऊ दे ईल; तो तु म्हास जाऊ दे ईल ते व्हा तो तु म्हास सवर्स्वी ढकलून
काढून लावील, 2 तू लोकां च्या कानांत सां गन
ू ठे व की, प्रत्ये क पु रुषाने आपल्या शे जार्यापासून व
प्रत्ये क स्त्रीने आपल्या शे जारणीपासून सोन्याचांदीचे दािगने मागून घ्यावे .” 3 िमसरी लोकांची
इस्राएली लोकां वर कृपादृष्टी होईल असे परमे श्वराने केले . िमसराचे सवर् लोक आिण फारोचे
से वक यां च्या दृष्टीने मोशे फार महान पु रुष होता. 4 मोशे लोकांस म्हणाला, “��������
������, मध्यरात्री मी िमसरातून िफरे न 5 आिण ते व्हा िमसराच्या िसं हासनावर िवराजमान
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असले ल्या फारोपासून तो जात्यावर बसणार्या दासीपयर्ंत सवार्च
ं े ज्ये ष्ठ पु त्र व गु रांचे प्रथम
वत्सदे खील मरतील. 6 िमसर दे शात पूवीर् कधीही झाला नव्हता आिण भिवष्यात कधीही होणार
नाही असा मोठा आकांत होईल. 7 परं तु इस्राएल लोकां वर िकंवा त्यां च्या जनावरां वर कुत्रा
दे खील भुं कणार नाही यावरुन मी परमे श्वर इस्राएली व िमसरां च्यामध्ये कसा भे द ठे वतो हे
तु म्हास कळू न ये ईल. 8 मग हे सवर् तु मचे दास म्हणजे िमसरी लोक माझ्या पाया पडू न माझी
उपासना करतील. ते म्हणतील, तु म्ही तु मच्या सवर् लोकांसह व पिरवारासह ये थन
ू िनघून जा.” ��
�������� ������ ������ ���� ���� ������ ����� ����� ����. 9 परमे श्वराने
मोशे ला म्हटले , “���� ����� ����� ���� �� ���� ����� ������ �����������
������ �������� ������ ��� ����.” 10 आिण मोशे व अहरोन यांनी सवर् आश्चय
फारोपु ढे केली; परं तु परमे श्वराने फारोचे मन कठीण केले आिण त्याने त्याच्या दे शातून इस्राएल
लोकांस बाहे र जाऊ िदले नाही.

12
. 9:1-14;
. 16:1-8;
. 45:21-25
मग मोशे व अहरोन िमसर दे शामध्ये असताना परमे श्वर त्यां च्याशी बोलला. तो म्हणाला,
2 “�� ����� ����������� ������� ����� ������. तु मचा हा वषार्चा पिहला
मिहना व्हावा. 3 इस्राएलाच्या सवर् मं डळीला सां ग की या मिहन्याच्या दहाव्या िदवशी प्रत्ये क
मनु ष्याने आपल्या कुटु ं बातील लोकांकरता एक कोकरू घ्यावे . 4 आिण एक कोकरू, खाण्यासाठी
घरातील माणसे थोडी असली तर त्याने आपल्या शे जार्याच्या सं ख्ये पर् माणे कोकरू घ्यावे .
प्रत्ये काच्या आहाराच्या मानाने एक कोकरू िकती मनु ष्यांना पु रे ल याचा अं दाज घ्यावा. 5 तो
कोकरा एक वषार्चा नर असावा व तो पूणर्पणे िनदोर्ष असावा, तो कोकरा में ढरातला िकंवा बोकडातला
असावा. तु म्हास वाटे ल तो घ्यावा. 6 या पिहल्या मिहन्याच्या चौदाव्या िदवसापयर्ंत तो राखून
ठे वावा. सं ध्याकाळी इस्राएली मं डळीतील लोकांनी त्यास वधावे . 7 त्या कोकर्याचे रक्त घे ऊन
ते ज्या घरात त्याचे मांस खाणार आहे त त्याच्या दोन्ही दारबाह्यांना व चौकटीच्या कपाळपट् टीवर
लावावे . 8 त्याच रात्री त्याचे मांस िवस्तवावर भाजून कडू भाजी व बे खमीर भाकरीबरोबर खावे .
9 तु म्ही त्याचे मांस कच्चे च िकंवा पाण्यात िशजवून खाऊ नये तर िवस्तवावर भाजून खावे ; त्याची
मुं डी, पाय व आतडी हीसु द्धा खावीत. 10 त्यातले काहीही सकाळपयर्ंत ठे वू नये आिण सकाळपयर्ंत
काही उरले च तर ते आगीत जाळू न टाकावे . 11 ते तु म्ही या प्रकारे खावे : तु मच्या कमरा कसून,
पायांत जोडे घालून आिण हातात काठी घे ऊन, ते घाईघाईने खावे *; हा परमे श्वराचा वल्हांडण सण
†आहे . 12 आज रात्री मी िमसर दे शात िफरे न आिण त्यातील मनु ष्य व पशू या सवार्च
ं े प्रथम
जन्मले ले मी मारून टाकीन, आिण िमसर दे शातील सवर् दै वतांना िशक्षा करीन. मी परमे श्वर
आहे . 13 परं तु तु मच्या घरां च्या दारावरील रक्त ही एक खूण असे ल. मी जे व्हा रक्त पाहीन
ते व्हा तु म्हास ओलांडून मी पु ढे जाईन. मी िमसर दे शाला मारीन ते व्हा कोणताही अनथर् तु म्हावर
ये णार नाही व तु मचा नाश होणार नाही 14 हा िदवस तु म्हास आठवणीदाखल होईल, हा िदवस
परमे श्वरासाठी तु म्ही िवशे ष उत्सवाचा सण म्हणून पाळावा. तु मच्या वं शजांनी ये थन
ू पु ढे हा सण
िपढ ानिपढ ा कायमचा िवधी समजून पाळावा. 15 सात िदवस बे खमीर भाकर खावी; पिहल्या
िदवशी तु म्ही प्रत्ये काने आपल्या घरातील सवर् खमीर काढून टाकावे . तु म्हातील जर कोणी खमीर
घातले ली भाकर खाईल तर त्यास तु म्ही इस्राएल लोकांमधून बाहे र टाकावे . 16 या सणाच्या
पिहल्या व शे वटल्या म्हणजे सातव्या िदवशी पिवत्र मे ळा भरवावा; या दोन्ही िदवशी काही
काम करू नये . फक्त खाण्यािपण्याच्या कामािशवाय इतर कोणते ही काम करु नये . 17 या प्रकारे
बे खमीर भाकरीच्या सण पाळावा. कारण याच िदवशी मी तु म्हा सवार्न
ं ा िमसर दे शातून बाहे र काढून
1
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आणले . म्हणून हा िदवस िपढ ानिपढ ा कायमचा िवधी म्हणून पाळावा.
ते व्हा पिहल्या
मिहन्यातील चौदाव्या िदवसाच्या सं ध्याकाळपासून ते त्या मिहन्याच्या एकिवसाव्या िदवसाच्या
सं ध्याकाळपयर्ंत तु म्ही बे खमीर भाकरी खाव्या. 19 या सात िदवसात तु मच्या घरात खमीर नसावे ;
कारण जो कोणी एखादी खिमराची वस्तू खाईल मग तो परदे शी असो, िकंवा स्वदे शी असो त्यास
इस्राएलाच्या मं डळीतून बाहे र टाकावे . 20 त्या िदवशी कोणीही खमीर खाऊ नये ; तु म्ही घरोघरी
बे खमीर भाकरच खावी.” 21 मग मोशे ने इस्राएली लोकां च्या सवर् वडीलधार्या लोकांस एकत्र
बोलावले . तो त्यांना म्हणाला, “������ �������� �������������� ���� �����
������; आिण वल्हांडण सणाच्या यज्ञाकिरता त्याचा वध करावा. 22 मग एजोब झाडाची जु डी
घे ऊन त्या पात्रातील कोकराच्या रक्तात बु चकाळावी आिण त्याचे रक्त दाराच्या दोन्ही बाजूंच्या
चौकटींना व कपाळपट् टीवर लावावे , आिण सकाळपयर्ंत कोणीही घराबाहे र जाऊ नये . 23 कारण
त्या वे ळी परमे श्वर िमसरामधील प्रथम जन्मले ल्यांना ठार मारण्यासाठी िफरणार आहे ; तो जे व्हा
घराच्या दारावरील कपाळपट् टीवर व दाराच्या चौकटीच्या दोन्ही बाजूला लावले ले रक्त पाहील
ते व्हा तो ते दार ओलांडून जाईल; नाश करणार्याला तु मच्या घरात जाऊ दे णार नाही. 24 हा
िवधी तु म्हास व तु मच्या पु त्रपौत्राला िनरं तरचा आहे असे समजून तो पाळावा. 25 परमे श्वर
त्याच्या वचनानु सार जो दे श तु म्हास दे णार आहे त्यामध्ये तु म्ही जाल ते व्हा तु म्ही हा उपासने चा
प्रकार म्हणून पाळावा. 26 जे व्हा तु मची मु लेबाळे तु म्हास िवचारतील की या उपासने चा अथर्
काय आहे ? 27 ते व्हा तु म्ही त्यांना सां गा, हा परमे श्वराच्या वल्हांडणाचा यज्ञ आहे ; कारण आम्ही
जे व्हा िमसरमध्ये होतो ते व्हा त्या िदवशी परमे श्वराने िमसराच्या लोकांस मारले व आपल्या घरांना
वाचवले त्या वे ळी तो िमसरातील इस्राएलांची घरे ओलांडून गे ला, हे ऐकू न लोकांनी नतमस्तक
होऊन दं डवत घातले . 28 परमे श्वराने मोशे व अहरोन यांना आज्ञा िदली होती म्हणून इस्राएल
लोकांनी त्यां च्या सां गण्याप्रमाणे केले .
18

:
. 11:1-10
29 मध्यरात्री असे झाले की िमसर दे शातील िसं हासनारूढ असले ल्या फारोच्या ज्ये ष्ठ
पु त्रापासून तर तु रुं गात पडले ल्या कैद्याच्या ज्ये ष्ठ पु त्रापयर्ंत सवर् आिण तसे च गु राढोरांपैकी सवर्
प्रथम वत्स परमे श्वराने मारून टाकले . 30 रात्रीच्या वे ळी फारो, त्याचे सवर् से वक आिण सगळे
िमसराचे लोक जागे झाले आिण िमसर दे शात मोठा हाहा:कार उडाला, कारण ज्यात कोणी मरण
पावले नाही असे एकही घर रािहले नाही. 31 ते व्हा रातोरात फारोने मोशे व अहरोन यांना बोलावून
आणले फारो त्यांना म्हणाला, तु म्ही व तु मचे सवर् इस्राएल लोक माझ्या लोकांतन
ू िनघून जा आिण
तु म्ही म्हणता त्याप्रमाणे जाऊन तु मच्या परमे श्वराची उपासना करा. 32 आिण तु म्ही म्हणता
त्याप्रमाणे तु मचे कळप, व गु रे ढोरे ही तु मच्याबरोबर घे ऊन चालते व्हा, आिण जाताना मलाही
आशीवार्द द्या. 33 लोकांनी दे शातून तात्काळ िनघून जावे म्हणून िमसरी लोकांनी त्यां च्यामागे
तगादा लावला; कारण ते म्हणाले , आम्ही सवर्जण मे लोच आहोत.” 34 इस्राएल लोकांनी आपली
मळले ली कणीक खमीर न घालता तशीच काथवटीसहीत कापडात गु ं डाळू न आपल्या खां द्यावर
घे तली. 35 इस्राएली लोकांनी मोशे ने त्यांना सां िगतल्याप्रमाणे आपल्या िमसर्याजवळ जाऊन
कपडे , सोन्यारुप्याचे दागदािगने मागून घे तले .
36

िमसरी लोकांची कृपादृष्टी इस्राएल लोकां वर होईल असे परमे श्वराने केले आिण म्हणून
त्यांनी जे जे मािगतले ते ते त्यांनी त्यांना िदले . अशा प्रकारे त्यांनी िमसरी इस्राएल लोकांस
लु टले . 37 ते व्हा इस्राएल लोक िमसर दे शामधून िनघून रामसे स शहरापासून प्रवास करीत
सु क्कोथ नगरास गे ले. मु लेबाळे सोडू न ते सवर्जण िमळू न सु मारे सहा लाख होते . 38 त्यां च्या
सोबत लोकांचा िमश्र समु दाय गे ला. तसे च पु ष्कळ कळप, गु रे ढोरे , जनावरे होती. 39 त्यांनी
आपल्याबरोबर िमसर दे शातून मळले ली कणीक आणली होती. त्यांना बे खमीर भाकरीच भाजाव्या
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लागल्या. त्यांना जबरीने बाहे र काढण्यात आले होते . त्यांना थांबण्यास वे ळ नव्हता. तसे च
खावयास काही िवशे ष जे वण करता आले नाही; 40 इस्राएली लोक िमसर दे शामध्ये ये ऊन चारशे
तीस वष रािहले होते . 41 मग चारशे तीस वषार्ंच्या अखे रीस बरोबर त्याच िदवशी परमे श्वराच्या सवर्
से ना िमसर दे शातून बाहे र िनघाल्या. 42 परमे श्वराने त्यांना िमसर दे शातून बाहे र कािढले याकिरता
ही परमे श्वरासाठी जागरणाची रात्र म्हणून अवश्य पाळावी. इस्राएल लोकांनी िपढ ानिपढ ा
ही रात्र परमे श्वरासाठी जागरणाची म्हणून अवश्य पाळावी.
. 17:9-14;
. 12:1-13
परमे श्वराने मोशे व अहरोन यांना सां िगतले , “�������� �� ��������������
���� ��� ����. कोणाही परदे शी मनु ष्याने वल्हांडणाचे भोजन खाऊ नये . 44 परं तु जर कोणी
एखादा गु लाम िवकत घे तला असे ल आिण त्याची सुं ता त्याने करवून घे तली असे ल तर मग त्याने
त्यातले खावे ; 45 परं तु उपरा मनु ष्य िकंवा मोलकरी ह्यांपैकी कोणीही ते खाऊ नये . 46 प्रत्ये क
इस्राएली कुटु ं बाने आपले वल्हांडण सणाचे भोजन एकाच घरात खाल्ले पािहजे ; ते भोजन घराबाहे र
ने ऊ नये . यज्ञपशूचे कोणते ही हाड मोडू नये . 47 सवर् इस्राएल मं डळीने हा सण पाळलाच पािहजे .
48 परदे शीय एकजण तु म्हाबरोबर राहत असे ल व जर त्यास परमे श्वराच्या वल्हांडण सणाच्या
भोजनात सहभागी होण्याची इच्छा असे ल तर त्याने सुं ता करून घे तलीच पािहजे . म्हणजे मग तो
इस्राएल लोकांसारखा रिहवासी होईल. मग त्याने वल्हांडण सणाच्या भोजनात सहभागी व्हावे ;
परं तु त्याने सुं ता करून घे तली नाहीतर त्यास त्यातले काही खाता ये णार नाही. 49 हे िनयम सवार्स
ं ाठी
सारखे च आहे त, मग तो इस्राएली असो िकंवा तु मच्या दे शात राहणारा इस्राएली नसले ला कोणी
परदे शी असो. प्रत्ये कासाठी सारखे च िनयम आहे त.” 50 ते व्हा परमे श्वराने मोशे व अहरोन यांना
ज्या आज्ञा िदल्या त्या सवर् इस्राएली लोकांनी पाळल्या. 51 अशा रीतीने त्याच िदवशी परमे श्वराने
सवर् इस्राएली लोकां च्या सशस्त्र टोळ्या करून त्यांना टोळीटोळीने िमसर दे शातून बाहे र काढून
आणले .
43

13
1 मग परमे श्वर मोशे शी बोलला व म्हणाला, 2 “�������� ���������� ���������
� ����� �� ������� �������� ����� �������� ���� �� ����������
������ ��. प्रथम जन्मले ले ते माझे आहे त.”

. 12:14-20
मोशे लोकांस म्हणाला, “������ ������� ���� ����. तु म्ही िमसर दे शात गु लाम
म्हणून होता; परं तु या िदवशी परमे श्वराने आपल्या हाताच्या बळाने तु म्हास गु लामिगरीतून सोडवून
बाहे र आणले म्हणून तु म्ही खमीर घातले ली भाकर खाऊ नये . 4 आज अबीब मिहन्यात तु म्ही
िमसर सोडू न िनघत आहात. 5 परमे श्वराने तु मच्या पूवर्जां शी शपथपूवर्क करार केला होता की
कनानी, िह ी, अमोरी, िहव्वी व यबूसी ह्याच्या दे शात, जे थे दुधामधाचे प्रवाह वाहतात त्या दे शात
आणल्यानं तर तु म्ही या मिहन्यात ही से वा करावी. 6 या सात िदवसात तु म्ही बे खमीर भाकर खावी.
सातव्या िदवशी परमे श्वरासाठी तु म्ही हा सण पाळावा; 7 या सात िदवसात तु म्ही बे खमीर भाकर
खावी. तु मच्या दे शाच्या हद्दीत कोठे ही खिमराचे दशर्नसु ध्दा होऊ नये . 8 या िदवशी परमे श्वराने
आम्हां ला िमसर दे शातून बाहे र आणले म्हणून आम्ही हा सण पाळीत आहोत असे तु म्ही आपल्या
पु त्रपौत्रांना सां गावे . 9 हे िचन्ह तु झ्या हातावर, तु झ्या दोन्ही डोळ्यां च्या मध्ये स्मारक असे
असावे , परमे श्वराचा िनयम तु झ्या मु खी असावा. कारण की परमे श्वराने बलवान भु जाने तु ला िमसर
दे शामधून बाहे र आणले . 10 म्हणून तू वषार्नुवष ने मले ल्या वे ळी हा िवधी पाळावा.
3
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परमे श्वराने तु मच्या पूवर्जांना वचन िदल्याप्रमाणे तो तु म्हास आता कनानी लोक राहत
असले ल्या दे शात घे ऊन जाईल व तो दे श तु झ्या हाती दे ईल. 12 ते व्हा उदरातून िनघाले ला
प्रथम पु रुष व जनावराच्या पोटचा प्रथम वत्स यांना परमे श्वरासाठी वे गळे करावे , सवर् नर
परमे श्वराचे होत. 13 गाढवाचा प्रथम वत्स एक कोकरू दे ऊन सोडवून घ्यावा; त्याचा मोबदला
काही न िदल्यास त्याची मान मु रगाळावी. तु झ्या मु लातील प्रथम नर मोबदला दे ऊन सोडवून
घ्यावा. 14 पु ढील काळी तु मची मु लेबाळे िवचारतील की हे काय? ते व्हा त्यांना सां ग, ‘����
������� ������������ ����������� �������� ������ �������� �����
����� �����. 15 आिण फारो आम्हांस िमसर सोडू न जाऊ दे ईना, ते व्हा परमे श्वराने िमसर
दे शामधील मनु ष्य व पशू यांचे सवर् प्रथम नर मारून टाकले ; आिण म्हणूनच आम्ही उदरातून
िनघाले ल्या सवर् प्रथम नरांचा मी परमे श्वरास बली अिपर्तो. पण माझे सवर् ज्ये ष्ठ पु त्र दे ऊन
सोडवून घे तो. 16 तु झ्या हातावर आिण तु झ्या दोहो डोळ्यां च्या मध्यभागी हे स्मारक िचन्ह व्हावे .
कारण परमे श्वराने आपल्या हाताच्या बलाने आम्हां ला िमसर दे शातून बाहे र आणले .”
. 40:34-38; . 9:15-23; 1
8:10-11
फारोने लोकांस जाऊ िदले , परं तु परमे श्वराने लोकांस पिलष्टी लोकां च्या दे शातून जवळची
वाट असताना दे खील त्यातून जाऊ िदले नाही “����� ������ ����� �� ��� �����
���� ���� ������ ��� �����, असे दे वाला वाटले .” 18 म्हणून दे वाने त्यांना दुसर्या
मागार्ने तांबड ा समु दर् ाजवळील रानातून ने ले. इस्राएल लोक िमसरामधून सशस्त्र बाहे र
िनघाले होते . 19 मोशे ने योसे फाच्या अस्थी आपल्याबरोबर घे तल्या. कारण मरण्यापूवीर्
योसे फाने आपणाकरता इस्राएली पु त्रांकडू न वचन घे तले होते . तो म्हणाला होता, “���
������ ������� �������� ������ ������ ������ ����� �������� ����
�������� ���� ����.” 20 मग ते सु क्कोथ नगराहन
ू रवाना झाले व रानाजवळील
21
एथामात त्यांनी तळ िदला.
त्यांनी रात्रंिदवस चालावे म्हणून परमे श्वर िदवसा त्यांना मागर्
दाखिवण्यासाठी मे घस्तं भाच्या ठायी आिण रात्री त्यांना प्रकाश दे ण्यासाठी अग्नीस्तं भाच्या
ठायी त्यां च्यापु ढे चालत असे . 22 िदवसा मे घस्तं भ व रात्री अग्नीस्तं भ लोकांपुढून कधी दरू होत
नसत.
17

14
परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 2 “������� ������ ��� ���� ��, तु म्ही मागे िफरून
िमग्दोल व समु दर् यां च्यामध्ये व बआल-सफोन जवळ असले ल्या पीहहीरोथ ये थे तळ दे ऊन
रात्री मु क्काम करावा. 3 इस्राएली लोकां िवषयी फारो म्हणे ल, ते रानात भटकत आहे त. रानात
त्यांचा कोंडमारा झाला आहे . 4 मी फारोचे मन कठीण करीन व तो त्यांचा पाठलाग करीन. मी
फारो व त्याची से ना यांचा पराभव करून गौरवशाली होईन, मग िमसराच्या लोकांस समजे ल
की मी परमे श्वर आहे .” ����������� ������� ������� ����. 5 इस्राएल लोक
िनसटू न गे ल्याचे िमसराच्या राजाला समजले ते व्हा तो व त्याचे अिधकारी यांचे िवचार बदलले
व आपण हे काय केले असे त्यांना वाटले . फारो म्हणाला, “��� �������� ������ ������
��������� ���� �� ��� ����?” 6 ते व्हा फारोने आपला रथ तयार करण्यास सां िगतले
आिण आपल्या लोकांस घे ऊन तो िनघाला. 7 त्याने सहाशे उ म योद्धे व िमसरातील सवर् रथ
त्यां वरील सरदारांसोबत आपल्याबरोबर घे तले . 8 इस्राएल लोक तर िमसरहन
ू मोठ ा अवसानाने
चालले होते , परं तु परमे श्वराने फारो राजाचे मन कठीण केले . 9 फारोच्या लष्करात पु ष्कळ घोडे स्वार
व रथ होते . िमसरी सै न्याने त्यांचा पाठलाग केला व इस्त्राएल लोकांनी लाल समु दर् व बआलसफोनाच्या दरम्यान पीहहीरोथ ये थे तळ िदला होता ते थे त्यांना गाठले . 10 फारो व िमसरी सै न्य
आपणाकडे ये ताना इस्राएल लोकांनी पािहले , ते व्हा ते अितशय घाबरले ; आिण मदतीसाठी ते
1
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परमे श्वराचा धावा करू लागले .
ते मोशे ला म्हणाले , “�������� ������ ��� ����
�������� ������ ���� ����� ������� ����? आम्हां ला तू िमसरातून बाहे र का
काढले ? 12 िमसरमध्ये आम्ही तु ला नव्हतो का म्हणत की आम्ही आहो ते ठीक आहो, आम्ही
िमसरामध्ये गु लाम म्हणून रािहलो असतो तर बरे झाले असते . ये थे रानात मरून जावे त्यापे क्षा
िमसर्यांचे दास्य पत्करले .” 13 परं तु मोशे ने उ र िदले , “��� ���! िस्थर उभे राहा आिण
परमे श्वर आज तु मचे तारण करील ते पाहा. आजच्या िदवसानं तर हे िमसराचे लोक तु म्हास पु न्हा
कधीही िदसणार नाहीत. 14 परमे श्वर तु मच्याकरता त्यां च्याशी लढे ल, तु म्ही शांत उभे राहा.”
15 मग परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “���� ���� ���� ��� �����? इस्राएल लोकांस
सां ग की पु ढे चला. 16 तू आपली काठी उचल आिण आपला हात समु दर् ावर उगारून तो दुभाग
म्हणजे इस्राएल लोक भर समु दर् ात कोरड ा भूमीवरून चालतील. 17 आिण पाहा, मी स्वतः
िमसर्यांची मने कठीण करीन आिण ते तु मचा पाठलाग करतील. आिण फारो व त्याचे सवर् सै न्य,
स्वार व रथ यांचा पराभव केल्याने माझा मिहमा प्रगट होईल. 18 फारो व त्याचे रथ व त्यांचे स्वार
यांचा पराभव केल्याने माझा मिहमा प्रगट झाला म्हणजे मी परमे श्वर आहे हे िमसरी लोकांस
ू से नेच्या मागे गे ला, आिण मे घस्तं भ
कळे ल.” 19 इस्राएली से नेच्या पु ढे चालणारा दे वाचा दत
त्यां च्या आघाडीवरून िनघून त्यां च्या िपछाडीस उभा रािहला. 20 अशा रीतीने तो िमसराचे लोक
व इस्राएल लोक यां च्यामध्ये उभा रािहला; मे घ व अं धकार होता तरी तो रात्रीचा प्रकाश
दे त होता. रात्रभर एका पक्षाला दुसर्या पक्षाकडे जाता आले नाही. 21 मग मोशे ने तांबड ा
समु दर् ावर आपला हात उगारला, ते व्हा परमे श्वराने रात्रभर पूवकडू न जोराचा वारा वाहवून समु दर्
मागे हटिवला, असा की पाणी दुभागून मध्ये कोरडी जमीन झाली. 22 आिण इस्राएल लोक
कोरड ा वाटे वरून भर समु दर् ातून पार गे ले. समु दर् ाचे पाणी त्यां च्या उजव्या व डाव्या बाजूला
िभं तीसारखे उभे रािहले . 23 त्यानं तर ते व्हा िमसर्यांनी त्यांचा पाठलाग केला. फारोचे सवर् घोडे ,
रथ व स्वार त्यां च्या पाठोपाठ समु दर् ामध्ये गे ले. 24 ते व्हा त्या िदवशी भल्या पहाटे परमे श्वराने
मे घस्तं भातून व अिग्नस्तं भातून खाली िमसराच्या सै न्याकडे पािहले आिण त्यांचा गोंधळ उडवून
त्यांचा पराभव केला. 25 रथाची चाके रुतल्यामु ळे रथावर ताबा ठे वणे िमसराच्या लोकांस कठीण
झाले ; ते व्हा ते मोठ ाने ओरडू न म्हणाले , “��� ����� ���� ����� ��� ��! कारण
परमे श्वर इस्राएलाच्या बाजूने आम्हािवरूद्ध लढत आहे .”
11

26 नं तर परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “���� ��� ��������� ���� ������
���������� ��� �������� ���� ������� ���� ���������, त्यां च्या रथावर
व स्वारां वर ये ईल.” 27 मोशे ने आपला हात समु दर् ावर उगारला ते व्हा िदवस उजाडल्यावर पाणी
पिहल्यासारखे समान पातळीवर आले ; ते व्हा िमसराच्या लोकांनी पळू न जाण्याचा प्रयत्न केला,
परं तु परमे श्वराने त्यांना समु दर् ामध्ये उलथून पािडले . 28 पाणी पूवर्वत झाले व त्याने घोडे , रथ
व स्वारांना गडप केले आिण इस्राएल लोकांचा पाठलाग करणार्या फारोच्या सवर् सै न्याचा नाश
झाला, त्यां च्यातले कोणीही वाचले नाही. 29 परं तु इस्राएली लोक कोरड ा भूमीवरून भरसमु दर्
ओलांडून पार गे ले. ते पाणी त्यां च्या उजव्या व डाव्या हाताला िभं तीप्रमाणे उभे रािहले . 30 ते व्हा
अशा रीतीने त्या िदवशी परमे श्वराने िमसर्यां च्या हातातून इस्त्राएल लोकांस सोडिवले आिण
िमसरी समु दर् तीरी मरून पडले ले इस्राएल लोकांनी आपल्या डोळ्यांनी पािहले . 31 परमे श्वराने
िमसर्यांना आपला प्रबळ हात दाखिवला तो इस्राएल लोकांनी पािहला, ते व्हा त्यांनी परमे श्वराचे
भय धरले आिण परमे श्वरावर व त्याचा से वक मोशे याच्यावरही िवश्वास ठे वला.
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मोशे व इस्राएल लोक यांनी परमे श्वरास हे गीत गाईले . ते म्हणाले ,
“�� ���������� ��� ���� ���� �� ������� ������� ���� ���;
घोडा व स्वार यांना त्याने समु दर् ात उलथून टाकले आहे .
2 परमे श्वर माझे सामथ्यर् व माझे गीत आहे .
तो माझे तारण झाला आहे .
मी त्याची स्तु तीस्तोत्रे गाईन; परमे श्वर माझा दे व आहे ;
तो माझ्या पूवर्जांचा दे व आहे ; मी त्याचे गौरव करीन.
3 परमे श्वर महान योद्धा आहे ;
त्याचे नाव परमे श्वर *आहे .
4 त्याने फारोचे रथ व स्वार यांना समु दर
् ात फेकू न िदले ;
त्याचे िनवडक अिधकारी तांबड ा समु दर् ात बु डाले आहे त.
5 खोल पाण्याने त्यांना बु डिवले ;
ते खोल पाण्यात दगडाप्रमाणे तळापयर्ंत बु डाले .
6 हे परमे श्वरा, तु झा उजवा हात आश्चयर्कारकरीत्या बलशाली आहे ;
त्या हाताने तू शत्रूंचा चु राडा करून टाकलास.
7 तु झ्या वै भवशाली सामथ्यार्ने तू तु झ्यािवरूद्ध बं ड करून उठणार्यांचा नाश करतोस;
अग्नीने वाळले ल्या गवताच्या काड ा जाळाव्या तसे तू त्यांना तु झ्या रागाने जाळू न भस्म करतोस.
8 तु झ्या नाकपु ड ां च्या फुंकराने जलाच्या राशी बनल्या.
जलप्रवाह राशी सारखे उं च उभे रािहले ,
जलाशय सागराच्या उदरी िथजून गे ले.
9 शत्रू म्हणाला, मी त्यांचा पाठलाग करीन, त्यांना गाठीन, मी त्यांची सवर् सं प ी लु टून घे ईन;
त्यामु ळे माझा जीव तृ प्त होईल.
मी तलवार उपसून आपल्या हाताने त्यांचा नाश करीन.
10 परं तु तू त्यां च्यावर आपला फुंकर वायू सोडलास आिण समु दर
् ाच्या पाण्याने त्यांना गडप केले ;
्
ते िशशाप्रमाणे समु दरात खोल पाण्यात तळापयर्ंत बु डाले .
11 हे परमे श्वरा, दे वां मध्ये तु जसमान कोण आहे ?
पिवत्रते ने ऐश्वयर्वान, स्तवनात भयानक,
अद्भुते करणारा असा तु जसमान कोण आहे ?
12 तू तु झा उजवा हात उगारला,
पृ थ्वीने त्यांना िगळू न टाकले .
13 तू उध्दारले ल्या लोकांस तू तु झ्या दयाळू पणाने चालवले आहे स;
तु झ्या सामथ्यार्ने तू त्यांना तु झ्या पिवत्र आिण आनं ददायी प्रदे शात ने ले आहे .
14 इतर राष्ट् रे ही गोष्ट ऐकू न भयभीत होतील;
पिलष्टामध्ये राहणारे लोक भीतीने थरथर कापतील.
15 मग अदोमाचे अिधकारी है राण झाले .
मवाबाचे नायक भीतीने थरथर कापत आहे त
आिण कनानी लोक गिलत झाले आहे त.
16 तु झे सामथ्यर् पाहन
ू ते लोक घाबरतील,
आिण परमे श्वराचे लोक म्हणजे
तू तारले ले लोक िनघून पार जाईपयर्ंत
ते तु झ्या लोकांस काहीही न करता, दगडासारखे एकाच जागी उभे राहतील;
17 तू तु झ्या लोकांस तु झ्या वतनाच्या पवर्तावर घे ऊन जाशील;
1 नं तर
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हे परमे श्वरा, तू आपल्यासाठी केले ले िनवासस्थान हे च आहे .
हे प्रभू, तु झ्या हातांनी स्थािपले ले तु झे पिवत्र स्थान हे च.
18 परमे श्वर सदासवर्दा राज्य करील.”
19 फारोचे घोडे , स्वार व रथ समु दर
् ात गे ले, या प्रकारे परमे श्वराने त्यांना समु दर् ाच्या पाण्यात
गडप केले ; परं तु इस्राएल लोक भरसमु दर् ातून कोरड ा जिमनीवरून चालत पार गे ले.
. 26:59
अहरोनाची बहीण िमयार्म सं देष्टी िहने हाती डफ घे तला आिण ती व इतर िस्त्रया
नाचू लागल्या. िमयार्म हे गीत पु न्हा पु न्हा गात होती; 21 िमयार्मने त्यां च्या गाण्याला ध्रुपद धरले .
“���������� ��� ��; कारण त्याने महान कृत्ये केली आहे त.
त्याने घोडा व स्वार यांना समु दर् ात फेकू न िदले आहे .”
20 त्यानं तर

22 मोशे इस्राएल लोकांस तांबड ा समु दर
् ापासून पु ढे घे ऊन गे ला. ते लोक शूरच्या रानात गे ले;
त्यांनी तीन िदवस रानातून प्रवास केला; पण त्यांना पाणी कोठे िमळाले नाही. 23 तीन िदवस
प्रवास केल्यानांतर ते लोक मारा †नावाच्या िठकाणी पोहोचले ; ते थे पाणी फार कडू असल्यामु ळे
लोकांस ते िपववे ना, म्हणूनच त्या िठकाणाचे नाव मारा पडले . 24 लोक मोशे कडे कुरकुर करीत
म्हणाले , “��� ����� ��� ������?” 25 मोशे ने परमे श्वराचा धावा केला ते व्हा परमे श्वराने
त्यास एक वनस्पती दाखवली. ती त्याने पाण्यात टाकल्यावर ते व्हा ते पाणी गोड झाले . त्या वे ळी
परमे श्वराने इस्राएल लोकांस िवधी व िनयम लावून िदला; तसे च त्याने त्यांचा िवश्वासाची कसोटी
घे तली. 26 तू आपला दे व परमे श्वर याचे वचन मनःपूवर्क ऐकशील आिण त्याच्या दृष्टीने जे योग्य
ते करशील, त्याच्या आज्ञांकडे कान दे शील आिण त्याचे सवर् िवधी पाळशील तर िमसरी लोकां वर
ज्या व्याधी मी पाठवल्या त्यापै की एकही तु जवर पाठिवणार नाही. कारण मी तु ला व्याधी मु क्त
करणारा परमे श्वर‡ आहे .
27 मग ते एलीम ये थे आले ; ते थे पाण्याचे बारा झरे होते व स र खजु रीची झाडे होती; ते व्हा
लोकांनी ते थे पाण्याजवळ तळ िदला.

16
1 मग

इस्राएली लोकांची मं डळी प्रवास करीत एलीम या िठकाणाहन
ू िनघाली व िमसरमधून
िनघाल्यानं तर दुसर्या मिहन्याच्या पं धराव्या िदवशी एलीम व सीनाय यां च्या दरम्यान असले ल्या
सीन रानात ये ऊन पोहचले . 2 त्या रानात इस्राएल लोकां च्या मं डळीने मोशे व अहरोन
यां च्यासं बंधी कुरकुर केली; 3 इस्राएल लोक त्यांना म्हणू लागले की, “�������������
����� �������� ���� ���������� ��� ��� ���� �� ��� ���� ����, कारण
ते थे आम्हां ला खावयास लागणारे सवर् प्रकारचे अन्न भरपूर होते ; परं तु तु म्ही आम्हां ला ये थे
रानात उपासाने मारावे म्हणून आणले आहे .” 4 मग परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “�������
���������� �� �������� ���������� ����; प्रत्ये क िदवशी या लोकांनी
आपल्याला त्या िदवसास पु रे ल एवढे अन्न बाहे र जाऊन गोळा करावे . यावरुन ते माझ्या
िनयमाप्रमाणे चालतात की नाही हे पाहण्यासाठी मी त्यांची परीक्षा पाहीन. 5 सहाव्या िदवशी*
मात्र ते इतर िदवशी गोळा करतात त्याच्या दुप्पट असावे . ते जे गोळा करतील ते ते िशजवतील.”
6 म्हणून मोशे व अहरोन सवर् इस्राएल लोकांस म्हणाले , “�� ���������� ������
����������� �������� �����; ते व्हा िमसरमधून तु म्हास वाचिवणारा परमे श्वर हाच
आहे हे तु म्हास कळे ल. 7 उद्या सकाळी तु म्ही परमे श्वराचे ते ज पाहाल; तु म्ही परमे श्वरािवरुध्द
†
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कुरकुर केली त्याने ती ऐकली आहे . आम्ही कोण की तु म्ही आम्हािवरुध्द कुरकुर करावी?”
8 आिण मोशे म्हणाला, “�������� ������� ���������� ���� ������ ����;
आिण सकाळी पोटभर भाकरी दे ईल; कारण तु म्ही परमे श्वरािवरूद्ध कुरकुर करीत आहा ती त्याने
ऐकली आहे . आम्ही कोण आहो? तु मचे कुरकुरणे आमच्यािवरुध्द नाही तर परमे श्वरािवरुध्द
आहे .” 9 मग मोशे अहरोनाला म्हणाला, “�� ������� ��������� ������� ����
��, तु म्ही परमे श्वराकडे एकत्र या; कारण त्याने तु मच्या तक् रारी ऐकल्या आहे त.” 10 मग
अहरोन सवर् इस्राएल मं डळीशी बोलत असताना सवर् लोकांनी वळू न रानाकडे पािहले ; आिण त्यांना
मे घात परमे श्वराचे ते ज िदसले . 11 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 12 “�� ������� ���������
������� ������ ���� ������ ������� ����, रात्री तु म्ही मांस खाल आिण दररोज
सकाळी तु म्हास पािहजे िततक्या भाकरी खाल; मग परमे श्वर मी तु मचा दे व आहे हे तु म्हास
समजे ल.” 13 त्या सं ध्याकाळच्या वे ळी, ते थे लावे पक्षी ये ऊन छावणीभर पसरले आिण सकाळी
छावणीच्या सभोवती जिमनीवर दव पडले . 14 सूयर् उगवल्यावर दव िवरून गे ले, परं तु त्यानं तर
जिमनीवर खवल्यासारखे िहमकणाएवढे सू म कण पसरले ले िदसले . 15 ते पाहन
ू इस्राएल लोकांनी
एकमे कांना िवचारले , “�� ��� ���?” ���� �� ��� ��� �� ������� ����� ������.
ते व्हा मोशे ने त्यांना सां िगतले , “�������� �� ���� ������� ���������� ��� ���.
16 परमे श्वराने आज्ञा केली आहे ती ही आहे की, प्रत्ये काने आपल्याला जे वढ ा अन्नाची गरज आहे
ते वढे च गोळा करावे ; ज्याच्या तं बत
ू जे वढी माणसे असतील ते वढ ासाठी त्याच्या आहाराप्रमाणे
प्रत्ये की एकएक ओमर गोळा करावे .” 17 इस्राएल लोकांनी तसे केले , कोणी कमी, कोणी जास्त
गोळा केले . 18 त्यांनी ओमरच्या मापाने ते मापून पािहले ; ते व्हा ज्याने अिधक गोळा केले होते त्याचे
अिधक भरले नाही. तसे च ज्याने थोडे गोळा केले होते त्याचे काही कमी भरले नाही. प्रत्ये काने
आपआपल्या आहाराच्या मानाने ते गोळा केले . 19 मोशे ने लोकांस सां िगतले , “������ ������
������ ���������� ���� ���.” 20 परं तु लोकांनी मोशे चे ऐकले नाही, काही लोकांनी
त्या अन्नातून सकाळपयर्ंत ठे वले त्यामध्ये िकडे पडले व त्याची घाण ये ऊ लागली. त्यावरून मोशे
त्यां च्यावर फार रागावला. 21 प्रत्ये क िदवशी ते लोक आपल्याला पु रे से अन्न गोळा करीत, ऊन
फार वाढल्यावर ते िवतळू न जाई. 22 सहाव्या िदवशी त्यांनी दुप्पट म्हणजे प्रत्ये क माणशी दोन
ओमर गोळा केले . ते व्हा मं डळीचे सवर् पु ढारी लोक मोशे कडे आले व त्यांनी हे त्यास कळवले . 23 तो
त्यांना म्हणाला, “����������� ������ ��� ��� ��, उद्या िवश्रामवार, परमे श्वराचा
पिवत्र शब्बाथ आहे . तु म्हास भाजावयाचे ते भाजा आिण िशजवायचे ते िशजवा आिण जे काही
उरे ल ते आपल्यासाठी सकाळपयर्ंत ठे वावे .” 24 मोशे ने सां िगतल्याप्रमाणे त्यांनी ते सकाळपयर्ंत
ठे वले . पण त्याची घाण सु टली नाही िकंवा त्यामध्ये कोठे ही िकडे पडले नाहीत. 25 मग मोशे
म्हणाला, “�� �� ��, कारण आज परमे श्वराचा शब्बाथ आहे , आज रानात ते तु म्हास िमळावयाचे
नाही. 26 तु म्ही सहा िदवस ते गोळा करावे , परं तु आठवड ाचा सातवा िदवस हा शब्बाथ आहे .
त्या िदवशी काही िमळणार नाही.” 27 तरी काही लोक सातव्या िदवशी ते गोळा करावयास बाहे र
गे ले, परं तु त्यांना काहीच िमळाले नाही. 28 नं तर परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “������ �����
� ���� ���� �������� ������ ����� ��������? 29 पाहा परमे श्वराने तु म्हास
शब्बाथ िदला आहे ; म्हणून सहाव्या िदवशी तो तु म्हास तो दोन िदवस पु रे ल एवढे अन्न दे तो,
ते व्हा सातव्या िदवशी आपआपल्या िठकाणी स्वस्थ असावे , आपले स्थान सोडू न कोणीही बाहे र
जाऊ नये .” 30 याप्रमाणे लोकांनी सातव्या िदवशी िवसावा घे तला. 31 इस्राएल लोकांनी त्या
अन्नाचे नाव मान्ना ठे वले ; ते धण्यासारखे पांढरे असून त्याची चव मध घालून केले ल्या पोळीसारखी
होती. 32 मोशे म्हणाला, “����������� ��� ����� ���� ��� �� ������� �� ���
����� ����������� ��������� ����� ����. मी तु म्हास िमसर दे शातून काढून
ने ल्यावर रानात कसे अन्न िदले हे त्यांना समजे ल.” 33 ते व्हा मोशे ने अहरोनाला सां िगतले , “��
����� �� ��� ��������� �� ��� ������ ���. तो परमे श्वरापु ढे सादर करण्यासाठी
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आपल्या पु ढील िपढ ांसाठी राखून ठे व.”
मग परमे श्वराने मोशे ला िदले ल्या आज्ञे पर् माणे
अहरोनाने परमे श्वराच्या आज्ञापटापु ढे †ते भांडे ठे वले . 35 इस्राएल लोक तो मान्ना चाळीस वष,
कनान दे शाच्या सरहद्दीपयर्ंत जाऊन पोहोचे पयर्ंत खात होते . 36 एक ओमर मान्ना म्हणजे “��
����� ����� ���‡” ���.

17
. 20:1-13
सवर् इस्राएल लोकांचा समु दाय सीनच्या रानातून एकत्र प्रवास करत गे ला, परमे श्वराने
त्यांना आज्ञा केल्याप्रमाणे ते िठकिठकाणाहन
ू प्रवास करत रफीिदम ये थे गे ले आिण त्यांनी
ते थे तळ िदला; ते थे त्यांना प्यावयास पाणी िमळे ना. 2 ते व्हा इस्राएल लोक मोशे िवरूद्ध उठले
व त्याच्याशी भांडू लागले . ते म्हणाले , “�������� �������� ���� ��.” ����
������� �������, “������ ���� �� ������? तु म्ही परमे श्वराची परीक्षा का
पाहत आहात?” 3 परं तु लोक तहाने ने कासावीस झाले होते म्हणून ते मोशे कडे कुरकुर करीतच
रािहले ; ते म्हणाले , “�� �������� ���� ������� ����� �� �����? आमची मु ले,
गु रे ढोरे यांना पाण्यावाचून मारण्यासाठी ते थन
ू आम्हां ला तू ये थे आणले स काय?” 4 ते व्हा मोशे
परमे श्वराकडे धावा करून म्हणाला, “�� �� ������ ��� ���? ते तर मला दगडमार
करावयास उठले आहे त.” 5 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “�� ������� ��������� ��.
त्यां च्यापै की काही वडील माणसे तु जबरोबर घे . नील नदीच्या पाण्यावर तू जी काठी आपटली
होतीस ती हाती घे ऊन लोकां च्या पु ढे चाल. 6 पाहा, होरे ब डोंगरावरील एका खडकावर मी
तु झ्यापु ढे उभा राहीन, त्या खडकावर ती काठी आपट, त्यातून पाणी िनघे ल. म्हणजे ते हे लोक
िपतील,” ������ �� ���� ������������� ��������� ����. 7 मोशे ने त्या
िठकाणाचे नाव मस्सा *व मरीबा †ठे वले ; कारण या िठकाणी इस्राएल लोकांनी ते थे कलह केला
आिण “�������� ����������� ��� ����� ����” ��� ������ �����������
������� ������.
1

. 14:7; . 13:29; 14:25
ये थे अमाले की लोक इस्राएल लोकां वर चालून आले आिण त्यांनी त्यां च्याशी लढाई
केली. 9 ते व्हा मोशे यहोशवाला ‡म्हणाला, “���� ������ ���� � ������� ����
����� ���������� ���� ��; दे वाने मला िदले ली काठी हातात घे ऊन मी डोंगराच्या
माथ्यावर उभा राहीन.” 10 यहोशवाने मोशे ची आज्ञा मानली व त्याप्रमाणे दुसर्या िदवशी तो
अमाले की लोकां िवरूद्ध लढावयास गे ला, त्या वे ळी मोशे , अहरोन व हरू हे डोंगराच्या माथ्यावर
गे ले. 11 जे व्हा मोशे हात वर करी ते व्हा लढाईत इस्राएलाची सरशी होई; परं तु जे व्हा तो हात
खाली करी ते व्हा अमाले की लोकांची सरशी होई. 12 काही वे ळाने मोशे चे हात थकू न गे ले. ते व्हा
त्यांनी एक धोंडा घे ऊन मोशाच्या खाली ठे वला व तो त्यावर बसला आिण नं तर एका बाजूने
अहरोन व दुसर्या बाजूने हरू यांनी आधार दे ऊन मोशे चे हात सूयर् मावळे पयर्ंत तसे च वर िस्थर
धरून ठे वले . 13 ते व्हा यहोशवाने या लढाईत तलवारीच्या धारे ने अमाले की लोकांचा पराभव केला.
14 नं तर परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “���� ��������� �� ���� ������ ��� �������
����� ��� ��� �������� ����. कारण मी अमाले की लोकांस पृ थ्वीतलावरून नक्की
पूणर्पणे नष्ट करीन.” 15 मग मोशे ने ते थे एक वे दी बां धन
ू ितला “�������� ���� �����”§
16
��� ��� ����.
आिण तो म्हणाला, “������������� ���������� �������
8 रफीिदम
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������� ��� ����������� ����������� ���������� �������������
����� ����.”

18

. 1:9-18
दे वाने मोशे व इस्राएल लोक यां च्यासाठी जे केले तसे च त्यांना परमे श्वराने िमसर दे शातून
सोडवून बाहे र आणले यासं बंधी मोशे चा सासरा िमद्यांनी याजक इथ्रो याने ऐकले ; 2 मोशे ने आपली
पत्नी िसप्पोरा पूवीर् परत पाठवली होती, ितला आिण ितच्या दोन पु त्रांना घे ऊन मोशे चा सासरा
इथ्रो आला; 3 पिहल्या मु लाचे नाव गे षोर्म *होते कारण त्याचा जन्म झाला त्यावे ळी मोशे म्हणाला
होता, “�� �� ����� ���� ���.” 4 दुसर्या मु लाचे नाव एिलये जर †असे होते , कारण तो
जन्मला ते व्हा मोशे म्हणाला होता, “������ ���������� ������ ��� ��� ����
� ��� �������� ����������� ������.” 5 ते व्हा इथ्रो रानात दे वाच्या पवर्ताजवळ
जे थे मोशे ने तळ िदला होता ते थे त्याची पत्नी िसप्पोरा व त्याचे दोन पु त्र घे ऊन मोशे कडे आला.
6 त्याने मोशे ला िनरोप पाठवला, “�� ���� �����, इथ्रो, तु झी पत्नी व ितचे दोन पु त्र
यांना घे ऊन तु झ्याकडे आलो आहे .” 7 ते व्हा मोशे आपल्या सासर्याला सामोरा गे ला; त्याने
त्याच्यापु ढे लवून त्यास नमन केले , आिण त्याचे चु ं बन घे तले . त्या दोघांनी एकमे कांची खु शाली
िवचारल्यावर ते तं बत
ू गे ले. 8 परमे श्वराने इस्राएली लोकांसाठी फारोचे व िमसरी लोकांचे काय
केले , तसे च िमसराहन
ू प्रवास करताना काय काय सं कटे आली व कसा त्रास झाला परमे श्वराने
त्यांना कसे वाचवले ती सवर् हिककत मोशे ने आपल्या सासर्याला सां िगतली. 9 परमे श्वराने
इस्राएल लोकांसाठी ज्या चां गल्या गोष्टी केल्या त्या ऐकल्यावर आिण िमसराच्या लोकांपासून
परमे श्वराने इस्राएल लोकांस स्वतं तर् केले म्हणून इथ्रोला फार आनं द झाला. 10 इथ्रो म्हणाला,
“������ ������� ������������ � �������� ������� ������ ������
������ ������� ������������ �������� �������� ���� �� ��������
���� ���. 11 परमे श्वर सवर् दे वां हन
ू श्रेष्ठ आहे हे आता मला कळले . इस्राएल लोकांपेक्षा
स्वत:ला श्रेष्ठ मानत असले ल्या िमसरी लोकांचे त्याने काय केले हे मला समजले .” 12 मग मोशे चा
सासरा इथ्रो याने दे वाला होमबली व यज्ञ केले . नं तर अहरोन इस्राएलाच्या सवर् विडलांसह
मोशे चा सासरा इथ्रो यां च्याबरोबर दे वासमोर जे वण करावयास आला.
1
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दुसर्या िदवशी मोशे लोकांचा न्यायिनवाडा करावयास बसला आिण सकाळपासून
सं ध्याकाळपयर्ंत लोक मोशे समोर उभे होते . 14 मोशे लोकांसाठी काय काय करतो ते इथ्रोने पािहले
ते व्हा तो म्हणाला, “�� ���������� �� �� ����� �� ��� ���? तू एकटाच न्यायिनवाडा
करण्यासाठी बसतोस आिण सकाळपासून सं ध्याकाळपयर्ंत सवर् लोक तु झ्याभोवती उभे राहतात ते
का?” 15 मोशे आपल्या सासर्यास म्हणाला, “������ ������ ������������� ���
��������� �����. 16 लोकांचा काही भांडणतं टा असे ल तर ते माझ्याकडे ये तात ते व्हा मी
त्यांचा आपसांत िनवाडा करतो आिण दे वाचे िनयम व िवधी यांचे िशक्षण त्यांना दे तो.” 17 परं तु
मोशे चा सासरा त्यास म्हणाला, “�� �� ����� �� ������ ����. 18 तु झ्या एकट ासाठी
हे काम फार आहे , त्यामु ळे तू थकू न जातोस व लोकही थकू न जातात हे काम तु ला एकट ाला
करवणार नाही. 19 तर आता माझे ऐक, मी तु ला सल्ला दे तो, आिण दे व तु ला मदत करो. या
लोकांचा दे वाकडे तू मध्यस्थ हो आिण यांची प्रकरणे दे वापाशी ने . 20 तू त्यांना िनयम व िवधी
यासं बंधी िशक्षण दे ; त्यांनी कोणत्या मागार्ने चालावे व कोणते काम करावे त्यांना तू समजावून
सां ग. 21 तू लोकांमधून कतर्बगार दे वाचे भय धरणारे , व िवश्वासू, सत्यिप्रय, अन्याय न करणारे
असे लोक िनवडू न घे ; त्यांना हजार लोकां वर, शं भर लोकां वर, पन्नास लोकावर आिण दहा लोकां वर
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नायक म्हणून ने म.
जर अगदी महत्वाची बाब
असे ल तर ितचा न्यायिनवाडा करण्याकरता तो वाद नायकांनी तु झ्याकडे आणावा, परं तु लहानसहान
प्रकरणांसंबंधी त्यांनी स्वत: िनणर्य द्यावे त. अशा प्रकारे तु झे काम सोपे होईल तसे च तु झ्या
कामात ते वाटे करी होतील. 23 तू असे करशील व दे व तु ला आज्ञा दे ईल तर तू िटकशील, आिण
हे सवर् लोक शांतीने आपल्या िठकाणास पोहचतील.” 24 ते व्हा मोशे ने इथ्रोच्या म्हणण्याप्रमाणे
केले . 25 मोशे ने इस्राएल लोकांतन
ू चां गले लोक िनवडले आिण त्यांना हजार हजार, शं भर शं भर,
पन्नास पन्नास व दहा दहां वर नायक म्हणून ने मले . 26 ते लोकां वर न्यायाधीश झाले . लोक सतत
नायकांकडे आपली गार्हाणी आणू लागले व मोशे ला फार महत्वाच्या प्रकरणांबद्दलच िनकाल
दे ण्याचे काम करावे लागे . 27 मग थोड ाच िदवसानी मोशे ने आपला सासरा इथ्रो याला िनरोप
िदला आिण इथ्रो माघारी आपल्या घरी गे ला.
22 या नायक लोकांनी लोकांचा न्यायिनवाडा करावा;
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िमसरामधून प्रवासास िनघाल्यानं तर ितसर्या मिहन्यात इस्राएल लोक सीनायच्या रानात
ये ऊन पोहोचले . 2 ते लोक रफीिदम सोडू न सीनायच्या रानात आले होते ; इस्राएल लोकांनी
पवर्तासमोर आपला तळ िदला. 3 ते व्हा मोशे पवर्त चढून दे वाकडे गे ला. परमे श्वराने त्यास
पवर्तावरून हाक मारून सां िगतले की, “�� ���������� �������� �� ����, इस्राएल
लोकांस हे सां ग. 4 िमसर्यांचे मी काय केले आिण तु म्हास गरुडाच्या पं खावर उचलून घे ऊन
माझ्याजवळ कसे आणले हे तु म्ही पािहले आहे . 5 म्हणून मी आता तु म्हास सां गतो की तु म्ही माझी
वाणी खरोखर ऐकाल आिण माझ्या कराराचे पालन कराल, तर सवर् लोकांमध्ये माझा खास िनधी
व्हाल. सवर् पृ थ्वी माझी आहे . 6 तु म्ही मला, याजक राज्य, पिवत्र राष्ट् र व्हाल. तू इस्राएल
लोकांस हे च सां ग.” 7 मोशे ने ये ऊन लोकां च्या विडलांना एकत्र बोलावले ; परमे श्वराने त्यास जी
वचने सां गण्याची आज्ञा केली होती ती सवर् त्याने त्यां च्यापु ढे सां िगतली. 8 आिण सवर् लोक िमळू न
म्हणाले , “����������� ���������� ���� ����� ���.” ������ ����������
������� ������ ��������. 9 आिण परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “�� ��� ����
��������� ���� �������� ����� ��� ���� ������������� ����� ����
������ ��� ����;” ������� ����� ���������� ������� ����, मोशे ने लोकांचे
म्हणणे परमे श्वरास सां िगतले . 10 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “�� ���� �� ��� �����
������ ������ ��; त्यांनी आपले कपडे स्वच्छ धु वावे त. 11 ितसर्या िदवशी त्यांनी
तयार रहावे , कारण ितसर्या िदवशी सवर् लोकांदेखत परमे श्वर सीनाय पवर्तावर उतरे ल. 12 परं तु
लोकांसाठी ते थे सीमारे षा आखून लोकांनी ती ओलांडू नये , त्यांना बजावून सां ग; पवर्तावर कोणीही
चढू नये जो कोणी पवर्ताला स्पशर् करे ल तो खास आपल्या िजवाला मु केल. 13 कोणीही त्यास हात
लावू नये . हात लावला तर त्यास दगडमार करावी िकंवा बाणांनी िवं धावे , तो पशू असो िकंवा
मनु ष्य असो, त्यास िजवं त ठे वू नये . िशं गाचा दीघर् आवाज होईल ते व्हा लोकांनी पवर्ताजवळ
यावे .” 14 मग मोशे पवर्तावरून खाली उतरला; तो लोकांकडे गे ला व दे वाच्या भे टीसाठी त्याने
त्यांना पिवत्र केले . लोकांनी आपले कपडे धु वन
ू स्वच्छ केले . 15 मग मोशे लोकांस म्हणाला,
“��� ���� ������ ������ ��� ���������� ���� ����. तोपयर्ंत स्त्रीस्पशर्
करू नका.” 16 ितसरा िदवस उजडताच मे घगजर्ना झाली व िवजा चमकू लागल्या, पवर्तावर
दाट ढग आले आिण प्रचं ड िशं गाचा फार आवाज होऊ लागला. ते व्हा छावणीत राहणारे सवर्
लोक थरथर कापू लागले . 17 नं तर मोशे ने लोकांस छावणीतून बाहे र काढून दे वाच्या दशर्नाला
बाहे र आणले आिण ते पवर्ताच्या तळाजवळ उभे रािहले . 18 परमे श्वर सीनाय पवर्तावर अग्नीतून
उ रला म्हणून तो पवर्त धु राने झाकू न गे ला. भट् टीतून ये णार्या धु रासारखा त्याचा धूर वर आला,
आिण सवर् पवर्त थरथरू लागला.* 19 िशं गाचा आवाज मोठमोठा होऊ लागला. ते व्हा मोशे बोलू
*
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लागला आिण दे व त्यास आपल्या वाणीने उ र दे त गे ला.
परमे श्वराने पवर्ताच्या िशखरावर
उतरून मोशे ला सीनाय पवर्ताच्या िशखरावर बोलावले . ते व्हा तो पवर्तावर गे ला. 21 परमे श्वर
मोशे ला म्हणाला, “�� ���� �� ��� ������ ������ ���� �� ������� �������
������� �������� ��� ��� �� �������� ����� ��� ���. जर ते तसे करतील
तर बरे च जण मरतील. 22 तसे च परमे श्वराजवळ ये णार्या याजकांनीही पिवत्र व्हावे ; नाहीतर
परमे श्वर त्यांना िशक्षा करील.” 23 मोशे ने परमे श्वरास सां िगतले , “��� ����� ��������
��� ����� �����, कारण तूच स्वत: आम्हां ला मयार्दा घालून िदली व सक्त ताकीद िदली व
तो अिधक पिवत्र करण्यास सां िगतले .” 24 परमे श्वर त्यास म्हणाला, “�� ���� ��������
�� � ���� ������ �������� ����������� ��� ��, परं तु याजक िकंवा इतर लोकांस
इकडे ये ऊ दे ऊ नको; ते जर माझ्याजवळ ये तील तर मी त्यांना िशक्षा करीन.” 25 मग मोशे ने खाली
जाऊन लोकांस हे सां िगतले .
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दे वाने ही सवर् वचने सां िगतली, 2 मी परमे श्वर तु झा दे व आहे . ज्याने तु ला िमसर दे शातून,
गु लामिगरीतून सोडवून आणले . 3 माझ्यासमोर तु ला इतर कोणते ही दुसरे दे व नसावे त. 4 तू
आपल्यासाठी कोरीव मूतीर् करू नकोस; वर आकाशातील, खाली पृ थ्वीवरील व पृ थ्वीखालच्या
जलातील कशाचीही प्रितमा करू नकोस; 5 त्यांची से वा करू नको; िकंवा त्यां च्या पाया पडू नकोस;
कारण मी परमे श्वर तु झा दे व ईष्यार्वान दे व आहे . जे माझा िवरोध करतात, त्यां च्या मु लांना ितसर्या
चौथ्या िपढीपयर्ंत विडलां च्या अपराधाबद्दल िशक्षा करतो; 6 परं तु जे माझ्यावर प्रेम करतात व
माझ्या आज्ञा पाळतात अशां च्या हजारो िपढ ां वर मी दया करतो. 7 तु झा दे व परमे श्वर याचे नाव
तू व्यथर् घे ऊ नकोस; कारण जो परमे श्वराचे नाव व्यथर् घे ईल त्याची तो गय करणार नाही. 8 शब्बाथ
िदवस हा पिवत्र िदवस म्हणून पाळण्याची आठवण ठे व; 9 सहा िदवस श्रम करून तू तु झे कामकाज
करावे स; 10 परं तु सातवा िदवस तु झा दे व परमे श्वर याचा शब्बाथ आहे , म्हणून त्या िदवशी तू,
तु झा पु त्र, तु झी कन्या, तु झे दास व दासी यांनी तसे च तु झे पशू, िकंवा तु झ्या वे शीत राहणार्या
परकीयांनीही कोणते ही कामकाज करु नये ; 11 कारण परमे श्वराने सहा िदवस काम करून आकाश,
पृ थ्वी, समु दर् व त्यातील सवर्काही उत्पन्न केले आिण त्यानं तर सातव्या िदवशी िवसावा घे तला; या
प्रमाणे परमे श्वराने शब्बाथ िदवस हा आशीवार्द दे ऊन तो पिवत्र केला आहे . 12 आपल्या बापाचा व
आपल्या आईचा मान राख म्हणजे त्यामु ळे परमे श्वर तु झा दे व जो दे श तु ला दे त आहे त्या दे शात तू
िचरकाळ राहशील. 13 खून करू नकोस. 14 व्यिभचार करू नकोस. 15 चोरी करू नकोस. 16 आपल्या
शे जार्यािवरूद्ध खोटी साक्ष दे ऊ नकोस. 17 “�� ������ ������������ ����� ���
��� ����; आपल्या शे जार्याच्या पत्नीचा लोभ धरू नकोस; आपल्या शे जार्याचा दासदासी,
बै ल, गाढव, िकंवा त्याच्या कोणत्याही वस्तूचा लोभ धरु नकोस.”
1

18 लोकांनी पवर्तावरील ढगांचा गडगडाट ऐकला, िवजांचा चकचकाट पािहला, िशं गाचा नाद
होत आहे व पवर्तातून धूर वर चढताना पाहन
ू भीतीने त्यांचा थरकाप झाला. ते दरू उभे रािहले .
19 ते मोशे ला म्हणू लागले आमच्याशी तूच बोल, आम्ही ऐकू ; दे व आमच्याशी न बोलो, तो बोले ल
तर आम्ही मरून जाऊ. 20 मग मोशे लोकांस म्हणाला, “��� ���, कारण तु मची परीक्षा करावी
आिण त्याचे भय तु मच्या डोळ्यांपुढे राहन
ू तु म्ही पाप करू नये यासाठी दे व आला आहे .” 21 मोशे ,
ढगां च्या दाट अं धारात, जे थे दे व होता ते थे गे ला, तोपयर्ंत लोक पवर्तापासून लांब उभे रािहले .

मग परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “�� ������� ������ ��� ����, मी तु मच्याशी
आकाशातून बोललो हे तु म्ही प्रत्यक्ष पािहले आहे . 23 माझ्या बरोबरीला दुसरे दे व करू नका
22
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आपल्यासाठी सोन्यारुप्याचे दे व करू नका.”
माझ्यासाठी मातीची वे दी बां धा आिण ितजवर
तु झी में ढरे व तु झे बै ल यांची होमापर्णे व शां त्यपर्णे वाहा; जे थे जे थे मी माझ्या नावाची आठवण
व्हावी म्हणून मी सां गतो ते थे ते थे मी ये ऊन तु म्हास आशीवार्द दे ईन. 25 तु म्ही जर दगडाची
वे दी बां धणार असाल तर ती घडले ल्या िचर्याची नसावी; कारण तु म्ही आपले हत्यार दगडाला
लावल्यास तो भ्रष्ट होईल. 26 तु झ्या शरीराची नग्नता माझ्या वे दीवर िदसून ये ऊ नये म्हणून तू
पायर्यांनी चढता कामा नये .

21
. 15:12-18;
. 25:39-55
आता जे इतर िनयम तू इस्राएल लोकांस लावून द्यावे त ते हे च: 2 तु म्ही जर एखादा इब्री
गु लाम िवकत घे तला तर त्याने फक्त सहा वष काम करावे ; सातव्या वषीर् त्याच्याकडू न काही भरपाई
न घे ता त्यास मु क्त होऊन जाऊ द्यावे . 3 जर तो एकटाच आला असे ल तर त्याने मु क्त होताना
एकटे च िनघून जावे ; परं तु जर तो त्याची पत्नी घे ऊन आला असे ल तर त्याने त्याच्या पत्नीला
घे ऊन जावे . 4 जर तो एकटा आला असे ल तर त्याच्या मालकाने त्यास पत्नी करून द्यावी; ितला
पु त्र िकंवा कन्या झाल्या असतील तर ती व ितची मु ले मालकाची राहतील; त्याने एकट ाने च
जावे . 5 मी माझ्या मालकावर व माझ्या पत्नीमु लां वर प्रेम करतो, मी मु क्त होऊ इिच्छत नाही,
असे जर तो स्पष्टपणे सां गतो, 6 तर त्याच्या मालकाने त्यास दे वासमोर अथवा त्यास दाराच्या
चौकटीजवळ उभे करावे व अरीने त्याचा कान टोचावा. मग तो त्याची आयु ष्यभर चाकरी करील.
7 कोणी आपली कन्या गु लाम म्हणून िवकली तर ितने पु रुष गु लामाप्रमाणे मु क्त होऊन जाऊ नये .
8 ितच्या मालकाने ितला आपली पत्नी करून घे ण्याचे ठरवले असे ल, पण पु ढे ितच्यावरून त्याची
मजीर् उडाली तर त्याने खं डणी घे ऊन ितची मु क्तता करावी. ितला परक्या लोकांस िवकण्याचा
त्यास अिधकार नाही. ितच्याशी कपटाने वागल्यामु ळे ितला िवकण्याचा त्यास अिधकार नाही.
9 आपल्या मु लासाठी पत्नी म्हणून ितला ठे वून घ्यायची ितच्या मालकाची इच्छा असे ल, तर त्याने
ितला आपल्या स्वतःच्या मु लीप्रमाणे वागवावे . 10 त्याने दुसर्या स्त्रीशी लग्न केले तरी त्याने
पिहल्या पत्नीस अन्न वस्त्र कमी पडू दे ऊ नये , िकंवा ितच्या वै वािहक अिधकारांना बाधा ये ऊ
दे ऊ नये . 11 या तीन गोष्टी त्याने ितच्यासाठी केल्या नाहीत तर मग ती त्यास काही खं डणी न दे ता
मु क्त होईल.
1

12 कोणी एखाद्याला मारले व त्यामु ळे तो मे ला तर त्यास अवश्य िजवे मारावे . 13 पूवर्संकल्प न
करता, पण आपघाताने जर एखाद्याच्या हातून कोणाचा मृ त्यू झाला. तर त्यास पळू न जात ये ईल
असे िठकाण मी ने मन
ू दे ईल. 14 परं तु जर कोणी एकाने जाणूनबु जून व ठरवून रागाने िकंवा द्वे षाने
दुसर्या मनु ष्यास ठार मारले तर मात्र त्यास िशक्षा करावी; त्यास वे दीपासून खे चन
ू आणून ठार
मारावे . 15 कोणी आपल्या िपत्याला िकंवा आईला मारहाण करील त्यास अवश्य ठार मारावे . 16 जो
कोणी एखाद्याला चोरून ने ऊन िवकेल िकंवा त्याच्याकडे तो सापडे ल तर त्यास अवश्य िजवे मारावे .
17 जो कोणी आपल्या िपत्याला िकंवा आईला िशव्याशाप दे ईल त्या मनु ष्यास अवश्य िजवे मारावे .
18 दोघे जण भांडत असताना एकाने दुसर्याला दगड िकंवा ठोसा मारला आिण त्यामु ळे तो मे ला
नाही, पण त्यास अं थरूणात पडू न रहावे लागले , 19 तर मारणार्याने त्यास त्याच्या वाया गे लेल्या
वे ळेबद्दल नु कसान भरपाई द्यावी व तो मनु ष्य बरा होईपयर्ंत त्याच्यासाठी लागणारा खचर् द्यावा.
20 काही वे ळा लोक आपल्या गु लामाला िकंवा गु लाम स्त्रीला छडीने मारहाण करतात, त्यामु ळे
जर तो गु लाम िकंवा ती गु लाम स्त्री मरण पावली तर त्यांना मारणार्याला अवश्य िशक्षा करावी;
21 पण तो एकदोन िदवस िजवं त रािहला तर मालकाला िशक्षा होणार नाही कारण तो त्याचे च धन
आहे . 22 दोघे जर मारामारी करीत असतील व त्यांचा धक्का एखाद्या गरोदर स्त्रीला लागला आिण
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त्या स्त्रीचा गभर्पात झाला पण ितला इतर कोणतीही इजा झाली नाही, तर ज्याचा धक्का ितला
लागला ितचा पती न्यायाधीशां च्या सल्ल्याने जो दं ड ठरवील तो दं ड त्याने द्यावा. 23 पण दुसरी
काही जास्त इजा झाल्यास िजवाबद्दल जीव, 24 डोळ्याबद्दल डोळा, दाताबद्दल दात, हाताबद्दल
हात, पायाबद्दल पाय, 25 चटक्याबद्दल चटका, ओरखड ाबद्दल ओरखडा, व जखमे बद्दल जखम
असा बदला घ्यावा. 26 जर एखाद्याने आपल्या गु लामाच्या िकंवा गु लाम स्त्रीच्या डोळ्यावर
मारल्यामु ळे त्याचा िकंवा ितचा डोळा गे ला तर त्याने त्यास मु क्त करावे . 27 एखाद्या मालकाने
आपल्या पु रुष दासाच्या िकंवा स्त्री दासीच्या तोंडावर मारल्यामु ळे त्याचा िकंवा ितचा दात पडला
तर त्याने त्यास दास्यमु क्त करून जाऊ द्यावे .
28

एखाद्याच्या बै लाने एखाद्या पु रुषाला िकंवा स्त्रीला हुंदडू न िजवे मारले तर त्या बै लाला
दगडमार करून िजवे मारावे , त्या बै लाचे मांस कोणी खाऊ नये , परं तु त्या बै लाच्या मालकाला सोडू न
द्यावे . 29 परं तु त्या बै लाला हुंदडण्याची सवयच असली आिण त्यािवषयी त्याच्या मालकाला सूचना
केली असूनही त्याने त्या बै लाला बां धन
ू ठे वले नाही आिण त्यानं तर कोणा पु रुषाला िकंवा स्त्रीला
त्याने िजवे मारले तर त्याबद्दल त्याचा मालक दोषी आहे , त्या बै लाला धोंडमार करून िजवे मारावे
व त्याच्या मालकालाही िजवे मारावे . 30 त्याच्याकडू न खं डणी मािगतल्यास त्याने आपला प्राण
वाचिवण्यासाठी आपल्यावर लादले ली खं डणी दे ऊन टाकावी. 31 बै लाने एखाद्याच्या पु त्राला
िकंवा कन्ये ला हुंदडू न िजवे मारले तर त्याबाबतीत हाच िनयम लागू करावा. 32 एखाद्या बै लाने जर
कोणाच्या पु रुष दासास िकंवा स्त्री दासीला हुंदडू न ठार मारले तर त्या बै लाच्या मालकाने त्याच्या
मालकाला चांदीची तीस शे केल नाणी* द्यावी आिण त्या बै लालाही दगडमार करावी; 33 एखाद्या
मनु ष्याने बु जले ला खड् डा उकरला िकंवा त्याने खड् डा खणून त्यावर झाकण ठे वले नसे ल आिण जर
कोणाचा बै ल, गाढव वगै रे त्या खड् डयात पडू न मरण पावले तर खड् ड ाचा मालक दोषी आहे ;
34 त्याने त्या जनावराच्या मालकाला भरपाई म्हणून त्याची िकंमत द्यावी आिण ते मरण पावले ले
जनावर खड् ड ाच्या मालकाचे होईल. 35 जर एखाद्याच्या बै लाने दुसर्याच्या बै लाला हुंदडू न
मारून टाकले तर िजवं त रािहले ला बै ल िवकू न आले ले पै से दोघा मालकांनी िवभागून घ्यावे त आिण
मरण पावले ला बै लही िवभागून घ्यावा. 36 परं तु तो बै ल पूवीर्पासून मारका आहे हे ठाऊक असून
मालकाने त्यास बां धन
ू ठे वले नाही, तर त्याने बै लाबद्दल बै ल द्यावा व मरण पावले ला बै ल त्याचा
व्हावा.

22
1 एखाद्याने बै ल िकंवा में ढरू चोरून ते कापले िकंवा िवकू न टाकले तर त्याने एका बै लाबद्दल पाच
बै ल व एका में ढराबद्दल चार में ढरे द्यावीत. 2 चोर घर फोडत असता सापडला व जीव जाईपयर्ंत
मार बसला तर त्याच्या खु नाचा दोष कोणावर ये णार नाही. 3 परं तु तो चोरी करत असता सूयोर्दय
झाला तर मरणार्यावर खु नाचा दोष ये ईल. चोराने नु कसान अवश्य भरून द्यावे . त्याच्याजवळ
काही नसे ल तर चोरीच्या भरपाईसाठी त्याची िवक् री करावी. 4 चोरले ला बै ल, गाढव, में ढरू वगै रे
चोराच्या हाती िजवं त सापडले तर त्याने एकेकाबद्दल दुप्पट परत द्यावी. 5 कोणी आपले जनावर
मोकळे सोडले ते दुसर्याच्या शे तात िकंवा द्राक्षमळ्यात जाऊन चरले व खाल्ले तर आपल्या
शे तातील िकंवा द्राक्षमळ्यातील चां गल्यात चां गल्या िपकातून त्याने त्याचे नु कसान भरून द्यावे .
6 जर कोणी काटे कुटे जाळण्यासाठी आग पे टवली व ती भडकल्यामु ळे धान्याच्या सु ड ा िकंवा
उभे पीक जळाले तर आग पे टवणार्याने नु कसान भरून िदले च पािहजे . 7 कोणी शे जार्याकडे
आपला पै सा िकंवा काही वस्तू ठे वण्यासाठी िदल्या आिण जर ते सवर् त्याच्या घरातून चोरीस
गे ले, तर चोर सापडल्यावर त्याच्या दुप्पट िकंमत चोराने भरून द्यावी. 8 परं तु जर चोर सापडला
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नाही, तर घरमालकाला दे वासमोर घे ऊन *जावे म्हणजे मग त्याने स्वतः त्या वस्तु ला हात लावला
की नाही त्याचा न्याय होईल. 9 जर हरवले ला एखादा बै ल, एखादे गाढव, में ढरू िकंवा वस्त्र
यां च्यासं बंधी दोन मनु ष्यात वाद उत्पन्न झाला, आिण ती माझी आहे अशी कोणी तक् रार केली तर
त्या हक्क सां गणार्या दोन्ही पक्षांनी दे वासमोर †यावे ; ज्याला दे व दोषी ठरवील त्याने आपल्या
शे जार्याला ितच्याबद्दल दुप्पट बदला द्यावा. 10 एखाद्याने आपले गाढव, बै ल, िकंवा में ढरू थोडे
िदवस सां भाळण्याकरता आपल्या शे जार्याकडे िदले , परं तु ते जर मरण पावले , िकंवा जखमी झाले
िकंवा कोणी पाहत नसताना पकडू न ने ले; 11 तर त्या दोघांमध्ये परमे श्वराची शपथ व्हावी. आपण
शे जार्याच्या मालम े ला हात लावला नाही असे सां िगतले तर त्या जनावराच्या मालकाने त्याच्या
शपथे वर िवश्वास ठे वावा; मग त्या शे जार्याला जनावराची िकंमत भरून द्यावी लागणार नाही.
12 त्याच्यापासून खरोखर ते चोरीस गे ले असे ल तर त्याची िकंमत मालकाला भरून द्यावी. 13 जर
ते जनावर कोणी मारून टाकले असे ल तर ते पु राव्यादाखल आणून दाखवावे म्हणजे त्यास भरपाई
भरून द्यावी लागणार नाही. 14 जर कोणी आपल्या शे जार्याकडू न त्याचे जनावर मागून घे तले
मालक ते थे हजर नसताना त्या जनावराला जर इजा झाली िकंवा ते मरण पावले तर त्या मालकाला
त्याची िकंमत अवश्य भरून द्यावी; 15 जर त्या वे ळी ते थे जनावराजवळ मालक असे ल तर मग
भरपाई करावी लागणार नाही; िकंवा ते जनावर भाड ाने घे तले असले तर त्याचे नु कसान भाड ातच
आले आहे .
16 आिण मागणी झाली नाही अशा कुमािरकेला फसवून जर कोणी ितला भ्रष्ट केले तर त्याने
पूणर् दे ज दे ऊन ितच्याशी लग्न केले च पािहजे ; 17 ितच्या िपत्याने त्यास ती दे ण्यास नकार िदला तर
भ्रष्ट करणार्याने ितच्या िपत्याला कुमािरकेच्या रीतीप्रमाणे पै सा तोलून द्यावा. 18 कोणत्याही
चे टिकणीला िजवं त ठे वू नये . 19 पशु गमन करणार्याला अवश्य िजवे मारावे . 20 परमे श्वरािशवाय
दुसर्या दै वतांना बली करणार्याला अवश्य िजवे मारावे . 21 उपर्याचा छळ करू नये िकंवा
त्याच्यावर जु लूम करू नको. कारण िमसर दे शात तु म्हीही उपरी होता. 22 िवधवा िकंवा अनाथ
यांना तु म्ही जाचू नका 23 तु म्ही त्यांना कोणत्याही रीतीने जाचाल आिण ती मला हाक मारतील तर
मी त्यांचे ओरडणे अवश्य ऐकेन; 24 व माझा राग तु म्हावर भडकेल व मी तु म्हास तलवारीने मारून
टाकीन म्हणजे तु मच्या िस्रया िवधवा व तु मची मु ले पोरकी होतील. 25 तु झ्याजवळ राहणार्या
माझ्या एखाद्या गरीब मनु ष्यास तु म्ही उसने पै से िदले तर त्याबद्दल तु म्ही व्याज आकारू नये . 26 तू
आपल्या शे जार्याचे पांघरुण तु झ्याजवळ गहाण ठे वून घे तले तर सूयर् मावळण्याआधी तू त्याचे
पांघरुण त्यास परत करावे ; 27 कारण त्याचे अं ग झाकायला ते वढे च असणार. ते घे तले तर तो
काय पांघरूण िनजे ल? त्याने गार्हाणे केले तर मी त्याचे ऐकेन, कारण मी करुणामय आहे . 28 तू
आपल्या दे वाची िनं दा करू नको िकंवा तु झ्या लोकां च्या राज्यकत्यार्ला शाप दे ऊ नको. 29 आपल्या
हं गामातले व आपल्या फळां च्या रसातले मला अपर्ण करण्यास हयगय करू नको. तु झा प्रथम
जन्मले ला पु त्र मला द्यावा; 30 तसे च प्रथम जन्मले ले बै ल व में ढरे , यांना जन्मल्यापासून सात
िदवस त्यां च्या आईजवळ ठे वावे व आठव्या िदवशी ते मला द्यावे त. 31 तु म्ही माझे पिवत्र लोक
आहात म्हणून फाडू न टाकले ल्या पशूंचे मांस तु म्ही खाऊ नये ; ते कु यांना घालावे .

23
1

खोटी अफवा पसरवू नकोस; दुष्टाच्या हातात हात घालून अन्यायी साक्षी होऊ नकोस.
करण्याकरता पु ष्कळ जणांना तू अनु सरू नकोस, आिण तू पु ष्कळ जणां च्या मागे लागून
वादात न्याय िवपरीत करण्यास बोलू नकोस. 3 एखाद्या गरीब मनु ष्याचा न्याय होताना, त्याची बाजू
खरी असल्यािशवाय त्याचा पक्ष घे ऊ नकोस. 4 आपल्या शत्रूचा हरवले ला बै ल िकंवा एखादे गाढव
2 दुष्टाई
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5 तु झ्या शत्रूचे

मोकाट िफरताना िदसले तर त्यास वळवून ते त्याच्याकडे ने ऊन सोड.
गाढव जास्त
ओझ्याखाली दबून पडले ले िदसले तर तू त्यास सोडू न जाऊ नकोस, तू अवश्य त्याच्याबरोबर राहन
ू
ते सोड. 6 तू आपल्या गरीबाच्या वादात त्याचा योग्य न्याय िवपरीत होऊ दे ऊ नकोस; 7 कोणावरही
खोटे दोषारोप करू नकोस; एखाद्या िनष्पाप वा िनरपराधी ह्यांचा वध करू नकोस. कारण दुष्टाला
मी नीितमान ठरवणार नाही. 8 लाच दे ण्याचा प्रयत्न करील, तर ती तू मु ळीच घे ऊ नकोस; लाच
घे ऊ नको कारण लाच डोळसास आं धळे करते ; आिण नीितमानां च्या म्हणण्याचा िवपरीत न्याय
करते . 9 परक्याला कधीही छळू नकोस, कारण त्याच्या मनोभावने ची तु म्हास चां गली मािहती
आहे ; कारण तु म्ही दे खील एके काळी िमसर दे शात परके होता.
10 सहा वष आपल्या जिमनीची पे रणी कर; आिण ितचे उत्पन्न साठीव. 11 परं तु सातव्या वषीर्
जमीन पडीक राहू दे . त्या वषीर् शेतात काहीही पे रू नये . जर शे तात काही उगवले तर ते गरीबांना घे ऊ
द्या; व रािहले ले वनपशूंना खाऊ द्या; तु मचे द्राक्षमळे व जै तन
ू ाची वने यां च्या बाबतीतही असे च
करावे . 12 तु म्ही सहा िदवस काम करावे , व सातव्या िदवशी िवसावा घ्यावा; त्यामु ळे तु मच्या
गु लामांना व इतर उपर्यांनाही िवसावा िमळे ल व त्यांना ताजे तवाने वाटे ल; तु मच्या बै लांना व
गाढवानां ही िवसावा िमळे ल. 13 मी जे काही सां िगतले ते सवर् िनयम कटाक्षाने पाळावे त; इतर
दे वांचे नां व दे खील घे ऊ नका; ते तु मच्या तोंडाने उच्चारू नका.

. 34:18-26;
. 16:1-17
वषार्तन
ू तीनदा तू माझ्यासाठी उत्सव करून सण पाळ. 15 बे खमीर भाकरीचा सण पाळ;
त्यामध्ये सात िदवस खमीर न घातले ली भाकर तु म्ही खावी; हा सण तु म्ही अबीब मिहन्यात
पाळावा, कारण याच मिहन्यात तु म्ही िमसरमधून बाहे र िनघून आला; कोणी िरकाम्या हाताने
माझ्यासमोर ये ऊ नये . 16 शे तात पे रले ल्या पिहल्या िपकाच्या कापणीचा सण पाळावा. वषार्च्या
अखे रीस तू आपल्या श्रमाच्या फळांचा सं गर् ह करशील ते व्हा सं गर् हाचा सण पाळावा. 17 वषार्तन
ू
तीनदा तु झ्या सवर् पु रुषांनी प्रभू परमे श्वरासमोर यावे . 18 तु म्ही यज्ञपशूचे रक्त मला अपर्ण
करावयाचे वे ळी खमीर घातले ल्या भाकरीसोबत अपर्ण करू नये ; आिण मला अपर्ण केले ल्या
यज्ञपशूची चरबी दुसर्या िदवसापयर्ंत राहू दे ऊ नये . 19 आपल्या जिमनीच्या प्रथम उपजातील
सवोर् म भाग आपला दे व परमे श्वर ह्याच्या मं िदरात आणावा. करडू त्याच्या आईच्या दुधात िशजवू
नये .
14

20 पाहा, वाटे ने तु ला सां भाळण्याकरता आिण मी तयार केले ल्या स्थानात तु ला पोचिवण्याकरता
ू तु झ्यापु ढे पाठवत आहे . 21 त्याच्यासमोर सावधिगरीने राहा आिण त्याचे म्हणणे ऐक,
मी एक दत
आज्ञा पाळ आिण त्याच्यामागे चाल; त्याच्यािवरुध्द बं ड करू नकोस. कारण तो तु म्हास क्षमा
करणार नाही; कारण त्याच्या ठायी माझे नाव आहे *. 22 जर तू त्याची वाणी खरोखर ऐकशील
व मी सां गतो ते सवर् करशील तर मी तु म्हाबरोबर राहीन; मी तु मच्या सवर् शत्रूंचा शत्रू व
ू तु मच्यापु ढे चालून अमोरी, िह ी,
िवरोधकांचा िवरोधक होईन. 23 दे व म्हणाला, माझा दत
पिरज्जी, कनानी, िहव्वी व यबूसी या लोकांकडे तु ला ने ईल आिण मी त्यांचा नाश करीन. 24 परं तु या
सवर् लोकां च्या दे वाला तू नमन करू नकोस; त्यांची से वा करू नकोस, त्यांना जमीनदोस्त करावे स;
आिण त्यां च्या स्तं भाचे तु कडे तु कडे करावे स. 25 तू आपला दे व परमे श्वर याचीच उपासना करावीस;
म्हणजे तो तु झ्या अन्नपाण्यास बरकत दे ईल. मी तु मच्यामधून रोगराई दरू करीन. 26 तु झ्या
दे शात कोणाचा गभर्पात होणार नाही आिण कोणीही वांझ असणार नाही; मी तु ला दीघार्युषी
करीन. 27 ज्या ज्या लोकां च्या िवरूद्ध तू जाशील त्यांना मी आधीच दहशत घालून त्यांची फसगत
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करीन. आिण तु झ्या सवर् शत्रूंना तु ला पाठ दाखवयास लावीन.
मी तु झ्यापु ढे गां धीलमाशा
पाठवीन; त्या िहव्वी, कनानी, व िह ी ह्यांना तु झ्यापु ढून पळावयास लावतील. 29 मी त्यांना
एका वषार्तच घालवून दे णार नाही; कारण मी तसे केले तर दे श एकदम ओस पडे ल आिण मग
वनपशूंची वाढ होऊन ते तु ला त्रास दे तील. 30 तु मची सं ख्या वाढून तू दे शाचा ताबा घे शील
तोपयर्ंत मी हळू हळू तु झ्यापु ढून त्यांना घालवून दे ईन. 31 “�� �������� ������������
�������������� ������������� ��� ��������� �� ���� ��������� ��
������ ������ ���� ����. ते थे राहणार्या लोकांस मी तु झ्या हाती दे ईन व तू त्या
सवार्न
ं ा ते थन
ू घालवून द्याल. 32 तू त्याच्याशी िकंवा त्यां च्या दे वां शी कोणताही करार करू नकोस.
33 तू त्यांना तु झ्या दे शात राहू दे ऊ नकोस; तू जर त्यांना तु झ्यामध्ये राहू दे शील तर ते पु ढे तु ला
सापळ्यासारखे अडकिवणारे होतील, ते तु ला माझ्यािवरूद्ध पाप करायला लावतील व तू त्यां च्या
दे वांची उपासना करण्यास सु रुवात करशील.”

24
मग तो मोशे ला म्हणाला, “��, अहरोन, नादाब, अबीहू आिण इस्राएलां च्या विडलापै की
स रजण असे िमळू न परमे श्वराकडे पवर्तावर चढून ये ऊन त्यास दुरूनच नमन करा; 2 मग
मोशे ने एकट ाने च परमे श्वराजवळ यावे ; इतरांनी जवळ ये ऊ नये , आिण इतर लोकांनी तर
पवर्त चढून वरही ये ऊ नये .” 3 मोशे ने लोकांस परमे श्वराचे सवर् िनयम व आज्ञा सां िगतल्या;
मग सवर् लोक एका आवाजात म्हणाले , “����������� �� ���� ���������� ����
������������� ����� ���.” 4 ते व्हा मोशे ने परमे श्वराची सवर् वचने िलहन
ू काढली,
मोशे ने पहाटे स उठू न पवर्ताच्या पायथ्याशी एक वे दी बां धली व इस्राएलाच्या बारा वं शाप्रमाणे
बारा स्तं भ उभे केले . 5 मग मोशे ने इस्राएल लोकांपैकी काही तरुणांना परमे श्वरास होमबली व
बै लाची शां त्यपर्णे अपर्ण करायला पाठवले . 6 मोशे ने त्या अपर्णातून अध रक्त घे ऊन कटोर्यात
ठे वले आिण अध रक्त त्याने वे दीवर िशं पडले . 7 मग मोशे ने कराराचे पु स्तक घे ऊन लोकांस वाचून
दाखिवले आिण ते ऐकू न लोक म्हणाले , “����������� �������� ��� ��� �����
��� ��� ������ �������� ����� ����� ����.” 8 मग मोशे ने रक्त घे ऊन लोकां वर
िशं पडले . तो म्हणाला, “����������� ��������� �� ����������� ���� ����
��� ��� �� ���� ������� ���� ���.” 9 नं तर मोशे , अहरोन, नादाब, अबीहू व
इस्राएल लोकांमधील स र वडीलधारी माणसे पवर्तावर चढून गे ले. 10 ते थे त्यांनी इस्राएलाच्या
दे वाला पािहले ; इं दर् नीलमण्यां च्या चौथर्यासारखे ते थे काही होते , ते आकाशाप्रमाणे स्वच्छ होते
11 इस्राएलातील विडलधार्या मनु ष्यांनी दे वाला पािहले , परं तु त्याने त्यांचा नाश केला नाही.
मग त्यांनी ते थे एकत्र खाणे िपणे केले .
1

12 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “�������� ��� �������� ��; मी दोन दगडी पाट ां वर
इस्राएल लोकां च्या िशक्षणासाठी िनयम व आज्ञा िलिहले ल्या आहे त; त्या मी तु ला दे तो.” 13 ते व्हा
मोशे व त्याचा मदतनीस यहोशवा हे उठले आिण मोशे दे वाच्या पवर्तावर चढून गे ला. 14 मोशे
इस्राएलां च्या विडलांना म्हणाला, “����� ���������� ��� ��������� ������
����� �����, मी परत ये ईपयर्ंत अहरोन व हरू हे तु मच्याबरोबर आहे त; कोणाचे काही प्रकरण
असे ल तर त्याने त्यां च्याकडे जावे .” 15 मग मोशे पवर्तावर चढून गे ला आिण ढगाने पवर्त झाकू न
टाकला; 16 परमे श्वराचे ते ज सीनाय पवर्तावर उतरले ; ढगाने सहा िदवस पवर्ताला झाकू न टाकले ;
सातव्या िदवशी परमे श्वराने मोशे ला हाक मारली. 17 इस्राएल लोकांस पवर्ताच्या िशखरावर
परमे श्वराचे ते ज भस्म करणार्या धगधगत्या अग्नीसारखे िदसत होते . 18 मोशे पवर्तावर चढून
आणखी वर ढगात गे ला; मोशे चाळीस िदवस व चाळीस रात्र ते थे होता.
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परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 2 “������� ������ ���������� ������ ������
����. ज्या कोणाची माझ्यासाठी मनापासून अपर्ण करण्याची इच्छा असे ल त्या प्रत्ये कापासून ही
अपर्णे तू माझ्यासाठी स्वीकारावी. 3 त्यां च्याकडू न तू माझ्याकिरता घ्यावयाच्या वस्तूंच्या अपर्णाची
यादी अशी: सोने , चांदी, िपतळ; 4 िनळ्या, जां भळ्या व िकरिमजी रं गाचे सूत आिण तलम सणाचे
कापड; बकर्याचे केस; 5 लाल रं गवले ली में ढ ांची कातडी; तहशाची *कातडी, बाभळीचे लाकू ड;
6 िदव्यासाठी ते ल, अिभषे काच्या ते लासाठी आिण सु गंधी धु पासाठी मसाले ; 7 एफोद व ऊरपट
ह्यात खोचण्यासाठी गोमे दमणी व इतर रत्ने .” 8 मी त्यां च्यामध्ये िनवास करावा म्हणून त्यांनी
माझ्यासाठी एक पिवत्रस्थान तयार करावे . 9 िनवासमं डप कसा असावा त्याचा नमु ना व त्यातील
वस्तू कशा असाव्यात त्यांचा नमु ना मी तु ला दाखवीन. त्या सगळ्याप्रमाणे तु म्ही तो तयार करावा.
1

. 37:1-9

10 “���������

������� �� ���� ���� �����; त्याची लांबी अडीच हात, रुं दी दीड
हात व उं ची दीड हात असावी. 11 तो आतून बाहे रून शु ध्द सोन्याने मढवावा आिण त्याच्यावर
सभोवती शु द्ध सोन्याचा काठ करावा. 12 त्याच्या चारही पायांना लावण्यासाठी सोन्याच्या चार
गोल कड ा ओतून एकाबाजूला दोन व दुसर्या बाजूला दोन अशा लावाव्या. 13 बाभळीच्या
लाकडाचे दांडे करावे त व ते ही सोन्याने मढवावे त 14 कोशाच्या कोपर्यां वरील गोल कड ांमध्ये
दांडे घालून मग तो वाहन
ू न्यावा. 15 हे दांडे कोशाच्या कड ातच कायम तसे च राहू द्यावे त,
ते काढून घे ऊ नये त.” 16 दे व म्हणाला, मी तु ला साक्षपट दे ईन तोही त्या कोशात ठे वावा.
17 मग शु द्ध सोन्याचे एक दयासन बनवावे ; त्याची लांबी अडीच हात, रूंदी दीड हात असावी;
18 मग सोन्याचे घडीव काम करून दोन करुब करून ते दयासनाच्या दोन्ही टोकांना ठे वावे त.
19 एक करुब एका बाजूला व दुसरा करुब दुसर्या बाजूला असे दयासनाशी एकत्र जोडू न अखं ड
सोन्याचे घडवावे त. 20 त्या करुबांचे पं ख आकाशाकडे वर पसरले ले असावे त व त्यां च्या पं खांनी
दयासन झाकले ले असावे ; त्याची तोंडे समोरासमोर असावीत व त्यांची दृष्टी दयासनाकडे लागले ली
असावी. 21 दयासन कोशावर ठे वावे . मी तु ला जो साक्षपट दे ईन तो तू त्या कोशात ठे वावा; 22 ते थे
मी तु ला भे टत जाईन. दयासनावरून त्या साक्षपटाच्या कोशावरील ठे वले ल्या दोन्ही करुबामधून
मी तु झ्याशी बोले न आिण ते थन
ू च मी इस्राएल लोकांसाठी माझ्या सवर् आज्ञा दे ईन.
. 37:10-16
लाकडाचे एक मे ज बनवावे ; त्याची लांबी दोन हात, रूंदी एक हात व उं ची दीड
हात असावी. 24 ते शु द्ध सोन्याने मढवावे , व त्याच्या भोवती सोन्याचा काठ करावा. 25 मग
चार बोटे रुं दीची एक चौकट बनवावी व सोन्याचा काठ ितच्यावर ठे वावा. 26 मग सोन्याच्या चार
गोल कड ा बनवून त्या मे जाच्या चार पायां च्या कोपर्यांना लावाव्यात. 27 या कड ा मे जाच्या
वरच्या भागा भोवती चौकटीच्या जवळ ठे वाव्यात. मे ज वाहन
ू ने ण्यासाठी या कड ांमध्ये दांडे
घालावे . 28 मे ज वाहन
ने
ण्
यासाठी
बाभळीच्या
लाकडाचे
दां
ड
े
बनवावे त व ते सोन्याने मढवावे त.
ू
29 मे जावरची तबके, धूपपात्रे, सु रया व पे यापर्णे ओतण्याकरता वाट ा बनव. ही शु द्ध सोन्याची
असावीत. 30 माझ्यापु ढे मे जावर समक्षते ची भाकर ने हमी ठे वावी.
23 बाभळीच्या

. 37:17-24
*
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शु द्ध सोन्याचा एक दीपवृ क्ष तयार कर, हा दीपवृ क्ष घडीव कामाचा असावा. त्याची बै ठक व
त्याचा दांडा, त्याच्या वाट ा, त्याच्या कळ्या व त्याची फुले ही सवर् एकाच अखं ड तु कड ाची
असावी. 32 त्या दीपवृ क्षाला एका बाजूला तीन व दुसर्या बाजूला तीन अशा सहा शाखा
असाव्यात. 33 प्रत्ये क शाखे ला बदामाच्या फुलांसारख्या तीन तीन वाट ा या कळ्याफुलांसह
असाव्यात. 34 या दीपवृ क्षाच्या दांड ाला बदामाच्या फुलांसारख्या कळ्या पाकळ्यासहीत
असले ल्या फुलाप्रमाणे असाव्यात. 35 या दीपवृ क्षावर िनघणार्या सहा शाखांपैकी दोन दोन शाखा,
त्याच्याखाली असले ले एकएक बोंड ही एकाच अखं ड तु कड ाची असावी. 36 त्याची बोंडे व त्याच्या
शाखा ही सवर् एकाच अखं ड तु कड ाची असावी. तो सबं ध दीपवृ क्ष शु द्ध सोन्याचा एकच घडीव
तु कडा असावा. 37 मग या दीपवृ क्षावर सात िदवे बसवावे त म्हणजे त्या िदव्यातून दीपवृ क्षाच्या
समोरील भागावर प्रकाश पडे ल. 38 िदवे मालवण्याचे िचमटे व त्यां च्या ताटल्या ही सवर् शु द्ध
सोन्याची असावीत. 39 हा दीपवृ क्ष त्याच्या सवर् उपकरणासहीत एक िकक्कार† शु द्ध सोन्याचा
करावा; 40 आिण मी तु ला पवर्तावर दाखवले ल्या नमु न्याप्रमाणे च या सवर् वस्तू बनिवण्याकडे तू
लक्ष दे .

26
. 36:8-38
िनवासमं डप दहा पडद्यांचा कर. ते कातले ल्या तलम सणाच्या कापडाचे िनळ्या, जां भळ्या
व िकरिमजी रं गाच्या सु तापासून तयार करावे त. व त्यावर कुशल कारािगराकडू न करुब काढावे त.
2 प्रत्ये क पडद्याचे मोजमाप एक सारखे च असावे म्हणजे लांबी अठ् ठावीस हात व रूंदी चार हात
असावी; 3 त्यांपैकी पाच पडदे एकत्र जोडू न एक भाग करावा व दुसर्या पाचांचा जोडू न दुसरा भाग
करावा; 4 जे थे एक पडदा दुसर्याशी जोडला जाईल ते थे िकनारीवर िनळ्या सु ताची िबरडी करावीत,
तसे च दुसर्या पडद्यावरील िकनारीवरही तशीच िबरडी कर 5 एका पडद्याला पन्नास िबरडी कर व
दुसर्या पडद्याच्या िकनारीला पन्नास िबरडी कर. ही िबरडी समोरासमोर असावी; 6 पडद्यांचे ते
दोन भाग जोडण्यासाठी सोन्याच्या पन्नास गोल कड ा बनवून त्यां च्या साहाय्याने ते दोन भाग
एकत्र असे जोडावे त की सवर् िमळू न िनवासमं डप तयार होईल. 7 त्यानं तर िनवासमं डपावरच्या
तं बस
ू ाठी बकर्याच्या केसांचे पडदे करावे त. हे पडदे अकरा असावे . 8 हे सवर् पडदे एकसारख्या
मोज मापाचे म्हणजे तीस हात लांब व चार हात रुं द अशा मापाचे बनवावे त. 9 त्यातून पाच पडदे
एकत्र जोडावे आिण सहा पडदे एकत्र जोडावे . सहावा पडदा तं बच्ू या पु ढल्या बाजूला दुमडावा.
10 पिहल्या भागाच्या कडे खाली पन्नास िबरडी करावीत व दुसर्या भागाच्या कडे लाही तशीच
पन्नास िबरडी करावीत; 11 नं तर पडदे जोडण्यासाठी िपतळे च्या पन्नास गोल कड ा कराव्यात;
त्यामु ळे दोन भागांना जोडू न तं बू अखं ड होईल. 12 या तं बच्ू या शे वटच्या पडद्याचा अधार् भाग
पिवत्र िनवासमं डपाच्या मागच्या टोकाखाली लोंबत राहील. 13 आिण तं बच
ू े पडदे लांबीकडू न
हातभर या बाजूला व हातभर त्या बाजूला िनवासमं डप झाकण्यासाठी त्याच्या दोन्ही बाजूला
लोंबते ठे वावे . 14 तं बस
ू ाठी तांबडा रं ग िदले ल्या में ढ ाच्या कातड ाचे एक आच्छादन व दुसरे
समु दर् प्राण्याच्या कातड ाचे एक आच्छादन करावे . 15 पिवत्र िनवासमं डपाला बाभळीच्या
लाकडाच्या उभ्या फळ्यांचा आधार करावा. 16 प्रत्ये क फळीची लांबी दहा हात व उं ची दीड
हात असावी. 17 प्रत्ये क फळी दुसर्याशी जोडण्यासाठी दोन बाजूला दोन कुसे करावीत;
िनवासमं डपाच्या सवर् फळ्या अशाच कराव्यात. 18 पिवत्र िनवासमं डपाच्या दिक्षण बाजूसाठी
वीस फळ्या कराव्यात. 19 फळ्यांसाठी चांदीच्या चाळीस बै ठका कराव्यात. प्रत्ये क फळीला
आत खोल जाण्यासाठी प्रत्ये क बाजूस एक बै ठक या प्रमाणे चांदीच्या दोन बै ठका असाव्यात.
20 पिवत्र िनवासमं डपाच्या दुसर्या म्हणजे उ र बाजूसाठी वीस फळ्या कराव्यात; 21 आिण
1
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त्यां च्यासाठी प्रत्ये क फळीखाली दोन बै ठका या प्रमाणे चांदीच्या चाळीस बै ठका कराव्यात.
22 पिवत्र िनवासमं डपाच्या मागच्या बाजूसाठी म्हणजे पिश्चम बाजूसाठी आणखी सहा फळ्या
कराव्यात; 23 आिण मागील बाजूला कोपर्यांसाठी दोन फळ्या कराव्यात. 24 कोपर्याच्या
फळ्या खालच्या बाजूला जोडाव्यात; त्यां च्यावरील भागांची कडी त्यांना जोडू न ठे वील, दोन्ही
कोपर्यांसाठी असे च करावे . 25 पिवत्र िनवासमं डपाच्या पिश्चम टोकास एकू ण आठ फळ्या
असतील आिण त्या प्रत्ये क फळीच्या खाली दोन याप्रमाणे चांदीच्या सोळा बै ठका असतील.
26 त्यां च्या फळ्यांसाठी बाभळीच्या लाकडाचे अडसर करावे त; त्यां च्या पिहल्या बाजूस पाच
अडसर व 27 दुसर्या बाजूस पाच अडसर असावे त; आिण त्यां च्या पाठीमागच्या म्हणजे पिश्चम
बाजूस पाच अडसर असावे त. 28 मध्य भागावरील अडसर लाकडां च्या फळ्यातून एका टोकापासून
दुसर्या टोकापयर्ंत जावा. 29 फळ्या आिण अडसर सोन्याने मढवावे त आिण त्यांना जोडणार्या
कड ाही सोन्याच्या कराव्यात. 30 मी तु ला पवर्तावर दाखवल्याप्रमाणे पिवत्र िनवासमं डप
बां धावा. 31 तलम सणाच्या कापडाचा व िनळ्या जां भळ्या व िकरिमजी रं गाच्या सु ताचा एक
अं तरपट बनवावा आिण त्यावर कुशल कारािगराकडू न करुब काढून घ्यावे त. 32 बाभळीच्या
लाकडाचे चार खांब बनवून ते सोन्याने मढवावे त, त्यावर सोन्याच्या आकड ा लावाव्यात आिण ते
खांब चांदीच्या चार उथळ्यांत उभे करावे त; 33 सोन्याच्या आकड ाखाली हा पडदा ठे वावा मग
त्याच्यामागे आज्ञापटाचा कोश-ठे वावा; हा अं तरपट पिवत्र स्थान व परमपिवत्र स्थान यांना
अलग करील; 34 परमपिवत्रस्थानातील आज्ञापटाच्या कोशावर दयासन ठे वावे . 35 अं तरपटाच्या
दुसर्या बाजूला तू बनिवले ला मे ज ठे वावा; तो िनवासमं डपाच्या उ र बाजूला असावा व
दिक्षण बाजूला मे जासमोर दीपवृ क्ष ठे वावा. 36 “������ �������������� ��������
������, जां भळ्या व िकरिमजी रं गाच्या सु ताचा व कातले ल्या तलम सणाच्या कापडाचा पडदा
करून त्यावर वे लबु ट् टीदार पडदा बनवावा. 37 हा पडदा लावण्यासाठी बाभळीच्या लाकडाचे पाच
खांब करावे त व ते सोन्याने मढवावे त; त्यां च्याकिरता िपतळे च्या पाच बै ठका बनवाव्यात; हा पडदा
अडकिवण्यासाठी सोन्याच्या आकड ा कराव्यात.”

27
. 38:1-7
मोशे ला म्हणाला, बाभळीच्या लाकडाची पाच हात लांब, पाच हात रुं द व तीन हात
उं च अशी चौरस वे दी तयार कर. 2 वे दीच्या चार कोपर्यांना प्रत्ये की एक अशी चार िशं गे अं गचीच
बनले ली असावी; मग वे दी िपतळे ने मढवावी. 3 वे दीवरील राख काढण्यासाठी लागणारी भांडी,
फावडी, कटोरे , काटे व अिग्नपात्रे ही सवर् उपकरणे िपतळे ची बनवावी. 4 ितच्यासाठी िपतळे च्या
जाळीची एक चाळण बनवावी. 5 ही चाळण वे दीच्या कंगोर्याखाली, वे दीच्या तळापासून अध्यार्
उं ची इतकी ये ईल अशा अं तरावर लावावी. 6 वे दीसाठी बाभळीच्या लाकडाचे दांडे करावे त व ते
िपतळे ने मढवावे त. 7 ते वे दीच्या दोन्ही बाजूच्या कड ांत घालावे त म्हणजे वे दी उचलून ने ण्यासाठी
त्यांचा उपयोग होईल. 8 वे दी मध्यभागी पोकळ ठे वावी व बाजूंना फळ्या बसवाव्यात; पवर्तावर
मी तु ला दाखिवल्याप्रमाणे ती तयार करावी.
1 परमे श्वर

. 38:9-20
िनवासमं डपाला अं गण तयार कर; त्याच्या दिक्षणे ला कातले ल्या तलम सणाच्या पडद्यांची
कनात कर, ितची लांबी एका बाजूला शं भर हात असावी. 10 ितच्याकरता वीस खांब करावे त व
त्यां च्यासाठी िपतळे च्या वीस बै ठका बनावाव्यात; खांबाच्या आकड ा व पडद्याचे गज चांदीचे
करावे त. 11 वे दीच्या उ र बाजूलाही शं भर हात लांबीचे पडदे जोडू न केले ली कनात असावी,
ितच्यासाठी वीस खांब, िपतळे च्या वीस बै ठका आिण चांदीच्या आकड ा व गज हे सवर् असावे .
12 अं गणाच्या पिश्चम बाजूस पडद्यांची पन्नास हात लांबीचे पडदे जोडू न केले ली कनात असावी;
9
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ितला दहा खांब व खांबांना दहा खु च्यार् असाव्यात.
अं गणाची पूवकडील म्हणजे प्रवे श
द्वाराकडील बाजूही पन्नास हात असावी. 14 अं गणाच्या फाटकाच्या एका बाजूला पं धरा हात
लांबीची पडद्याची कनात असावी; या बाजूस तीन खांब व तीन खु च्यार् असाव्यात; 15 फाटकाच्या
दुसर्या बाजूलाही पं धरा हात लांबीची पडद्याची कनात, व ितलाही तीन खांब व तीन खु च्यार् हे सवर्
असावे . 16 अं गणाच्या फाटकासाठी िनळ्या, जां भळ्या व िकरिमजी रं गाच्या सु ताचा व कातले ल्या
तलम सणाच्या कापडाचा वीस हात लांबीचा पडदा असावा व त्यावर नक्षीदार िवणकाम असावे ;
पडद्यासाठी चार खांब व चार खु च्यार् असाव्यात. 17 अं गणाच्या सभोवतीचे सवर् खांब चांदीच्या
बां धपट् टयांनी जोडले ले असावे त; त्यां च्या आकड ा चांदीच्या व खु च्यार् िपतळे च्या असाव्यात.
18 अं गणाची लांबी शं भर हात असावी व पन्नास हात रुं द असावी; अं गणासभोवतीची पडद्याची
कनात पाच हात उं च असावी व ती कातले ल्या तलम सणाच्या सु ताची बनिवले ली असावी; आिण
ितच्या खांबाच्या खु च्यार् िपतळे च्या असाव्यात. 19 पिवत्र िनवासमं डपातील सवर् उपकरणे , तं बच्ू या
मे खा आिण इतर वस्तू आिण अं गणासभोवतीच्या कनातीच्या मे खा िपतळे च्या असाव्यात.
. 24:1-3
इस्राएल लोकांनी दीपवृ क्ष सतत जळत ठे वण्यासाठी जै तुनाचे हाताने कुटले ले िनमर्ळ
ते ल तु झ्याकडे घे ऊन यावे ; 21 अं तरपटातील पडद्यामागील आज्ञापटाच्या बाहे र असले ल्या
दशर्नमं डपामध्ये अहरोन व त्याचे पु त्र ह्यांनी तो दीपवृ क्ष सं ध्याकाळपासून सकाळपयर्ंत
परमे श्वरासमोर जळत ठे वण्याची व्यवस्था करावी; हा इस्राएल लोकांसाठी व त्यां च्या वं शासाठी
िपढ ानिपढ ा कायमचा िवधी आहे .
20

28
. 39:1-7
परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, याजक म्हणून माझी से वा करण्यासाठी तु झा भाऊ अहरोन व
त्याचे पु त्र नादाब, अबीह,ू एलाजार व इथामार यांना इस्राएल लोकांतन
ू वे गळे होऊन तु जकडे
ये ण्यास सां ग. 2 आिण गौरवासाठी व शोभे साठी तु झा भाऊ अहरोन याच्यासाठी पिवत्र वस्रे
तयार कर. 3 ही वस्रे बनवणारे कारागीर ज्यांना मी ज्ञानाच्या आत्म्याने पिरपूणर् केले आहे त्या
सवार्न
ं ा अहरोनाची वस्रे तयार करण्यास सां ग. त्यामु ळे तो माझी याजकीय से वा करण्यासाठी
पिवत्र होईल. 4 तु झा भाऊ अहरोन व त्याचे पु त्र यांनी याजक या नात्याने माझी से वा करावी
म्हणून कारािगरांनी त्यां च्यासाठी ही पिवत्र वस्त्रे ऊरपट, एफोद, झगा, चौकड ाचा अं गरखा,
मं िदल व कमरबं द तयार करावीत.
1

5 त्यांनी सोन्याची जर आिण िनळ्या, जां भळ्या व िकरिमजी रं गाचे सूत व तलम सणाचे कापड
वापरून ही वस्रे तयार करावीत. 6 सोन्याची जर व िनळ्या, जां भळ्या व िकरिमजी रं गाचे सूत
तसे च कातले ल्या तलम सणाचे कापड घे ऊन कुशल कारािगराकडू न त्यांचे एफोद तयार करून
घ्यावे ; 7 एफोदाच्या दोन खांदपट् ट ा जोडले ल्या असाव्यात, त्याची दोन टोके जोडावी. 8 एफोद
बां धण्यासाठी त्याच्यावर कुशलते ने िवणले ली एक पट् टी असते ितची बनावट त्याच्यासारखीच
असून ती अखं ड असावी; सोन्याच्या जरीची, व िनळ्या, जां भळ्या व िकरिमजी रं गाचे सु ताची
व कातले ल्या तलम सणाच्या कापडाची ती असावी. 9 मग दोन गोमे द रत्ने घे ऊन त्यां च्यावर
इस्राएलाच्या पु त्रांची नावे त्यां च्या जन्माच्या क् रमाने कोरावी. 10 त्यां च्या नावांपैकी सहा नावे
एका रत्नावर व बाकीची सहा नावे दुसर्या रत्नां वर कोरावी. 11 रत्नावर कोरीव काम करणारा
कारागीर कुशलते ने एखादी मु दर् ा कोरतो त्याप्रमाणे दोन्ही रत्नां वर इस्राएलाच्या बारा पु त्रांची
नावे कोरावीत आिण ती सोन्याच्या जाळीदार कोंदणात बसवावीत. 12 ती दोन्ही रत्ने एफोदाच्या
दोन्ही खांदपट् ट ां वर लावावी. ती इस्राएल लोकांची स्मारकरत्ने होत, म्हणजे अहरोन त्यांची नावे
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13 त्याचप्रमाणे

परमे श्वरासमोर आपल्या दोन्ही खां द्यां वर स्मरणाथर् वागवील.
सोन्याची जाळीदार
कोंदणे करावीत. 14 पीळ घातले ल्या दोरीसारख्या शु द्ध सोन्याच्या दोन साखळ्या कराव्यात व त्या
पीळ घातले ल्या साखळ्या त्या कोंदणात बसवाव्या.
. 39:8-21
न्यायाचा ऊरपटही तयार कुशल कारािगराकडू न तयार करावा. जसा एफोद तयार केला,
तसाच तो करावा. तो सोन्याच्या जरीचा, आिण िनळ्या, जां भळ्या व िकरिमजी रं गाच्या सु ताचा व
कातले ल्या तलम सणाच्या कापडाचा करावा; 16 तो चौरस व दुहेरी असावा; व त्याची लांबी व रुं दी
प्रत्ये की एक वीत असावी. 17 त्यामध्ये रत्ने खोचले ल्या चार रां गा असाव्या; पिहल्या रां गेत लाल,
पु ष्कराज व मािणक; 18 दुसर्या रां गेत पाचू, इं दर् नीलमणी व िहरा; 19 ितसर्या रां गेत तृ णमणी,
सूयर्कांत व पद्मराग; 20 आिण चौथ्या रां गेत लसणा, गोमे द व यास्फे; ही सवर् रत्ने सोन्याच्या
कोंदणात खोचावीत. 21 ऊरपटावर इस्राएलाच्या प्रत्ये क पु त्राच्या नावाच्या सं ख्ये एवढी ही
रत्ने असावीत. त्यां च्या सं ख्ये इतकी बारा नावे असावीत. मु दर् ा जशी कोरतात तसे बारा वं शांपैकी
एकेकाचे नाव एकेका रत्नावर कोरावे . 22 ऊरपटावर लावण्यासाठी दोरीसारखा पीळ घातले ल्या शु द्ध
सोन्याच्या साखळ्या कराव्यात. 23 ऊरपटावर सोन्याच्या दोन कड ा कराव्यात; त्या न्यायाच्या
ऊरपटाच्या दोन्ही टोकांना लावाव्यात; 24 ऊरपटाच्या टोकांना लावले ल्या या दोन कड ांत
पीळ घातले ल्या सोन्याच्या साखळ्या घालाव्यात. 25 पीळ घातले ल्या दोन्ही साखळ्यांची दुसरी
टोके दोन्ही कोंदणात खोचून त्या एफोदाच्या दोन्ही खांदपट् ट ां वर पु ढल्या बाजूला लावाव्यात.
26 सोन्याच्या आणखी दोन कड ा करून न्यायाच्या ऊरपटाच्या आतल्या दोन्ही कोपर्यांना
एफोदाच्या बाजूला लावाव्या. 27 सोन्याच्या आणखी दोन कड ा करून त्या खांदपट् ट ाखालील
एफोदाच्या समोर त्याच्या जोडाजवळील पट् टीवर लावाव्या. 28 त्या ऊरपटाच्या कड ा
एफोदाच्या कड ांना िनळ्या िफतीने बां धाव्या, ह्याप्रमाणे तो कुशलते ने िवणले ल्या एफोदाच्या
पट् टीवर राहील, आिण ऊरपट एफोदावरून घसरणार नाही. 29 अहरोन पिवत्रस्थानात प्रवे श
करील ते व्हा त्याच्या ऊरपटावर म्हणजे आपल्या हृदयावर त्याने इस्राएलाच्या मु लांची नावे
कोरले ली असतील, त्यामु ळे परमे श्वरास इस्राएलाच्या बारा पु त्रांची सतत आठवण राहील.
30 ऊरपटात तू उरीम व थु म्मीम ठे व. अहरोन परमे श्वरासमोर ये ईल ते व्हा ते त्याच्या हृदयावर
असतील. त्यामु ळे इस्राएल लोकांचा न्याय करण्याचा मागर् तो ने हमी आपल्या हृदयावर घे ऊन
जाईल.
15

. 39:22-31
एफोदाबरोबर घालावयाचा झगा सं पण
ू र् िनळ्या रं गाचा करावा; 32 त्याच्या मध्यभागी डोके
घालण्यासाठी एक भोक असावे आिण त्याच्या भोवती कापडाचा गोट िशवावा म्हणजे झग्याचा
तो भाग फाटणार नाही. 33 िनळ्या, जां भळ्या व िकरिमजी रं गाच्या सु ताच्या कापडाची डािळं बे
काढून ती त्या झग्याच्या खालच्या घे राभोवती लावावीत आिण दोन डािळं बाच्या मधील जागे त
सोन्याची घु ं गरे लावावीत; 34 त्यामु ळे झग्याच्या घे राच्या खालच्या बाजूला एक डािळं ब व एक
घु ं गरू अशी क् रमवार ती असावीत. 35 से वा करताना अहरोनाने हा झगा घालावा; जे व्हा जे व्हा
तो पिवत्रस्थानात परमे श्वरासमोर जाईल िकंवा ते थन
ू बाहे र पडे ल ते व्हा ते व्हा त्या घु ं गरांचा
आवाज ऐकू ये ईल; त्यामु ळे तो मरावयाचा नाही. 36 शु द्ध सोन्याची एक पट् टी बनवावी आिण
मु दर् ा कोरतात तशी ितच्यावर परमे श्वरासाठी पिवत्र ही अक्षरे कोरावीत. 37 ही सोन्याची पट् टी
अहरोनाच्या मं िदलाला समोरील बाजूस िनळ्या िफतीने बां धावी; 38 ती अहरोनाच्या कपाळावर
सतत असावी. ह्यासाठी की ज्या गोष्टी इस्राएल लोक परमे श्वरास पिवत्र अपर्ण करतील म्हणजे
ज्या पिवत्र भे टी त्यासं बंधीचा दोष अहरोनाने वाहावा; त्यामु ळे ती दाने परमे श्वरास मान्य ठरतील.
39 चौकड ांचा अं गरखा तलम सणाचा करावा व एक मं िदलही तलम सणाचा करावा आिण एक
31
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वे लबु ट् टीदार कमरबं द करावा.
अहरोनाच्या पु त्रांसाठीही अं गरखे , कमरबं द व फेटे करावे त;
ही वस्रे गौरवासाठी व शोभे साठी असावी. 41 तु झा भाऊ अहरोन ह्याला व त्याच्या पु त्रांना ही
वस्रे घालून, त्यांना अिभषे क करावा व त्यां च्यावर सं स्कार करावा आिण त्यांना पिवत्र कर म्हणजे
मग याजक या नात्याने ते माझी से वा करतील. 42 “������������� ������� �������
����� �� ������ ��������� ����������� ������� ��� ������� �����.
43 आिण अहरोन व त्याचे पु त्र दशर्नमं डपामध्ये प्रवे श करतील व पिवत्रस्थानात से वा करण्यास
जातील ते व्हा त्यांनी हे चोळणे घातले ले असावे ; तसे न केल्यास, दोषी ठरून ते मरतील; अहरोनाला
व त्यानं तर त्याच्या वं शाला हा कायमचा िनयम आहे .”
40

29
. 8:1-36
त्यांनी याजक या नात्याने माझी से वा करावी म्हणून त्यांना पिवत्र करण्यासाठी तू काय
करावे स ते मी तु ला सां गतो: एक गोर्हा व दोन िनदोर्ष में ढे घ्यावे त; 2 बे खमीर भाकरी, ते लात
मळले ल्या बे खमीर पोळ्या व ते ल लावले ल्या बे खमीर चपात्या घ्याव्यात; या सवर् सिपठाच्या
असाव्यात. 3 त्या सवर् एका टोपलीत घालून ती टोपली त्याचप्रमाणे तो गोर्हा व ते दोन में ढे
ह्यां च्यासहीत ती टोपली घे ऊन ये . 4 अहरोन व त्याचे पु त्र यांना दशर्नमं डपाच्या दारासमोर घे ऊन
यावे ; त्यांना आं घोळ घालावी; 5 ती वस्रे घे ऊन अहरोनाला त्याचा अं गरखा व एफोदाचा झगा
घाल; त्यास एफोद व ऊरपट बां धावा आिण एफोदाचा बे लबु ट् टीदार पट् टा त्याच्या कमरे ला बां ध;
6 त्याच्या डोक्याला मं िदल घाल. आिण मं िदलावर पिवत्र मु कुट ठे व*. 7 नं तर अिभषे काचे ते ल
त्याच्या डोक्यावर ओतून त्यास अिभषे क कर; 8 मग त्याच्या पु त्रांना जवळ बोलावून त्यांना
अं गरखे घालावे त; 9 आिण अहरोनाला व त्याच्या पु त्रांना कमरबं द बां ध व त्यां च्या डोक्यांना
फेटे बां धावे त; अशा प्रकारे या िवधीने त्यांचे याजकपद कायमचे राहील, ह्याप्रमाणे अहरोन
व त्याची मु ले ह्यां च्यावर सं स्कार करावे त 10 नं तर तो गोर्हा दशर्नमं डपासमोर आणावा आिण
अहरोन व त्याची मु ले यांनी आपले हात त्याच्या डोक्यावर ठे वावे त. 11 मग ते थेच परमे श्वरासमोर
दशर्नमं डपाच्या दारापाशी त्या गोर्ह्याचा वध करावा; 12 मग गोर्ह्याचे थोडे रक्त घे ऊन ते आपल्या
बोटांनी वे दीच्या िशं गांना लावावे व बाकीचे सगळे रक्त वे दीच्या पायथ्याशी ओतावे . 13 मग
त्याच्या आतड ां वरील सवर् चरबी, काळजावरील पडदा आिण दोन्ही गु रदे व त्यां च्यावरील चरबी
ही सवर् घे ऊन त्याचा वे दीवर होम करावा. 14 पण गोर्ह्याचे मांस, कातडे व शे ण ही छावणीबाहे र
ने ऊन आगीत जाळू न टाकावी; हा पापापर्णाचा बली होय. 15 मग अहरोन व त्याच्या मु लांनी
आपले हात एका में ढ ाच्या डोक्यावर ठे वावे त; 16 आिण तो में ढा वधावा; व त्याचे रक्त वे दीच्या
चारही बाजूस टाकावे . 17 में ढा कापल्यानं तर त्याचे तु कडे करावे त; मग त्याची आतडी व पाय
धु ऊन ते , त्याचे तु कडे व डोके यां च्यासह वे दीवर ठे वावे त; 18 त्यानं तर वे दीवर सबं ध में ढ ाचा
होम करावा. हे परमे श्वराकरता होमापर्ण होय. हे परमे श्वराप्रीत्यथर् सु वािसक हव्य होय; 19 नं तर
अहरोन व त्याच्या मु लांनी दुसर्या में ढ ाच्या डोक्यावर आपले हात ठे वावे त; 20 मग तो में ढा
वधावा व त्याच्या रक्तातून थोडे रक्त घे ऊन ते अहरोनाच्या व त्याच्या मु लां च्या उजव्या कानां च्या
पाळ्यांना व त्यां च्या उजव्या हातां च्या व उजव्या पायां च्या अं गठ ांना लावावे आिण बाकीचे
रक्त वे दीवर चार बाजूंना िशं पडावे . 21 नं तर वे दीवरील रक्त आिण अिभषे काचे ते ल यांतले
काही घे ऊन अहरोनावर व त्याच्या वस्रावर तसे च त्याच्या पु त्रावर व त्यां च्या वस्रां वरही
िशं पडावे ; अशाने तो व त्याची वस्र आिण त्याच्याबरोबर त्याची मु ले व त्यांची वस्रे पिवत्र
होतील. 22 तो में ढा सं स्काराचा आहे म्हणून त्याची चरबी, आिण त्याची चरबीदार शे पट
ू व
त्याच्या आतड ावरील चरबी व काळजावरील पडदा, दोन्ही गु रदे व त्याच्यावरील चरबी आिण
उजवी मांडी ही घे ; 23 त्याचप्रमाणे परमे श्वरासमोर ठे वले ल्या बे खमीर भाकरीच्या टोपलीतून एक
1
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भाकर, ते लात मळले ल्या सिपठाची एक पोळी व एक चपाती घ्यावी आिण ते सवर् अहरोन व
त्याच्या पु त्रां च्या हातावर ठे व व हे ओवाळणीचे अपर्ण म्हणून परमे श्वरासमोर ओवाळ. 25 मग
त्या सवर् वस्तू त्यां च्या हातातून घे ऊन में ढ ासह परमे श्वरासमोर सु वािसक मधु र सु गंध म्हणून
वे दीवरील होमापर्णावर त्यांचा होम करावा; ते परमे श्वरास अिपर्लेले सु वािसक हव्य होय. 26 मग
अहरोनाच्या सं स्कारासाठी विधले ल्या में ढ ांचे ऊर घे ऊन ओवाळणीचे अपर्ण ते परमे श्वरासमोर
ओवाळ, तो तु झा िहस्सा आहे . 27 नं तर अहरोन व त्याचे पु त्र यां च्या सं स्कारासाठी विधले ल्या
में ढ ांचे ओवाळले ले ऊर व समिपर्लेली मांडी तू पिवत्र करावी. 28 इस्राएल लोकांकडू न िमळणारा
अहरोनाचा व त्याच्या पु त्रांचा हा िनरं तरचा हक्क आहे . कारण हे समिपर्त केले ले दान आहे .
हे इस्राएलाकडू न त्यां च्या शां त्यपर्णाच्या यज्ञांपैकी परमे श्वराकरता समिपर्त केले ले दान होय.
29 अहरोनाची पिवत्र वस्रे त्याच्यानं तर त्याच्या पु त्रपौत्रांसाठी असावी, म्हणजे या वस्रां िनशी
त्यांचा अिभषे क होऊन त्यां च्यावर सं स्कार व्हावा. 30 अहरोनाच्या जागी त्याचा जो पु त्र याजक
होईल त्याने पिवत्रस्थानात से वा करण्यासाठी दशर्नमं डपामध्ये जाताना ती वस्रे सात िदवस
घालावीत. 31 समपर्ण िवधीसाठी वध केले ल्या में ढ ाचे मांस घे ऊन ते पिवत्र जागी िशजवावे ;
32 अहरोन व त्याच्या मु लांनी त्या में ढ ाचे मांस आिण टोपलीतील भाकर दशर्नमं डपाच्या दारापाशी
खावी; 33 त्यांचा सं स्कार व पिवत्रीकरण ह्यासाठी ज्या पदाथार्न
ं ी प्रायिश्च †झाले ते पदाथर्
त्यांनी खावे . पण कोणी परक्याने ते खाऊ नये त. कारण ते पदाथर् पिवत्र आहे त. 34 समिपर्त
केले ल्या मांसातले िकंवा भाकरीतले जर काही सकाळपयर्ंत उरले तर ते अग्नीत जाळू न टाकावे ,
ते खाऊ नये कारण ते पिवत्र आहे ; 35 मी तु ला आज्ञा केली आहे त्या सवर् गोष्टीप्रमाणे अहरोन
व त्याचे पु त्र यांचे कर. सात िदवसपयर्ंत त्यां च्यावर सं स्कार कर. 36 प्रायिश्च ासाठी पापबली
म्हणून एक गोर्हा या प्रत्ये क िदवशी बली दे . आिण वे दीसाठी प्रायिश्च करून ती पिवत्र कर
आिण ती पिवत्र करण्यासाठी ितला अिभषे क कर. 37 सातही िदवस वे दीसाठी प्रायिश्च करून
ती पिवत्र कर म्हणजे वे दी परमपिवत्र होईल, ज्याचा वे दीला स्पशर् होईल ते पिवत्र होईल.
. 28:1-8
वे दीवर होम करायचा तो असा: प्रितिदनी एकएक वषार्च्या दोन कोकरांचा ने हमी होम
करावा. 39 एका कोकराचा सकाळी व दुसर्या कोकराचा सं ध्याकाळी होम करावा. 40 कुटू न
काढले ल्या पाव िहन‡ ते लात एक दशमां श माप सपीठ मळू न ते एका कोकराबरोबर अपार्वे आिण
पाव िहन द्राक्षरसाचे पे यापर्ण करावे . 41 आिण सं ध्याकाळी दुसरे कोकरू अपार्वे व त्याच्याबरोबरही
सकाळच्याप्रमाणे अन्नापर्ण व पे यापर्ण करावे ; हे परमे श्वरास िप्रय असे सु वािसक हव्य होय.
42 दशर्नमं डपाच्या दारापाशी दररोज परमे श्वरासमोर तु म्ही िपढ ानिपढ ा असे च होमापर्ण करीत
रहावे ; या िठकाणी मी तु मच्याशी बोलण्यासाठी तु म्हास भे टेन. 43 त्या िठकाणी मी इस्राएल
लोकांस भे टेन आिण माझ्या ते जाने मं डप पिवत्र होईल. 44 “����������� �� ���������
� ���� ������ ���� ��� ����� � �������� ��������� ���� �� ��������
���� ���� ����� ������ �� ��������� ������ ����. 45 मी इस्राएल
लोकांमध्ये राहीन आिण त्यांचा दे व होईन. 46 आिण लोकांस समजे ल की मी त्यांचा दे व परमे श्वर
आहे ; मला त्यां च्याबरोबर राहता यावे म्हणून मीच त्यांना िमसर दे शातून सोडवून आणले आहे हे
त्यांना कळे ल; मी त्यांचा दे व परमे श्वर आहे .”
38
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धूप जाळण्यासाठी बाभळीच्या लाकडाची एक वे दी कर. 2 ती चौरस असून एक हात लांब
व एक हात रुं द असावी, आिण ती दोन हात उं च असावी; ितची िशं गे एकाच अखं ड लाकडाची
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करावी. वे दीचा वरचा भाग व ितच्या चारही बाजू शु द्ध सोन्याने मढवाव्यात आिण सभोवती
सोन्याचा कंगोरा करावा. 4 त्या कंगोर्याखाली वे दीच्या एकमे कीच्या िवरूद्ध बाजूंना सोन्याच्या
दोन दोन गोल कड ा असाव्यात; त्यां च्यात दांडे घालून वे दी उचलून ने ण्याकरता त्यां च्या उपयोग
होईल. 5 हे दांडे बाभळीच्या लाकडाचे करून ते सोन्याने मढवावे त. 6 वे दी अं तरपटासमोर ठे वावी;
आज्ञापटाचा कोश अं तरपटाच्या मागे असे ल; आज्ञापटाच्या कोशावर असणार्या दयासनासमोर
वे दी असे ल; याच िठकाणी मी तु ला भे टत जाईन. 7 अहरोन िदव्याची ते लवात करण्यासाठी
ये ईल त्या प्रत्ये क सकाळी दररोज त्याने वे दीवर सु गंधी धूप जाळावा; 8 पु न्हा सं ध्याकाळी
अहरोन िदवे लावण्यासाठी ये ईल ते व्हा त्याने वे दीवर सुं गधी धूप जाळावा; याप्रमाणे दररोज
परमे श्वरापु ढे सुं गधी धूप सतत िपढयानिपढया जाळीत जावा. 9 ितच्यावर िनराळा धूप िकंवा
होमापर्ण, अन्नापर्ण िकंवा कोणत्याही प्रकारचे पे यापर्ण अपर्ण करू नये . 10 अहरोनाने वषार्तन
ू
एकदा वे दीच्या िशं गावर प्रायिश्च करावे ; िपढ ानिपढ ा वषार्तन
ू एकदा प्रायिश्च ासाठी
अिपर्लेल्या लोकां च्या पापांची भरपाई करण्यासाठी अहरोनाने पापापर्णाच्या रक्ताने ितच्यासाठी
त्याने प्रायिश्च करावे . ही वे दी परमे श्वराकरता परमपिवत्र आहे .
11 मग परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 12 “�� ������� ������� ������� �����
������ �������� ������ ���� ��� ��� ��� ������ ����������
�������� ���������� ����:च्या िजवाबद्दल परमे श्वरास खं ड द्यावा; 13 िजतक्या
लोकांची मोजदाद होईल िततक्यांनी पिवत्रस्थानातील शे केलाच्या चलनाप्रमाणे अधार् शे केल
द्यावा. हा अधार् शे केल परमे श्वराकरता केले ले समपर्ण आहे . 14 वीस वष व त्याहन
ू जास्त
वयाच्या लोकांमध्ये ज्याची गणना होईल त्यातील प्रत्ये काने त्याने परमे श्वराकरता हे समपर्ण
करावे . 15 तु म्ही आपल्या िजवाबद्दल प्रायिश्च म्हणून परमे श्वराकरता हे समपर्ण कराल ते व्हा
श्रीमं त मनु ष्याने अधार् शे केलापे क्षा जास्त दे ऊ नये व गरीबाने अधार् शे केलापे क्षा कमी दे ऊ नये ;
16 इस्राएल लोकांकडू न प्रायिश्च ाचा पै सा घ्यावा आिण त्याचा दशर्नमं डपामधील से वेसाठी
उपयोग करावा; हा पै सा इस्राएल लोकां च्या िजवाबद्दल प्रायिश्च िदल्याचे स्मारक म्हणून
त्यां च्याप्रीत्यथर् परमे श्वरासमोर राहील.”
17 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 18 “������� �� ����� ����� �� ���������
������� ������, त्यातील पाण्याचा हातपाय धु ण्यासाठी उपयोग करावा; ते दशर्नमं डप व
वे दी यां च्यामध्ये ठे वावे व ते पाण्याने भरावे . 19 या गं गाळातील पाण्याने अहरोन व त्याच्या
मु लांनी आपले हातपाय धु वावे त; 20 दशर्नमं डपामध्ये व वे दीजवळ से वा करण्यास जाताना म्हणजे
परमे श्वराकरता हव्य जाळण्यासाठी जाते वेळी त्यांनी आपले हातपाय धु वावे त; नाहीतर ते मरतील.
21 अहरोन व त्याचे वं शज ह्याच्यासाठी हा िपढ ानिपढ ा िनरं तरचा िवधी व्हावा.”
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परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 23 “�� ����� �������� ����� ��; म्हणजे पिवत्र
स्थानातल्या चलनाप्रमाणे पाचशे शे केल प्रवाही गं धरस; त्याच्या िनम्मे म्हणजे अडीचशे शे केल
सु गंधी दालिचनी, पाचशे शे केल सु गंधी बच, 24 आिण पिवत्रस्थानाच्या शे केलाप्रमाणे पाचशे
शे केल तज आिण एक हीनभर जै तन
ू ाचे ते ल घे , 25 व त्याचे अिभषे काचे पिवत्र ते ल म्हणजे
गां ध्याच्या कसबाप्रमाणे िमसळले ले अिभषे कासाठी पिवत्र, सुं गधी ते ल तयार कर; 26 या ते लाने
दशर्नमं डप व साक्षीकोश, 27 तसे च मे ज व त्यां वरील सवर् वस्तू, दीपवृ क्ष व त्याची उपकरणे , धूपवे दी,
28 तसे च होमवे दी व होमवे दीच्या सवर् वस्तू आिण गं गाळ व त्याची बै ठक या सवार्न
ं ा अिभषे क
करावा. 29 त्यांना पिवत्र करावे म्हणजे ती परमपिवत्र ठरतील; ज्याचा त्यांना स्पशर् होईल ते
पिवत्र होईल. 30 आिण अहरोन व त्याच्या पु त्रांना अिभषे क करून पिवत्र कर. मग याजक
22 मग
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या नात्याने ते माझी से वा करतील;
इस्राएल लोकांस तू सां ग की, िपढ ानिपढ ा तु म्हास
माझ्यासाठीच हे च पिवत्र अिभषे काचे ते ल असणार. 32 हे ते ल कोणाही मनु ष्याच्या अं गाला
लावायचे नाही. व या प्रकारचे ते ल कोणीही तयार करू नये ; हे ते ल पिवत्र आहे आिण तु म्ही
ह्याला पिवत्रच मानावे . 33 जो कोणी त्याच्यासारखे िमश्रण तयार करील िकंवा ते कोणा परक्याला
लावील तर त्यास आपल्या लोकांतन
ू बाहे र काढून टाकावे .” 34 नं तर परमे श्वर मोशे ला म्हणाला,
“�� �� ������� ����� ������ ����� �����, जटामासी, गं धािबरुजा व शु द्ध ऊद
ही घ्यावी. या सवर् वस्तू समभाग घ्याव्यात; 35 आिण गां ध्याच्या कसबाप्रमाणे िमसळू न िमठाने
खारावले ले, िनभळ शु द्ध व पिवत्र असे धूपद्रव्य तयार करावे ; 36 त्यातले काही कुटू न त्याचे
चूणर् करावे , व ते दशर्नमं डपामधील ज्या साक्षकोशापु ढे मी तु ला दशर्न दे त जाईन ते थे ठे वावे ;
ते तु म्ही परमपिवत्र ले खावे . 37 हे परमे श्वरासाठी पिवत्र ले खावे ; त्यासारखे दुसरे धूपद्रव्य
तु म्ही स्वतःसाठी तयार करू नये . 38 सु वास घे ण्याकरता कोणी असले काही तयार करील तर त्यास
आपल्या लोकांतन
ू बाहे र काढून टाकावे .”
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नं तर परमे श्वर मोशे ला म्हणाला 2 “����, यहद
ू ा वं शातील उरीचा मु लगा म्हणजे हरू चा
नातू बसाले ल याला मी िनवडू न घे तले आहे . 3 दे वाच्या आत्म्याने त्यास पिरपूणर् भरले आहे ;
आिण सवर् प्रकारची कामे करण्यासाठी मी त्यास अक्कल, बु द्धी व ज्ञान ही िदली आहे त. 4 तो
सोने , चांदी व िपतळ यां च्या कलाकुसरीचे काम करील. 5 तो रत्नांना सुं दर पै लू पाडील व िहरे
जडवून दे ईल; तो लाकडावरील कोरीव कामही करील; आिण अशा सवर् प्रकारची कलाकुसरीची
कामे करील. 6 त्याच्याबरोबर काम करण्याकरता दान याच्या वं शातील अिहसामाखाचा मु लगा
अहिलयाब यालाही मी िनवडले आहे ; एवढे च नव्हे तर जे वढे म्हणून बु िध्दमान आहे त त्या सवार्ंच्या
हृदयात मी बु ध्दी ठे वली आहे . ती यासाठी की, तु ला आज्ञा केल्याप्रमाणे त्यांनी सवर् गोष्टी तयार
कराव्या. 7 म्हणजे दशर्नमं डप, आज्ञापटाचा कोश, त्यावरील दयासन आिण तं बच्ू या सवर् वस्तू;
8 मे ज व त्यावरील सवर् वस्तू, शु द्ध सोन्याचा दीपवृ क्ष व त्याची उपकरणे ; 9 होमवे दी व ितची
उपकरणे , गं गाळ व त्याची बै ठक; 10 अहरोन व त्याच्या मु लांनी याजक या नात्याने माझी से वा
करताना घालावयाची, कुशलते ने िवणले ली तलम व पिवत्र वस्रे; 11 अिभषे काचे सु वािसक ते ल
आिण पिवत्र स्थानी जाळावयाचा सुं गधी द्रव्याचा धूप. या सवर् वस्तू मी तु ला सां िगतल्याप्रमाणे
हे कारागीर तयार करतील.”
1

12 नं तर परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 13 “������� ������ �� ���� ��, तु म्ही माझे
शब्बाथ अवश्य पाळावे त, कारण की िपढ ानिपढ ा तु मच्यामाझ्यामध्ये ही खूण आहे . ह्यावरून हे
कळावे की, तु म्हास पिवत्र करणारा मी परमे श्वर आहे . 14 म्हणून शब्बाथ िदवस तु म्ही पिवत्रपणे
पाळावा; शब्बाथ िदवसास जर कोणी भ्रष्ट करील तर त्यास अवश्य िजवे मारावे ; जो कोणी
त्यािदवशी काम करील, त्यास आपल्या लोकांतन
ू बाहे र काढून टाकावे . 15 सहा िदवस काम
करावे . परं तु सातवा िदवस परमे श्वराचा पिवत्र िदवस परमिवश्रामाचा शब्बाथ होय. जर कोणी
शब्बाथ िदवशी काम करील तर त्यास अवश्य ठार मारावे . 16 इस्राएल लोकांनी शब्बाथ पाळावा;
शब्बाथ हा िनरं तरचा करार समजून त्यांनी तो िपढ ानिपढ ा पाळावा. 17 शब्बाथ िदवस इस्राएल
लोकांमध्ये व माझ्यामध्ये कायमची खूण आहे . परमे श्वराने सहा िदवस काम करून आकाश व पृ थ्वी
िनमार्ण केल्यावर सातव्या िदवशी स्वस्थ राहन
ू िवसावा घे तला.” 18 या प्रमाणे दे वाने सीनाय
पवर्तावर मोशे बरोबर आपले बोलणे सं पिवले व मग त्याने आपल्या बोटांनी िलिहले ल्या दोन दगडी
पाट ांचे आज्ञापट त्यास िदले .

32:1

106

िनगर्म 32:21

32
. 9:6-29
मोशे ला पवर्तावरून उतरण्यास बराच िवलं ब लागला आहे असे लोकांनी पािहले ते व्हा सवर्
लोक अहरोनाभोवती जमले व त्यास म्हणाले , “����, मोशे ने आम्हां ला िमसर दे शातून बाहे र
आणले आहे . परं तु मोशे चे काय झाले ते आम्हां ला कळत नाही, म्हणून आमच्यापु ढे चालतील
असे दे व आमच्यासाठी तयार कर.” 2 ते व्हा अहरोन लोकांस म्हणाला, “������ �������
������, पु त्र व कन्या यां च्या कानातील सोन्याची कुंडले मजकडे आणा.” 3 मग सवर् लोकांनी
आपल्या कानातील सोन्याची कुंडले काढून अहरोनाकडे आणली. 4 अहरोनाने लोकांकडू न ते सोने
घे तले ; आिण ते ओतून व कोरणीने कोरून त्यापासून वासरू केले . मग लोक म्हणाले , “��
��������, ज्या दे वाने तु ला िमसर दे शातून बाहे र आणले आहे तो हाच दे व आहे .” 5 अहरोनाने
हे सवर् पािहले ते व्हा त्याने त्या वासरापु ढे एक वे दी बां धली आिण जाहीर करून तो म्हणाला,
“������� ������������� ����� ����� ����� ���.” 6 लोक दुसर्या िदवशी
पहाटे स उठले ; त्यांनी होमापर्णे अिपर्ली व शां त्यपर्णे आणली. मग ते खाण्यािपण्यास बसले ;
नं तर उठू न ते खे ळायला लागले . 7 त्या वे ळी परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “�� ����� �����
���� ���� ��, कारण ज्या तु झ्या लोकांस तू िमसर दे शातून बाहे र आणले ते िबघडले आहे त.
8 ज्या मागार्ने त्यांनी जावे म्हणून मी त्यांना आज्ञािपले होते त्या मागार्पासून िकती लवकर ते
बहकू न गे ले आहे त. त्यांनी आपल्यासाठी सोने िवतळवून वासराची मूतीर् केली आहे ; ते त्याची
पूजा करीत आहे त व त्यास बली अपर्णे वाहत आहे त; ते म्हणत आहे त, ‘�� ��������, याच
दे वांनी तु ला िमसर दे शातून बाहे र आणले आहे .” 9 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “�� ������
�� ������ ���; ते ताठ माने चे लोक आहे त; 10 तर आता मला आड ये ऊ नको, त्यांना माझ्या
रागाच्या तडाख्याने भस्म करतो. नं तर मी तु झ्यापासूनच एक महान राष्ट् र िनमार्ण करतो.” 11 परं तु
काकुळतीने िवनं ती करून मोशे आपला दे व परमे श्वर ह्याला म्हणाला, हे परमे श्वरा, तु झ्या महान
सामथ्यार्ने व भु जप्रतापाने त्यांना िमसर दे शातून बाहे र आणले त्यां च्यावर तु झा कोप का भडकावा?
12 आिण परमे श्वराने त्यांचे वाईट करण्यासाठी, डोंगरावर त्यांना ठार मारण्यासाठी व पृ थ्वीवरून
त्यांचा नायनाट करण्यासाठी त्यांना िमसर दे शातून बाहे र आणले असे िमसरी लोकांनी का म्हणावे ?
आपल्या तीव्र कोपापासून फीर, आिण आपल्या लोकां वर आप ी आणण्याच्या हे तप
ू ासून परावृ
हो. 13 तु झे से वक अब्राहाम, इसहाक व इस्राएल, यांची आठवण कर; तू तु झ्या नावाने शपथ
वािहली होतीस; तू म्हणाला होतास, मी तु मची सं तती आकाशातील तार्यां इतकी जास्तीत जास्त
करीन, मी ज्या दे शािवषयी सां िगतले तो सवर् दे श मी तु झ्या सं ततीला दे ईन व तो सवर्काळ त्यांचे
वतन होईल. 14 ते व्हा आपल्या लोकां वर आप ी आणण्याचा जो परमे श्वराचा हे तू होता, त्यापासून
तो परावृ झाला. 15 मग मोशे पवर्तावरून साक्षपटाच्या दोन पाट ा घे ऊन पवर्तावरून खाली
उतरला. त्या पाट ावर पु ढे व मागे अशा दोन्ही बाजूंना िलिहले ले होते . 16 दे वाने स्वत:च त्या
पाट ा तयार केल्या होत्या व त्यां च्यावर कोरले ला ले ख दे वाने िलिहले ला होता. 17 यहोशवाने
लोकांचा गोंगाट ऐकला व तो मोशे ला म्हणाला, “������ ��������� ���� ��� ���
���.” 18 मोशे ने उ र िदले , “������� ���������� ������� �� ���� ���� �����
������� ���������� �������� �� ������ ����; मला जो आवाज ऐकू ये त आहे
तो नाचगाण्यांचा आहे .” 19 मोशे छावणीजवळ ये ऊन पोहोचल्यावर त्याने ते सोन्याचे वासरू व
लोकां च्या नाचगाण्यांचा िधं गाणा पािहला आिण तो भयं कर सं तापला; त्याने आपल्या हातातल्या
दगडी पाट ा खाली डोंगराच्या पायथ्याशी फेकू न फोडू न टाकल्या. 20 नं तर लोकांनी बनिवले ले
ते सोन्याचे वासरू मोशे ने तोडू न फोडू न ते अग्नीत जाळले . व कुटू न त्याची पूड केली; मग
ती पाण्यात टाकली. नं तर ते पाणी त्याने इस्राएल लोकांस प्यायला िदले . 21 मोशे अहरोनास
म्हणाला, “�� ������� ���� ��� ��� ���� ���� �� �� ������� ��� �����
1
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��� ������� ������?”
अहरोन मोशे ला म्हणाला, “������, असे माझ्यावर रागावू
नका; या लोकांची प्रवृ ी पापाकडे आहे , हे आपल्याला माहीत आहे . 23 लोक मला म्हणाले ,
‘������ �������� ���� ������� ����� ����� ����; परं तु आता त्याचे काय
झाले हे आम्हां ला माहीत नाही; ते व्हा आमच्यापु ढे चालतील असे दे व तू आमच्यासाठी करून दे .’
24 ते व्हा मी त्यांना सां िगतले , ‘�� ���������� �������� ������ ����� �� �� ���
����.’ ������ ������� ��� ������������� ���� ����; मी सोने भट् टीत टाकले
आिण ितच्यातून हे वासरू बाहे र आले .” 25 मोशे ने पािहले की अहरोनाने लोकां वरचे िनयं तर् ण िढले
केले त्यामु ळे ते बे भान होत गे ले आिण त्यां च्या मूखर्पणाच्या आचरणाचा तमाशा त्यां च्या शत्रूंनी
पािहला. 26 ते व्हा मोशे छावणीच्या दाराजवळ उभा रािहला आिण म्हणाला, “���� ������
������������� ���� ������� ����, त्याने मजकडे यावे ,” ��� ���� ����
������ ���� ��� ������� ��� ����. 27 मग मोशे त्यांना म्हणाला, “����������
��� �������� ��� ������ �� �� ������� ������, ‘����������� ������
����� ����� �������� ��� ��������� �� ����������������� ����
������������������ ����� ���� ��� �������� ��������� ���� ���,
िमत्र व शे जारी यांना अवश्य िजवे मारावे .” 28 ले वी वं शाच्या लोकांनी मोशे ची आज्ञा पाळली
आिण त्या िदवशी सु मारे तीन हजार इस्राएल लोक मरण पावले . 29 मग मोशे म्हणाला,
“�� ������ ������������� ������ ���� ���������� �������� ������
�������� � ������ ����� ����, म्हणजे आज तो तु म्हास आशीवार्द दे ईल.” 30 दुसर्या
िदवशी सकाळी मोशे ने लोकांस सां िगतले , “������ ����� ��� ���� ���! परं तु आता मी
परमे श्वराकडे पवर्तावर जातो; काहीतरी करून कदािचत मला तु मच्या पापांचे प्रायिश्चत करता
ये ईल.” 31 ते व्हा मोशे माघारी परमे श्वराकडे जाऊन म्हणाला, “���, हाय या लोकांनी फार घोर
पातक केले आहे . आपणासाठी सोन्याचे दे व बनिवले ; 32 तरी आता तू त्यां च्या या पापांची क्षमा कर!
परं तु जर तू त्यां च्या पापांची क्षमा करणार नसशील तर मग तू िलिहले ल्या पु स्तकातून मला काढून
टाक.” 33 परं तु परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “�� ������������� ��� ����� ���� ����
�������� ���� �� ������ ���������� ����� �����. 34 ते व्हा तू आता खाली जा
ू तु झ्यापु ढे चाले ल व तु ला मागर् दाखवील. जे व्हा
आिण मी सां गतो ते थे लोकांस घे ऊन जा; माझा दत
पाप केले ल्या लोकांस िशक्षा करण्याची वे ळ ये ईल ते व्हा त्यांना िशक्षा केली जाईल.” 35 अहरोनाने
बनवले ले वासरू लोकांनीच बनवले होते , म्हणून परमे श्वराने त्यांना ताडण केले .
22

33
मग परमे श्वराने मोशे ला सां िगतले , “�� ��� ����������� ���� ������� ��
������ ���, तु म्ही ये थन
ू पु ढच्या प्रवासास िनघा; आिण जो दे श मी तु झ्या सं ततीला दे ईन
अशी मी अब्राहाम, इसहाक व याकोब यांना शपथ वािहली होती त्या दे शाला तु म्ही जा.
2 तु मच्यापु ढे चालण्यासाठी मी माझ्या दत
ू ाला पाठवीन आिण कनानी, अमोरी, िह ी, पिरज्जी,
िहव्वी व यबूसी लोकांस ते थन
ू घालवून दे ईन. 3 दुधामधाचे प्रवाह वाहत असले ल्या दे शात तू जा;
मी तु मच्याबरोबर ये णार नाही, कारण तु म्ही फार ताठ माने चे लोक आहात. मी आलो तर रस्त्यातच
तु म्हास नष्ट करीन.” 4 ही वाईट बातमी ऐकल्यावर लोक फार दु:खी झाले आिण त्यानं तर कोणीही
आपल्या अं गावर दागदािगने घातले नाहीत; 5 कारण परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “�� �������
������ ��� ����, ‘������ ��� ��� ������ ��� ����; मी तु मच्याबरोबर थोडा वे ळ
जरी असलो तरी मी तु म्हास भस्म करीन; म्हणून तु म्ही तु मचे दागदािगने काढून ठे वा; मग तु मचे
काय करावयाचे ते मी पाहीन.” 6 म्हणून होरे ब पवर्तापासून पु ढे इस्राएल लोक दागदािगन्यां वाचून
रािहले .
1
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छावणीबाहे र बर्याच अं तरावर तं बू लावत असे . मोशे ने त्यास दशर्नमं डप असे नाव िदले
होते ; ज्या कोणाला परमे श्वरास काही िवचारावयाचे असे ल तो छावणीबाहे रील दशर्नमं डपाकडे
जाई. 8 ज्या वे ळी मोशे छावणीतून मं डपाकडे जाई त्या वे ळी सवर् लोक आपापल्या तं बच्ू या दारात
उभे राहत आिण मोशे मं डपाच्या आत जाईपयर्ंत त्यास िनरखून बघत. 9 जे व्हा मोशे मं डपात जाई
ते व्हा मे घस्तं भ खाली उतरून ये ई आिण मं डपाच्या दारापाशी तो उभा राही; ह्याप्रमाणे परमे श्वर
मोशे शी बोलत असे . 10 जे व्हा लोक दशर्नमं डपाच्या दारात ढग बघत ते व्हा ते आपापल्या तं बच्ू या
दारात उभे राहन
ू दे वाला नमन करीत. 11 िमत्रां शी बोलावे त्याप्रमाणे परमे श्वर मोशे बरोबर
समोरासमोर बोलत असे . मोशे छावणीकडे माघारी जात असे . तरी मोशे चा मदतनीस नूनाचा
मु लगा यहोशवा, हा तरुण मं डप सोडू न बाहे र ये त नसे .
7 मोशे

12 मोशे परमे श्वरास म्हणाला, “���� �� ������ ���� ������� �� ���
���������, परं तु तू माझ्याबरोबर कोणाला पाठिवणार ते तू सां िगतले नाहीस; तू मला
म्हणालास, मी तु ला तु झ्या नावाने ओळखतो आिण तु झ्यावर माझी कृपादृष्टी आहे . 13 आता
माझ्यावर तु झी कृपादृष्टी असल्यास तु झे मागर् मला दाखव म्हणजे मला तु झी ओळख पटे ल आिण
त्यामु ळे तु झी कृपादृष्टी माझ्यावर होईल. पाहा, हे राष्ट् र तु झी प्रजा आहे .” 14 परमे श्वराने
उ र िदले , “�� ����: तु झ्याबरोबर ये ईन व तु ला िवसावा दे ईन.” 15 मग मोशे परमे श्वरास
म्हणाला, “�� �� ����� ����� ����� �� �� �������� �� ����� ���� ���
����. 16 तसे च तु झी कृपादृष्टी माझ्यावर व तु झ्या लोकां वर झाली आहे हे कशावरून
समजावे ? जर तू आमच्याबरोबर आल्याने मी व हे तु झे लोक पृ थ्वीवरील इतर सवर् लोकां हन
ू
वे गळे झालो आहो यावरूनच ते समजायचे ना?” 17 मग परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “��
������ ����������� �� ����, कारण माझी कृपादृष्टी तु झ्यावर झाली आहे आिण
मी व्यक्तीशः तु ला तु झ्या नावाने ओळखतो.” 18 नं तर मोशे म्हणाला, “��� ���� ����
��� ���� ��� ����.” 19 मग परमे श्वराने मोशे ला उ र िदले , “�� ���� ����
��������* ���������� ������; मी परमे श्वर आहे आिण हे माझे नाव मी जाहीर करीन.
ज्याच्यावर कृपा करावीशी वाटे ल त्याच्यावर मी कृपा करीन आिण ज्याच्यावर दया करावीशी
वाटते त्याच्यावर दया करीन. 20 परं तु” �� ���� “����� ���� ����� �����, कारण माझा
चे हरा पािहले ला कोणीही मनु ष्य िजवं त राहणार नाही.” 21 परमे श्वर म्हणाला, “��������� ��
������ �� ��� ���; तू त्यावर उभा राहा. 22 माझे ते ज त्या जागे जवळू न पु ढे जाईल, ते व्हा
मी तु ला त्या खडकातील मोठ ा भे गेत ठे वीन; आिण मी िनघून जाईपयर्ंत माझ्या हाताने तु ला
झाकीन; 23 नं तर मी माझा हात काढून घे ईन आिण तू माझी पाठ पाहशील; परं तु तू माझा चे हरा
पाहणार नाहीस.”

34
. 10:1-5
मग परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “������� ��� �������������� ���� ���
���� ������ ���� ���� �� ������ ����� ��������� ������� ���������
�� ���� ���� �� �� ���������� �����. 2 पहाटे स तयार हो व सीनाय पवर्तावर चढून
ये आिण ते थे पवर्ताच्या िशखरावर माझ्यासमोर हजर राहा. 3 तु झ्याबरोबर कोणी चढून वर ये ऊ नये
पवर्तावरील कोणत्याच िठकाणी कोणी मनु ष्य िदसू नये ; तसे च शे रडे मेंढरे कळप व गु रे ढोरे ह्यांना त्या
पवर्ताच्या पायथ्याशी चरू दे ऊ नकोस.” 4 ते व्हा मोशे ने पिहल्या पाट ांसारख्याच आणखी दोन
दगडी पाट ा घडू न तयार केल्या; सकाळीच उठू न त्या हाती घे ऊन परमे श्वराच्या आज्ञे पर् माणे
सीनाय पवर्तावर चढून गे ला; 5 ते व्हा मोशे पवर्तावर आल्यावर परमे श्वर एका ढगातून त्याच्याकडे
1
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खाली उतरला व ते थे त्याच्यापाशी उभा रािहला; आिण त्याने परमे श्वर या नावाची घोषणा केली.
6 परमे श्वर त्याच्यापु ढून अशी घोषणा करीत गे ला: “��������, परमे श्वर, दयाळू , कृपाळू दे व,
मं दक् रोध, दये चा व सत्याचा सागर, 7 हजारो जणां वर दया करणारा, अन्याय, अपराध व पाप यांची
क्षमा करणारा, पण अपराधी जनांची मु ळीच गय न करणारा, असा तो विडलां च्या दुष्टाईबद्दल
पु त्रपौत्रांचा ितसर्या व चौथ्या िपढीपयर्ंतही समाचार घे तो.” 8 मग मोशे ने ताबडतोब भूमीपयर्ंत
वाकू न परमे श्वरास नमन केले . 9 मग तो म्हणाला, “�� �����, तु झी कृपादृष्टी जर माझ्यावर
झाली असे ल तर तू आमच्याबरोबर चालावे . हे लोक ताठ माने चे आहे त हे मला माहीत आहे ; तरी
आमचा अन्याय व पाप यांची तू आम्हां ला क्षमा कर आिण आपले वतन म्हणून आमचा स्वीकार
कर.”
. 23:14-19;
. 7:1-6; 16:1-17
परमे श्वर म्हणाला, “����, मी तु झ्या सवर् लोकांबरोबर हा करार करीत आहे ; आतापयर्ंत
पृ थ्वीवरील कोणत्याही राष्ट् रासाठी यापूवीर् कधीही केले ले नाहीत ते चमत्कार मी करीन; ज्या
लोकांमध्ये तू राहशील ते सवर् लोक परमे श्वराची कृती पाहतील, कारण जे मी तु झ्याबरोबर करणार
आहे ते भयानक आहे . 11 मी आज तु ला ज्या आज्ञा दे तो त्या तू पाळ म्हणजे मग मी अमोरी,
कनानी, िह ी, पिरज्जी, िहव्वी व यबूसी या लोकांस तु झ्यासमोरुन घालवून दे तो. 12 सावध
राहा, नाही तर तू ज्या दे शात जात आहे स त्यामध्ये राहणार्या लोकांबरोबर कोणत्याही प्रकारे
करारमदार करशील आिण तो तु ला पाश होईल. 13 परं तु त्यां च्या वे द्या पाडू न टाक; त्यांचे स्तं भ
तोडू न टाक; त्यां च्या अशे रा मूतीर् फोडू न टाक. 14 तू तर कोणत्याही दुसर्या दे वाला नमन करू नये ;
कारण ज्याचे नाव ईष्यार्वान असे आहे ; तो परमे श्वर ईष्यार्वान दे व आहे . 15 तू सावध राहा. या
दे शातील रिहवाशाबरोबर कोणत्याही प्रकारचे करारमदार करू नको; ते व्यिभचारी मतीने आपल्या
दे वामागे लागून त्यांना बिलदान करतील. त्यातल्या कोणी तु ला बोलावले असता तु म्ही त्यां च्या
बिलदानातले काही खाल. 16 त्यां च्या कन्यांची तु म्ही आपल्या पु त्रांसाठी पत्नी म्हणून िनवड
कराल; त्यां च्या कन्या व्यिभचारी मतीने आपल्या दे वाच्यामागे जातील आिण त्या तु मच्या पु त्रांना
व्यिभचारी बु ध्दीने त्यां च्या नादी लावतील. 17 तू आपल्यासाठी ओतीव दे व करू नको. 18 बे खमीर
भाकरीचा सण पाळ, मी िदले ल्या आज्ञे पर् माणे ने मले ल्या वे ळी अबीब मिहन्यातील सात िदवसपयर्ंत
तू बे खमीर भाकर खावी, कारण अबीब मिहन्यात िमसर दे शातून तू बाहे र िनघालास. 19 प्रत्ये क
प्रथम जन्मले ला माझा आहे ; तसे च तु झ्या गु रांढोरापै की गायीचे व में ढराचे प्रथम जन्मले ले
नरवत्स माझे आहे त. 20 गाढवीचे पिहले िशं गरु खं डणी दाखल एक कोकरू दे ऊन सोडवून घ्यावे ,
पण त्यास तसे सोडवले नाही तर त्याची मान मोडावी. तु झ्या मु लांपैकी प्रत्ये क ज्ये ष्ठ पु त्राला
मोबदला दे ऊन सोडवून घ्यावा. कोणी िरकाम्या हाताने माझ्यासमोर ये ऊ नये . 21 सहा िदवस तू
आपले कामकाज कर, परं तु सातव्या िदवशी िवसावा घे ; नां गरणीच्या व कापणीच्या हं गामातही
सातव्या िदवशी तू िवसावा घे . 22 तू सप्ताहाचा, म्हणजे गव्हाच्या कापणीच्या प्रथम िपकाचा
सण पाळावा. 23 तु मच्या सवर् पु रुषांनी वषार्तन
ू तीनदा इस्राएलाचा दे व प्रभू परमे श्वर ह्यासमोर
हजर रहावे . 24 मी तर परराष्ट् रांना तु झ्यापु ढून घालवून दे ईन; मी तु झ्या दे शाच्या सीमा वाढवीन;
आिण वषार्तन
ू तीनदा तू आपला दे व परमे श्वर ह्याच्यामोर हजर राहायला जाशील त्या वे ळी तु झ्या
दे शाचा कोणीही लोभ धरणार नाही. 25 माझ्या यज्ञबलीचे रक्त खिमराच्या भाकरीबरोबर अपूर् नये ;
आिण वल्हांडण सणाच्या यज्ञपशूचे काहीही सकाळपयर्ंत राहू दे ऊ नये . 26 हं गामाच्या वे ळी तु झ्या
जिमनीच्या उत्पन्नातील प्रथम िपकाचा सवोर् म भाग आपला दे व परमे श्वर, ह्याच्या मं िदरात
आणावा. करडू त्याच्या आईच्या दुधात िशजवू नये .” 27 मग परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “��
���� ����� ���, कारण याच वचनांपर् माणे मी तु झ्याशी व इस्राएल लोकां शी करार केला
आहे .” 28 मोशे ते थे परमे श्वराजवळ चाळीस िदवस व चाळीस रात्री रािहला; त्या िदवसात त्याने
10 मग
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अन्न खाल्ले नाही, आिण तो पाणीही प्याला नाही; आिण त्या पाट ां वर परमे श्वराने कराराची
वचने म्हणजे दहा आज्ञा िलहन
ू ठे वल्या.
29 मग मोशे , साक्षपटाच्या त्या दोन पाट ा घे ऊन सीनाय पवर्तावरून खाली उतरला;
परमे श्वराशी बोलल्यामु ळे त्याच्या चे हर्यातून ते जाचे िकरण िनघत आहे त ह्याचे त्यास भान नव्हते .
30 अहरोन व सवर् इस्राएल लोक यांनी मोशे च्या चे हर्यावरील ते जस्वी िकरणे पािहली ते व्हा ते
त्याच्याजवळ जायला घाबरले ; 31 परं तु मोशे ने अहरोन व मं डळीचे प्रमु ख ह्याना बोलावले , ते व्हा
अहरोन व मं डळीचे प्रमु ख त्याच्याकडे परत आले , तो त्यां च्याशी बोलू लागला. 32 त्यानं तर सवर्
इस्राएल लोक जवळ आले आिण जे काही परमे श्वराने त्यास सीनाय पवर्तावर सां िगतले होते ते
सगळे त्याने त्यांना आज्ञा दे ऊन सां िगतले . 33 लोकां शी आपले बोलणे सं पिवल्यावर मोशे ने आपला
चे हरा आच्छादनाने झाकला. 34 जे व्हा कधीही मोशे परमे श्वराबरोबर बोलावयास त्याच्यासमोर
आत जाई, ते व्हा तो बाहे र ये ईपयर्ंत आपल्या चे हर्यावरील आच्छादन काढीत असे ; मग तो
इस्राएल लोकांकडे बाहे र ये ऊन परमे श्वर जी काही आज्ञा दे ई ती तो त्यांना सां गत असे . 35 मोशे चा
ते जाने तळपणारा चे हरा इस्राएल लोक पाहत ते व्हा तो पु न्हा आपला चे हरा झाकू न घे ई; आिण तो
परमे श्वराकडे बोलावयास आत जाईपयर्ंत तो आपला चे हरा झाकू न ठे वत असे .

35
1 मोशे ने सगळ्या इस्राएल लोकां च्या मं डळीला एकत्र केले ; तो त्यांना म्हणाला, ज्या गोष्टी
करण्यािवषयी परमे श्वराने आज्ञा केली आहे त्या या; 2 सहा िदवस काम करावे , परं तु सातवा
िदवस तु मच्यासाठी परमे श्वराचा पिवत्र िदवस, परमिवसाव्याचा शब्बाथ होय, त्या िदवशी काम
करणार्या कोणत्याही मनु ष्यास अवश्य िजवे मारावे . 3 शब्बाथ िदवशी तु म्ही आपल्या राहत
असले ल्या जागे त कोठे ही िवस्तव पे टवू नये .

. 25:1-9; 39:32-43
सवर् इस्राएल लोकां च्या मं डळीला म्हणाला, परमे श्वराने जे करण्याची आज्ञा िदली आहे
ते हे ; 5 परमे श्वरासाठी तु म्ही अपर्णे आणावी. ज्याची मनापासून इच्छा असे ल त्याने परमे श्वराकरता
सोने , चांदी, िपतळ; 6 िनळे , जां भळे व िकरिमज रं गाचे सूत, व तलम सणाचे कापड, बकर्याचे
केस; 7 लाल रं गवले ली में ढ ाची कातडी व तहशाची *कातडी, बाभळीचे लाकू ड; 8 िदव्यासाठी
ते ल, अिभषे काच्या ते लासाठी आिण सु गंधी धु पासाठी मसाले ; 9 तसे च एफोद व ऊरपट ह्यात
खोचण्यासाठी गोमे दमणी आिण इतर रत्ने आणावी.
4 मोशे

10 “����������� �� ���� ���� ������� ���� ���� �������� ����
����������� �� ���� �������� ����� ���� ��� �� ���� �����, म्हणजे
11 िनवासमं डप, त्याचा बाहे रील तं ब ू व त्यावरील आच्छादान, त्याचे आकडे , फळ्या, अडसर,
खांब, व उथळ्या; 12 कोश, त्याचे दांडे, दयासन व अं तरपाट, 13 मे ज व त्याचे दांडे, त्यावरील सवर्
पात्रे व समक्षते ची भाकर; 14 प्रकाशासाठी दीपवृ क्ष, त्याची उपकरणे व िदवे , आिण िदव्यासाठी
ते ल; 15 धूपवे दी व ितचे दांडे, अिभषे कासाठी ते ल, सु गंधी द्रव्ययु क्त धूप, िनवासमं डपाच्या
दारासाठी पडदा; 16 होमवे दी व ितची िपतळे ची जाळी, दांडे व ितचे इतर सािहत्य, गं गाळ व
त्याची बै ठक; 17 अं गणाचे पडदे , त्यांचे खांब व त्यां च्या उथळ्या, आिण अं गणाच्या फाटकासाठी
पडदा; 18 िनवासमं डप व अं गण ह्याच्यासाठी मे खा व तणावे , 19 पिवत्रस्थानात से वा करण्यासाठी
कुशलते ने िवणले ली वस्रे आिण याजक या नात्याने से वा करण्यासाठी अहरोन याजकाची व त्याच्या
पु त्रांची पिवत्र वस्रे.”

*
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20 मग इस्राएल लोकांची सवर् मं डळी मोशे पुढून िनघून गे ली. 21 नं तर ज्यां च्या अं तःकरणां त
स्फू तीर् झाली, त्या सवार्न
ं ी दशर्नमं डपाच्या कामासाठी, त्यातील सगळ्या से वेसाठी आिण पिवत्र
वस्रांसाठी परमे श्वरास अपर्णे आणली. 22 ज्यांना मनापासून दे ण्याची इच्छा झाली त्या सगळ्या
स्त्रीपु रुषांनी नथा, कुंडले , अं गठ ा, बां गड ा असे सवर् प्रकारचे सोन्याचे दािगने आणले ; ही
सोन्याची पिवत्र अपर्णे परमे श्वरासाठी आणली. 23 ज्या ज्या पु रुषां च्याकडे िनळ्या, जां भळ्या
व िकरिमजी रं गाचे सूत व तलम सणाचे कापड, बकर्याचे केस, लाल रं गवले ली में ढ ाची कातडी व
तहशाची कातडी होती त्यांनी ते ते आणले . 24 चांदी व िपतळ यांचे अपर्ण करणार्या प्रत्ये काने ती
अपर्णे परमे श्वरासाठी आणली आिण ज्यां च्याकडे बाभळीचे लाकू ड होते त्यांनी ते परमे श्वरास अपर्ण
केले . 25 ज्या िस्रया िशवणकाम व िवणकाम ह्यात तरबे ज होत्या त्या सवार्न
ं ी िनळ्या, जां भळ्या
व िकरिमजी रं गाचे सूत व तलम सणाचे कापड आपल्या हातांनी िवणून आणले . 26 आिण ज्या
िस्त्रयां च्या अं तःकरणात स्फू तीर् होऊन त्यांना बु ध्दी झाली, त्या सवार्न
ं ी बकर्याचे केस कातले .
27 अिधकार्यांनी याजकाचे एफोद व ऊरपट ह्यात जडवण्यासाठी गोमे दमणी व इतर रत्ने आणली.
28 िदव्याचे ते ल व अिभषे काचे ते ल व सु गंधी धु पासाठी मसाला आणला. 29 परमे श्वराने मोशे ला
जे करण्याची आज्ञा िदली होती त्या सवार्स
ं ाठी इस्राएल लोकांनी स्वखु शीने परमे श्वरासाठी अपर्णे
आणली, ज्या ज्या स्त्रीपु रुषां च्या अं तःकरणांत स्फू तीर् झाली त्यांनीही अपर्णे आणली.

. 31:1-11
ते व्हा मोशे इस्राएल लोकांस म्हणाला, पाहा, परमे श्वराने यहद
ू ा वं शातील ऊरीचा पु त्र
म्हणजे हरू ाचा नातू बसाले ल ह्याला नाव घे ऊन बोलावले आहे . 31 आिण त्याने त्यास दे वाच्या
आत्म्याने पिरपूणर् करून अक्कल, बु ध्दी, ज्ञान आिण सवर् प्रकारचे कसब िदले आहे . 32 तो सोने ,
चांदी आिण िपतळ ह्यां च्यापासून कलाकुसरीचे काम करील. 33 तो रत्नांना पै लू पाडील. लाकडाचे
नक्षीकामही करून अशा सवर् प्रकारची कारािगरीची कामे करील. 34 परमे श्वराने त्यास आिण दान
वं शातील अिहसामाखाचा पु त्र अहिलयाब, ह्यां च्या ठायी िशक्षण दे ण्याचे सामथ्यर् ठे वले आहे .
35 कोरीव काम करणारे कुशल कारागीर, िनळ्या, जां भळ्या व िकरिमजी रं गाच्या सु ताच्या कापडावर
व तलम सणाच्या कापडावर किशदा काढणारे , िवणकाम करणारे , सवर् प्रकारचे कसबी काम करणारे
व कुशल कामाची योजना करणारे अशासारख्यांची सवर् कारािगरीची कामे करण्यासाठी त्याने या
दोघांचे मन ज्ञानाने पिरपूणर् केले आहे .
30
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1

2 नं तर बसाले ल व अहिलयाब ह्यांना आिण ज्या ज्ञानी मनु ष्यां च्या मनात परमे श्वराने बु ध्दी
घातली होती व ज्यांना हे कायर् करण्याची स्फू तीर् झाली होती, त्यांना मोशे ने बोलावले . 3 आिण
पिवत्रस्थानाच्या से वेसाठी म्हणजे ते बां धण्यासाठी इस्राएल लोकांनी जी एकंदर अपर्णे आणली
होती ती त्यांनी मोशे च्या पु ढून घे तली. लोकांनी रोज सकाळी आपली स्वखु शीची अपर्णे
त्याच्यापाशी आणण्याचा क् रम चालू ठे वला. 4 शे वटी मग सवर् बु िध्दमान पु रुष पिवत्रस्थानाचे
करीत असले ले आपले काम सोडू न मोशे कडे आले . 5 आिण ते मोशे ला म्हणाले लोकांनी
परमे श्वरासाठी खूप अपर्णे आणली आहे त! आम्हां ला या पिवत्रस्थानाचे बां धकाम पूणर्
करण्यासाठी लागणार्या सािहत्यापे क्षा िकतीतरी अिधक आमच्यापाशी आले आहे ! 6 ते व्हा
मोशे ने सवर् छावणीभर असा हुकू म िदला की, “������ �������� ����� ��������
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��� ���������������� �������� ����� ������ ���� ������� ������
����� ��� ���� ��� ���,” ������ ��� ������ ���� ������ ������� ����
�������� ���. 7 त्यां च्या हाती जी सामग्री जमली होती ती ते सवर् काम करण्यास पु रून उरे ल
इतकी होती.
. 26:1-37
मग त्या कसबी कारािगरांनी दहा पडद्यांचा िनवासमं डप बनिवला. त्यांनी कातले ल्या तलम
सणाच्या कापडाचे आिण िनळ्या, जां भळ्या व िकरिमजी रं गाच्या सु ताचे पडदे तयार केले व
त्यां च्यावर त्यांनी कुशल कारािगराकडू न करुब काढले . 9 प्रत्ये क पडद्याचे मोजमाप अठ् ठावीस
हात लांब व रुं दी चार हात असे सारखे च होते . 10 त्यांनी त्यापै की पाच पडदे जोडू न एक भाग व
दुसरे पाच पडदे जोडू न दुसरा भाग असे केले . 11 नं तर त्यांनी त्या दोन्हीही भागां च्या शे वटच्या
िकनारीवर िनळ्या सु ताची िबरडी केली; तसे च दुसर्या पडद्याच्या िकनारीवरही तशीच िबरडी केली.
12 त्यांनी एका पडद्याखाली िकनारीवर पन्नास िबरडी व दुसर्या पडद्याच्या िकनारीवरही पन्नास
िबरडी केली; ती िबरडी समोरासमोर होती. 13 नं तर ते दोन पडदे एकत्र जोडण्यासाठी त्यांनी
सोन्याचे पन्नास गोल आकडे बनिवले ; त्या आकड ांनी ते पडदे एकत्र जोडल्यावर त्या सवार्च
ं ा
िमळू न अखं ड पिवत्र िनवासमं डप तयार झाला. 14 नं तर पिवत्र िनवासमं डप झाकण्यासाठी त्या
कारािगरांनी बकर्याच्या केसां च्या अकरा पडद्यांचा एक तं बू बनिवला. 15 या सवर् पडद्यांचे मोजमाप
सारखे च होते म्हणजे ते तीस हात लांब व चार हात रुं द होते . 16 त्या कारािगरांनी त्यांपैकी पाच पडदे
जोडू न एक भाग व दुसरे सहा पडदे जोडू न दुसरा भाग तयार केला. 17 नं तर त्यांनी एका कनातीच्या
बाहे रील शे वटच्या पडद्याच्या िकनारीवर पन्नास िबरडी व तशीच दुसर्या कनातीच्या बाहे रील
शे वटच्या पडद्याच्या िकनारीवर पन्नास िबरडी केली. 18 हे दोन पडदे जोडू न एक तं बू करण्यासाठी
त्यांनी िपतळे चे पन्नास आकडे केले . 19 मग त्यांनी पिवत्र िनवासमं डप झाकण्यासाठी लाल रं ग
िदले ल्या में ढ ाच्या कातड ाचे व दुसरे तहशाच्या कमावले ल्या कातड ाचे अशी दोन आच्छादने
केली. 20 पिवत्र िनवासमं डपाला आधार दे ण्यासाठी त्यांनी बाभळीच्या लाकडाच्या फळ्या तयार
केल्या. 21 प्रत्ये क फळी दहा हात लांब व दीड हात रुं द होती. 22 त्यांनी प्रत्ये क फळी दुसर्या
फळीशी जोडण्यासाठी त्यांनी ितला दोन कुसे केली. त्यांनी िनवासमं डपाच्या सवर् फळ्या अशाच
केल्या. 23 िनवासमं डपासाठी ज्या फळ्या त्यांनी केल्या त्यांपैकी दिक्षण बाजूस लावण्यासाठी वीस
फळ्या केल्या; 24 त्या वीस फळ्यां च्या खाली लावण्यासाठी त्यांनी चांदीच्या चाळीस उथळ्या
केल्या, एका फळीच्या खाली कुसासाठी दोन दोन उथळ्या त्यांनी केल्या. 25 त्याचप्रमाणे
िनवासमं डपाच्या दुसर्या म्हणजे उ र बाजूस लावण्यासाठी त्यांनी वीस फळ्या केल्या. 26 त्यांनी
त्याच्यासाठी चांदीच्या चाळीस उथळ्या केल्या म्हणजे एकेका फळीच्या खाली दोन दोन उथळ्या.
27 िनवासमं डपाच्या मागील बाजूस म्हणजे पिश्चम बाजूस लावण्यासाठी सहा फळ्या केल्या,
28 आिण मागच्या बाजूस िनवासमं डपाच्या कोपर्यासाठी दोन फळ्या त्यांनी केल्या. 29 या फळ्या
खालपासून दोन दोन असून त्या दोन्ही वरच्या भागी एकेका कडीने त्यांनी जोडल्या होत्या; दोन्ही
कोपर्यांसाठी त्यांनी अशाच फळ्या केल्या. 30 या प्रकारे आठ फळ्या व त्यांना चांदीच्या सोळा
उथळ्या झाल्या. अथार्त एकेका फळीखाली दोन दोन उथळ्या होत्या. 31 त्यांनी बाभळीच्या
लाकडाचे अडसर तयार केले . िनवासमं डपाच्या एका बाजूच्या फळ्यांसाठी पाच, 32 दुसर्या
बाजूच्या फळ्यांसाठी पाच आिण पिश्चमे च्या म्हणजे मागल्या बाजूसाठी पांच; 33 आिण त्यांनी
फळ्याच्या मध्यभागी लावावयाचा अडसर एका टोकापासून दुसर्या टोकापयर्ंत पोहचे ल असा
केला. 34 त्या फळ्या त्यांनी सोन्याने मढवल्या, अडसर लावण्याच्या कड ा सोन्याच्या बनवल्या
आिण अडसरही सोन्याने मढवले . 35 मग त्यांनी िनळ्या, जां भळ्या व िकरिमजी रं गाच्या सु ताचा
आिण तलम सणाच्या कापडाचा एक अं तरपट बनिवला व त्यावर करुब काढले , 36 आिण त्यासाठी
त्यांनी बाभळीच्या लाकडाचे चार खांब केले व ते सोन्याने मढवले ; त्याच्या आकड ा सोन्याच्या
केल्या आिण त्याच्यासाठी चांदीच्या चार उथळ्या ओतल्या. 37 मग त्यांनी िनवासमं डपाच्या
8
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प्रवे शद्वारासाठी िनळ्या, जां भळ्या व िकरिमजी रं गाच्या सु ताचा व कातले ल्या तलम सणाच्या
कापडाचा नक्षीदार पडदा बनवला. 38 व त्या पडद्यासाठी त्यांनी पाच खांब व त्यां च्या आकड ा
बनवल्या; त्यांचा वरचा भाग व त्यां च्या बां धपट् ट ा सोन्याने मढिवल्या; आिण खांबासाठी
िपतळे च्या पाच उथळ्या बनवल्या.

37
. 25:10-22
बाभळीच्या लाकडाचा एक कोश बनवला; तो अडीच हात लांब, दीड हात रुं द व दीड
हात उं च होता. 2 त्याने तो आतून बाहे रून शु द्ध सोन्याने मढवला आिण त्यासभोवती सोन्याचा
कंगोरा केला. 3 त्याच्या चार्ही पायांना लावण्यासाठी त्याने सोन्याच्या चार कड ा ओतून एका
बाजूला दोन व दुसर्या बाजूला दोन अशा लावल्या. 4 त्याने बाभळीच्या लाकडाचे दांडे करून ते
शु द्ध सोन्याने मढवले . 5 कोश उचलण्यासाठी ते दांडे त्याने त्याच्या दोन्ही बाजूंच्या कड ांत घातले .
6 नं तर त्याने शु द्ध सोन्याचे दयासन *बनिवले ; ते अडीच हात लांब व दीड हात रुं द होते . 7 बसाले लने
सोने घडवून दोन करुब बनवले . ते दयासनाच्या दोन्ही टोकांसाठी बनवले . 8 त्याने एक करुब एका
टोकासाठी व दुसरा करुब दुसर्या टोकासाठी बनवला. करुब व दयासन अखं ड असून ते त्याने दोन्ही
टोकांना बनवले . 9 त्या करुबांचे पं ख वर असे पसरले होते की त्यांनी ते दयासन झाकले होते ; त्यांची
तोंडे समोरासमोर असून त्यांची दृष्टी दयासनाकडे लागले ली होती.
1 बसाले लने

. 25:23-30
त्याने बाभळीच्या लाकडाचे मे ज बनिवले , ते दोन हात लांब, एक हात रुं द व दीड हात उं च
होते . 11 त्याने ते शु द्ध सोन्याने मढवले व त्यासभोवती सोन्याचा कंगोरा केला; 12 आिण त्याने
त्याच्यासाठी चार बोटे रुं दीची एक पाळ केली व त्या पाळीस सभोवती सोन्याचा कंगोरा केला.
13 त्याच्यासाठी सोन्याच्या चार गोल कड ा ओतून तयार केल्या व त्याच्या चार्ही पायावरच्या
चार कोपर्यांना त्या लावल्या. 14 या गोल कड ा त्या पाळीजवळ ठे वल्या, त्या मे ज उचलावयाच्या
दांड ासाठी होत्या. 15 मे ज उचलण्यासाठी त्याने बाभळीच्या लाकडाचे दांडे केले व ते सोन्याने
मढवले ; 16 नं तर त्याने मे जावरची पात्रे म्हणजे तबके, धूपपात्रे, सु रया व पे यापर्णे ओतण्यासाठी
कटोरे ही सवर् शु द्ध सोन्याची बनवली.
10
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शु द्ध सोन्याचा एक दीपवृ क्ष बनिवला; हा दीपवृ क्ष, त्याची बै ठक, त्याचा दांडा, त्याच्या
वाट ा, त्याची बोंडे व त्याची फुले ही सवर् एकाच अखं ड तु कड ाची घडवली. 18 या दीपवृ क्षाला
एका बाजूला तीन व दुसर्या बाजूला तीन अशा सहा शाखा होत्या. 19 प्रत्ये क शाखे ला
बदामाच्या फुलासारख्या तीन तीन वाट ा, बोंडाफुलासह केल्या आिण दुसर्या बाजूच्या त्याच्या
जोडीच्या प्रत्ये क शाखे लाही बदामाच्या फुलांसारख्या तीन तीन वाट ा बोंडाफुलासारख्या
केल्या. दीपवृ क्षामधून िनघाले ल्या सहा शाखांची रचना अशीच होती. 20 दीपवृ क्षाच्या दांड ाला
बदामाच्या फुलांसारख्या बोडांफुलांसह चार वाट ा होत्या. 21 या दीपवृ क्षामधून िनघणार्या सहा
शाखांपैकी दोन दोन शाखा आिण त्यां च्याखाली असले ले प्रत्ये की एक बोंड ही एकाच अखं ड
तु कड ाची होती. 22 शाखा व फुले असले ला हा सं पण
ू र् दीपवृ क्ष शु द्ध सोन्याच्या एकाच अखं ड
तु कड ातून घडवले ला होता. 23 त्याने त्या दीपावृ क्षाचे सात िदवे , त्याचे िचमटे व ताटल्या शु द्ध
सोन्याच्या केल्या. 24 त्याने तो दीपवृ क्ष व त्याचे बरोबरची सवर् उपकरणे एक िकक्कार† शु द्ध सोन्याची
बनवली.
17 त्याने
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. 30:1-5
त्याने बाभळीच्या लाकडाची धूपवे दी केली; ती एक हात लांब, एक हात रुं द व दोन हात
उं च अशी चौरस होती; ितची िशं गे अं गचीच होती. 26 त्याने त्या वे दीचा वरचा भाग, ितच्या चार्ही
बाजू व ितची िशं गे शु द्ध सोन्याने मढिवली व ितला सभोवती सोन्याचा कंगोरा केला; 27 वे दी वाहन
ू
ने ण्यासाठी दांडे घालण्याकरता त्याने सोन्याच्या दोन दोन गोल कड ा करून त्या कंगोर्यां च्या
खाली ितच्या दोन्ही अं गांना लावल्या. 28 त्याने बाभळीच्या लाकडाचे दांडे केले व ते सोन्याने
मढिवले .
25 मग

29 नं तर त्याने

अिभषे काचे पिवत्र ते ल आिण सु गंधी द्रव्ययु क्त शु द्ध धूप गां ध्याच्या कृतीप्रमाणे

केला.

38
. 27:1-8
बसाले लाने बाभळीच्या लाकडाची एक चौरस होमवे दी बनवली; ती पाच हात लांब व पाच
हात रुं द व तीन हात उं च अशी केली. 2 त्याने ितच्या चार्ही कोपर्यास चार िशं गे बनवली, ती
अं गचीच होती, त्याने ती िपतळे ने मढिवली. 3 त्याने वे दीची सवर् उपकरणे म्हणजे हं ड ा, फावडी,
कटोरे , काटे व अिग्नपात्रे ही सवर् िपतळे ची बनवली. 4 त्याने वे दीला सभोवती कंगोर्याच्या
खाली िपतळे ची जाळी बनवली, ती खालपासून वे दीच्या तळाच्या अध्यार् अं तरापयर्ंत वर आली.
5 त्याने िपतळे च्या जाळीच्या चारही कोपर्यांना दांडे घालण्यासाठी चार कड ा ओतून तयार केल्या;
6 त्याने बाभळीच्या लाकडाचे दांडे केले व ते िपतळे ने मढवले . 7 वे दी उचलून ने ण्याकरता ितच्या
बाजूच्या कड ांत त्याने दांडे घातले ; वे दीच्या चारही बाजूंना फळ्या लावून ती मध्यभागी पोकळ
ठे वली.
1

8

दशर्नमं डपाच्या दारापाशी से वा करण्यार्या िस्रयांनी अपर्ण म्हणून आणले ल्या िपतळी
आरशांचे िपतळ घे ऊन त्याने गं गाळ व त्याची बै ठक बनवली.
. 27:9-19
त्याने अं गण तयार केले ; त्याच्या दिक्षण बाजूला कातले ल्या तलम सणाच्या कापडाच्या
पडद्यांची लांबी शं भर हात होती. 10 ितला वीस खांब असून त्या खांबासाठी िपतळे च्या वीस
उथळ्या होत्या; खांबां च्या आकड ा व त्यां च्या बां धपट् ट ा चांदीच्या होत्या. 11 अं गणाच्या उ र
बाजूलाही शं भर हात लांबीचे पडदे जोडू न केले ली एक कनात होती व ितच्यासाठीही वीस िपतळी
उथळ्या असले ल्या वीस खांबावर ती आधारले ली होती; खांबां च्या आकड ा व त्यां च्या बां धपट् ट ा
चांदीच्या होत्या. 12 अं गणाच्या पिश्चम बाजूला पडद्यांची पन्नास हात लांबीचे पडदे जोडू न केले ली
एक कनात होती; ितच्यासाठी दहा खांब व दहा उथळ्याही होत्या; या खांबां च्या आकड ा व
त्यां च्या बां धपट् ट ा चांदीच्या होत्या; 13 पूवकडील बाजू पन्नास हात लांब होती; 14 अं गणाच्या
फाटकाच्या एका बाजूला पं धरा हात लांबीचे पडदे जोडू न केले ली कनात होती; ितच्यासाठी तीन
खांब व तीन उथळ्या होत्या; 15 आिण अं गणाच्या फाटकाची दुसरी बाजूही अगदी तशीच होती.
अं गणाच्या फाटकाच्या या बाजूला व त्या बाजूला पं धरा पं धरा हात पडदे जोडू न केले ल्या कनाती
होत्या, त्यांना तीन तीन खांब व त्यां च्या उथळ्याही तीन तीन होत्या. 16 अं गणाच्या सभोवतालचे
सवर् पडदे कातले ल्या तलम सणाच्या कापडाचे होते . 17 खांबां च्या उथळ्या िपतळे च्या आिण
आकड ा व बां धपट् ट ा चांदीच्या होत्या; खांबांची वरची टोके चांदीने मढवली होती; अं गणाचे सवर्
खांब चांदीच्या बां धपट् ट ांनी जोडले होते . 18 अं गणाच्या फाटकाचा पडदा िनळ्या, जां भळ्या व
िकरिमजी रं गाच्या सु ताचा आिण कातले ल्या तलम सणाच्या कापडाचा होता; त्यावर वे लबु ट् टीदार
9
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िवणकाम केले ले होते ; तो वीस हात लांब व पाच हात उं च होता; ही उं ची अं गणाच्या पडद्या इतकी
पाच हात असावी. 19 तो पडदा िपतळे च्या चार उथळ्या आिण चार खांबावर आधारले ला होता;
खांबां वरील आकड ा व बां धपट् ट ा चांदीच्या बनवले ल्या होत्या; खांबांची वरची टोके चांदीने
मढवली होती. 20 िनवासमं डपाच्या आिण अं गणाच्या सभोवती असले ल्या सवर् मे खा िपतळे च्या
होत्या.
21 िनवासमं डपाचे म्हणजे साक्षपटाच्या िनवासमं डपाच्या ज्या वस्तू ले व्यां च्या से वेकरीता केले
त्याची यादी मोशे च्या सां गण्यावरून अहरोन याजकाचा पु त्र इथामार ह्याने केली ती ही; 22 ज्या
ज्या वस्तू करण्यािवषयी परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा िदली होती त्या सवर् वस्तू यहद
ू ा वं शातील
23
हुराचा नातू म्हणजे ऊरीचा पु त्र बसाले ल याने बनवल्या; तसे च त्यास मदतनीस म्हणून दान
वं शातील अिहसामाखाचा पु त्र अहिलयाब हा होता; तो सवर् प्रकारचे कोरीव काम करणारा कुशल
कारागीर होता; तो िवणकाम व िनळ्या, जां भळ्या व िकरिमजी रं गाच्या तलम कापडावर किशदा
काढणारा होता. 24 पिवत्रस्थानाच्या सवर् कामाकरता अपर्ण केले ले सोने सु मारे एकोणतीस िकक्कार
होते आिण पिवत्रस्थानातील शे केलाच्या चलनाप्रमाणे सातशे तीस शे केल* होते . 25 मं डळीपै की
ज्यांची नोंद करण्यात आली त्या एकू ण लोकांनी अपर्ण केले ली चांदी शं भर िकक्कार भरली आिण
पिवत्रस्थानातील शे केलाच्या चलनाप्रमाणे सतराशे पं चाह र शे केल भरली.† 26 वीस वष व
त्याहन
ू अिधक वयाच्या पु रुषांची गणती केली ते व्हा ते सहा लाख, तीन हजार, पाचशे पन्नास
भरले आिण पिवत्रस्थानातील शे केलाच्या चलनाप्रमाणे प्रत्ये का मनु ष्यामागे एक बे का चांदी
म्हणजे अधार् शे केल िमळाला. 27 त्यांनी ती शं भर िकक्कार‡ चांदी पिवत्रस्थानातील उथळ्या व
अं तरपटाच्या उथळ्या करण्यासाठी वापरली; त्यांनी प्रत्ये क उथळीसाठी प्रत्ये की एक िकक्कार
अशा शं भर िकक्काराच्या शं भर उथळ्या बनिवल्या. 28 बाकीची सतराशे पं चाह र शे केल चांदी
आकड ा, बां धपट् ट ा आिण खांबांना मढिवण्यासाठी लागली. 29 स र िकक्कार व दोन हजार
चारशे शे केल अिधक§ िपतळ अपर्ण करण्यात आले होते . 30 त्या िपतळे च्या दशर्नमं डपाच्या प्रवे श
दाराजवळील उथळ्या, वे दीची उपकरणे व ितची जाळी ह्यांकरता; 31 त्याचप्रमाणे अं गणाच्या
कनातीच्या खांबां च्या उथळ्या, प्रवे शद्वारावरील पडद्यां च्या खांबां च्या उथळ्या, तसे च पिवत्र
िनवासमं डप अं गणाच्या चारही बाजूस लागणार्या मे खा बनिवण्यासाठी उपयोग झाला.
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1

परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा िदल्याप्रमाणे पिवत्रस्थानातील से वेसाठी िनळ्या, जां भळ्या व
िकरिमजी रं गाची सु ताची कुशलते ने िवणले ली वस्रे केली; अहरोनासाठीही पिवत्र वस्रे बनवली.
. 28:6-14
त्यांनी सोन्याच्या जरीचे आिण िनळ्या, जां भळ्या, िकरिमजी रं गाच्या सु ताचे व कातले ल्या
तलम सणाच्या कापडाचे एफोद तयार केले . 3 त्यांनी सोने ठोकू न त्याचे पातळ पत्रे केले व ते पत्रे
कापून त्याची तार केली आिण ती कुशल कारािगराकडू न िनळ्या, जां भळ्या व िकरिमजी रं गाच्या
सु तामध्ये व कातले ल्या तलम सणाच्या कापडामध्ये भरली. 4 त्यांनी एफोदसाठी खांदपट् ट ा केल्या
व त्या एफोदाच्या दोन्ही टोकांना जोडल्या. 5 एफोद बां धण्यासाठी त्याच्यावर जी कुशलते ने
िवणले ली पट् टी असते ितची बनावट त्याच्यासारखीच असून ती अखं ड तु कड ाची केली. ती
सोन्याच्या जरीची, िनळ्या, जां भळ्या, िकरिमजी रं गाच्या सु ताची व कातले ल्या तलम सणाच्या
कापडाची केली. परमे श्वराने मोशे ला सां िगतल्याप्रमाणे हे केले . 6 मु दर् े वर छाप कोरतात तशी
2
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त्यांनी इस्राएलाच्या मु लांची नावे गोमे द रत्नावर कोरली व ती रत्ने सोन्याच्या कोंदणात बसवली.
7 इस्राएल लोकांची स्मारकरत्ने व्हावी म्हणून ती एफोदाच्या खांदपट् ट ां वर लावली; परमे श्वराने
मोशे ला आज्ञा िदल्याप्रमाणे हे केले .
. 28:15-28
त्यांने कुशल कारािगराकडू न एफोदप्रमाणे च सोन्याच्या जरीचा, िनळ्या, जां भळ्या व
िकरिमजी रं गाच्या सु ताचा व कातले ल्या तलम सणाच्या कापडाचा ऊरपट बनवून घे लता. 9 तो
ऊरपट चौरस होता. त्यांनी तो दुहेरी केला; तो दुहेरी असून तो एक वीत लांब व एक वीत रुं द
असा चौरस होता. 10 त्यामध्ये रत्नां च्या चार रां गा बसिवल्या; पिहल्या रां गेत लाल, पु ष्कराज
व मािणक; 11 दुसर्या रां गेत पाचू इं दर् नीलमणी व िहरा; 12 ितसर्या रां गेत तृ णमणी, सूयर्कांत
व पद्मराग; 13 आिण चौथ्या रां गेत लसणा, गोमे द व यास्फे, ही सवर् रत्ने सोन्याच्या जाळीदार
कोंदणात बसिवली. 14 इस्राएलाच्या पु त्रांसाठी एक याप्रमाणे ती बारा रत्ने ऊरपटावर होती.
त्यां च्या बारा वं शां च्या सं ख्ये इतकी बारा नावे होती. एकेका रत्नावर एकेका मु लाचे नाव मु दर् ा
कोरतात त्याप्रमाणे त्यांनी कोरले होते . 15 दोरीसारखा पीळ घातले ल्या शु द्ध सोन्याच्या साखळ्या
त्यांनी ऊरपटावर लावल्या. 16 सोन्याची दोन जाळीदार कोंदणे व सोन्याच्या दोन कड ा बनवून
त्या ऊरपटाच्या दोन्ही टोकास लावल्या. 17 ऊरपटाच्या टोकास लावले ल्या दोन्ही कड ांत
पीळ घातले ल्या सोन्याच्या साखळ्या घातल्या. 18 पीळ घातले ल्या दोन्ही साखळ्यांची दुसरी
दोन टोके सोन्याच्या कोंदणात खोचून त्या त्यांनी एफोदाच्या दोन्ही खांदपट् ट ां वर समोरच्या
बाजूला लावल्या. 19 सोन्याच्या आणखी दोन कड ा करून त्या ऊरपटाच्या दोन्ही टोकां वर
एफोदाच्या आतील बाजूच्या कडे ला एफोदाजवळ लावल्या. 20 सोन्याच्या आणखी दोन कड ा
करून एफोदाच्या दोन्ही खांदपट् ट ां वर खालून त्याच्यासमोर त्याच्या सां ध्याजवळ कुशलते ने
िवणले ल्या पट् टीवर लावल्या. 21 त्यांनी त्या ऊरपटाच्या कड ा एफोदाच्या कड ांनी िनळ्या,
िफतीने अशा बां धल्या की ऊरपट एफोदाच्या पट् ट ां वर राहावा व तो ऊरपट एफोदावरून घसरू
नये . परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा िदल्याप्रमाणे त्यांनी हे सवर् केले .
8

. 28:31-43
नं तर बसाले लने एफोदाबरोबर घालावयचा िनळ्या रं गाच्या सु ताचा झगा िवणून घे तला.
23 त्यांनी झग्याच्या मध्यभागी एक भोक ठे वले व त्या दरम्यान झगा फाटू नये म्हणून त्या भोकाच्या
िकनारीला सभोवती कापडाचा गोट िशवला. 24 मग त्यांनी त्या झग्याच्या खालच्या घे राभोवती
कातले ल्या तलम सणाच्या कापडाची व िनळ्या, जां भळ्या व िकरिमजी रं गाच्या कापडाची डािळं बे
काढली. 25 नं तर त्यांनी शु द्ध सोन्याची घु ं गरे केली व ती झग्याच्या खालच्या घे राभोवती दोन दोन
डािळं बाच्यामध्ये लावली. म्हणजे झग्याच्या खालच्या घे राभोवती घु ं गरु मग डािळं ब, पु न्हा घु ं गरू
मग डािळं ब याप्रमाणे दोन डािळं बामध्ये एक घु ं गरु अशी ती झाली; 26 से वा करते वे ळी अं गी
घालायच्या झगाच्या घे राच्या काठावर सभोवती एक घु ं गरू व एक डािळं ब व एक घु ं गरू व एक
डािळं ब असे लावले ; परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा िदल्याप्रमाणे तसे च त्यांनी हे केले . 27 अहरोन
व त्याच्या मु लांसाठी तलम सणाच्या िवणले ल्या कापडाचे अं गरखे केले . 28 आिण त्यांनी तलम
सणाचे मं िदल, फेटे व कातले ल्या सणाचे चोळणे केले . 29 मग त्यांनी तलम सणाच्या कापडाचा
व िनळ्या जां भळ्या व िकरिमजी रं गाचा वे लबु ट् टीदार कमरपट् टा बनिवला; परमे श्वराने मोशे ला
आज्ञा िदल्याप्रमाणे हे केले . 30 मग त्यांनी पिवत्र मु कुटासाठी शु द्ध सोन्याची पट् टी केली व
ितच्यावर “������������� ������” ��� ������ �����. 31 ती मं िदलाभोवती समोर
बां धता यावी म्हणून ितला िनळी फीत लावली. परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा िदल्याप्रमाणे हे केले .
22
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प्रकारे पिवत्र िनवासमं डपाचे म्हणजे दशर्नमं डपाचे सवर् काम पूणर् झाले . परमे श्वराने
मोशे ला आज्ञा िदली होती अगदी त्याप्रमाणे इस्राएल लोकांनी सवर्काही केले . 33 मग त्यांनी
तो िनवासमं डप मोशे कडे आणला. तं बू व तं बच्ू या सवर् वस्तू म्हणजे आकड ा, फळ्या, अडसर,
खांब, खांबाच्या उथळ्या; 34 आिण लाल रं गवले ली मं डप झाकण्याची में ढ ांची कातडी व तहशांची
कातडी व अं तरपट; 35 साक्षपटाचा कोश, तो वाहन
ू ने ण्याचे दांडे आिण दयासन 36 मे ज, त्यावरील
37
सवर् वस्तू व पिवत्र समक्षते ची भाकर; शु द्ध सोन्याचा दीपवृ क्ष, त्यावरील िदवे व त्याची सवर्
उपकरणे व िदव्यासाठी ते ल; 38 सोन्याची वे दी, अिभषे काचे ते ल, सु गंधी धूप आिण तं बच्ू या
दारासाठी पडदा; 39 िपतळे ची वे दी व ितची िपतळे ची जाळी, वे दी वाहन
ू ने ण्याचे दांडे व ितची
सवर् पात्रे, गं गाळ व त्याची बै ठक: 40 अं गणाचे पडदे व कनाती, खांब व त्याच्या उथळ्या,
अं गणाच्या प्रवे शदाराचा पडदा, तणावे , मे खा व पिवत्र िनवासमं डपाच्या व दशर्नमं डपाच्या
से वेसाठी लागणारे सवर् सािहत्य; 41 पिवत्रस्थानात से वा करण्यासाठी कुशलते ने िवणले ली वस्रे,
अहरोन याजकाची पिवत्र वस्रे आिण याजक या नात्याने से वा करण्यासाठी त्याच्या पु त्रांची वस्रे
ही सवर् त्यांनी आणली; 42 परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा िदली होती अगदी त्याप्रमाणे इस्राएल
लोकांनी सगळे काम केले . 43 लोकांनी काम केले ते सवर् मोशे ने बारकाईने पािहले ; ते त्यांनी अगदी
परमे श्वराच्या आज्ञे पर् माणे केले होते म्हणून मोशे ने त्यांना आशीवार्द िदला.
32 अशा

40
मग परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 2 “������� ����������� ������� �����
������������ ��������� ��� ��. 3 साक्षपटाचा कोश त्यामध्ये ठे व व तू अं तरपटाने
कोशाला पडदा घाल. 4 मग मे ज आत आणून त्याच्यावरील सामान व्यविस्थत ठे व; नं तर
दीपवृ क्ष आत ने ऊन त्याचे िदवे लाव. 5 साक्षपटाच्या कोशापु ढे सोन्याची धूपवे दी ठे व आिण
िनवासमं डपाच्या दाराचा पडदा लाव. 6 दशर्नमं डपाच्या िनवासमं डपाच्या दारापु ढे होमवे दी ठे व.
7 दशर्नमं डप व वे दी यां च्यामध्ये गं गाळ ठे व व त्यामध्ये पाणी भर. 8 सभोवती अं गण कर व मग
त्याच्या प्रवे शदारापाशी पडदा लाव. 9 अिभषे काचे ते ल घे ऊन िनवासमं डपाला व त्यातल्या सवर्
वस्तूंना अिभषे क कर व त्याच्या सवर् वस्तू पिवत्र कर म्हणजे तो पिवत्र होईल. 10 होमवे दी व
ितची सवर् उपकरणे यांना अिभषे क करून पिवत्र कर म्हणजे ती परमपिवत्र होईल. 11 गं गाळ
व त्याच्या खालची बै ठक ह्यास अिभषे क कर व त्यांना पिवत्र कर. 12 अहरोन व त्याचे पु त्र
ह्याना दशर्नमं डपाच्या दारापाशी ने ऊन त्यांना आं घोळ घाल. 13 अहरोनाला पिवत्र वस्रे घाल
व त्यास ते लाने अिभषे क करून पिवत्र कर, मग तो याजक या नात्याने माझी से वा करील.
14 त्याच्या पु त्रांनाजवळ बोलावून अं गरखे घाल. 15 त्यां च्या िपत्याला जसा अिभषे क करशील
त्याप्रमाणे च त्यांना कर म्हणजे याजक या नात्याने ते माझी से वा करतील; हा त्यांचा अिभषे क
त्यां च्यासाठी िपढ ानिपढ ा िनरं तरच्या याजकपदाचा दशर्क होईल.” 16 मोशे ने परमे श्वराने
आज्ञा िदल्याप्रमाणे सवर्काही तसे केले . 17 दुसर्या वषार्तील पिहल्या मिहन्याच्या पिहल्या
िदवशी पिवत्र िनवासमं डपाची उभारणी झाली. 18 परमे श्वराने सां िगतल्याप्रमाणे मोशे ने पिवत्र
िनवासमं डप उभा केला; प्रथम त्याने उथळ्या बसवून घे तल्या, मग त्याने त्यां च्यावर फळ्या
लावल्या. अडसर लावले व त्यांचे खांब उभे केले ; 19 त्यानं तर िनवासमं डपावरचा तं बू केला, मग
वरच्या तं बव
ू र त्याने आच्छादन घातले ; परमे श्वराने आज्ञा केल्याप्रमाणे मोशे ने हे सवर् केले .
20 मोशे ने साक्षपट घे ऊन कोशात ठे वला व कोशाला दांडे लावून त्याच्यावर दयासन ठे वले . 21 त्याने
तो कोश िनवासमं डपात आणला आिण योग्य िठकाणी अं तरपट लावून साक्षपटाचा कोश झाकला;
परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा िदल्याप्रमाणे त्याने हे केले . 22 मोशे ने पिवत्र िनवासमं डपाच्या
उ र बाजूला दशर्नमं डपामध्ये पडद्याच्या बाहे र मे ज ठे वले ; 23 त्याने त्याच्यावर परमे श्वरासमोर
समिपर्त भाकर ठे वली; परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा िदल्याप्रमाणे त्याने हे केले . 24 त्याने पिवत्र
1
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िनवासमं डपाच्या दिक्षण बाजूस दशर्नमं डपामध्ये मे जासमोर दीपवृ क्ष ठे वला.
नं तर त्याने
परमे श्वरासमोर दीपवृ क्षावर िदवे लावले ; परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा िदल्याप्रमाणे त्याने हे केले .
26 त्याने दशर्नमं डपामध्ये अं तरपटासमोर सोन्याची वे दी ठे वली. 27 नं तर त्याने ितच्यावर सु गंधी
धूप जाळला; परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा केल्याप्रमाणे हे झाले . 28 त्याने पिवत्र िनवासमं डपाच्या
दाराला पडदा लावला. 29 त्याने पिवत्र िनवासमं डपाच्या दशर्नमं डपाच्या दारापाशी होमवे दी
ठे वली व ितच्यावर होमापर्णे व अन्नापर्णे अपर्ण केली; परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा िदल्याप्रमाणे
त्याने हे केले . 30 त्याने दशर्नमं डप आिण वे दी यां च्यामध्ये गं गाळ ठे वले व धु ण्यासाठी त्यामध्ये
पाणी भरले . 31 मोशे , अहरोन व अहरोनाचे पु त्र त्यामध्ये आपआपले हातपाय धूत असत; 32 ते
दशर्नमं डप व वे दीपाशी जाताना प्रत्ये क वे ळेस आपले हातपाय ते थे धूत असत; परमे श्वराने
मोशे ला आज्ञा केल्याप्रमाणे त्यांनी हे केले . 33 त्याने िनवास मं डपाभोवती अं गणाची कनात उभी
केली व अं गणात वे दी बसवली आिण अं गणाच्या फाटकाला पडदा लावला; या प्रकारे परमे श्वराने
सां िगतल्याप्रमाणे मोशे ने सवर् काम सं पिवले .
34 दशर्नमं डपावर

मे घाने छाया केली व पिवत्र िनवासमं डप परमे श्वराच्या ते जाने भरून गे ला.
दशर्नमं डपावर मे घ रािहला व परमे श्वराच्या ते जाने िनवासमं डप भरून गे ला म्हणून मोशे ला
आत जाता ये ईना. 36 पिवत्र िनवास मं डपावरील मे घ वर जाई ते व्हा इस्राएल लोक आपला
पु ढील प्रवास सु रू करीत; 37 परं तु तो मे घ िनवासमं डपावर असे पयर्ंत लोक ते थन
ू हलत नसत;
तो वर जाईपयर्ंत ते ते थेच थांबत. 38 परमे श्वराचा मे घ िदवसा िनवासमं डपावर राही आिण रात्री
त्यामध्ये अग्नी असे त्यामु ळे सवर् इस्राएल लोकांस आपल्या प्रवासात तो िदसत असे .
35
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Leviticus

The Third Book of Moses

ले वीय

मोशेने िलिहलेले ितसरे पु स्तक
पु स्तकाच्या शे वटच्या वचनातून ले खकाची समस्या सोडवली आहे , “�� ����� ����
���� ���� ����������� ����� �������� ��������� ��������� ������
������” (27:34; 7:38; 25:1; 26:46). इितहासाच्या पु स्तकात अने क ऐितहािसक खात्यांची
नोंद आहे (8:10; 24:10-23). ले वीय हा शब्द ले वींच्या वं शातून आला आहे , जे सदस्य
परमे श्वराद्वारे त्याचे याजक व आराधने चे पु ढारी म्हणून ने मले ले होते . हे पु स्तक ले व्यां च्या
जबाबदार्या आिण अिधक महत्त्वाच्या िवषयांना सं बोिधत करते , सवर् याजकांना आराधने त
लोकांना मदत करण्यास सां िगतले जाते आिण लोकांनी पिवत्र जीवन कसे जगावे यािवषयी
मािहती िदली जाते .
साधारण इ. पू. 1446 - 1405.
ले वीयमध्ये सापडले ल्या िनयमशास्त्रात दे व िसनाय पवर्ताजवळ िकंवा जवळच्या िठकाणी
मोशे शी बोलला होता, जे थे इस्त्राएली लोकांनी काही काळ तळ ठोकला होता.
हे पु स्तक याजक, ले वी आिण इस्राएलमधील वडीलधारी मं डळी यां च्याकडू न िलिहण्यात आले .
ले वीय हे पु स्तक परमे श्वराद्वारे सु रु केले जाते जे व्हा मोशे ला पिवत्र िनवास मं डपापासून
बोलावणे ये ते. ले वीय पु स्तकाचे वणर्न, अशा उद्धािरत लोकांचे वणर्न करते की, आता आपल्यामध्ये
असले ल्या परमपिवत्र दे वाबरोबर योग्य सं गती कशी िटकवून ठे वावी. इस्राएल राष्ट् राने फक्त
िमसर दे शाची सं स्कृती व धमर् सोडू न िदले ला आहे , आिण कनानमध्ये प्रवे श करणार आहे , जे थे इतर
सं स्कृती आिण धमर् राष्ट् रावर प्रभाव पाडतील. ले वीय लोकांना या सं स्कृतीपासून वे गळे (पिवत्र)
राहण्यास आिण परमे श्वराशी िवश्वासू राहण्यास मु भा प्रदान करते .
सूचना
रूपरे षा
1. अपर्णांसाठी सूचना — 1:1-7:38
2. दे वाच्या याजकांसाठी सूचना — 8:1-10:20
3. दे वाच्या लोकांसाठी सूचना — 11:1-15:33
4. वे दीसाठी सूचना आिण प्रायिश्च ाचा िदवस — 16:1-34
5. व्यावहािरक पिवत्रता — 17:1-22:33
6. शब्बाथ, सण आिण उत्सव — 23:1-25:55
7. दे वाचे आशीवार्द प्राप्त करण्यासाठी अटी — 26:1-27:34
परमे श्वराने दशर्नमं डपातून मोशे ला हाक मारली आिण त्यास म्हटले , 2 इस्राएली लोकांस
असे सां ग की, जे व्हा तु म्ही परमे श्वरास पशूबली अपर्ण करता ते व्हा त्यांनी तो गु राढोरांपैकी िकंवा
शे रडामे ढरांपैकी अपार्वा.
1
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3

जे व्हा एखाद्या मनु ष्यास गु रांढोरातले होमापर्ण अपार्वयाचे असे ल ते व्हा त्याने दोषहीन नर
अपार्वा; तो त्याने दशर्नमं डपाच्या दारापाशी आणून अपार्वा म्हणजे परमे श्वरासमोर तो मान्य
होईल. 4 त्या मनु ष्याने यज्ञपशूच्या डोक्यावर आपला हात ठे वावा म्हणजे तो पशू त्याच्याबद्दल
प्रायिश्च म्हणून मान्य होईल.
5 त्यानं तर त्याने परमे श्वरासमोर तो गोर्हा वधावा. दशर्नमं डपाच्या दाराशी परमे श्वरासमोर
अपर्ण करून अहरोनाचे पु त्र, जे याजक, त्यांनी त्याचे रक्त सादर करावे आिण दशर्नमं डपाच्या
प्रवे शद्वारासमोरील वे दीवर सभोवती िशं पडावे . 6 याजकाने त्या यज्ञपशूचे कातडे काढावे व त्याचे
तु कडे करावे .
7 नं तर अहरोन याजकाच्या मु लांनी वे दीवर िवस्तव ठे वावा व नं तर त्याच्यावर लाकडे रचावी;
8 अहरोनाचे मु ले जे याजक होते , त्यांनी वे दीवरच्या िवस्तवावरील लाकडावर त्याचे तु कडे , डोके,
व चरबी रचावी; 9 त्याचे पाय व आतडी ही पाण्याने धु वावी, मग याजकाने त्या सवार्च
ं ा वे दीवर
होम करून तो अपार्वा, हे होमापर्ण आहे ; हे परमे श्वरासाठी सु वािसक हव्य होय हे अग्नीद्वारे केले ले
अपर्ण होय.
10 जर कोणाला शे रडाचे िकंवा में ढराचे होमापर्ण करावयाचे असल्यास त्याने दोषहीन नर अपार्वा.
11 त्याने वे दीच्या उ रे स परमे श्वरासमोर तो वधावा; मग अहरोनाचे पु त्र जे याजक आहे त त्यांनी
त्याचे रक्त वे दीवर व वे दीच्या सभोवती िशं पाडावे .
12 मग याजकाने त्या पशूचे कापून तु कडे करावे त व त्याने ते तु कडे , डोके, व चरबी वे दीवरील
िवस्तवाच्या लाकडावर रचावी, 13 त्याचे पाय व आतडी पाण्याने धु वावी; मग याजकाने त्या सवर्
भागांचा वे दीवर होम करावा; हे होमापर्ण परमे श्वरासाठी सु वािसक हव्य होय.
14 जर कोणाला परमे श्वरासाठी पक्षाचे होमापर्ण करावयाचे असे ल ते व्हा त्याने त्याचे अपर्ण होले
िकंवा पारव्याची िपल्ले अपार्वी. 15 याजकाने तो पक्षी वे दीजवळ आणावा, त्याचे मुं डके मु रगळू न
उपटू न काढावे व वे दीवर त्याचा होम करावा आिण त्याचे रक्त वे दीच्या बाजूवर िनचरून टाकावे .
16 त्याने त्याचा चु नाळ व िपसे काढून वे दीच्या पूवस वे दीवरील राख टाकण्याच्या जागी फेकू न
द्यावी. 17 त्याने तो पक्षी पं खाच्या मधोमध फाडावा, परं तू त्याचे दोन वे गळे भाग करू नये त;
मग याजकाने त्या पक्षाचा वे दीवरील जळत्या लाकडावर होम करावा; हे पण होमापर्ण आहे . हे
परमे श्वरासाठी केले ले सु वािसक हव्य होय हे अग्नीद्वारे केले ले होमापर्ण होय.

2
1 जे व्हा कोणी परमे श्वरासमोर अन्नापर्ण घे ऊन ये ईल, ते व्हा त्याने अपर्णासाठी सपीठ आणावे ;
त्याने त्यामध्ये ते ल ओतावे व त्यावर धूप ठे वावा; 2 मग त्याने ते अपर्ण अहरोनाच्या याजक मु लांकडे
आणावे ; त्यांनी त्यातून मूठभर सपीठ, ते ल व सगळा धूप घे ऊन परमे श्वराच्या चां गुलपणाबद्दल
स्मरणाचा भाग म्हणून वे दीवर त्याचा होम करावा. हे परमे श्वरासाठी सु वािसक हव्य होय. हे
अग्नीद्वारे केले ले होमापर्ण होय. 3 अन्नापर्णातून जे काही उरे ल ते अहरोनाचे व त्याच्या मु लांचे
होईल. परमे श्वरासाठी केले ले हे अपर्ण परमपिवत्र अग्नीद्वारे केले ले होमापर्ण होय.
4 जे व्हा भट् टीत भाजले ले अन्नापर्ण करावयाचे असे ल, तर ते ते लात मळले ल्या सिपठाच्या
बे खमीर भाकरीचे िकंवा वरून ते ल ओतले ल्या बे खमीर चपात्याचे असले पािहजे . 5 जर तु ला तव्यावर
भाजले ल्या भाकरीचे अन्नापर्ण करावयाचे असे ल तर ते ते लात मळले ल्या बे खमीर सिपठाचे असावे .
6 त्याचे तू तु कडे करून त्याच्यावर ते ल ओतावे ; हे अन्नापर्ण होय. 7 कढईत तळले ल्यातले
अन्नापर्ण असे ल तर ते ते लात मळले ल्या उ म सिपठाचे असावे .
8 अशाप्रकारचे अन्नापर्ण तू परमे श्वरासमोर आणावे च; व ते याजकाकडे द्यावे व त्याने ते वे दीवर
अपार्वे. 9 मग याजकाने अन्नापर्णातून काही भाग घे ऊन परमे श्वराच्या महान चां गुलपणाबद्दल
वे दीवर त्याचा होम करावा. हे अग्नीद्वारे केले ले होमापर्ण होय आिण ते परमे श्वरासाठी सु वासीक
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हव्य होय.
अन्नापर्णातून जे काही उरे ल ते अहरोन व त्याच्या मु लांचे असे ल; अग्नीद्वारे
परमे श्वरास केले ले हे अपर्ण परमे श्वरास परमपिवत्र आहे .
11 खमीर असले ले कोणते ही अपर्ण परमे श्वरास अपूर् नये कारण होमाग्नीमध्ये खमीर िकंवा मध
हे परमे श्वरास अपर्ण म्हणून अपार्वयाचे नाही. 12 प्रथम उत्पन्न म्हणून त्यांचे अपर्ण परमे श्वरास
करावे ; पण ते सु वािसक हव्य म्हणून वे दीवर ठे वू नये . 13 तू करशील ते प्रत्ये क अन्नापर्ण िमठाने
रुचकर कर; तू आपल्या दे वाशी केले ल्या कराराचे मीठ आपल्या अन्नापर्णात घालावयास चु कू नको;
तु झ्या सवर् अपर्णाबरोबर मीठ पण अपार्वे.
14 जर परमे श्वराकरीता तु ला अन्नापर्ण म्हणून पिहल्या हं गामाचा उपज अपार्वयाचा असे ल तर
िवस्तवावर भाजले ल्या िहरव्या कणसातले चोळू न काढले ले ताजे दाणे आण; हे हं गामातील तु झ्या
प्रथम िपकाचे अन्नापर्ण होय. 15 त्यावर ते ल ओत आिण धूप ठे व; हे अन्नापर्ण होय. 16 चोळू न
काढले ले दाणे व ते ल ह्यापै की काही व सवर् धूप ह्यांचा याजकाने स्मारकभाग म्हणून होम जाळावा;
हे परमे श्वरासाठी अग्नीद्वारे केले ले अपर्ण आहे .
10

3
1

जर कोणाला शां त्यपर्णाचा यज्ञ करावयाचा असे ल तर त्याने गु रांढोरापै की दोष नसले ला नर
िकंवा मादी परमे श्वरासमोर अपार्वा. 2 त्याने त्याच्या अपर्णाच्या पशूच्या डोक्यावर आपला हात
ठे वावा व दशर्नमं डपाच्या दारापाशी त्याचा वध करावा; मग अहरोनाचे पु त्र जे याजक आहे त
त्यांनी त्याचे रक्त वे दीवर व सभोवती िशं पडावे .
3 परमे श्वरास शां त्यपर्ण हे अग्नीद्वारे केले ले अपर्ण होय. याजकाने पशूच्या आं तड ावरील चरबी
व त्यास लागून असले ली सवर् चरबी, 4 दोन्ही गु रदे , त्यां च्यावरची कमरे जवळची चरबी, आिण
काळजाच्या पडद्यावरील चरबी हे सवर् काढावे 5 व या सवार्च
ं ा अहरोनाच्या मु लांनी वे दीवरील
िवस्तवावर रचले ल्या लाकडावरील होमापर्णावर त्याचा होम करावा; हे परमे श्वरासाठी केले ले
सु वासीक हव्य होय हे अग्नीद्वारे केले ले अपर्ण आहे .
6 परमे श्वराकिरता कोणाला शां त्यपर्णासाठी शे रडां मेढरांचे अपर्ण आणावयाचे असे ल तर ते
कळपातून दोष नसले ल्या नराचे िकंवा मादीचे असावे . 7 जर त्यास कोकरू अपर्ण करावयाचे असे ल
तर त्याने ते परमे श्वरासमोर आणून अपार्वे. 8 त्याने त्या अपर्णाच्या पशूच्या डोक्यावर आपला हात
ठे वावा व दशर्नमं डपासमोर तो वधावा आिण अहरोनाच्या मु लांनी त्याचे रक्त वे दीसभोवती टाकावे .
9 अपर्ण करणार्यांने शां त्यपर्णाचा काही भाग परमे श्वरास हव्य म्हणून अपर्ण करण्यासाठी द्यावा.
त्याने त्या पशूची चरबी व पाठीच्या कण्यातून कापून काढले ले चरबीदार शे पट
ू , आतड ावरील
भोवतालची चरबी. 10 दोन्ही गु रदे , त्यां च्यावरची कमरे जवळील चरबी व गु रद्यापयर्ंतचा चरबीचा
पडदा हे सवर् काढावे . 11 मग याजकाने त्या सवार्चा वे दीवर होम करावा; हे शां त्यपर्ण अग्नीद्वारे
परमे श्वरास केले ले अपर्ण आहे .
12 “������ �� �������� ����� �������� ���� �� ������ �� ����
������������� ����� �����. 13 त्याने त्या बकर्याच्या डोक्यावर आपला हात ठे वावा
व दशर्नमं डपासमोर त्याचा वध करावा; मग अहरोनाच्या मु लांनी त्याचे रक्त वे दीवर व त्याच्या
सभोवती टाकावे . 14 त्याने त्या शां त्यपर्णाचा काही भाग परमे श्वरासाठी होम करण्याकिरता द्यावा;
तसे च त्याने त्याच्या बलीच्या आतड ावरील व त्यास लागून असले ली चरबी काढावी.
15 दोन्ही गु रदे , त्यावरील कमरे जवळची चरबी आिण गु रद्यापयर्ंतचा काळजावरील चरबीचा
पडदा हे सवर् काढावे . 16 मग याजकाने वे दीवर त्या सवार्चा होम करावा या सु वािसक शां त्यपर्णाने
परमे श्वरास आनं द होतो; हे अग्नीद्वारे केले ले अपर्ण आहे . हे लोकांसाठी अन्न होईल. परं तु त्यातील
उ म भाग म्हणजे चरबी परमे श्वराची आहे . 17 तु म्ही चरबी व रक्त मु ळीच खाऊ नये ; तु म्ही जे थे
कोठे तु मचे घर बां धाल ते थे तु मच्यासाठी हा िनयम िपढ ानिपढया कायमचा चालू राहील.”
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4
1 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 2 इस्राएल लोकांस असे सां ग: जर कोणी परमे श्वराने िनिषद्ध
केले ल्या कृत्यापै की एखादे कृत्य केले िकंवा चु कू न त्याच्या हातून पाप घडले तर त्याने पु ढील
गोष्टी कराव्यात: 3 जर अिभषे क झाले ल्या मु ख्य याजकाने लोकावं र दोष ये ईल, असे पाप केले
तर आपल्या पापाबद्दल त्याने पापापर्ण म्हणून कोणताही दोष नसले ला एक गोर्हा परमे श्वरासाठी
अपार्वा.
4 त्याने तो गोर्हा परमे श्वरासमोर दशर्नमं डपाच्या दारापाशी आणावा, त्याच्या डोक्यावर त्याने
आपला हात ठे वावा आिण परमे श्वरासमोर त्याचा वध करावा. 5 मग अिभिषक्त याजकाने गोर्ह्याचे
थोडे रक्त घ्यावे व ते दशर्नमं डपामध्ये न्यावे .
6 याजकाने आपले बोट त्या रक्तात बु डवावे व परमे श्वरासमोर, परमपिवत्र स्थानातील
अं तरपटासमोर ते सात वे ळा िशं पडावे . 7 मग याजकाने त्यातले काही रक्त घे ऊन दशर्नमं डपापु ढे
परमे श्वरासमोर असले ल्या धूपवे दीच्या िशं गांना ते लावावे ; मग त्या गोर्हाचे रािहले ले सगळे रक्त
दशर्नमं डपाच्या दारापाशी असले ल्या होमवे दीच्या पायथ्यावर ओतावे .
8 आिण त्याने पापापर्णाच्या गोर्ह्याच्या आतड ां वरील चरबी, त्यास लागून असले ली सवर्
चरबी; 9 दोन्ही गु रदे , त्यां च्यावरची कमरे जवळची चरबी आिण गु रद्यापयर्ंतच्या काळजावरील
पडद्याची चरबी वे गळी करावी; 10 शां त्यपर्णात जसे बै लाचे हे भाग काढून अपर्ण करतात तसे च
ते अपर्ण करून याजकाने त्यांचा होमवे दीवर होम करावा.
11 गोर्ह्याचे कातडे , आतडी, सवर् मांस, डोके, पाय व शे ण, 12 अशाप्रकारे सवर् गोर्हा छावणी
बाहे रील िवधीपूवर्क ने मले ल्या व स्वच्छ केले ल्या िठकाणी राख टाकण्याच्या जागे वर ने ऊन
लाकडाच्या िवस्तवावर जाळू न टाकावा.
13

इस्राएलाच्या सवर् मं डळीकडू न चु कू न काही पाप घडले आिण ते मं डळीच्या लक्षात
आले नाही, म्हणजे परमे श्वराने िनिषद्ध केले ले एखादे कृत्य केले तर ते सवर्जण दोषी ठरतील.
14 आिण मग जर ते त्यां च्या लक्षात आले तर त्यांनी सवर् लोकांकिरता पापापर्ण म्हणून एक
गोर्हा दशर्नमं डपाजवळ आणून अपार्वा. 15 मं डळीच्या विडलांनी परमे श्वरासमोर त्या गोर्ह्याच्या
डोक्यावर आपले हात ठे वावे व परमे श्वरासमोर गोर्ह्याचा वध करावा.
16 नं तर अिभिषक्त याजकाने त्या गोर्ह्याचे थोडे रक्त घ्यावे व ते दशर्नमं डपामध्ये न्यावे ; 17 मग
याजकाने त्या रक्तात आपले बोट बु डवून परमे श्वरासमोर, अं तरपटासमोर ते सात वे ळा िशं पडावे .
परमे श्वरासमोर दशर्नमं डपामध्ये असले ल्या वे दीच्या िशं गांना थोडे रक्त लावावे , व
बाकीचे सवर् रक्त दशर्नमं डपापाशी असले ल्या होमवे दीच्या पायथ्यावर ओतावे . 19 त्या गोर्ह्याची
सवर् चरबी याजकाने काढून ितचा वे दीवर होम करावा.
20 पापापर्णाच्या गोर्ह्याच्या भागांचे जसे अपर्ण करावयाचे तसे च ह्याच्याही भागांचे करावे ; अशा
प्रकारे याजकाने इस्राएल लोकांसाठी प्रायिश्चत करावे म्हणजे त्यां च्या पापांची क्षमा होईल.
21 आधीचा गोर्हा जसा जाळू न टाकावयाचा तसा हाही गोर्हा याजकाने छावणीच्या बाहे र ने ऊन
जाळू न टाकावा. हे सवर् लोकांकिरता पापापर्ण होय.
22 एखाद्या अिधपतीने त्याचा दे व परमे श्वर याने िनिषद्ध केले ले कृत्य केले व चु कू न पाप घडले
म्हणून तो दोषी ठरला, 23 व त्याने केले ले पाप त्यास कळू न आले तर त्याने एक दोष नसले ला बकरा
अिपर्ण्यासाठी आणावा.
24 त्याने त्या बकर्याच्या डोक्यावर आपला हात ठे वावा आिण परमे श्वरासमोर जे थे यज्ञपशूचा
वध करतात ते थे त्याचा वध करावा. हे पापापर्ण होय. 25 मग याजकाने त्या पापापर्णातील
काही रक्त घे ऊन ते आपल्या बोटाने होमवे दीच्या िशं गांना लावावे व बाकीचे रक्त होमवे दीच्या
पायथ्यावर ओतावे .
18 मग त्याने
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शां त्यपर्णाच्या यज्ञपशूच्या चरबीप्रमाणे याजकाने या बकर्याच्याही सवर् चरबीचा वे दीवर
होम करावा; अशाप्रकारे त्या अिधपतीच्या पापाबद्दल याजकाने प्रायिश्चत करावे , म्हणजे त्या
अिधपतीची क्षमा होईल.
27 सामान्य मनु ष्यां मधून कोणाकडू न चु कू न पाप घडले िकंवा परमे श्वराने िनिषद्ध केले ले एखादे
कृत्य केल्यामु ळे दोषी तो ठरला; 28 आिण त्याने केले ले पाप त्यास कळू न आले तर त्याने त्या
पापाबद्दल अपर्ण म्हणून एक दोष नसले ली बकरी आणावी.
29 त्याने त्या पापबलीच्या डोक्यावर आपला हात ठे वावा आिण होमबलीचा वध करतात
ते थे ितचा वध करावा; 30 मग याजकाने त्या अपर्णातील काही रक्त घे ऊन आपल्या बोटाने ते
होमवे दीच्या िशं गांना लावावे आिण बाकीचे सवर् रक्त वे दीच्या पायथ्यावर ओतावे .
31 आिण याजकाने त्या बकरीची चरबी शां त्यपर्णाच्या यज्ञपशूच्या चरबीप्रमाणे वे गळी काढून
ितचा परमे श्वरासाठी सु वािसक हव्य म्हणून वे दीवर होम करावा; अशाप्रकारे याजकाने त्या
मनु ष्याकिरता प्रायिश्च करावे म्हणजे परमे श्वर त्यास क्षमा करील.
32 त्याने आपल्या अपर्णासाठी पापबली म्हणून कोकरु आणले तर ती दोष नसले ली मादी असावी.
33 त्याने त्या कोकराच्या डोक्यावर आपला हात ठे वावा व जे थे होमबलीचा वध करतात ते थे
पापापर्णाकिरता त्यास वधावे .
34 याजकाने त्या पापापर्णातील काही रक्त घे ऊन ते आपल्या बोटाने होमवे दीच्या िशं गांना
लावावे व बाकीचे वे दीच्या पायथ्याशी ओतावे . 35 त्याने शां त्यपर्णाच्या कोकराच्या चरबीप्रमाणे
त्याची सवर् चरबी काढून घ्यावी आिण होमवे दीवर ितचा परमे श्वरासाठी होम करावा. ह्याप्रमाणे
त्याने केले ल्या पापांबद्दल याजकाने प्रायिश्चत करावे म्हणजे त्याची क्षमा होईल.

5

1

जर एखाद्याने इतरास सां गण्यासारखी साक्ष ऐकली िकंवा त्याने काही पािहले िकंवा ऐकले
तर त्या बाबीसं बंधी त्याने साक्ष द्यावी; तो जर साक्ष द्यावयाचे नाकारील तर पािहले ले िकंवा
मािहत असले ले न सां गण्याचे पाप केल्यामु ळे तो दोषी ठरे ल; 2 िकंवा कोणी अशु द्ध वस्तु ला िकंवा
मरण पावले ल्या वनपशु ला िकंवा अशु द्ध मानले ल्या पाळीव प्राण्याला िकंवा सरपटणार्या अशु द्ध
प्राण्याच्या शवाला जरी नकळत िशवल्यामु ळे अशु द्ध झाला तर तो दोषी ठरे ल.
3 त्याचप्रमाणे मनु ष्याशी सं बध असले ल्या एखाद्या अशु द्ध वस्तु ला नकळत स्पशर् केला व आपण
अशु द्ध झालो आहो असे त्यास नं तर कळाले तर तो दोषी ठरे ल*. 4 िकंवा एखादी बरी िकंवा वाईट
गोष्ट करण्यासं बंधी कोणी आपल्या ओठां द्वारे अिवचाराने शपथ घे तली आिण नं तर ती पूणर् करण्यास
तो िवसरला; परं तु नं तर त्यास ती आठवली तर आपली शपथ पूणर् न केल्यामु ळे तो दोषी होईल.
5 तो अशा कोणत्याही गोष्टीिवषयी दोषी ठरला तर त्याने पाप केले ली बाब कबूल करावी;
6 आिण केले ल्या पापाबद्दल परमे श्वरासमोर त्याने दोषापर्ण म्हणून कोकरांची िकंवा करडांची एक
मादी कळपातु न आणावी; आिण मग याजकाने त्या मनु ष्याच्या पापाबद्दल प्रायिश्चत करावे .
7 त्यास कोकरु दे ण्याची ऐपत नसे ल तर आपण केले ल्या पापाबद्दल त्याने दोषापर्ण म्हणून दोन
होले िकंवा पारव्याची दोन िपल्ले परमे श्वरासमोर आणावी; त्यापै की एकाचे पापापर्ण व दुसर्याचे
होमापर्ण करावे . 8 त्याने ती याजकापाशी आणावी; मग याजकाने पिहल्याने त्यातील पापापर्ण
अपार्वे; त्याने पक्षयाची मुं डी मु रगळू न मोडावी परं तु ते वे गळे करु नये 9 पापापर्णाचे काही रक्त
वे दीच्या भोंवती िशं पडावे व बाकीचे रक्त वे दीच्या पायथ्याशी िनचरु द्यावे ; हे पापापर्ण होय.
10 मग याजकाने दुसर्या पक्षयाचा िवधीप्रमाणे होम करावा; ह्याप्रमाणे त्याने केले ल्या
पापाबद्दल याजकाने त्या मनु ष्याकिरता प्रायिश्चत करावे ; म्हणजे त्याची क्षमा होईल.
11 “�� ��� ���� ����� ��������� ��� ������ ����� �������� ������
��� ���� �� ������ ��������� ������ ��� ����� ����� ��� †����
*
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�������� ������ �����; त्याने त्यावर ते ल घालू नये िकंवा त्याच्यावर धूप ठे वू नये , कारण
हे पापापर्ण होय.
12 त्याने तो मै दा याजकाकडे आणावा आिण याजकाने त्याच्यातून मूठभर मै दा घे ऊन
त्याच्या स्मरणाचा भाग म्हणून परमे श्वराच्या चां गल
ू पणा किरता होम करावा; हे पापापर्ण होय.
13 अशा प्रकारे याजकाने त्याच्यासाठी प्रायिश्चत करावे ; आिण मग त्याची क्षमा होईल;
अन्नापर्णाप्रमाणे पापापर्णाचे उरले ले सिपठ याजकाचे होईल.”
14 नं तर परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 15 “����������� ������� ������ �����
����� ����� ���� ���� ���� ���� �� ������ �������� ������ ��
������ ������� ��������� ��������� ��� ������ ����� �����, हे शे केल
पिवत्र िनवास मं डपातील चलनाप्रमाणे असावे ; हे दोषापर्ण होय.
16 ज्या पिवत्र वस्तूची िवटं बना करून त्याने पाप केले असे ल ितची त्याने भरपाई करावी
आिण ितच्या िकंमतीचा पाचवा िहस्सा रक्कम त्याने याजकाला द्यावी; ह्याप्रकारे याजकाने हा
दोषापर्णाचा में ढा अपूर्न त्या मनु ष्याकिरता प्रायिश्चत करावे ; आिण मग त्याची क्षमा होईल.
17 परमे श्वराने िनिषद्ध केले ली एखादी गोष्ट करून कोणाकडू न चु कू न िकंवा नकळत पाप घडले
तर तो दोषी ठरे ल; त्या पापाबद्दल त्याने िशक्षा भोगावी. 18 त्याने दोष नसले ला एक में ढा
दोषापर्णासाठी याजकापाशी आणावा; हे दोषापर्ण होय, तू ठरवशील ते वढ ा िकंमतीचा तो असावा
अशाप्रकारे याजकाने त्या मनु ष्याकडू न नकळत घडले ल्या पापाबद्दल प्रायिश्चत करावे ; आिण
मग त्याची क्षमा होईल. 19 हे दोषापर्ण होय; परमे श्वरासमोर तो नक्कीच दोषी आहे .”
1 परमे श्वर

6

मोशे ला म्हणाला, 2 जर कोणी परमे श्वरािवरूद्ध आज्ञे चा भं ग करून पाप केले म्हणजे
एखाद्याने गहाण ठे वले ली वस्तू िकंवा ठे व या बाबतीत आपल्या शे जार्याला फसवले िकंवा लूट
करून फसिवले व त्याच्यावर जु लूम केला. 3 िकंवा आपल्या शे जार्याची हरवले ली वस्तू सापडली
असता सापडली नाही अशी लबाडी केली व ितच्यािवषयी खोटी शपथ वािहली, अशा ज्या गोष्टी
करून लोक पाप करतात त्यापै की एखादी करून कोणी अपराधी ठरला; 4 म्हणजे असले पाप करून
दोषी झाला; तर त्याने चोरले ली िकंवा जु लूम करून जे घे तले असे ल ते िकंवा आपल्या जवळची
कोणाची गहाण ठे वले ली वस्तू बूडिवली असे ल ती, िकंवा कोणाची हरवले ली वस्तू त्यास सापडली
असून त्याने परत केली नसे ल ती. 5 िकंवा एखाद्या कामाबद्दल खोटी शपथ वाहीली तर ती त्याने
पूणर् भरून द्यावी ज्या वस्तु चा त्याने अपहार केला असे ल ितची पूणर् भरपाई आपल्या दोषापर्णाच्या
िदवशी करून दे ऊन त्या वस्तूंच्या िकंमतीचा पाचवा िहस्सा अिधक भरावा; 6 त्याने परमे श्वरासाठी
याजकाने सां िगतले ल्या िकंमतीचा एक िनदोर्ष में ढा दोषापर्ण म्हणून याजकापाशी आणावा; 7 मग
याजकाने तो में ढा घे ऊन परमे श्वरासमोर जावे व त्याच्यासाठी प्रायिश्चत करावे ; आिण मग ज्या
अपराधामु ळे तो दोषी ठरला असे ल त्याची क्षमा होईल.
8 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 9 अहरोन व त्याचे पु त्र ह्यांना आज्ञा कर की होमापणार्चे असे िनयम
आहे त. होमबली अग्नीकुंडावर रात्रभर ठे वून तो सकाळपयर्ंत राहू द्यावा; आिण वे दीवरील अग्नी
ितच्यावर जळतच ठे वावा.
10 मग याजकाने आपला तागाचा झगा व चोळणा अं गात घालून होमापर्णमु ळे वे दीवर रािहले ली
राख उचलावी व ती वे दीजवळ ठे वावी. 11 मग याजकाने आपली वस्त्रे काढावी व दुसरी वस्त्रे
घालून ती राख छावणीबाहे र एखाद्या स्वच्छ िठकाणी न्यावी. 12 परं तु वे दीवरील अग्नी जळतच
ठे वावा, तो िवझू दे ऊ नये ; याजकाने रोज सकाळी त्या अग्नीवर लाकडे ठे वून तो पे टता ठे वावा व
त्याच्यावर होमबली रचून शां त्यपर्णाच्या अपर्णातील चरबीचा होम करावा. 13 वे दीवरील अग्नी
सतत जळत ठे वावा, तो िवझू दे ऊ नये .
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हा अन्नापर्णाचा िनयम आहे : अहरोनाच्या मु लांनी ते परमे श्वरासमोर वे दीपु ढे आणावे ;
याजकाने त्या अन्नापर्णातून मूठभर सिपठ, थोडे ते ल व धूप घ्यावा व त्याचा वे दीवर होम
करावा; ते परमे श्वरासाठी स्मारक भाग म्हणून त्याच्या चां गल
ू पणासाठीचे सु वासीक हव्य होय.
16 अन्नापर्णातून जे काही उरले ले, व खमीर नसले ले अन्नापर्ण अहरोन व त्याच्या मु लांनी
दशर्नमं डपाच्या अं गणात पिवत्र िठकाणी बसून खावे . 17 ते खमीर घालून भाजू नये ; माझ्या
अपर्णातून याजकाचा वाटा म्हणून मी ते त्यांना िदले ले आहे ; पापापर्ण व दोषापर्ण या सारखे च हे ही
परमपिवत्र आहे . 18 या अपर्णाला खाण्याचा हक्क अहरोनाच्या सं तानातील प्रत्ये क पु रुषाला
आहे ; परमे श्वराच्या अपर्णातून हा त्यांचा वाटा िपढ ानिपढया सतत चालू राहावा; या अपर्णास
जो स्पशर् करे ल तो पिवत्र होईल.
19 परमे श्वर मोशे ला पु न्हा म्हणाला, 20 “���������� ����������� ����� �����
� �������� ������� ���������� ����� �������� �� ��: एक दशां श एफा
*मै दा िनत्याचे अन्नापर्ण म्हणून द्यावे व त्यापै की अध सकाळी व अध सं ध्याकाळी अपार्वे.
21 ते तव्यावर ते लात परतावे त्यामध्ये ते ल चां गले मु रल्यावर ते आत ओतावे व परतले ल्या त्या
अन्नापर्णाचे तु कडे करून ते परमे श्वराप्रीत्यथर् सु वास म्हणून अपार्वे. 22 त्याच्या मु लांपैकी जो
त्याच्या जागी अिभिषक्त याजक म्हणून िनवडला जाईल त्याने ही असे च अपर्ण करावे . कायमचा
िवधी म्हणून या अन्नापर्णाचा परमे श्वरासाठी पूणर्पणे होम करावा. 23 याजकाच्या प्रत्ये क
अन्नापर्णाचा सं पण
ू र् होम करावा; ते अन्नापर्ण खाऊ नये .”
14

15

24 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 25 अहरोन व त्याचे पु त्र ह्याना सां ग की पापापर्णाचा िवधी असा.
ज्यािठकाणी होमबलीचा वध करतात त्याच िठकाणी परमे श्वरासमोर पापबलीचाही वध करावा; तो
परमपिवत्र आहे . 26 जो याजक पापबली अपीर्ल त्याने तो खावा. दशर्नमं डपाच्या अं गणात पिवत्र
िठकाणी तो खावा.
27 ज्याला मांसाचा स्पशर् होईल तो पिवत्र होईल; त्याचे रक्त जर कोणाच्या वस्त्रावर उडाले
तर ते वस्त्र तू पिवत्रस्थानी धु वावे . 28 मांस जर मडक्यात िशजवले असे ल तर ते मडके फोडू न
टाकावे ; पण ते जर िपतळे च्या भांड ात िशजवले असे ल तर ते भांडे घासून पाण्याने धु वावे .
29 याजकाच्या घराण्यातील प्रत्ये क पु रुषाला ते खाण्याचा हक्क आहे ; ते परमपिवत्र आहे ;
30 आिण ज्या पापबलीचे थोडे रक्त दशर्नमं डपामध्ये पिवत्र िठकाणी प्रायिश्चतासाठी आणले
जाईल त्याचे मांस खाऊ नये ; ते अग्नीत जाळावे .

7
1 दोषापर्णािवषयीचा िवधी असा आहे :

हे अपर्ण परमपिवत्र आहे . 2 ज्या स्थानी होमबलीचा वध
करावयाचा त्याच स्थानी दोषापर्णाच्या बलीचा वध करावा, आिण याजकाने त्या बलीचे रक्त वे दीवर
सभोवती टाकावे . 3 त्याची सवर् चरबी त्याने अपार्वी; त्याचे चरबीदार शे पट
ू , आतड ावरील चरबी,
4 दोन्ही गु रदे , त्याच्यावरील कमरे जवळील चरबी व गु रद्यापयर्ंतचा काळजावरील चरबीचा पडदा
वे गळे करावे त. 5 या सवार्च
ं ा याजकाने होम करावा; हे परमे श्वरासाठी होमापर्ण आहे . हे च दोषापर्ण
होय. 6 याजक वगार्तील प्रत्ये क पु रुषाला हे दोषापर्ण बली खाण्याचा हक्क आहे ; ते परमपिवत्र
आहे , ते पिवत्र स्थानी बसून खावे .
7 दोषापर्ण पापापर्णासारखे च आहे ; त्या दोघांचे िवधी एकच आहे त; जो याजक ह्याच्याद्वारे
प्रायिश्चत करील त्याचा त्या अपर्णावर हक्क आहे . 8 प्रायिश्चत करणार्या याजकाचा त्या
होमापर्णाच्या बलीच्या कातड ावरही हक्क असे ल.
*
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भाजले ले कढईत िकंवा तव्यावर तळले ले सवर् अन्नापर्ण, ते अपर्ण करणार्या याजकाचे
होईल. 10 प्रत्ये क अन्नापर्ण ते ल िमिश्रत िकंवा कोरडे , ते अपर्ण करणार्या अहरोनाच्या मु लांचे
आहे ; त्या सवार्चा त्यां च्यावर सारखाच हक्क आहे .
9 भट् टीत

11 परमे श्वरासाठी कोणाला शां त्यपर्णाचा यज्ञ करावयाचा असे ल तर त्याचा िवधी असा: 12 त्यास

तो शां त्यपर्णाचा यज्ञ उपकारस्तु तीसाठी करावयाचा असे ल तर त्याने ते लात मळले ल्या, बे खमीर
पोळ्या, ते ल लावले ल्या बे खमीर चपात्या आिण ते लात मळले ल्या सिपठाच्या तळले ल्या पोळया
उपकारस्तु तीच्या यज्ञासोबत अपार्व्या.
13 त्याच्या उपकारस्तु तीच्या शां त्यपर्णाच्या यज्ञासोबत त्याने खिमर घातले ल्या भाकरीही
अपार्व्या 14 या प्रत्ये क अपर्णातून परमे श्वरासाठी प्रत्ये की एक पोळी अपार्वी; शां त्यपर्णाचे रक्त
िशं पडणार्या याजकाचा त्या पोळीवर हक्क आहे .
15 त्याने उपकारस्तु तीसाठी केले ल्या शां त्यपर्णाच्या यज्ञबलीचे मांस, अपर्ण करण्याच्या िदवशीच
खावे ; त्यातील काही सकाळपयर्ंत ठे वू नये . 16 यज्ञबलीचे अपर्ण नवसाचे िकंवा स्वखु शीचे असे ल
तर ज्या िदवशी तो ते अपीर्ल त्यािदवशीच त्याने ते खावे आिण जर त्यातून काही उरे ल तर त्याने
दुसर्या िदवशीही खावे .
17 त्या यज्ञबलीचे काही मांस ितसर्या िदवसापयर्ंत उरले तर ते अग्नीत जाळू त टाकावे . 18 जर
कोणी शां त्यपर्णाच्या यज्ञबलीच्या मांसातून ितसर्या िदवशी मांस खाईल तर परमे श्वरास ते
आवडणार नाही, व तो ते अपर्ण मान्य करणार नाही; ते अपर्ण अमं गळ होईल; त्या पापाबद्दल
भोगाव्या लागणार्या िशक्षे स तो स्वत: जबाबदार राहील.
19 ज्या मांसास कोणत्याही अशु द्ध वस्तूचा स्पशर् झाला असे ल ते खाऊ नये ; ते अग्नीत जाळू न
टाकावे . शु द्ध असणार्याने च यज्ञबलीचे मांस खावे ; 20 परं तु जर कोणी अशु द्ध असून परमे श्वरास
अिपर्लेल्या शां त्यपर्णाच्या यज्ञबलीचे मांस खाईल तर त्यास आपल्या लोकांतन
ू बाहे र काढावे .
21 एखादा मनु ष्य जर एखाद्या अशु द्ध वस्तु ला स्पशर् करे ल मग ती अशु द्धता मनु ष्याची, पशूची
िकंवा दुसर्या कोणत्या अमं गळ पदाथार्ची असो, तर तो अशु द्ध होईल आिण परमे श्वरास अपर्ण
केले ल्या शां त्यपर्णाच्या यज्ञबलीचे जर तो मांस खाईल तर त्यास आपल्या लोकांतन
ू बाहे र काढावे .
22 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 23 सवर् इस्राएल लोकांस असे सां ग: तु म्ही बै लाची में ढराची
िकंवा बकर्याची चरबी खाऊ नये . 24 मरण पावले ल्या जनावराची चरबी िकंवा इतर पशूंनी फाडू न
टाकले ल्या जनावराची चरबी तु म्ही इतर कामासाठी वापरावी पण ती मु ळीच खाऊ नये .
25 परमे श्वरास होमाद्ववारे अिपर्लेल्या पशूची चरबी जर कोणी खाईल तर त्यास आपल्या
लोकांतन
ू बाहे र काढावे 26 “������ ������ ���� ���� ��� ������ ����
��������� ����� �������� ���� ������ ����� ��� ���. 27 जर कोणी
कोणते ही रक्त खाईल तर त्यास आपल्या लोकांतन
ू बाहे र काढावे .”
28 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 29 “������� ������ ��� ����:
जर कोणी
परमे श्वरासमोर आपल्या शां त्यपर्णाचा यज्ञबली अपीर्ल तर त्याने त्या अपर्णातून काही भाग
परमे श्वराकडे आणावा. 30 त्याने आपल्या हाताने परमे श्वरासाठी अपर्णे आणावी; त्याने चरबी व
ऊर याजकाकडे आणावा; ते ऊर परमे श्वरासमोर ओवाळले जाईल; हे ओवाळणीचे अपर्ण होय.
31 मग याजकाने त्या चरबीचा होम करावा परं तु ऊर अहरोन व त्याचे पु त्र ह्यांचा होईल. 32 तसे च
तु म्ही आपल्या शां त्यपर्णाच्या यज्ञबलीची उजवी मांडीही समिपर्त केले ला अं श म्हणून याजकाला
द्यावी.
33 अहरोनाच्या मु लांपैकी जो कोणी शां त्यपर्णाचे रक्त व चरबी अपीर्ल त्याचा त्या मांडीवर
हक्क असावा. 34 मी परमे श्वर इस्राएल लोकां च्या शां त्यपर्णाच्या यज्ञबलीतून ओवाळणीचा
ऊर व उजवी मांडी काढून घे ऊन अहरोन याजक व त्याचे पु त्र ह्याना िदली आहे ; हा इस्राएल
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लोकांकडू न त्यांना िमळणारा ने हमीचा िहस्सा आहे . इस्राएल लोकांनी हा िनरं तरचा िवधी म्हणून
िपढ ानिपढया पाळावा.”
35 परमे श्वराकिरता अिपर्लेल्या अपर्णातून हे भाग अहरोन व त्याचे पु त्र ह्यांना दे ण्यात आले ले
आहे त; जे व्हा जे व्हा ते याजक म्हणून परमे श्वराची से वा करतात ते व्हा ते व्हा त्या समपर्णातून ते भाग
त्यांना िमळावे त. दे वाची से वा करणारे याजक म्हणून ज्या िदवशी त्यांची ने मणूक करण्यात आली
त्याच िदवसापासून असे ठरले आहे . 36 परमे श्वराने ज्या िदवशी त्यांना अिभषे क केला त्यािदवशी
त्याने इस्राएल लोकांकडू न हा भाग त्यांना िमळावा अशी आज्ञा िदली व हा त्यांचा िपढ ानिपढ ा
कायमचा हक्क ठरला आहे .
37 हे िवधी होमापर्ण, अन्नापर्ण, पापापर्ण, दोषापर्ण, याजकाच्या समपर्णाच्या वे ळचे अपर्ण आिण
शां त्यपर्ण या िवषयीचे आहे ; 38 इस्राएल लोकांनी परमे श्वराकिरता काय अपर्णे आणावीत या
िवषयी त्याने त्यांना सीनाय रानात आज्ञा िदली त्यावे ळी त्याने मोशे ला ह्याप्रमाणे सीनाय पवर्तावर
हे िवधी लावून िदले .

8
. 29:1-37
परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 2 अहरोन व त्याच्याबरोबर त्याचे पु त्र ह्यांना आिण त्यांची
वस्त्रे अिभषे काचे ते ल, पापापर्णाचा गोर्हा दोन में ढे आिण बे खमीर भाकरीची टोपली घे ऊन,
3 दशर्नमं डपाच्या दाराजवळ सवर् मं डळीला एकत्र जमवून आण.
4 परमे श्वराच्या आज्ञे पर
् माणे मोशे ने केले . मं डळी दशर्नमं डपाच्या प्रवे शद्वाराशी जमली. 5 मग
मोशे मं डळीला म्हणाला, “����������� �� ������ ���������, ते हे .”
6 मग मोशे ने अहरोन व त्याच्या मु लांना आणवून पाण्याने आं घोळ घातली. 7 मग त्याने
अहरोनाला िवणले ला सदरा घातला, त्याच्या कमरे ला कमरबं द बां धला; मग त्यास झगा घातला,
नं तर त्याच्यावर एफोद चढवला आिण त्यावर कुशलते ने िवणले ली पट् टी आवळू न बां धली.
8 मग मोशे ने त्याच्यावर ऊरपट बां धला आिण त्याच्यात उरीम व थु म्मीम ठे वले ; 9 नं तर त्याच्या
डोक्यावर फेटा ठे वला; आिण फेट ाच्या पु ढल्या भागावर सोन्याची पट् टी म्हणजे पिवत्र मु कुट
ठे वला; परमे श्वराने जसे करण्यास सां िगतले होते , तसे च मोशे ने केले .
10 मग मोशे ने अिभषे काचे ते ल घे तले आिण पिवत्र िनवासमं डपावर व त्यातील सवर् वस्तूंना
आिभषे क करुन त्यांना पिवत्र केले . 11 अिभषे काच्या ते लातून थोडे घे ऊन त्याने ते वे दीवर सात
वे ळा िशं पडले आिण वे दी, ितची सवर् उपकरणे , गं गाळ व त्याची बै ठक यां च्यावरही त्याने अिभषे काचे
ते ल िशं पडू न पिवत्र केले .
12 मग मोशे ने थोडे अिभषे काचे ते ल अहरोनाच्या डोक्यावर ओतले व अशा प्रकारे त्याने
अिभषे क करून त्यास पिवत्र केले . 13 मग मोशे ने अहरोनाच्या मु लांना आणले , त्यांना िवणले ले
सदरे घातले , कमरे स कमरबं द घातले व त्यां च्या डोक्यांना फेटे बां धले ; परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा
िदल्याप्रमाणे त्याने हे केले .
14 मग मोशे ने पापापर्णाचा गोर्हा आणला आिण अहरोन व त्याचे पु त्र ह्यांनी त्या गोर्ह्याच्या
डोक्यावर आपले हात ठे वले . 15 मग मोशे ने तो वधला व त्याचे रक्त घे ऊन आपल्या बोटाने वे दीच्या
सवर् िशं गांना ते लावले , अशाप्रकारे त्याने वे दी शु द्ध केली आिण उरले ले रक्त वे दीच्या पायथ्यावर
ओतले , दे वासाठी त्याने ती वे गळी केली. या प्रकारे ती पिवत्र करण्यासाठी त्याने प्रायिश्च
केले .
16 गोर्हाच्या आं तड ावरील सवर् चरबी, काळजावरील चरबीचा पडदा आिण चरबीसहीत दोन्ही
गु रदे घे ऊन मोशे ने वे दीवर त्यांचा होम केला. 17 परं तु गोर्हा, त्याचे कातडे , त्याचे मांस व त्याचे
शे ण ही सवर् छावणीबाहे र ने ऊन अग्नीत जाळू न टाकली, परमे श्वराने आज्ञा िदल्याप्रमाणे मोशे ने
हे केले .
1
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18 मग

त्याने होमापणार्चा में ढा आणला. अहरोन व त्याचे पु त्र ह्यांनी त्याच्या डोक्यावर आपले
हात ठे वले . 19 मग मोशे ने तो वधला व त्याचे रक्त त्याने वे दीवर व सभोवती िशं पडले .
20 मग मोशे ने त्या में ढ ाचे कापून तु कडे केले , मग त्याचे डोके, तु कडे व चरबी हे सवर् घे ऊन त्याने
वे दीवर होम केला. 21 त्याची आतडी पाय पाण्याने धु वन
ू र् में ढ ाचे होमापर्ण
ू मोशे ने वे दीवर सं पण
केले . ते परमे श्वरासाठी सु वािसक हव्य झाले , परमे श्वराने आज्ञा िदल्याप्रमाणे त्याने हे केले .
22 मग मोशे ने दुसरा में ढा आणला; तो अहरोन व त्याची मु ले यांची याजक म्हणून ने मणूक झाली
हे दाखवण्याकिरता होता. अहरोन व त्याच्या मु लांनी आपले हात त्या में ढ ाच्या डोक्यावर ठे वले .
23 मोशे ने त्याचा वध केला व त्याचे थोडे रक्त घे ऊन अहरोनाच्या उजव्या कानाच्या पाळीला:
उजव्या हाताच्या अं गठ ाला व उजव्या पायाच्या अं गठ ाला लावले . 24 मग मोशे ने अहरोनाच्या
मु लांना आणून त्याच्या उजव्या कानाच्या पाळीला, उजव्या हाताच्या अं गठ ाला व उजव्या
पायाच्या अं गठ ाला, काही रक्त लावले व मग ते रक्त त्याने वे दीवर व सभोवती िशं पडले .
25 मोशे ने चरबी, चरबीदार शे पट
ू , आं तड ावरील सवर् चरबी काळजावरील चरबीचा पडदा,
दोन्ही गु रदे , त्यां च्यावरील चरबी व उजवी मांडी घे तली; 26 परमे श्वरासमोर ठे वले ल्या बे खमीर
भाकरीच्या टोपलीतील एक बे खमीर पोळी, ते ल लावले ली एक भाकर व एक पापडी घे ऊन त्या,
चरबीवर व मागच्या बाजूच्या उजव्या मांडीवर ठे वल्या. 27 हे सवर् त्याने अहरोन व त्याच्या मु लां च्या
हातावर ठे वले आिण परमे श्वरासमोर ओवाळणीचे अपर्ण म्हणून ते ओवाळले .
28 मग मोशे ने ते त्यां च्या हातातून घे ऊन वे दीवरील होमापर्णासहीत त्यांचा होम केला; अहरोन
व त्याचे पु त्र ह्यांचे याजक म्हणून समपर्ण करण्यासाठी हे अपर्ण केले . हे होमापर्ण होते हे सु वासीक
हव्य होय. हे अग्नीद्वारे परमे श्वरास केले ले अपर्ण होते . 29 मोशे ने में ढ ाच्या उराचा भाग घे ऊन
ओवाळणीचे अपर्ण म्हणून तो परमे श्वरासमोर ओवाळला; याजकाच्या समपर्णासाठी असले ल्या
में ढ ाचा हा भाग मोशे च्या वाट ाचा होता; परमे श्वराने िदले ल्या आज्ञे पर् माणे मोशे ने हे केले .
30 मग मोशे ने अिभषे काचे काही ते ल व वे दीवरील काही रक्त घे ऊन अहरोन व त्याची वस्त्रे,
व त्याच्यासहीत त्याचे पु त्र व त्यांची वस्त्रे ह्यां च्यावर िशं पडले आिण अहरोन व त्याची वस्त्रे व
त्याच्याबरोबर त्याचे पु त्र व त्यांची वस्त्रे पिवत्र केली.
31 मोशे अहरोन व त्याचे पु त्र ह्याना म्हणाला, “�� �����������������, ‘����� �
�������� ������� �� ���� ����;’ ������ �� ������� ����� � ���������
������������� �� ���� ����; दशर्नमं डपाच्या दारापाशी ते िशजवा आिण मी
सां िगतल्याप्रमाणे मांस व भाकर ते थेच खा. 32 मांस व भाकर ह्यातून काही उरले तर ते अग्नीत
जाळू न टाका; 33 तु मच्या समपर्णाचा िवधी सात िदवस चाले ल; ते सात िदवस पूणर् होईपयर्ंत तु म्ही
दशर्नमं डपाच्या बाहे र जाऊ नये .
34 परमे श्वराने आज्ञा केली आहे की आज केल्याप्रमाणे तु मच्यासाठी प्रायिश्चत करावे .
35 ते व्हा दशर्नमं डपाच्या दारापाशी तु म्ही सात िदवस व रात्री राहा, ही परमे श्वराची आज्ञा
तु म्ही पाळली नाहीतर तु म्ही मराल; कारण मला तशी आज्ञा िदली आहे .” 36 ते व्हा मोशे च्याद्वारे
परमे श्वराने ज्या गोष्टींिवषयी आज्ञा िदली होती त्या सवर् अहरोन व त्याच्या मु लांनी केल्या.

9
1 आठव्या िदवशी मोशे ने अहरोन, त्याचे पु त्र तसे च इस्राएलांचे वडील ह्यांना बोलावले . 2 तो
अहरोनाला म्हणाला, “������������� �� ������� ������ � �������������
������� ����� �� ��� ������� ���������� ����� ��. 3 आिण इस्राएल
लोकांस असे सां ग, ‘������ ������������� �� ���� ��� � �������������
�� ������ � �� ����� ���; ही दोन्ही प्रत्ये की एक वषार्ची व िनदोर्ष असावीत; 4 आिण
परमे श्वरासमोर शां त्यपर्णे करण्यासाठी बली म्हणून एक बै ल, एक में ढा व ते लात मळले ले अन्नापर्ण
आणा कारण आज परमे श्वर तु म्हास दशर्न दे णार आहे .” 5 मग मोशे ने आज्ञा िदल्याप्रमाणे सवर्
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लोक आले व त्यांनी ते सवर् दशर्नमं डपाच्या दारापाशी आणले मग सवर्जण ये ऊन परमे श्वरासमोर
उभे रािहले .
6 ते व्हा मोशे म्हणाला, “����������� ����� ������������� ������
�������� �����; मग परमे श्वराचे गौरव तु म्हास िदसे ल.” 7 मग मोशे ने अहरोनाला
सां िगतले , “�� � ����������� ����� ������������� �������� ��; वे दीजवळ
जाऊन आपला पापबली व होमबली ह्यांचे अपर्ण कर आिण स्वत:साठी व लोकांसाठी प्रायिश्चत
कर आिण लोकांकडील बलीही अपर्ण करून त्यां च्यासाठी प्रायिश्चत कर.”
8 ते व्हा अहरोन वे दीजळ गे ला व त्याने स्वत:साठी पापापर्णाचा गोर्हा वधला. 9 मग अहरोनाचे
पु त्र रक्त घे ऊन त्याच्यापाशी गे ले. ते व्हा त्याने आपले बोट त्यामध्ये बु डवून ते वे दीच्या िशं गांना
लावले मग ते वे दीच्या पायथ्याशी ओतले .
10 त्याने पापापर्णाची चरबी, गु रदे व काळजावरील चरबीचा पडदा घे ऊन त्यांचा वे दीवर
परमे श्वराने मोशे ला िदले ल्या आज्ञे पर् माणे च होम केला. 11 मग अहरोनाने मांस व कातडे
छावणीबाहे र ने ऊन अग्नीत जाळू न टाकले .
12 नं तर त्याने होमबली वधला व त्याचे तु कडे केले ; अहरोनाच्या मु लांनी त्या होमबलीचे रक्त
अहरोनाकडे आणले ते व्हा त्याने ते वे दीवर व सभोवती िशं पडले . 13 नं तर अहरोनाच्या मु लांनी
होमबलीचे तु कडे व त्याचे डोके अहरोनाकडे िदले आिण त्याने त्यांचा वे दीवर होम केला. 14 त्याने
त्याची आतडी व पाय धु वन
ू त्यांचाही वे दीवर होम केला.
15 मग त्याने लोकांचे अपर्ण जवळ ने ले व त्यां च्यासाठी आणले ला पापापर्णाचा बकरा वधला
आिण पिहल्याप्रमाणे च तोसु ध्दा पापापर्ण म्हणून अिपर्ला. 16 त्याने होमबलीही जवळ ने ऊन
परमे श्वराने आज्ञा िदल्याप्रमाणे तो अिपर्ला. 17 मग त्याने अन्नापर्ण वे दीजवळ ने ले व त्यातले
मूठभर घे ऊन दररोज सकाळच्या होमापर्णासह ते ही अपर्ण केले .
18 लोकांसाठी शां त्यपर्णे म्हणून आणले ला बै ल व में ढा हे त्याने वधले आिण त्याच्या मु लांनी
त्या बलींचे व में ढ ाचे रक्त अहरोनाकडे आणले ते व्हा त्याने ते वे दीवर व सभोवती िशं पडले .
19 अहरोनाच्या मु लांनी बै लाची व में ढ ाची चरबी, चरबीदार शे पट
ू , आं तड ावरील चरबी, गु रदे
आिण काळजावरील चरबीचा पडदा ही सवर् अहरोनाकडे आणली.
20 त्यांनी ती सवर् चरबी त्या बलींच्या ऊराच्या भागावर ठे वली; मग अहरोनाने त्या सवार्चा
वे दीवर होम केला. 21 अहरोनाने बलींचे ऊर व उजवी मांडी ही मोशे च्या सां गण्याप्रमाणे
परमे श्वरासमोर ओवाळणीचे अपर्ण म्हणून ओवाळली.
22 मग अहरोनाने लोकांकडे वळू न, हात वर करून त्यांना आशीवार्द िदला आिण ज्या वे दीवर
त्याने पापापर्ण, होमापर्ण, व शां त्यपर्णे केली होती ते थन
ू तो खाली आला. 23 मोशे व अहरोन
दशर्नमं डपामध्ये गे ले आिण बाहे र आल्यावर त्यांनी लोकांस आशीवार्द िदला; ते व्हा परमे श्वराचे
ते ज सवर् लोकांस िदसले ; 24 ते व्हा परमे श्वरासमोरून अग्नी िनघाला व त्याने वे दीवरील होमापर्ण व
चरबी भस्म केली; हे पाहन
ू सवर् लोकांनी जयजयकार केला व दं डवत घातले .

10
1 मग अहरोनाचे , पु त्र नादाब, व अबीहू ह्यानी आपआपली धु पाटणी घे तली व त्यामध्ये
अग्नी पे टवला व त्यामध्ये धु प घालून तो अशास्त्र अग्नी परमे श्वरासमोर ने ला, असा अग्नी
परमे श्वरासमोर ने ण्याची आज्ञा नव्हती; 2 म्हणून परमे श्वरासमोरुन अग्नी िनघाला व त्याने त्यांना
भस्म केले ; ते परमे श्वरासमोर मरण पावले .
3 मग मोशे अहरोनाला म्हणाला, “�������� ������,
‘�� ���� ��������� �����.
त्यांनी माझा मान राखलाच पािहजे ,
मी पिवत्र आहे हे त्यांना व सवर् लोकांस समजले च पािहजे .
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ते व्हा अहरोन, नादाब व अबीहू ह्यां च्या िवषयी काहीही न बोलता गप्प रािहला.’ ” अहरोनाचा
चु लता उिज्जये ल ह्याला िमशाएल व एलसाफान असे दोन पु त्र होते . मोशे त्या मु लांना
म्हणाला, “�� ���������������� ������� �� � ������� ��������� ������
������ ������������ ����� ���������� ���� ��.”
5 ते व्हा मोशे ने सां िगतल्याप्रमाणे िमशाएल व एलसाफान यांनी त्यांना उचलून छावणीबाहे र
ने ले; त्यावे ळी परमे श्वराची से वा करताना घालावयाचे िवणले ले िवशे ष अं गरखे नादाब व अबीहू
ह्यां च्या अं गात अद्याप तसे च होते .
4

अहरोन व त्याचे पु त्र एलाजार व इथामार यांना सां िगतले , “������ ����� ���
����� ���� ��� �� �� ������, आिण तु मची वस्त्रे फाडू नका! तु मचे दु:ख दाखवू नका!
म्हणजे मग तु म्ही मारले जाणार नाही आिण परमे श्वराचा राग सवर् मं डळीवर भडकणार नाही; सवर्
इस्राएल घराणे तु मचे बां धव आहे त; नादाब व अबीहू ह्याना परमे श्वराने अग्नीने भस्म केल्याबद्दल
त्यांनी शोक करावा; 7 पण तु म्ही दशर्नमं डपाच्या बाहे र जाऊ नये ; जर बाहे र जाल तर मराल! कारण
परमे श्वराच्या अिभषे काच्या ते लाने तु मचा अिभषे क झाला आहे .” ������ �����, एलाजार व
इथामार ह्यांनी मोशे ची आज्ञा मानली.
8 मग परमे श्वर अहरोनाला म्हणाला, 9 “������ �� � ���� ����� ������
��������������� ��� ������ ����������� ������ ��������� �����
���� ��� ���; प्याल तर मराल! हा तु मच्यासाठी िपढ ानिपढया कायमचा िविध आहे .
10 तु म्ही परमे श्वराच्या दृष्टीने पिवत्र व सामान्य तसे च शु द्ध व अशु द्ध ह्यामधील भे द जाणावा;
11 याप्रकारे परमे श्वराने मोशे द्वारे ने मन
ू िदले ले सवर् िवधीिनयम अहरोनाने सवर् इस्राएल लोकांस
िशकवावे .”
12 मग मोशे अहरोनाला आिण एलाजार व इथामार या हयात असले ल्या त्याच्या मु लांना
म्हणाला, परमे श्वराच्या अपर्णापै की उरले ले अन्नापर्ण घ्या व ते वे दीपाशी खमीरािशवाय खा, कारण
ते परमपिवत्र आहे ; 13 परमे श्वरासाठी अिपर्लेल्या अपर्णाचा तो भाग आहे आिण मी िदले ल्या
िवधीिनयमां च्या िशकवणु कीप्रमाणे तो भाग तु झा व तु झ्या मु लां च्या हक्काचा आहे ; परं तु तो तु म्ही
पिवत्र जागी खावा.
6 मोशे ने

“����������� ��, तु झी मु ले व तु झ्या मु ली ह्यांनी, ओवाळले ला ऊर व मागचा
पाय स्वच्छ िठकाणी खावा; कारण इस्राएल लोकांनी केले ल्या शां त्यपर्णाच्या यज्ञापै की तु ला
तो हक्क म्हणून िदला आहे . 15 ओवाळणीचा ऊर व समपर्णाची मांडी ही चरबीच्या हव्याबरोबर
ओवाळणीचे अपर्ण म्हणून लोकांनी परमे श्वरासमोर ओवाळण्यासाठी आणावी; ओवाळू न झाल्यावर
परमे श्वराच्या आज्ञे पर् माणे हा भाग तु झा व तु झ्या मु लाबाळांचा कायमच्या हक्काचा आहे .”
14

16

मोशे ने पापापर्णाच्या बकर्याची बारकाईने िवचारपूस केली असता तो जाळू न टाकल्याचे
त्यास कळाले ; ते व्हा अहरोनाचे पु त्र एलाजार व इथामार ह्यां च्यावर मोशे भयं कर रागावला;
तो म्हणाला, 17 “������ ������������� ����� ���� ������������ ������
������ ����; कारण ते परमपिवत्र आहे ! तु म्ही ते परमे श्वरासमोर का खाल्ले नाही? मं डळीचा
अन्याय वाहन
ू त्यां च्यासाठी परमे श्वरासमोर प्रायिश्चत करावे म्हणून परमे श्वराने ते तु म्हास िदले
होते ; 18 त्याचे रक्त पिवत्रस्थानात आणण्यात आले नव्हते ; माझ्या आज्ञे पर् माणे तु म्ही त्याचे मांस
पिवत्र जागी बसून अवश्य खावयाचे होते .”
परं तु अहरोन मोशे ला म्हणाला, “����, आज त्यांनी आपले पापापर्ण व होमापर्ण
परमे श्वरासमोर अपर्ण केले , आिण तरी आज माझ्यावर कशी सं कटे आली आहे त हे तू जाणतोस;
ते व्हा आज मी पापबली खाल्ला असता तर परमे श्वरास ते आवडले असते , असे तु ला वाटते काय?
नाही ना!” 20 मोशे ने हे ऐकले , ते व्हा त्याचे समाधान झाले .
19
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11
. 14:3-20
मोशे व अहरोन ह्यांना म्हणाला: 2 इस्राएल लोकांस असे सां गा की पृ थ्वीवरील ज्या
प्राण्यांचे मांस तु म्ही खावे ते हे : 3 ज्या प्राण्यांचे खूर दुभंगले ले आहे त व जे रवं थ करतात त्यांचे
मांस तु म्ही खावे .
4 काही प्राणी रवं थ करतात परं तु त्यांचे खूर दुभंगले ले नाहीत, म्हणून ते तु म्ही अशूद्ध समजावे ,
जसे उं ट, हा रवं थ करतो पं रतू त्याचा खु र िवभागले ला नाही, म्हणून तो तु म्ही अशु द्ध समजावा.
5 शाफान हा रं वथ करतो परं तु त्याचा खु र िवभागले ला नाही म्हणून तु म्ही तो अशु द्ध समजावा.
6 ससा हा रं वथ करतो परं तु त्याचा खु र िवभागले ला नाही म्हणून तु म्ही तो सु ध्दा अशु द्ध समजावा.
7 डु कराचे खूर दुभंगले ले आहे पण तो रवं थ करत नाही म्हणून तो तु म्हाकिरता अशु द्ध आहे . 8 या
प्राण्यांचे मांस तु म्ही खाऊ नये व त्यां च्या शवांना िशवू नये ; ते तु मच्यासाठी अशु द्ध आहे त.
9 “�������, समु दर
् ात व नद्यात सं चार करणार्या ज्या प्राण्यांना पं ख व खवले आहे त ते
तु म्ही खावे . 10 जलचरापै की समु दर् ात व नद्यात सं चार करणार्या ज्या प्राण्यांना पं ख आिण खवले
नाहीत असे प्राणी तु म्ही खाऊ नये ; परमे श्वराच्या दृष्टीने ते अयोग्य आहे त.
11 ते तु म्ही अयोग्य समजावे ; त्यांचे मांस खाऊ नये ; त्यां च्या शवांना दे खील िशवू नये .
12 जलाशयातल्या ज्या प्राण्यांना पं ख व खवले नाहीत ते दे वाच्या दृष्टीने खाण्यास योग्य नाहीत
ते ओंगळ समजावे .”
13 दे वाच्या दृष्टीने अशु द्ध प्राण्याप्रमाणे च अशु द्ध असले ले म्हणून खाऊ नये त ते पक्षी
असे ; गरुड, गीध, कुरर, 14 घार, िनरिनराळ्या जातीचे ससाणे , 15 िनरिनराळ्या जातीचे कावळे ,
16 शहामृ ग, गवळण, कोकीळ, िनरिनराळ्या जातीचे बिहरी ससाणे , 17 िपं गळा, करढोक, मोठे
घु बड, 18 पांढरे घु बड, पाणकोळी, िगधड, 19 करकोचा, िनरिनराळ्या जातीचे बगळे , िटटवी आिण
वटवाघूळ.
20 िजतके पं ख असले ले कीटक प्राणी चार पायावर चालतात िततके परमे श्वराच्या दृष्टीने
खाण्यास योग्य नाहीत; ते खाऊ नये ! 21 परं तु पायावर चालणार्या व पं ख असले ल्या
प्राण्यांपैकी ज्यांना जिमनीवर उड ा मारण्यासाठी पायाबरोबर तं गड ा असतात ते तु म्ही खावे .
22 त्याचप्रमाणे िनरिनरळ्या जातीचे टोळ, िनरिनरळ्या जातीचे नाकतोडे , िनरिनरळ्या जातीचे
खरपु डे व िनरिनरळ्या जातीचे गवत्ये टोळ तु म्ही खावू शकता. 23 परं तु चार पायाचे पं ख असले ले
इतर प्राणी परमे श्वराच्या दृष्टीने ओंगळ आहे त ते खाऊ नये .
24 त्यां च्यामु ळे तु म्ही अशु द्ध व्हाल; जो कोणी त्यां च्या शवांना स्पशर् करे ल तो सं ध्याकाळपयर्ंत
अशु द्ध होईल; 25 जो कोणी मरण पावले ल्या कीटकांना उचलील, त्याने आपली वस्त्रे धु वावी व
सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध रहावे .
26 ज्या प्राण्याचे खूर दुभागले ले आहे त पण ते दोन अगदी सारखे भाग करीत नाहीत व जे
रवं थ करीत नाहीत ते तु म्ही अशु द्ध समजावे त; 27 चार पायावर चालणार्या सवर् पशूपैकी जे
आपल्या पं जावर चालतात ते सवर् तु म्ही अशु द्ध समजावे ; त्याचा शवांना जो कोणी स्पशर् करे ल
त्याने सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध रहावे . 28 जो कोणी त्यांची शवे उचलील त्याने आपली वस्त्रे धु वन
ू
सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध रहावे ; ते प्राणी तु म्ही अशु द्ध समजावे .
29 जिमनीवर रां गणार्या प्राण्यांपैकी तु म्ही अशु द्ध समजावे ते हे : मु ं गस
ू , उं दीर, िनरिनराळ्या
जातीचे सरडे , 30 चोपई, घोरपड, पाल, सांडा व गु िहर्या सरडा.
31 हे प्राणी तु म्हाकिरता अशु द्ध समजावे . त्यां च्या शवांना जो कोणी स्पशर् करे ल त्याने
सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध रहावे . 32 त्यां च्यापै की कोणी मरून एखाद्या वस्तूवर पडला तर ती
वस्तूही अशु द्ध समजावी; लाकडी पात्र, वस्त्र कातडे , तरट िकंवा कोणत्याही कामाचे हत्यार
असो, ते पाण्यात टाकावे व सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध समजावे ; मग ते धु तल्यावर शु द्ध समजावे .
1 परमे श्वर
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33 त्यां च्यापै की

एखादा मरुन मातीच्या पात्रात पडला तर त्या पात्रात जे काही असे ल ते अशु द्ध
समजावे व ते पात्र फोडू न टाकावे .
34 अशु द्ध भांड ाचे पाणी अन्नावर पडल्यास ते अन्नही अशु द्ध समजावे व अशा भांड ातील
कोणते ही पे य असे ल तर ते ही अशु द्ध समजावे . 35 त्यां च्या शवांचा एखादा भाग एखाद्या भट् टीवर
िकंवा चु लीवर पडला तर ती अशु द्ध समजून, ितचे तु कडे तु कडे करून ती मोडू न तोडू न टाकावी, ती
पु न्हा शु द्ध होणार नाही; म्हणून तु म्ही ती अशु द्ध समजावी.
36 झरा िकंवा िवहीर, ज्यां च्यात सतत पाणी असते ते शु द्धच राहतात; परं तु त्याच्यातील शवांना
जो स्पशर् करे ल तो अशु द्ध होईल. 37 त्या प्राण्याच्या शवाचा काही भाग पे रण्याच्या िबयाणावर
पडला तरी ते िबयाणे शु द्ध समजावे ; 38 परं तु जर िबयाणे पाण्याने िभजल्यावर त्या प्राण्याच्या
शवाचा काही भाग त्यावर पडला तर ते तु म्ही अशु द्ध समजावे .
39 खाण्यास योग्य अशा प्राण्यांपैकी एखादा मे ला आिण त्याच्या शवास कोणी स्पशर् केला तर
त्याने सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध रहावे . 40 कोणी त्याच्या शवाचा काही भाग खाल्ला तर त्याने आपली
वस्त्रे धु वावी व सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध रहावे ; जो त्याचे शव उचलील त्याने ही आपली वस्त्रे
धु वावी व सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध रहावे .
41 “������� �������� ���� ������ ������ ����;
परमे श्वराच्या
सां गण्याप्रमाणे ते खाऊ नये त. 42 जिमनीवर जे आपल्या पोटावर सरपटतात, िकंवा चार
पायावर चालतात, िकंवा ज्यांना फार पाय आहे त असे सरपटणारे प्राणी तु म्ही खाऊ नये त, कारण
ते ओंगळ आहे त.
43 कोणत्याही जातीच्या रां गणार्या प्राण्यामु ळे तु म्ही स्वत:ला अशु द्ध करून घे ऊ नका, िकंवा
त्यां च्यामु ळे स्वत:ला अशु द्ध करून िवटाळवू नका! 44 कारण मी परमे श्वर, तु मचा दे व आहे !
मी पिवत्र आहे ! म्हणून तु म्हीही आपणांस पिवत्र असे ठे वावे ! म्हणून जिमनीवर रां गणार्या
कोणत्याही जातीच्या प्राण्यामु ळे तु म्ही आपणास िवटाळवू नका! 45 मी परमे श्वर, ज्याने तु म्हास
िमसर दे शातून यासाठी बाहे र आणले की तु म्ही माझे पिवत्र लोक व्हावे व मी तु मचा दे व असावे ;
मी पिवत्र आहे म्हणून तु म्हीही पिवत्र असावे !”
46 प्राणी, पक्षी, सवर् जलचर व जिमनीवर रां गणारे सवर् प्राणी ह्याच्यािवषयी हे िनयम आहे त.
47 या िनयमावरून शु द्ध प्राणी व अशु द्ध प्राणी, तसे च खाण्यास योग्य असे प्राणी व जे खाऊ
नये त असे प्राणी ह्याच्यातील भे द तु म्हास समजावा.

12
मोशे ला म्हणाला, 2 इस्राएल लोकांस सां ग, जर स्त्री गभर्वत होऊन ितला मु लगा
झाला तर ितने सात िदवस अशु द्ध रहावे ; मािसक पाळीच्या वे ळी जशी ती असते तशीच ती अशु द्ध
समजावी. 3 आठव्या िदवशी त्या मु लाची सुं ता करावी.
4 नं तर त्या स्त्रीला आपल्या रक्त स्त्रावापासून शु द्ध होण्यासाठी ते हतीस िदवस लागतील;
त्या मु दतीत ितने कोणत्याही पिवत्र वस्तु ला िशवू नये व पिवत्रस्थानात जाऊ नये . 5 परं तु जर
ितला मु लगी झाली तर मािसक पाळीच्या काळात जशी ती असते तसे च ितने चौदा िदवस अशु द्ध
रहावे ; ितला आपल्या रक्त स्त्रावापासून शु द्ध होण्यासाठी सहासष्ट िदवस लागतील.
6 ितला मु लगा िकंवा मु लगी झाल्यावर ितची शु द्धी होण्याची वे ळ पूणर् झाली म्हणजे
ितने होमापर्णासाठी एक वषार्चे कोकरु आिण पापापर्णासाठी पारव्याचे िपलू िकंवा होला आणून
दशर्नमं डपापाशी याजकाकडे द्यावीत.
7 मग याजकाने ते परमे श्वरासाठी अपूर्न ितच्यासाठी प्रायिश्चत करावे म्हणजे ती आपल्या
रक्तस्त्रावापासून शु द्ध होईल; मु लगा िकंवा मु लगी झाले ल्या स्त्री िवषयी हे िनयम आहे त.
8 ितला कोकरु अिपर्ण्याची ऐपत नसे ल तर ितने दोन होले िकंवा पारव्याची दोन िपल्ले , एक
1 परमे श्वर
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होमापर्णासाठी व दुसरा एक पापापर्णासाठी आणावी मग याजकाने ितच्यासाठी प्रायिश्चत करावे
म्हणजे ती शु द्ध होईल.

13
परमे श्वर मोशे व अहरोन यांना म्हणाला, 2 एखाद्या मनु ष्याच्या अं गावरील कातडीला सूज,
खवं द िकंवा तकतकीत डाग असे ल व तो महारोगाच्या चट् ट ासारखा िदसत असे ल तर त्यास
अहरोन याजकाकडे िकंवा त्याच्या याजक मु लांपैकी एकाकडे न्यावे .
3 मग याजकाने त्याच्या अं गाच्या कातडीवरील तो चट् टा तपासावा व त्या चट् ट ावरील
केस पांढरे झाले असल्यास व तो चट् टा कातडीपे क्षा खोल गे लेला िदसल्यास तो महारोगाचा
चट् टा समजावा; मग त्या मनु ष्याची तपासणी झाल्यावर याजकाने त्यास अशु द्ध ठरवावे . 4 त्या
मनु ष्याच्या अं गाच्या कातडीवरील डाग पांढरा असे ल पण त्याच्या कातडीपे क्षा तो खरोखर खोल
गे लेला नसे ल व त्यावरील केस पांढरे झाले ले नसतील तर याजकाने त्या चट् टा पडले ल्या मनु ष्यास
सात िदवस इतर मनु ष्यापासून वे गळे एकटे ठे वावे .
5 सातव्या िदवशी याजकाने परत त्याची तपासणी करावी आिण तो चट् टा जसाच्या तसाच असून
कातडीत पसरला नाही असे त्यास िदसून आले तर याजकाने त्यास आणखी सात िदवस इतरापासून
वे गळे ठे वावे . 6 सातव्या िदवसानं तर याजकाने पु न्हा त्याची तपासणी करावी आिण चट् टा जर बु जत
चालला असे ल व तो कातडीत पसरला नसे ल तर याजकाने त्यास शु द्ध ठरवावे ; ते साधे खवं द होय;
त्या मनु ष्याने आपली वस्त्रे धु वावी आिण पु न्हा शु द्ध व्हावे .
7 परं तु त्या मनु ष्याने स्वत:ला शु द्ध ठरवण्यासाठी याजकाला दाखिवल्यानं तर त्याच्या
कातडीवरील ते खवं द पसरत गे ले असे ल तर मग त्याने पु न्हा याजकापु ढे हजर व्हावे . 8 याजकाने
त्याची तपासणी करावी आिण ते खवं द कातडीत पसरल्याचे िदसून आल्यास त्याने त्यास अशु द्ध
ठरवावे ; तो महारोग होय.
9 एखाद्या मनु ष्यास महारोगाचा चट् टा असे ल तर त्यास याजकाकडे न्यावे . 10 याजकाने त्यास
तपासावे ; आिण जर त्याच्या कातडीच्या पांढर्या चट् ट ावर सूज आली असे ल व ते थील केस पांढरे
झाले असतील व सु जेच्या जागे वरील मांस हुळहुळे झाले असे ल तर 11 त्याच्या कातडीतला तो
जु नाट महारोग होय; याजकाने त्यास अशु द्ध ठरवावे ; अिधक तपासणीसाठी त्यास काही काळासाठी
इतरापासून वे गळे ठे वू नये , कारण तो अशु द्धच आहे .
12 एखाद्या मनु ष्याच्या कातडीला कोड फुटू न तो डोक्यापासून पायापयर्ंत अं गभर सवर् कातडीवर
पसरला असे ल तर याजकाने त्यास अं गभर तपासावे , 13 याजकाने त्याची तपासणी करावी त्याचा
कोड अं गभर पसरल्याचे त्यास िदसून आले तर त्याने त्यास शु द्ध ठरवावे ; त्याचे सवर् अं ग पांढरे
झाले आहे म्हणजे तो शु द्ध आहे . 14 पण त्याच्या अं गावर काही मांस कोवळे असे ल तर तो अशु द्ध
समजावा.
15 याजकाने कोवळे मांस पाहन
ू त्यास अशु द्ध ठरवावे ; असले कोवळे मांस अशु द्धच असते ; तो
16
महारोग होय.
परं तु ते कोवळे मांस जर परत पांढरे झाले तर त्याने परत याजकाकडे यावे ;
17 याजकाने पु न्हा त्यास तपासावे आिण जर त्याचा चट् टा परत पांढरा झाला असे ल तर त्याने
त्या मनु ष्यास शु द्ध ठरवावे ; तो शु द्ध आहे .
18 कोणाच्या कातडीला फोड ये ऊन तो बरा झाला 19 व फोडाच्या जागी पांढरी सूज आली िकंवा
पांढरा तकतकीत लाल रे षा असले ला डाग पडला तर त्याने तो याजकाला दाखवावा. 20 याजकाने
त्यास तपासावे आिण जर ती जागा कातडीपे क्षा खोल गे लेली िदसली व त्यावरील केस पांढरे झाले
असले तर त्याने त्यास अशु द्ध ठरवावे ; फोडातून बाहे र पडले ला हा महारोगाचा चट् टा आहे .
21 पण तपासणी केल्यावर त्यावरचे केस पांढरे झाले ले नाहीत व ती जागा कातडीपे क्षा खोल
गे लेली नाही तसे च ती बु जून पु सट होत चालले ली आहे असे याजकाला िदसून आले तर त्याने त्यास
सात िदवस वे गळे ठे वावे . 22 त्यानं तर तो कातडीवर पसरत गे ला आहे असे िदसले तर याजकाने त्या
1
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मनु ष्यास अशु द्ध ठरवावे ; तो चट् टा आहे .
तो तकतकीत डाग ते थल्या ते थेच राहन
ू पसरला
नाहीतर तो फोडाचा वण आहे , म्हणून याजकाने त्या मनु ष्यास शु द्ध ठरवावे .
23 पण

24 एखाद्याच्या कातडीत जळाल्याचा वण असे ल व त्या वणाच्या कोवळ्या मांसात तांबस
ू -पांढरा

िकंवा पांढरा डाग िदसून ये ईल. 25 तर याजकाने त्यास तपासावे ; त्या तकतकीत डागावरील केस
पांढरे झाले असतील व कातडीपे क्षा ती जागा खोल गे लेली िदसत असे ल तर त्या जळले ल्या जागी
महारोग फुटला आहे ; मग याजकाने त्यास अशु द्ध ठरवावे ; तो महारोगाचा चट् टा होय.
26 परं तू तपासल्यावर त्या डागावरचे केस पांढरे झाले ले नाहीत व ती जागा कातडीपे क्षा खोल
गे लेली नाही आिण ती पु सट होत चालली आहे असे याजकाला िदसून आले तर त्याने त्यास सात
िदवस वे गळे ठे वावे . 27 सातव्या िदवशी त्याने त्यास तपासावे व त्याचा डाग कातडीवर पसरत गे ला
आहे असे िदसले तर याजकाने त्या मनु ष्यास अशु द्ध ठरवावे ; तो महारोगाचा चट् टा होय; 28 परं तु
तो डाग ते थल्या ते थेच असून कातडीवर पसरला नाही व तो पु सट होत चालला आहे असे िदसून
आल्यास ती जळले ल्या जागे ची सूज आहे म्हणून याजकाने त्यास शु द्ध ठरवावे ; तो त्या जळले ल्या
जागे वरचा वण होय.
29 एखाद्या पु रुषाच्या िकंवा स्त्रीच्या डोक्यावर िकंवा हनु वटीवर चट् टा असला, 30 तर याजकाने
त्याची तपासणी करावी आिण ती जागा कातडीपे क्षा खोल िदसली व ितच्यावर काही िपं गट बारीक
केस असले तर त्याने त्या व्यक्तीला अशु द्ध ठरवावे ; ही चाई म्हणजे तो डोक्याचा िकंवा हनु वटीचा
महारोग होय. 31 तो चाईचा चट् टा कातडीपे क्षा खोल नसला व त्याच्यावर काळे केस नसले तर
चाईचा चट् टा असले ल्या व्यक्तीला याजकाने सात िदवस वे गळे ठे वावे .
32 सातव्या िदवशी याजकाने त्या चट् ट ाची तपासणी करावी; ती चाई पसरली नाही, त्या जागी
िपं गट केस नाहीत व ती जागा कातडीपे क्षा खोल गे लेली िदसली नाही, 33 तर त्या मनु ष्याने आपल्या
डोक्याचे केस काढावे त; पण चाईवरचे केस काढू नये त; याजकाने चाई असले ल्या त्या मनु ष्यास
आणखी सात िदवस वे गळे ठे वावे .
34 सातव्या िदवशी याजकाने ती चाई पु न्हा तपासून पाहावी आिण चाई कातडीवर पसरले ली
नसली व कातडीपे क्षा ती खोल गे लेली नसली तर याजकाने त्यास शु द्ध ठरवावे ; त्या मनु ष्याने आपले
कपडे धु वावे व शु द्ध व्हावे .
35 परं तु तो शु द्ध ठरल्यानं तर ती चाई पसरत गे ली 36 तर याजकाने त्यास तपासावे व ती चाई
कातडीवर पसरले ली िदसली तर िपं गट केस शोधीत न बसता त्या मनु ष्यास अशु द्ध ठरवावे .
37 परं तु ती चाई होती ते वढीच असे ल व ितच्यावर काळे केस ये त आहे त असे त्यास िदसून आले
तर ती चाई बरी झाली आहे व तो मनु ष्य शु द्ध झाला आहे ; याजकाने त्यास शु द्ध ठरवावे .
38 कोणा पु रुषाच्या िकंवा स्त्रीच्या अं गावर पांढरे डाग असतील. 39 तर याजकाने ते तपासावे व
त्या व्यक्तीच्या अं गावरील ते डाग करडे असतील तर ती कातडीवर फुटले ली दाद होय. ती व्यक्ती
शु द्ध होय.
40 कोणा मनु ष्याचे केस गळू न पडू लागले तर ते केवळ टक्कल आहे ; तो मनु ष्य शु द्ध होय.
41 त्याच्या डोक्याच्या बाजूचे केस गळू लागले तरी ते एक प्रकारचे टक्कल होय; तो मनु ष्य शु द्ध
आहे .
42 परं तु त्या टक्कल पडले ल्या डोक्यावरील चामडीवर तांबस
ू पांढरा चट् टा पडले ला असे ल
तर त्याच्या डोक्यावर महारोग फुटत आहे . 43 मग याजकाने त्यास तपासावे आिण त्याच्या
टक्कल पडले ल्या डोक्याच्या भागावर, अं गावरील कातडीच्या महारोगासारखा तांबस
ू पांढरा
चट् टा पडले ला असल्याचे िदसले , 44 तर त्या मनु ष्याच्या डोक्यावर पडले ला चट् टा महारोगाचा
होय; तो मनु ष्य अशु द्ध होय; याजकाने त्यास अशु द्ध ठरवावे .
45 ज्या मनु ष्यास महारोग झाले ला आहे त्याचे कपडे फाटके असावे ; त्याने आपले केस मोकळे
सोडावे , आपले तोंड झाकावे व इतर लोकांस इशारा दे ण्यासाठी अशु द्ध, अशु द्ध असे ओरडत जावे .
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जोपयर्ंत त्याच्या अं गावर चट् टा असे ल िततक्या िदवसापयर्ंत त्याने अशु द्ध रहावे ; तो अशु द्ध
होय; त्याने एकटे रहावे ; त्याची वस्ती छावणीबाहे र असावी.
47 “������� ��������� ����� ������� ��������� ��������� �����
����, 48 िकंवा तो सणाच्या िकंवा लोकरीच्या ताण्याला िकंवा बाण्याला, चमड ाला िकंवा
चामड ाच्या वस्तु ला पडला. 49 आिण त्या वस्त्राला, त्याच्या ताण्याला िकंवा त्याच्या बाण्याला
अथवा चामड ाला िकंवा चामड ाच्या कोणत्याही वस्तूचा चट् टा िहरवट िकंवा तांबस
ू असला
तर तो महारोगाचा चट् टा होय; तो याजकाला दाखवावा. 50 याजकाने तो चट् टा तपासावा;
चट् टा पडले ली ती वस्तू त्याने सात िदवस वे गळी करून ठे वावी. 51 त्याने सातव्या िदवशी तो
चट् टा तपासावा आिण चामड ावर िकंवा वस्त्राचा ताण्यावर िकंवा बाण्यावर अथवा चामड ाच्या
कोणत्याही वस्तूवर तो चट् टा पसरले ला िदसला तर ते वस्त्र िकंवा चामडे अशु द्ध आहे , चरत जाणारे
कुष्ठ आहे . 52 ते वस्त्र लोकरीचे असो िकंवा सणाचे असो त्याच्या ताण्यावर िकंवा बाण्यावर, तसे च
चामड ावर िकंवा चामड ाच्या एखाद्या वस्तूवर तो चट् टा असला तर याजकाने ते वस्त्र िकंवा
चामडे जाळू न टाकावे . 53 परं तु तो चट् टा पसरला नाही असे याजकाला िदसून आले तर ते वस्त्र
िकंवा चामडे अवश्य धु तले पािहजे . 54 याजकाने लोकांस ते वस्त्र िकंवा चामडे धु ण्यास सां गावे .
मग धु वन
ू झाल्यावर ते त्याने आणखी सात िदवस वे गळे ठे वावे . 55 त्यानं तर याजकाने पु न्हा त्याची
तपासणी करावी, आिण जर तो आहे तसाच असला व जरी पसरले ला नसला तरी तो अशु द्ध समजावा
आिण ते वस्त्र िकंवा चामडे अग्नीत जाळू न टाकावे .
46

56 परं तु धु तल्यावर तो चट् टा पु सट झाला आहे असे याजकाला िदसून आले तर त्याने त्या
वस्त्राचा िकंवा चामड ाचा अथवा ताण्याचा िकंवा बाण्याचा भाग फाडू न टाकावा. 57 इतके
केल्यावरही जर त्या वस्त्रावर, त्याच्या ताण्यावर िकंवा बाण्यावर अथवा चामड ाच्या कोणत्याही
वस्तूवर तो चट् टा पु न्हा आला तर तो चट् टा चरत व पसरत आहे असे समजून ते चामडे िकंवा वस्त्र
अवश्य जाळू न टाकावे . 58 परं तु तो चट् टा धु तल्यानं तर पु न्हा आला नाही तर ते चामडे िकंवा वस्त्र
शु द्ध समजावे , ते शु द्ध आहे .”
59 लोकरीच्या िकंवा सणाच्या वस्त्रावर, त्याच्या ताण्यावर िकंवा बाण्यावर अथवा
चामड ाच्या कोणत्याही वस्तूवर महारोगाचा चट् टा िदसून आला तर ती शु द्ध िकंवा अशु द्ध
ठरिवण्याचे हे िनयम आहे त.

14

1 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 2 महारोग बरा झाले ल्या लोकांस शु द्ध करून घे ण्यािवषयीचे

िनयम
असे : याजकाने महारोग्याला तपासावे .
3 याजकाने छावणीच्या बाहे र जाऊन त्या महारोग्याला तपासावे व त्याचा महारोग बरा झाला
आहे िकंवा नाही ते पाहावे . 4 तो बरा झाला असल्यास याजकाने त्यास शु द्ध होण्यासाठी दोन िजवं त
शु द्ध पक्षी, गं धसरूचे लाकू ड, िकरिमजी रं गाचे कापड व एजोब झाडाची फांदी घे ऊन ये ण्यास सां गावे .
5 मग वाहत्या पाण्यावर मातीच्या पात्रात त्यातला एक पक्षी मारण्याची याजकाने आज्ञा द्यावी.
6

याजकाने िजवं त पक्षी, गं धसरुचे लाकू ड, िकरिमजी रं गाचे कापड व एजोब ही सामग्री
घे ऊन िजवं त पक्षासह वाहत्या पाण्यावर मारले ल्या पक्षयाच्या रक्तात बु डवावी; 7 आिण ते रक्त
महारोगापासून शु द्ध ठरवावयाच्या मनु ष्यावर सात वे ळा िशं पडावे ; मग तो शु द्ध झाला आहे असे
सां गावे व त्यानं तर याजकाने माळरानात जाऊन त्या िजवं त पक्षयास सोडू न द्यावे .
आपले कपडे धु वावे , आपले मुं डन करून घ्यावे आिण पाण्याने
स्नान करावे म्हणजे तो शु द्ध ठरे ल; त्यानं तर त्याने छावणीत यावे ; तरी त्याने सात िदवस आपल्या
तं बब
ू ाहे र रहावे ; 9 सातव्या िदवशी त्याने आपले डोके, दाढी, भु वया व अं गावरील एकंदर सवर् केस
मुं डवावे ; आपले कपडे धु वावे व पाण्याने स्नान करावे , म्हणजे तो शु द्ध होईल.
8 मग शु द्ध ठरवावयाच्या मनु ष्याने
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आठव्या िदवशी त्या मनु ष्याने दोन िनदोर्ष कोकरे , एक वषार्ची िनदोर्ष में ढी, अन्नापर्णासाठी
ते लात मळले ला तीन दशां श एफा* मै दा, व एक †लोगभर‡ ते ल ही सामग्री याजकाकडे
आणावी; 11 आिण शु द्ध ठरिवणार्या याजकाने शु द्ध ठरवणार्या मनु ष्यास, त्या अपर्ण करावयाच्या
सामग्रीसह परमे श्वरासमोर दशर्नमं डपाच्या दारापाशी उभे करावे .
12 मग याजकाने दोषापर्णासाठी एक कोकरु व एक लोगभर ते ल अपार्वे; ते ओवाळणीचे अपर्ण
म्हणून परमे श्वरासमोर ओवाळावे ; 13 मग याजकाने पिवत्रस्थानात जे थे पापबली व होमबली
ह्यांचा वध करतात ते थे ते कोकरु वधावे कारण पापबली प्रमाणे च दोषापर्णावरही याजकाचा हक्क
आहे ; हे अपर्ण परमपिवत्र आहे .
14 मग याजकाने दोषापर्णाचे काही रक्त घे ऊन शु द्ध ठरवावयाच्या मनु ष्याच्या उजव्या कानाच्या
पाळीला, उजव्या हाताच्या अं गठ ाला व उजव्या पायाच्या अं गठ ाला लावावे .
15 याजकाने लोगभर ते लातले थोडे स ते ल आपल्या डाव्या तळहातावर ओतावे ; 16 मग याजकाने
आपल्या उजव्या हाताचे बोट आपल्या डाव्या तळहातावरील ते लात बु डवून त्यातले काही
परमे श्वरासमोर सात वे ळा बोटाने िशं पडावे .
17 त्याच्या तळहातावर जे ते ल उरे ल त्यातले काही घे ऊन याजकाने शु द्ध ठरवावयाच्या
मनु ष्याच्या उजव्या कानाच्या पाळीवरील, उजव्या हाताच्या अं गठ ावरील व उजव्या पायाच्या
अं गठ ावरील दोषापर्णाच्या रक्तावर लवावे . 18 तळहातावर उरले ले ते ल याजकाने शु द्ध
ठरवावयाच्या मनु ष्याच्या डोक्याला लावावे आिण अशा प्रकारे त्या मनु ष्यासाठी याजकाने
परमे श्वरासमोर प्रायिश्चत करावे .
19 मग याजकाने पापबली अपार्वा आिण अशु द्ध झाले ल्या मनु ष्याच्या शु द्धते साठी प्रायिश्चत
करावे ; त्यानं तर त्याने होमबलीचा वध करावा; 20 मग याजकाने होमबली व अन्नबली वे दीवर अपूर्न
त्या मनु ष्यासाठी प्रायिश्चत करावे म्हणजे तो शु द्ध ठरे ल.
21 परं तु तो मनु ष्य गरीब असून एवढे आणण्याची त्यास ऐपत नसे ल तर त्याने आपल्या
प्रायिश्चतासाठी ओवाळणीचे एक कोकरु दोषापर्ण म्हणून आणावे आिण अन्नापर्णासाठी ते लात
मळले ला, एक दशां श एफा§ मै दा आिण एक लोगभर* ते ल आणावे ; 22 आिण ऐपतीप्रमाणे दोन
होले िकंवा पारव्याची दोन िपल्ले त्याने आणावी; त्यातील एक पापबली व एक होमबली व्हावा.
23 आठव्या िदवशी आपल्या शु द्धीकरणासाठी त्याने ही सामग्री घे ऊन दशर्नमं डपाच्या दारापाशी
याजकाकडे परमे श्वरासमोर जावे .
24 मग याजकाने ते दोषापर्णाचे कोकरू व लोगभर ते ल घे ऊन ओवाळणीचे अपर्ण म्हणून
परमे श्वरासमोर ओवाळावे . 25 त्यानं तर याजकाने दोषापर्णाच्या कोकराचा वध करावा आिण त्याने
त्या कोकर्याचे काही रक्त घे ऊन शु द्ध ठरवावयाच्या व्यक्तीच्या उजव्या कानाच्या पाळीला,
उजव्या हाताच्या अं गठ ाला व उजव्या पायाच्या अं गठ ां ला लावावे .
26 याजकाने त्या ते लातले काही आपल्या डाव्या तळहातावर ओतावे ; 27 मग याजकाने उजव्या
हाताच्या बोटाने त्यातील काही ते ल परमे श्वरासमोर सात वे ळा िशं पडावे .
28 मग याजकाने आपल्या तळहातावरील काही ते ल घे ऊन शु द्ध ठरवावयाच्या मनु ष्याच्या
उजव्या कानाच्या पाळीवर, उजव्या हाताच्या व उजव्या पायाच्या अं गठ ां वर, दोषापर्णाचे रक्त
लावले ल्या जागे वर लावावे . 29 याजकाने तळहातावर उरले ले ते ल शु द्ध ठरवावयाच्या मनु ष्याच्या
डोक्याला परमे श्वरासमोर त्या मनु ष्यासाठी प्रायिश्चत म्हणून लावावे .
30 मग त्याच्या ऐपतीप्रमाणे त्यास िमळाले ले होले िकंवा पारव्याची िपल्ले ह्यां च्यापै की एकाचे
त्याने अपर्ण करावे . 31 त्यां च्यापै की एकाचे पापापर्ण करावे व दुसर्याचे होमापर्ण करावे ; पक्षयांची
ही अपर्णे त्याने अन्नापर्णासहीत करावी; ह्याप्रकारे याजकाने शु द्ध ठरवावयाच्या मनु ष्याकिरता
परमे श्वरासमोर प्रायिश्चत करावे ; मग तो मनु ष्य शु द्ध होईल. 32 अं गावरील महारोगाचा
10
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चट् टा बरा झाले ल्या मनु ष्यास आपल्या शु द्धीकरणासाठी सािहत्य िमळण्याची ऐपत नसले ल्या
मनु ष्याच्या शु द्धीकरणासं बंधी हे िनयम आहे त.
33 परमे श्वर मोशे व अहरोन ह्याना असे ही म्हणाला, 34 कनान दे श मी तु म्हास वतन म्हणून दे त
आहे . तु मचे लोक त्यामध्ये जाऊन पोहोंचतील त्यावे ळी तु मच्या वतनाच्या दे शातील एखाद्या
घराला मी महारोगाचा चट् टा पाडला, 35 तर त्या घराच्या मालकाने याजकाला जाऊन सां गावे की,
माझ्या घरात चट् ट ासारखे काहीतरी िदसते .
36 मग याजकाने लोकांस घर िरकामे करण्याची आज्ञा द्यावी; लोकांनीही घरातील सवर् वस्तू
याजक, चट् टा तपासण्यासाठी घरात जाण्याच्या अगोदर बाहे र काढाव्या नाहीतर घरातील सवर्
वस्तू अशु द्ध समजाव्या. मग याजकाने िरकाम्या घरात जाऊन ते तपासावे . 37 तो चट् टा त्याने
तपासावा, आिण घराच्या िभं तीवर िहरवट िकंवा तांबस
ू रं गाची िछद्रे िकंवा खळगे असतील व ती
िभं तीच्या पृ ष्ठभागाच्या आत गे ली असतील. 38 तर मग याजकाने घराबाहे र दारापाशी यावे व ते
घर सात िदवस बं द करून ठे वावे .
39 मग सातव्या िदवशी याजकाने पु न्हा जाऊन ते घर तपासावे आिण तो चट् टा घराच्या िभं तीवर
पसरला असल्यास, 40 चट् टा असले ले दगड काढून नगराबाहे र एखाद्या अशु द्ध जागी टाकू न
दे ण्याची याजकाने लोकांस आज्ञा द्यावी.
41 मग याजकाने घर लोकांकडू न आतून खरडवून घ्यावे आिण खरडवून काढले ला चु ना नगराबाहे र
अशु द्ध िठकाणी लोकांनी टाकू न द्यावा. 42 त्या मनु ष्याने त्या दगडां च्या ऐवजी िभं तीत दुसरे दगड
बसवावे आिण त्या घराला नव्या चु न्याचा िगलावा करावा.
43 जु ने दगड काढून नवीन दगड बसिवल्यावर व घर खरडवून नवीन िगलावा केल्यावर जर तो
चट् टा घरात पु न्हा उद्भवला. 44 तर याजकाने आत जाऊन तो तपासावा; घरात तो चट् टा पसरला
असल्यास तो घरात चरत जाणारा महारोगाचा चट् टा होय; ते घर अशु द्ध आहे .
45 मग त्या मनु ष्याने ते घर खणून पाडावे ; त्याचे दगड, लाकू ड व सगळा चु ना त्याने ते थन
ू काढून
नगराबाहे र एखाद्या अशु द्ध िठकाणी फेकू न द्यावा. 46 आिण घर बं द असताना त्यामध्ये कोणी िशरला
तर त्याने सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध रहावे ; 47 त्या घरात कोणी काही खाल्ले िकंवा कोणी त्या घरात
िनजला तर त्याने आपले कपडे धु वावे .
48 घराला नवीन दगड बसिवल्यावर व नवीन िगलावा केल्यावर याजकाने आत जाऊन ते घर
तपासावे आिण घरात चट् टा परत उद्भवला नसे ल तर त्या घरातला चट् टा गे ल्यामु ळे त्याने ते शु द्ध
ठरवावे .
49 त्या घराच्या शु द्धीकरणासाठी दोन पक्षी, गं धसरुचे लाकू ड, िकरिमजी रं गाचे कापड व एजोब
ही त्याने आणावी; 50 त्याने एक पक्षी वाहत्या पाण्यावर मातीच्या पात्रात मारावा; 51 मग त्याने
गं धसरुचे लाकू ड, एजोब, िकरिमजी रं गाचे कापड व िजवं त पक्षी घे ऊन त्या मारले ल्या पक्षयाच्या
रक्तात व वाहत्या पाण्यात बु डवून त्या घरावर सात वे ळा िशं पडावे . 52 त्या पक्षयाचे रक्त, वाहते
पाणी, तो िजवं त पक्षी, गं धसरूचे लाकू ड, एजोब, आिण िकरिमजी रं गाचे कापड ह्याप्रकारे याजकाने
ते घर शु द्ध करावे . 53 मग त्याने तो िजवं त पक्षी नगराबाहे र जाऊन माळरानात सोडू न द्यावा;
ह्याप्रकारे त्याने घरासाठी प्रायिश्चत केले म्हणजे ते शु द्ध होईल.
54 सवर् प्रकारचे महारोगाचे चट् टे, चाई, 55 कपड ावरील िकंवा घराचा महारोग, 56 सूज, खवं द,
तकतकीत डाग या सवार्संबधीचे हे िनयम आहे त; 57 हे केव्हा शु द्ध व केव्हा अशु द्ध हे ठरिवण्यािवषयी
िशकवतात; हे महारोगासं बंधीचे िनयम आहे त.

15
1

परमे श्वर मोशे व अहरोन ह्यांना आणखी म्हणाला, 2 इस्राएल लोकांस सां गा की एखाद्या
पु रुषाच्या शरीरातून स्त्राव होत असल्यास तो पु रुष अशु द्ध होय. 3 त्याचा स्त्राव वाहत असो
िकंवा बं द पडो, ती त्याची अशु द्धताच होय.

15:4
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होणारा मनु ष्य ज्या िबछान्यावर झोपे ल तो अशु द्ध होय आिण ज्या वस्तूवर तो बसे ल
तीही अशु द्ध होय. 5 जो कोणी त्याच्या िबछान्याला स्पशर् करे ल त्याने आपले कपडे धु वावे , पाण्याने
स्नान करावे व सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध रहावे .
6 स्त्राव होणारा मनु ष्य बसले ल्या वस्तूवर कोणी बसे ल तर त्याने आपले कपडे धु वावे , पाण्याने
स्नान करावे व सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध रहावे . 7 स्त्राव होणार्या मनु ष्याच्या अं गाला जर कोणी
स्पशर् केला तर त्याने आपले कपडे धु वावे , पाण्याने स्नान करावे व सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध रहावे .
8 स्त्राव होणारा मनु ष्य जर एखाद्या शु द्ध मनु ष्यावर थु ं कला तर त्या शु द्ध मनु ष्याने आपले
कपडे धु वावे , पाण्याने स्नान करावे व सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध रहावे . 9 स्त्राव होणारा मनु ष्य ज्या
खोगीराचा उपयोग करील ते खोगीर अशु द्ध होय.
10 त्याच्या अं गाखालच्या कोणत्याही वस्तु ला कोणी स्पशर् केला तर त्याने सं ध्याकाळपयर्ंत
अशु द्ध रहावे , व त्या वस्तू जो उचलील त्याने आपले कपडे धु वावे , पाण्याने स्नान करावे आिण
सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध रहावे . 11 स्त्राव होणारा मनु ष्य पाण्याने हात न धु ता कोणाला स्पशर् केला
तर त्या दुसर्या मनु ष्याने आपले कपडे धु वावे , पाण्याने स्नान करावे व सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध
रहावे . 12 परं तु स्त्राव होणारा मनु ष्य एखाद्या मातीच्या पात्राला स्पशर् केला तर ते पात्र फोडू न
टाकावे , मात्र प्रत्ये क लाकडी पात्र पाण्याने धु वावे .
13 स्त्राव होणारा मनु ष्य आपल्या स्त्रावापासून बरा झाल्यावर त्याने आपल्या शु द्धीकरणासाठी
सात िदवस थांबावे आिण मग आपले कपडे धु ऊन वाहत्या पाण्यात आपले अं ग धु वावे म्हणजे तो
शु द्ध ठरे ल. 14 आठव्या िदवशी त्याने दोन होले िकंवा पारव्याची दोन िपल्ले घे ऊन दशर्नमं डपाच्या
दारापाशी परमे श्वरासमोर जावे व याजकाकडे ती द्यावी. 15 मग याजकाने त्यातील एकाचे पापापर्ण
व दुसर्याचे होमापर्ण करावे आिण त्या मनु ष्याच्या स्त्रावाबद्दल परमे श्वरासमोर त्याच्यासाठी
प्रायिश्चत करावे .
16 एखाद्या पु रुषाचा वीयर्पात झाला तर त्याने आपले सवार्ंग पाण्याने धु वन
ू सं ध्याकाळपयर्ंत
अशु द्ध रहावे . 17 ज्या कपड ाला िकंवा चामड ाला वीयर् लागले असे ल ते ही पाण्याने धु ऊन
सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध समजावे . 18 स्त्री बरोबर िनजला असताना पु रुषाचा वीयर्पात झाला तर
त्या दोघांनी पाण्याने स्नान करावे व सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध रहावे .
19 एखादी स्त्री ऋतु मती झाली तर ितने सात िदवस दर
ू बसावे ; जो कोणी ितला स्पशर् करे ल
त्याने सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध रहावे ; 20 ती दरू असे पयर्ंत ज्यावर ती झोपे ल वा बसे ल ते ही अशु द्ध
होय.
21 जो कोणी ितच्या अं थरुणाला स्पशर् करे ल, त्याने आपले कपडे धु वावे , पाण्याने स्नान करावे
व सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध रहावे . 22 ती ज्यावर बसली असे ल त्यास जो कोणी स्पशर् करे ल त्याने
आपले कपडे धु वावे , पाण्याने स्नान करावे व सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध रहावे . 23 ितच्या अं थरुणाला
िकंवा ज्यावर ती बसली असे ल त्यास िशवणार्याने सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध रहावे .
24 अशा स्त्रीबरोबर लै िगक सं बंध केले ला पु रुषाने सात िदवस अशु द्ध रहावे व ज्या अं थरुणावर
तो झोपे ल ते ही अशु द्ध समजावे .
25 एखाद्या स्त्रीचा ऋतु काल नसताना जर अने क िदवस ितला रक्तस्राव होत असे ल िकंवा
मु दतीच्या बाहे र ती ऋतु मती रािहली तर ितचे स्त्रावाचे सवर् िदवस ितच्या ऋतु कालाच्या
िदवसाप्रमाणे समजावे . ती अशु द्ध होय. 26 ितला स्त्राव होत असतानाच्या सवर् काळात ती ज्या
अं थरुणावर झोपे ल, ते अं थरुण ितच्या मािसक पाळीच्या वे ळच्या अं थरुणाप्रमाणे समजावे . ती
ज्यावर बसे ल ती प्रत्ये क गोष्ट ितच्या मािसक पाळीच्या काळात अशु द्ध असते . तशी अशु द्ध
समजावी. 27 जर कोणी त्या वस्तूंना स्पशर् करे ल तर तो अशु द्ध होईल. त्याने आपले कपडे धु वावे ,
पाण्याने स्नान करावे आिण सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध रहावे .
28 त्या स्त्रीचा स्त्राव बं द झाल्यावर ितने सात िदवस थांबावे ; त्यानं तर ती शु द्ध होईल. 29 मग
आठव्या िदवशी ितने दोन होले िकंवा पारव्याची दोन िपल्ले घे ऊन दशर्नमं डपाच्या दारापाशी
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याजकाकडे जावे .
मग याजकाने एकाचे पापापर्ण व दुसर्याचे होमापर्ण करावे . अशाप्रकारे
याजकाने ितच्या अशु द्धते किरता परमे श्वरासमोर प्रायिश्चत करावे .
31 ह्याप्रकारे तु म्ही इस्राएल लोकांस अशु द्धते बद्दल बजावून ठे वावे ; नाहीतर ते माझा पिवत्र
िनवासमं डप भ्रष्ट करतील आिण मग त्याच्याबद्दल त्यांना मरावे च लागे ल!
32 स्त्राव होऊन िकंवा वीयर्पात होऊन जो पु रुष अशु द्ध होतो; 33 आिण जी स्त्री ऋतु मती होते
आिण जो कोणी पु रुष, ऋतु मती असल्यामु ळे अशु द्ध झाले ल्या स्त्रीशी लैं िगक सं बंध करून अशु द्ध
होतो, त्यां च्या सं बंधीचे हे िनयम आहे त.
30

16
. 23:26-32; . 29:7-11
अहरोनाचे दोन पु त्र परमे श्वरासमोर गे ले असताना मरण पावले त्यानं तर परमे श्वर मोशे शी
बोलला. 2 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “���� ��� ����� ���������� ��� � �����
���� ��: त्याने वाटे ल त्यावे ळी परमपिवत्रस्थानात अं तरपटाच्या आत पिवत्र कोशावर
असले ल्या दयासनापु ढे जाऊ नये ; अहरोन जर ते थे जाईल तर तो मरे ल, कारण ते थे दयासनावरील
ढगात मी दशर्न दे त असतो.
3 परमपिवत्रस्थानात जाण्यापूवीर् अहरोनाने पापापर्णासाठी एक गोर्हा व होमापर्णासाठी एक
में ढा आणावा. 4 त्याने पाण्याने स्नान करावे मग तागाचा पिवत्र सदरा व तागाचे चोळणे आपल्या
अं गात घालावे ; तागाच्या कमरपट् ट ाने आपली कंबर कसावी आिण तागाचा फेटा बां धावा;
ही पिवत्र वस्त्रे आहे त. 5 मग त्याने इस्राएलाच्या मं डळीकडू न पापापर्णासाठी दोन बकरे व
होमापर्णासाठी एक में ढा घ्यावा.
6 अहरोनाने आपल्यासाठी पापापर्णाचा गोर्हा अपर्ण करून स्वत:साठी व आपल्या घराण्यासाठी
प्रायिश्चत करावे . 7 त्यानं तर त्याने ते दोन बकरे घे ऊन दशर्नमं डपाच्या दारापाशी परमे श्वरासमोर
उभे करावे त.
8 अहरोनाने त्या दोन बकर्यावर िचठ् ठ ा टाकाव्या; एक िचठ् ठी परमे श्वरासाठी व दुसरी पाप
वाहन
ू ने णार्या बकर्यासाठी 9 ज्या बकर्यावर परमे श्वराच्या नावाची िचठ् ठी िनघे ल तो बकरा
अहरोनाने पापापर्ण म्हणून अपर्ण करावा; 10 पाप वाहन
ू ने ण्यासाठी अशी िचठ् ठी िनघाले ला बकरा
परमे श्वरासमोर िजवं त उभा करावा व त्याच्याद्वारे प्रायिश्चत व्हावे म्हणून पाप वाहन
ू ने ण्यासाठी
रानात सोडू न द्यावा.
11 अहरोनाने आपल्यासाठी पापापर्णाच्या गोर्ह्याचे अपर्ण करून स्वत:साठी व स्वत:च्या
घराण्यासाठी प्रायिश्चत करावे . म्हणजे त्याने स्वत:साठी गोर्हा पापापर्ण म्हणून वधावा.
12 नं तर अहरोनाने परमे श्वरासमोर असले ल्या वे दीवरील िनखार्यांनी भरले ले धु पाटणे घ्यावे
आिण कुटू न बारीक केले ला ओंजळभर सु गंधी धूप अं तरपटामागील आतल्या खोलीत आणावा.
13 त्याने तो धूप परमे श्वरासमोर अग्नीवर, असा घालावा की त्याच्या धु राने साक्षपटावरील दयासन
व्यापून टाकावे , म्हणजे तो मरणार नाही. 14 त्याचप्रमाणे त्याने गोर्ह्याचे काही रक्त घे ऊन ते
दयासनावर पूवस बोटाने िशं पडावे आिण काही रक्त दयासनासमोर बोटाने सात वे ळा िशं पडावे .
15 मग अहरोनाने लोकांसाठी आणले ला पापापर्णाचा बकरा वधावा; त्याचे रक्त अं तरपटाच्या
आत घे ऊन जावे आिण त्याने गोर्ह्याच्या रक्ताचे जसे केले तसे च बकर्याच्या रक्ताचे करावे
म्हणजे ते दयासनावर व दयासनासमोर िशं पडावे . 16 आणखी त्याने इस्राएली लोकांची अशु द्धते ची
कामे , त्यांची बं डखोरी व त्यांची सवर् पापे या सवार्ब
ं द्दल परमपिवत्रस्थानासाठी प्रायिश्चत
करावे ; परमे श्वर त्यां च्यामध्ये जे थे वस्ती करतो त्या, लोकां च्या अशु द्धते ने व्याप्त असले ल्या
दशर्नमं डपासाठीही त्याने तसे च करावे .
17 अहरोन प्रायिश्चत करण्यासाठी परमपिवत्रस्थानात प्रवे शकरण्यासाठी जाईल ते व्हा,
तो स्वतःसाठी व स्वत:च्या घराण्यासाठी आिण इस्राएल लोकांसाठी प्रायिश्चत करून बाहे र
1
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ये ईपयर्ंत दशर्नमं डपामध्ये कोणीही नसावे व कोणीही ते थे जाऊ नये .
मग त्याने ते थन
ू िनघून
परमे श्वरासमोरील वे दीपाशी जावे व ितच्यासाठी प्रायिश्चत करावे , त्याने गोर्ह्याचे काही रक्त व
बकर्याचे काही रक्त घे ऊन त्या वे दीच्या चारही बाजूच्या िशं गांना लावावे . 19 मग त्याने काही रक्त
घे ऊन आपल्या बोटाने ते सात वे ळा ितच्यावर िशं पडावे ; अशा प्रकारे त्याने इस्राएली लोकां च्या
अशु द्धते पासून ती शु द्ध व पिवत्र करावी.
20 जे व्हा परमपिवत्रस्थान, दशर्नमं डप आिण वे दी ह्यां च्याकरता तो प्रायिश्चत करणे सं पवतो
त्यानं तर त्याने तो िजवं त बकरा सादर करावा. 21 अहरोनाने आपले दोन्ही हात त्या िजवं त
बकर्याच्या डोक्यावर ठे वून इस्राएली लोकांची सवर् पापे व अपराध ह्यांचा अं िगकार करावा; व
ती त्या बकर्याच्या डोक्यावर ठे वून त्यास घे ऊन जाण्यासाठी तयार असले ल्या मनु ष्याच्या हाती
रानात पाठवून द्यावे . 22 ते व्हा तो बकरा त्या लोकां च्या सवर् दुष्कमार्च
ं ा भार घे ऊन िनजर्न रानात
वाहन
ने
ई
ल;
त्या
मनु
ष्
याने
त्या
बकर्याला
रानात
सोडू
न
द्यावे
.
ू
23 मग अहरोनाने पु न्हा दशर्नमं डपामध्ये जावे आिण परमपिवत्रस्थानात जाण्यापूवीर् घातले ली
तागाची वस्त्रे काढावी आिण त्याने ती ते थेच ठे वावीत. 24 मग त्याने एखाद्या पिवत्र िठकाणी
पाण्याने आं घोळ करावी, आपली वस्त्रे घालावी व ते थन
ू बाहे र ये ऊन स्वत:साठी होमापर्ण करावे
तसे च लोकांसाठीही होमापर्ण करावे आिण स्वत:साठी व लोकांसाठी प्रायिश्चत करावे .
25 मग त्याने पापापर्णाच्या चरबीचा वे दीवर होम करावा. 26 ज्या मनु ष्याने पाप वाहन
ू ने ण्यासाठी
िनवडले ला बकरा रानात सोडू न िदला त्याने आपले कपडे धु वावे , पाण्याने आं घोळ करावी व त्यानं तर
तो छावणीत प्रवे श करु शकतो.
27 पापापर्णाच्या ज्या गोर्ह्याचे व बकर्याचे रक्त प्रायिश्चतासाठी पिवत्रस्थानात ने ले होते
त्या दोन्ही पशूंना छावणीच्या बाहे र न्यावे . ते थे त्यांचे कातडे , मांस व शे ण ही अग्नीत जाळू न
टाकावीत. 28 ज्या मनु ष्याने ती जाळू न टाकली त्याने आपले कपडे धु वावे , पाण्याने आं घोळ करावी;
त्यानं तर तो छावणीत ये ऊ शकतो.
29 तु मच्यासाठी हा एक कायमचा िवधी असावा; सातव्या मिहन्याच्या दशमीस तु म्ही अन्न
न घे ता उपास करावा आिण त्या िदवशी कोणीही कोणते ही काम करू नये , मग तो तु मच्यात
जन्मले ल्यांपैकी असो िकंवा तु मच्यात राहणारा परदे शी असो; 30 हे यासाठी की या िदवशी
तु मच्यासाठी तु म्ही तु मच्या सवर् पापांपासून शु द्ध व्हावे म्हणून प्रायिश्चत करण्यात ये ईल,
जे णेकरून तु म्ही परमे श्वरासमोर शु द्ध व्हाल. 31 तु मच्यासाठी हा पूणर् िवश्रामाचा शब्बाथ आहे ;
तु म्ही उपवास करावा व कसले ही काम करु नये ; हा तु मच्यामध्ये कायमचा िवधी असणार आहे .
32 ते व्हा आपल्या िपत्याच्या जागी मु ख्य याजक म्हणून ज्याची िनवड होऊन ज्याचा अिभषे क
होईल त्याने तागाची पिवत्र वस्त्रे घालून प्रायिश्चत करावे . 33 त्याने परमपिवत्रस्थान,
दशर्नमं डप व वे दी तसे च याजकवगर् आिण सवर् इस्राएल लोक ह्यां च्यासाठी प्रायिश्चत करावे .”
34 इस्राएल लोकांसाठी त्यां च्या सवर् पापाबद्दल वषार्तन
ू एकदा प्रायिश्चत करण्याकिरता हा
कायमचा िवधी होय; परमे श्वराने मोशे ला िदले ल्या आज्ञे पर् माणे त्यांनी ते सवर् केले .
18

17
1 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 2 “����� ������ ����� ��� ���� ������� ���
������� ���� �� ����������� �� ����� ���� ��� �� ��: 3 इस्राएल
घराण्यातील एखाद्या मनु ष्याने , छावणीत िकंवा छावणीबाहे र एखादा बै ल; कोकरू िकंवा बकरा
मारला, 4 परं तु परमे श्वराच्या िनवासमं डपासमोर अपर्ण करण्यासाठी दशर्नमं डपापाशी आणला
नाही, तर त्या मनु ष्यास रक्तपात केल्याचा दोष लागे ल; त्याने त्या प्राण्याचा वध करून रक्त
सांडले आहे म्हणून त्या मनु ष्यास आपल्या लोकांतन
ू बाहे र टाकावे .
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या िनयमाचा हे तू असा की इस्राएल लोक आपले पशू खु ल्या शे तात मारतात ते त्यांनी
दशर्नमं डपाच्या दारापाशी याजकाकडे परमे श्वरासमोर आणावे , व परमे श्वराकिरता शां त्यपर्णे म्हणून
अपार्वे. 6 याजकाने त्यांचे रक्त दशर्नमं डपाच्या दारापाशी परमे श्वराच्या वे दीवर टाकावे आिण
परमे श्वरास सु वास म्हणून त्यां च्या चरबीचा होम करावा.
7 आिण ह्यामु ळे त्यांनी व्यिभचारी मतीने ‘������������� ���� ����� �������
���� ������� ����� ��� ����. हे तु म्हास िपढ ान् िपढ ा कायमचे िवधी िनयम आहे त!
8 तू त्यांना सां ग की इस्राएल घराण्यापै की िकंवा त्यां च्यामध्ये राहणार्या िकंवा परदे शीय
लोकांपैकी कोणी होमापर्ण अथवा यज्ञ केला, 9 तर त्याने तो परमे श्वरास अपर्ण करण्यासाठी
दशर्नमं डपाच्या दारापाशी आणावा; त्याने तसे न केल्यास आपल्या लोकांतन
ू त्यास बाहे र टाकावे .
10 इस्राएल घराण्यापै की िकंवा त्यां च्यामध्ये राहणार्या परदे शीय लोकांपैकी कोणी रक्त से वन
केले ! तर मी त्या मनु ष्यापासून आपले तोंड िफरवीन व त्यास आपल्या लोकांतन
ू बाहे र टाकीन.
11 कारण प्राण्याचे जीवन त्यां च्या रक्तात असते आिण तु मच्या िजवाबद्दल वे दीवर प्रायिश्चत
करण्यासाठी ते तु म्हास िदले आहे ; कारण रक्ताने च प्रायिश्चत होते हे च ते रक्त आहे की ज्याद्वारे
िजवाचे प्रायिश्चत होते .
12 म्हणून मी इस्राएल लोकांस सां गतले आहे की तु मच्यातील कोणीही, तसे च तु मच्यामध्ये
राहणार्या परदे शीयांनीही रक्त से वन करु नये . 13 इस्राएल लोकांपैकी असो िकंवा त्यां च्यामध्ये
राहणार्या परदे शीयांपैकी असो! कोणी खाण्यास योग्य पशूची िकंवा पक्षयाची िशकार केली तर
त्याने त्याचे रक्त जिमनीवर ओतून मातीने झाकावे .
14 कारण प्राणीमात्रां च्या जीवनािवषयी म्हणाल तर त्यांचे रक्त हे च त्यांचे िजवन आहे ह्यामु ळे
मी इस्राएल लोकांस म्हणालो आहे की कोणत्याही प्राण्याचे रक्त से वन करु नये , कारण सवर्
प्राण्यांचे िजवन हे च त्यांचे रक्त आहे .
15 “���� ��������� �� �� �������������� ������ ����� ������� ���!
तो जर मरण पावले ल्या िकंवा जं गली जनावराने मारले ल्या प्राण्याचे मांस खाईल त्याने आपले
कपडे धु वावे , पाण्याने स्नान करावे व त्याने सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध रहावे ; म्हणजे तो शु द्ध होईल.
16 त्याने आपले कपडे धु तले नाहीत िकंवा स्नान केले नाही तर तो आपल्या अपराधाबद्दल दोषी
ठरे ल, त्याने त्याबद्दल िशक्षा भोगावी.”

18
1 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 2 इस्राएल लोकांस सां ग, मी परमे श्वर तु मचा दे व आहे . 3 तु म्ही
ज्या िमसर दे शात राहत होता त्या दे शातील रीतीरीवाजाप्रमाणे चालू नका! तसे च ज्या कनान
दे शात मी तु म्हास घे ऊन जात आहे त्या दे शातील चालीरीती प्रमाणे ही तु म्ही चालू नका! त्यांचे
िवधी पाळू नका.
4 तु म्ही माझ्याच िनयमाप्रमाणे चाला व माझे च िवधी पाळा! कारण मी परमे श्वर तु मचा दे व
आहे . 5 म्हणून तु म्ही माझे िवधी व माझे िनयम पाळावे ; ते जो पाळील तो त्यां च्यामु ळे िजवं त
राहील! मी परमे श्वर आहे !
6 तु म्ही कोणीही आपल्याजवळच्या नातलगाशी शरीरसबं ध ठे ऊ नये ! मी परमे श्वर आहे : 7 तू
तु झ्या आईबरोबर शारीिरक सं बंध ठे वून आपल्या बापाचा अनादर करु नको. ती तु झी आई आहे ,
म्हणून ितचा आदर कर. 8 तू तु झ्या सावत्र आईबरोबर शारीिरक सं बंध ठे वू नको, त्यामु ळे तु झ्या
बापाची लाज उघडी करू नको.
9 तू तु झ्या बिहणीशी शरीरकसं बंध ठे वू नको, ती बहीण सख्खी असो िकंवा सावत्र असो;
ती तु झ्या घरात जन्मले ली असो िकंवा तु झ्या घराबाहे र दुसर्याच्या घरी जन्मले ली असो तू
ितच्यापाशी जाऊ नको. 10 तू तु झ्या नातीशी शारीिरक सं बंध ठे वू नको, मग ती तु झ्या मु लाची
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मु लगी असो िकंवा मु लीची मु लगी असो; कारण ती तु झीच लाज आहे !
तु झ्या विडलाच्या
पत्नीला तु झ्या बापापासून मु लगी झाली असे ल तर ती तु झी बहीणच आहे ; म्हणून तू ितच्याशी
शारीिरक सं बंध ठे वू नको.
12 तु झ्या आत्याशी शारीिरक सं बंध ठे वू नको. ती तु झ्या बापाची जवळची नातलग आहे .
13 तु झ्या मावशीशी शारीिरक सं बंध ठे वू नको, ती तु झ्या आईची जवळची नातलग आहे . 14 तू
तु झ्या चु लत्याच्या पत्नीशी शारीिरक सं बंध ठे वून त्याची लाज उघडी करु नको त्या हे तन
ू े ितच्या
जवळ जाऊ नको; ती तु झी चु लती आहे .
15 तु झ्या सु नेशी शारीिरक सं बंध ठे वू नको, ती तु झ्या मु लाची पत्नी आहे ितच्याशी शारीिरक
सं बध ठे वू नको. 16 तु झ्या भावजयीशी शारीिरक सं बंध ठे वू नको, ह्याप्रकारे त्याची लाज काढू
नको.
17 एखाद्या स्त्रीशी व ितच्या मु लीशी म्हणजे च दोघींशी अथवा ितच्या नातीशी मग ती ितच्या
मु लाची मु लगी असो िकंवा मु लीची मु लगी असो शरीरसं बंध ठे वू नको. कारण त्या जवळच्या
नातलग आहे त; असे करणे अितदुष्टपणाचे आहे . 18 तु झी पत्नी िजवं त असताना ितच्या बिहणीला
पत्नी करून ितला सवत करून घे ऊ नको; तू ितच्या बिहणीशी शारीिरक सं बंध ठे वू नको.
19 स्त्री ऋतु मती झाली असताना ितच्यापाशी जाऊ नको; कारण ऋतु कालात ती अशु द्ध असते .
20 तू आपल्या शे जार्याच्या पत्नीशी शारीिरक सं बंध ठे वू नको. आिण हे करून अमं गळ होऊ नको.
21 तू तु झ्या ले करांपैकी कोणाचाही मोलख दै वतासाठी होम करु नको; असे करशील तर तू
आपल्या दे वाच्या नावाला कलं क लावू नको. मी परमे श्वर आहे .
22 स्त्रीगमनाप्रमाणे पु रुषगमन करु नको! ते भयं कर पाप आहे ! 23 कोणत्याही पशूशी
गमन करून त्यासोबत अमं गळ होऊ नको. त्याचप्रमाणे स्त्रीने पशूशी गमन करावयासाठी
त्याच्यापाशी जाऊ नये ; ते कृत्य िनसगार्िवरूद्ध आहे .
24 अशाप्रकारे स्वत:ला अशु द्ध करून घे ऊ नका; कारण जी राष्ट् रे मी तु मच्यासमोरुन बाहे र
घालवून दे णार आहे , ते थील लोकही अशाच कृत्यांनी अशु द्ध झाले . 25 त्यांचा दे श भयं कर भ्रष्ट
झाला आहे , म्हणून त्यां च्या दुष्टते मुळे मी त्यांचा समाचार घे त आहे व तो दे श आपल्या रहीवाशांचा
त्याग करीत आहे .
26 ह्याकिरता तु म्ही माझे िवधी व िनयम पाळावे ; आिण स्वदे शीय अथवा तु मच्यात राहणारा
परदे शीय ह्यापै की कोणीही असली भयं कर अमं गळ कृत्ये करु नये . 27 कारण तु मच्या पूवीर् त्या
दे शात राहणार्या लोकांनी भयं कर अमं गळ कृत्ये केल्यामु ळे तो दे श अमं गळ झाला आहे . 28 जर
तु म्ही या गोष्टी केल्या तर त्यांनी हा दे श भ्रष्ट केला तसा तो तु मचाही त्याग करील.
29 जे कोणी ह्यातील कोणते ही अमं गळ कृत्य करतील त्या सवार्न
ं ा आपल्या लोकांतन
ू बाहे र
टाकावे . 30 इतर लोकांनी असली भयं कर अमं गळ कृत्ये केली, परं तु तु म्ही माझे िवधी व िनयम
पाळावे त; अशी भयं कर अमं गळ कृत्ये करून तु म्ही आपणाला अमं गळ करून घे ऊ नये ! मी तु मचा
दे व परमे श्वर आहे !
11 जर

19
1 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 2 सवर् इस्राएलाच्या मं डळीतील लोकांस सां ग की, मी तु मचा दे व
परमे श्वर पिवत्र आहे , म्हणून तु म्हीही पिवत्र असले च पािहजे . 3 तु मच्यातील प्रत्ये काने आपली
आई व आपला बाप ह्यांचा मान राखलाच पािहजे आिण माझा शब्बाथ पाळलाच पािहजे ; मी तु मचा
दे व परमे श्वर आहे ! 4 तु म्ही मूतीर्पूजा करु नका, आपल्यासाठी ओतीव दे व करु नका. मी तु मचा
दे व परमे श्वर आहे !
5 तु म्ही परमे श्वरासाठी शां त्यपर्णाचा यज्ञ कराल ते व्हा तो असा करा की त्यामु ळे तु म्ही मला
मान्य व्हाल. 6 त्या अपर्णाचे मांस यज्ञाच्या िदवशी व त्याच्या दुसर्या िदवशी खावे , पण ितसर्या
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िदवशी जर त्यातून काही उरले तर ते अग्नीत जाळू न टाकावे . ितसर्या िदवशी त्यातील खाणे
भयं कर पाप आहे ; ते अपर्ण मान्य होणार नाही. 8 कोणी तसे करील तर ते पाप केल्यामु ळे तो
अपराधी ठरे ल, कारण त्याने परमे श्वराच्या पिवत्र वस्तूचा मान न राखता ती दिू षत केली असे
होईल; त्या मनु ष्यास आपल्या लोकातून बाहे र टाकावे .
9 तु म्ही हं गामाच्या वे ळी आपल्या शे तातील िपकाची कापणी कराल ते व्हा, आपल्या शे ताच्या
कोनाकोपर्यातील झाडू न सारे च पीक काढू नका व पीक काढून घे तल्यावर सरवा वे चू नका.
10 आपला द्राक्षमळाही झाडू न सारा खु डू नका, तसे च द्राक्षमळयात खाली पडले ली फळे गोळा
करु नका; गोरगरीबांसाठी व तु मच्या दे शातून प्रवास करणार्या उपरी लोकांसाठी ती राहू द्यावी;
मी तु मचा दे व परमे श्वर आहे !
11 तु म्ही चोरी करु नये .
कोणाला फसवू नये .
एकमे काशी कपटाने बोलू नये .
12 तु म्ही माझ्या नावाने खोटी शपथ वाहन
ू आपल्या दे वाच्या नावाला कलं क लावू नये . मी
परमे श्वर आहे !
13 आपल्या शे जार्यावर जु लूम करु नका व त्यास लु बाडू नका; मजु राची मजु री रात्रभर िदवस
उजाडे पयर्ंत आपल्याजवळ ठे वू नका.
14 बिहर्याला िशव्याशाप दे ऊ नका; आं धळ्याने ठोकर लागून पडावे म्हणून एखाद्या वस्तूचे
अडखळण त्याच्या वाटे त ठे वू नका; पण आपल्या दे वाचा मान राखा त्याचे भय बाळगा. मी परमे श्वर
आहे !
15 न्यायिनवाडा करताना कोणावर अन्याय करु नका तर योग्य न्याय द्या. न्यायदान करताना
गरीब लोक व वजनदार लोक ह्याना िवशे ष मजीर् दाखवू नका. आपल्या शे जार्याचा न्याय करताना
योग्य तोच न्याय द्या.
16 आपल्या लोकां मध्ये चहाड ा करीत इकडे ितकडे िफरू नका, आपल्या शे जार्याचा जीव
धोक्यात ये ईल असे काही करु नका. मी परमे श्वर आहे !
17 आपल्या मनात आपल्या भावाचा द्वे ष बाळगू नका; आपल्या शे जार्याने चु कीचे काही कृत्य
केल्यास त्याची कान उघडणी करावी, परं तु त्याच्या अपराधामध्ये सहभागी होऊ नये .
18 लोकांनी तु मचे वाईट केले ले िवसरून जावे , त्याबद्दल सूड घे ण्याचा प्रयत्न करु नका तर
आपल्या शे जार्यावर स्वत: सारखी प्रीती करा. मी परमे श्वर आहे !
19 तु म्ही माझे िनयम पाळा.
आपल्या पशूंचा िभन्न जातीच्या पशूंशी सं कर करु नका.
दोन जातीचे बी िमसळू न ते आपल्या शे तात पे रू नका.
िभन्न सूत एकत्र करून िवणले ला कपडा अं गात घालू नका.
20 एखाद्या पु रुषाची स्त्री गु लाम, ती िवकत घे तले ली नसे ल िकंवा खं डणी भरून मु क्त झाली
नसे ल, अशा स्त्रीशी कोणी शरीरसं बंध केल्यास त्या दोघांना िशक्षा व्हावी; परं तु ितची मु क्तता
झाली नसल्यामु ळे त्यांना िजवे मारू नये . 21 हे पाप केले ल्या मनु ष्याने आपले दोषापर्ण म्हणून एक
में ढा दोषापर्णासाठी, दशर्नमं डपाच्या दारापाशी परमे श्वरासमोर आणावा; 22 आिण त्याने केले ल्या
पापाबद्दल दोषापर्णाच्या में ढ ाद्वारे त्याच्यासाठी याजकाने परमे श्वरासमोर प्रायिश्चत करावे ;
म्हणजे त्याने केले ल्या पापाची त्यास क्षमा होईल.
23 तु म्ही आपल्या दे शात जाऊन पाहोचल्यावर खाण्यासाठी िनरिनराळ्या प्रकारची फळझाडे
लावाल, ते व्हा फळझाडे लावल्यावर तु म्ही तीन वष थांबाबे , त्यांची फळे खाऊ नये त. 24 पण चौथ्या
वषीर् त्यांची सवर् फळे परमे श्वराची होतील; ती परमे श्वराच्या उपकारस्मरणाच्या यज्ञासाठी पिवत्र
समजावी. 25 मग पाचव्या वषीर् तु म्ही त्यांची फळे खावी. असे केल्याने त्यांना तु मच्यासाठी अिधक
फळे ये तील. मी तु मचा दे व परमे श्वर आहे !
7
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26 तु म्ही

कोणते ही मांस रक्तासह खाऊ नका.
ू ोणा, मं तर् तं तर् व शकू नमु हत
तु म्ही काही जादट
ू र् ह्याच्याद्वारे भिवष्य पाहण्याचा प्रयत्न करु
नका.
27 आपल्या डोक्याला घे र ठे वू नका; आपल्या दाढीचे कोपरे छाटू नका.
28 मृ ताची आठवण म्हणून अं गावर जखम करून घे ऊ नका. आपले अं ग गोंदवून घे ऊ नका. मी
परमे श्वर आहे !
29 तू आपल्या मु लीला वे श्या करुन भ्रष्ट होऊ दे ऊ नको, त्यामु ळे तू ितच्या पािव याचा मान
राखीत नाहीस असे िदसे ल. तु मच्या दे शात वे श्या होऊ दे ऊ नका त्या प्रकारच्या पापाने तु मचा
दे श भ्रष्ट होऊ दे ऊ नका.
30 तु म्ही माझे शब्बाथ, काम न करता िवसाव्याचे िदवस म्हणून पाळावे .
तु म्ही माझ्या
पिवत्रस्थानािवषयी आदर बाळगावा. मी परमे श्वर आहे !
31 सल्लामसलत िवचारण्यासाठी पं चाक्षर्याकडे िकंवा चे टक्याकडे जाऊ नका; त्यां च्यामागे
लागू नका; ते तु म्हास अशु द्ध करतील. मी तु मचा दे व परमे श्वर आहे !
32 वडीलधार्या मनु ष्यांना मान द्या; वृ द्ध मनु ष्य घरात आल्यास उठू न उभे राहा; आपल्या दे वाचे
भय बाळगा. मी परमे श्वर आहे ! 33 कोणी परदे शीय तु मच्या दे शात तु मच्याबरोबर राहत असे ल तर
त्याच्याशी वाईट वागू नका.
34 तु मच्याबरोबर राहणार्या परदे शीय मनु ष्यास स्वदे शीय मनु ष्यासारखे च माना; आिण
त्याच्यावर स्वत: सारखीच प्रीती करा; कारण तु म्हीही एकेकाळी िमसरदे शात परदे शीय होता.
मी तु मचा दे व परमे श्वर आहे !
35 लोकांचा न्याय करताना तु म्ही योग्य न्याय करावा; मोजण्यामापण्यात व तोलण्यात तु म्ही
अन्याय करु नका. 36 तु मच्यापाशी खरी मापे , खरी वजने , खरे तराजू, खरा एफा व खरा िहन असावा.
मी परमे श्वर तु मचा दे व आहे ! मीच तु म्हास िमसर दे शातून बाहे र आणले ! 37 “������ ������
���� ���� � ���� ����� ���� ����� �� ������. मी परमे श्वर आहे !”

20
1 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 2 “�� ������� ������ ���� ��� ���� ��,
इस्राएलांपैकी िकंवा इस्राएल लोकांमध्ये राहणार्या परिकयांपैकी कोणी आपल्या मु लाबाळांतन
ू
एखादे मूल मोलख दै वतास अपीर्ल तर त्या मनु ष्यास िजवे मारावे ! आपल्या दे शाच्या लोकांनी
त्यास धोंडमार करावा!”
3 मीही त्या मनु ष्याच्या िवरूद्ध होईन! आिण त्यास आपल्या लोकां तन
ू बाहे र टाकीन! कारण
त्याने आपले मूल मोलख दै वतास अपूर्न माझे पिवत्रस्थान भ्रष्ट केले व माझ्या पिवत्र नावाला
कलं क लावला! 4 मोलख दै वताला आपले मूल अिपर्ण्याकडे दे शाचे इतर सामान्य लोक डोळे झाक
करून त्यास िजवे मारणार नाहीत. 5 तर मी त्या मनु ष्याच्या व त्याच्या कुटु ं बाच्या िवरूद्ध होईन!
आिण त्यास व मजवर अिवश्वास दाखवून जो कोणी व्यिभचारी मतीने मोलख दै वताच्या नादी
लागून त्यां च्यामागे जातील त्यांना आपल्या लोकांतन
ू बाहे र टाकीन!
6 जो मनु ष्य व्यिभचारी मतीने सल्लामसलत िवचारण्यास पं चाक्षर्याकडे व चे टक्याकडे जातो
तो माझ्याशी िवश्वासघात करीत आहे मी त्याच्या िवरूद्ध होईन व त्यास आपल्या लोकांतन
ू बाहे र
टाकीन. 7 म्हणून शु द्ध व्हा! आपणास पिवत्र करा! कारण मी तु मचा दे व परमे श्वर आहे !
8 तु म्ही माझ्या िनयमांची आठवण ठे वून ते पाळा; मीच तु म्हास पिवत्र करणारा परमे श्वर* आहे !

*
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जो मनु ष्य आपल्या बापाला िकंवा आपल्या आईला िशव्याशाप दे ईल त्यास अवश्य िजवे
मारावे त्याने आपल्या बापाला व आपल्या आईला िशव्याशाप िदला आहे म्हणून त्याच्या
रक्तपाताची जबाबदारी त्याच्याच माथी राहील.
10 जो मनु ष्य आपल्या शे जार्याच्या पत्नीपाशी जातो तो मनु ष्य व ती स्त्री, ते दोघे ही
व्यिभचाराच्या पापाचे अपराधी आहे त; त्या दोघांना अवश्य िजवे मारावे .
11 जो आपल्या विडलाच्या पत्नीपाशी जातो तो आपल्या बापाची लाज उघडी करतो! तो मनु ष्य
व त्याच्या बापाची पत्नी त्या दोघांनाही अवश्य िजवे मारावे ; त्यां च्या रक्तपाताची जबाबदारी
त्यां च्याच माथी राहील.
12 एखादा पु रुष आपल्या सु नेशी शारीिरक सं बंध ठे वे ल तर त्या दोघांनाही अवश्य िजवे मारावे ;
त्यांनी शरीरसं बंधाचे भयं कर पाप केले आहे ! त्यां च्या रक्तपाताची जबाबदारी त्यां च्याच माथी
राहील.
13 एखाद्या पु रुषाने स्त्रीगमनाप्रमाणे पु रुषगमन केले तर ते भयं कर पाप त्या दोघांनी केले
आहे म्हणून त्या दोघांनाही अवश्य िजवे मारावे ; त्यां च्या रक्तपाताची जबाबदारी त्याच्याच माथी
राहील.
14 कोणा पु रुषाने एखादी स्त्री व ितची मु लगी या दोघींबरोबर िववाह केला तर तो अितदुष्टपणा
होय. त्या पु रुषाला व त्या दोन्ही स्त्रीयांना अग्नीत जाळू न टाकावे ! तु मच्यामध्ये असे
अितदुष्टपणाचे पाप होऊ दे ऊ नये !
15 कोणा पु रुषाने पशूगमन केले तर त्यास अवश्य िजवे मारावे आिण त्या पशूलाही मारुन टाकावे .
16 कोणी स्त्री पशूगमन करील तर त्या स्त्रीला व त्या पशूला िजवे मारावे ; त्यांना अवश्य
मारुन टाकावे ; त्यां च्या रक्तपाताची जबाबदारी त्यां च्याच माथी राहील.
17 कोणी आपल्या बिहणीला, मग ती त्याच्या बापाची मु लगी असो िकंवा त्याच्या आईची मु लगी
असो, आपली पत्नी करून घे ईल व ती दोघे शरीरसं बंध करतील तर ते लाजीरवाणे कमर् आहे ! त्या
दोघांना आपल्या भाऊबं दादे खत िशक्षा व्हावी! त्यांना आपल्या लोकांतन
ू बाहे र टाकावे . त्याने
आपल्या बिहणीबरोबर केले ल्या वाईट कमार्बद्दल िशक्षा भोगावी.
18 ऋतु मती स्त्रीशी कोणी पु रुषाने शरीरसं बंध केला तर तो पु रुष व ती स्त्री या दोघांनाही
त्यां च्या लोकांतन
ू बाहे र टाकावे ; कारण त्यांने ितच्या रक्ताचा झरा उघडा करून पाप केले आहे .
19 आपली मावशी िकंवा आपली आत्या ह्याच्याशी शारीिरक सं बंध ठे वू नये त व तसे करणार्याने
त्याच्या जवळच्या आप्ताची काया उघडी केली आहे त्यांनी आपल्या दुष्कमार्बद्दल िशक्षा भोगावी.
20 कोणी आपल्या चु लतीशी शारीिरक सं बंध ठे वे ल तर त्याने आपल्या चु लत्याची लाज उघडी
केली असे होईल; ते आपल्या पापाची िशक्षा भोगतील व सं तती न होता मरतील.
21 आपल्या भावजयीशी शारीिरक सं बंध ठे वणे हे पापी कृत्य आहे ; जो कोणी असे करील त्याने
आपल्या भावाची लाज उघडी केली असे होईल! त्यांना सं तती होणार नाही.
22 म्हणून तु म्ही माझे सवर् िवधी व माझे सवर् िनयम यांची आठवण ठे वून ते पाळावे म्हणजे ज्या
दे शात मी तु म्हास घे ऊन जात आहे त्यामध्ये तु मची वस्ती होईल; तो दे श तु मचा त्याग करणार
नाही.
23 ज्या राष्ट् रांना मी तु मच्या पु ढून घालवून दे त आहे त्यांनी असली सवर् पापी कृत्ये केली म्हणून
मला त्यांचा वीट आला! तु म्ही त्यां च्या रीतीरीवाजाप्रमाणे चालू नका.
24 मी तु म्हास सां िगतले आहे की त्यांचा दे श तु मचे वतन होईल! तो मी तु मच्या ताब्यात दे त
आहे . त्यामध्ये दुधामधाचे प्रवाह वाहात आहे त†; इतर राष्ट् रापासून वे गळे करून मी तु म्हास
माझे िवशे ष लोक म्हणून चालिवले आहे . मी तु मचा दे व परमे श्वर आहे ! 25 म्हणून तु म्ही शु द्ध व
अशु द्ध पशू आिण शु द्ध व अशु द्ध पक्षी ह्याच्यातील भे द पाळावा, आिण जे पशू, पक्षी व जिमनीवर
रां गणारे प्राणी मी अशु द्ध ठरिवले आहे त ते तु म्ही खाऊ नये .
†
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तु म्ही माझे च असावे म्हणून मी तु म्हास इतर राष्ट् रापासून वे गळे केले आहे ; तु म्ही
माझ्याकिरता पिवत्र व्हावे ! कारण मी तु मचा परमे श्वर आहे आिण मी पिवत्र आहे !
27 कोणी पं चाक्षरी िकंवा चे टकी करणारा असला, मग तो पु रुष असो िकंवा स्त्री असो, त्यांना
अवश्य िजवे मारावे ; लोकांनी त्यांना धोंडमार करावा; त्यां च्या रक्तपाताची जबाबदारी त्यां च्याच
माथी राहील.
26

21
1 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “�������� �����, जे याजक त्यांना असे सां ग की, आपल्या
लोकांमधील मरण पावले ल्या मनु ष्यास स्पशर् करून याजकाने स्वत:ला अशु द्ध करून घे ऊ नये .
2 परं तु आपले जवळचे नातलग म्हणजे आपली आई, बाप मु लगा, मु लगी, भाऊ, 3 आिण
आपल्याजवळ असले ली आपली अिववािहत बहीण िजला पती नाही ितचे मात्र सु तक धरावे .
4 याजक आपल्या लोकांचा प्रमु ख असल्यामु ळे त्याने सामान्य मनु ष्याप्रमाणे लग्न करून
स्वत:ला अपिवत्र करून घे ऊ नये .
5 याजकांनी आपल्या डोक्याचे मु ं डण करु नये ; आपल्या दाढीचे कोपरे छाटू नये त िकंवा आपल्या
शरीरावर घाव करु नये त; 6 त्यांनी आपल्या दे वासाठी पिवत्र रहावे आिण आपल्या दे वाच्या
नावाचा मान राखावा. त्याचे भय धरावे . आिण त्याच्या नां वाला कािळमा लावू नये ; ते अग्नीद्वारे
परमे श्वरास अपर्ण म्हणजे अन्नापर्ण अिपर्त असतात म्हणून त्यांनी अवश्य पिवत्र रहावे .
7 याजक पिवत्रपणे दे वाची से वा करतात म्हणून त्यांनी भ्रष्ट झाले ल्या स्त्रीला, वे श्ये ला,
िकंवा नवर्याने टाकले ल्या स्त्रीला आपली पत्नी करून घे ऊ नये .
8 याजक पिवत्रपणे दे वाला अन्नापर्ण करतो म्हणून तु म्ही त्यास पिवत्र मानावे , त्यास तू
पिवत्र ले खावे ; कारण तु म्हास पिवत्र करणारा मी परमे श्वर पिवत्र आहे .
9 एखाद्या याजकाची मु लगी वे श्याकमर् करील तर ती भ्रष्ट होईल, व आपल्या पािव याचा नाश
करून घे ईल; आिण त्यामु ळे ती आपल्या बापाला कलं क लावील; ितला अग्नीत जाळू न टाकावे .
10 आपल्या भावां तन
ू मु ख्य याजक िनवडला गे ला, त्याच्या मस्तकावर अिभषे काचे ते ल ओतले
गे ले आिण पिवत्र वस्त्रे पिरधान करावयास त्याच्यावर सं स्कार झाला; अशा रीतीने याजक या
नात्याने पिवत्र से वा करण्यासाठी त्याची िनवड झाली आहे , म्हणून त्याने आपल्या डोक्याचे
केस मोकळे सोडू नये त व लोकांमध्ये शोकप्रदशर्नाथर् आपली वस्त्रे फाडू नये त; 11 त्याने
आपणाला अशु द्ध करून घे ऊ नये ; त्याने प्रेताजवळ जाऊ नये ; आपल्या विडलाच्या िकंवा आईच्या
प्रेताजवळही जाऊ नये . 12 त्याने पिवत्रस्थानाबाहे र जाऊ नये , त्याने अशु द्ध होऊ नये व आपल्या
दे वाचे पिवत्रस्थान भ्रष्ट करु नये ; त्याच्या डोक्यावर अिभषे काचे ते ल ओतल्यामु ळे त्याच्यावर
सं स्कार झाला आहे व त्यामु ळे इतर लोकांपासून तो वे गळा झाला आहे . मी परमे श्वर आहे !
13 मु ख्य याजकाने कुमारीशीच लग्न करावे , 14 भ्रष्ट झाले ली स्त्री, वे श्या िकंवा टाकले ली स्त्री
अथवा िवधवा स्त्री ह्यापै की कोणाही स्त्रीला त्याने पत्नी करून घे ऊ नये ; तर त्याने आपल्या
लोकांतील एखाद्या कुमारीशीच लग्न करावे . 15 अशा प्रकारे त्याने आपल्या लोकात आपली सं तती
भ्रष्ट होऊ दे ऊ नये ; कारण मी जो परमे श्वर त्या मी त्यास पिवत्र से वेसाठी पिवत्र केले आहे .”
16 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 17 “�������� ��� ���� �� ����� ������������,
तु झ्या वं शात जर कोणाला काही व्यं ग शारीिरक दोष िनघाले तर त्याने आपल्या दे वाकरता अन्न
अिपर्ण्यासाठी वे दीजवळ जाऊ नये .
18 शारीिरक व्यं ग असले ल्या कोणत्याही मनु ष्याने मला अपर्ण आणू नये ; याजक या नात्याने
माझी से वा करण्यास पात्र नसले ली माणसे अशी:आं धळा, लं गडा, चे हर्यावर िवद्रूप वण
असले ला, हातपाय प्रमाणाबाहे र लांब असले ला, 19 मोडक्या पायाचा, थोटा, 20 कुबडा, ठें गू,
डोळयात दोष असले ला, पु रळ िकंवा त्वचे चे इतर वाईट रोग झाले ला अथवा भग्नांड असले ला;
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21 अहरोन

याजकाच्या वं शापै की कोणास असे व्यं ग असे ल तर त्याने परमे श्वरास अपर्ण िकंवा अन्न
अपार्वयास वे दीजवळ जाऊ नये ; त्याने आपल्या दे वाला अन्न अपर्ण करण्यासाठी जवळ जाऊ नये .
22 तो याजकाच्या कुटु ं बापै की असल्यामु ळे त्याने त्याच्या दे वाचे पिवत्र अन्न तसे च परमपिवत्र
अन्न खावे ; 23 परं तु त्यास व्यं ग असल्यामु ळे त्याने अं तरपटाच्या आत आिण वे दीजवळ जाऊ नये
व माझी परमपिवत्र स्थाने भ्रष्ट करु नये ; कारण त्यांना पिवत्र करणारा मी परमे श्वर आहे !”
24 ते व्हा मोशे ने अहरोन, त्याचे पु त्र व सगळे इस्राएल लोक ह्याना हे सवर् सां िगतले .

22
1 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 2 “����� � ������ ����� ������ ���� �� �������
��� ���� ����� ��� ������ ����� ��������� ������� ��� ����� �
������ ������ ������ ���� ���� ���. मी परमे श्वर आहे ! 3 तु झ्या वं शजापै की कोणी
जर अशु द्ध असे ल त्याने इस्राएल लोकांनी समपीर्त केले ल्या पिवत्र वस्तूंना हात लावू नये , त्यास
मजसमोरुन दरू करावे . मी परमे श्वर आहे !
4 अहरोनाच्या वं शापै की कोणी महारोगी िकंवा स्त्राव होणारा असला तर त्याने शु द्ध होईपयर्ंत
पिवत्र केले ले पदाथर् खाऊ नये त. हा िनयम अशु द्ध झाले ल्या प्रत्ये क याजकाला लागू
आहे . प्रेताला स्पशर् केल्यामु ळे िकंवा वीयर्पातामु ळे अशु द्ध झाले ला मनु ष्य, 5 िकंवा जिमनीवर
सरपटणार्या कोणत्याही अशु द्ध प्राण्याला स्पशर् केल्यामु ळे िकंवा कोणत्याही इतर कारणामु ळे
अशु द्ध झाले ल्या मनु ष्यास स्पशर् केल्यामु ळे 6 याजकाने अशा कोणालाही स्पशर् केला तर त्याने
सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध रहावे . त्याने पिवत्र पदाथर् खाऊ नये त; त्याने पाण्याने स्नान केले तरी
पिवत्र पदाथर् खाऊ नये त.
7 सूयर् मावळल्यावरच तो मनु ष्य शु द्ध ठरे ल; त्यानं तर त्याने पिवत्र पदाथर् खावे ; कारण ते त्याचे
अन्न आहे . 8 आपोआप मरण पावले ल्या िकंवा जं गली जनावरांनी मारुन टाकले ल्या जनावराचे
मांस याजकाने खाऊ नये , जर तो ते खाईल तर तो अशु द्ध होईल; मी परमे श्वर आहे !
9 त्यांनी माझी आज्ञा पाळावी व पिवत्र पदाथर् अपिवत्र होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी;
त्यांनी ती घे तील नाही तर आज्ञाभं गाच्या पापामु ळे ते मरतील. मी परमे श्वराने त्यांना या पिवत्र
कामासाठी वे गळे केले आहे .
10 फक्त याजकाच्या कुटु ं बातील लोकांनी पिवत्र अन्न खावे ; त्याच्याकडील पाहुण्याने िकंवा
त्या याजकाने कामाला लावले ल्या मजु राने पिवत्र अन्न खाऊ नये ; 11 परं तु याजकाने स्वत:चे
पै से दे ऊन एखादा गु लाम िवकत घे तला असे ल तर त्या गु लामाने व याजकाच्या घरात जन्मले ल्या
त्याच्या मु लाबाळांनी त्या पिवत्र अन्नातून खावे .
12 याजकाच्या मु लीने याजक वं शाच्या बाहे रच्या मनु ष्याबरोबर लग्न केले असे ल तर ितने पिवत्र
पदाथर् खाऊ नये त. 13 याजकाची मु लगी िवधवा झाली असे ल िकंवा ितच्या नवर्याने ितला सोडू न
िदले असे ल, ितला एकही मूल झाले ले नसे ल व परत ती तरुणपणी होती तशीच आपल्या विडलाच्या
घरी राहत असे ल तर मग आपल्या विडलाच्या म्हणजे याजकाच्या घरातील पिवत्र अन्नातून ितने
खावे , परं तु याजकाच्या घरचे पिवत्र अन्न फक्त त्याच्या कुटु ं बातील लोकांनीच खावे परिकयाने
खाऊ नये .
14 एखाद्याने चु कू न पिवत्र पदाथर् खाल्ला तर त्याने त्या खाल्ले ल्या पदाथार्इतकी व त्या
पदाथार्च्या पाचव्या िहश्श्याइतकी िकंमत भरपाई म्हणून त्यामध्ये घालून याजकास द्यावी.
15 इस्राएल लोक परमे श्वरास अपर्णे दे तात ते व्हा ती अपर्णे पिवत्र होतात, म्हणून ती पिवत्र
अपर्णे याजकाने अपिवत्र करु नये त; 16 जर याजकांनी त्यांना पिवत्र अपर्णे खाण्याची परवानगी
िदली तर ते स्वत:वर अपराध ओढवून घे तील. आिण त्या अपराधाबद्दल त्यांना पै से भरावे
लागतील. मी परमे श्वर त्यांना *पिवत्र करणारा आहे !

*
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17 मग परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 18 अहरोन, त्याचे

पु त्र व सवर् इस्राएल लोक ह्याना सां ग की
तु म्हा इस्राएल लोकांपैकी िकंवा तु म्हामध्ये राहणार्या उपरी लोकांपैकी कोणाला आपल्या नवसाचा
िकंवा काही िवशे ष कारणासाठी स्वखु शीचा परमे श्वरासाठी यज्ञबली अपार्वयाचा असे ल, 19 व तो
मान्य असणारा असावा जसे गु रे , में ढरे िकंवा बकरे ह्यापै की असे ल तर तो त्यां च्यातील नर असावा,
व त्याच्यात काहीही दोष नसावा!
20 परं तु दोष असले ली कोणतीही अपर्णे तू िस्वकारू नये ; त्या अपर्णामु ळे मला सं तोष होणार
नाही!
21 एखाद्या मनु ष्यास आपला नवस फेडण्यासाठी िकंवा खु शीच्या अपर्णासाठी परमे श्वरास
गु रांढोरातून िकंवा शे रडांमेंढरातून शां त्यपर्ण करावयाचे असे ल तर ते दोषहीन असावे म्हणजे ते
मान्य होईल. 22 आं धळा, हाड मोडले ला, लु ळा, वाहती जखम असले ला िकंवा अं गवार मस,
चाई, खरुज असा त्वचे चा रोग असले ला असा कोणताही प्राणी परमे श्वरास अपूर् नये , िकंवा
परमे श्वराकिरता वे दीवर त्याचा अपर्ण म्हणून होम करु नये . 23 गोर्हा िकंवा में ढा ह्याचा एखादा
पाय आखु ड पूणर्पणे न वाढले ला िकंवा प्रमाणाबाहे र लांब असे ल तर तो खु शीच्या अपर्णाकिरता
चाले ल, पण नवस फेडण्याकिरता त्याचा स्वीकार होणार नाही.
24 ज्याचे अं ड ठे चले ले, िचरडले ले िकंवा फाटले ले असे ल असा प्राणी परमे श्वरास अपर्ण करु
नये अशा गोष्टी तु म्ही तु मच्या दे शात करु नये त. 25 दे वाला अपर्ण करण्यासाठी म्हणून कोणते ही
प्राणी तु म्ही परराष्ट् रीय लोकांकडू न घे ऊ नये कारण त्या प्राण्यांना काही इजा झाले ली असे ल
िकंवा त्यां च्यात काही दोष असे ल तर; ते प्राणी स्वीकारले जाणार नाहीत!
26 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 27 वासरू, कोकरु िकंवा करडू जन्मल्यावर सात िदवस त्याच्या
आईजवळ असले पािहजे ; आठव्या िदवशी व त्यानं तर ते परमे श्वरास अपर्ण म्हणून अपर्ण
करण्यासाठी स्वीकारावयास योग्य ठरे ल.
28 परं तु गाय व ितचे वासरु, में ढी व ितचे कोकरु ह्याप्रमाणे एखादा प्राणी व त्याची आई ह्यांचा
एकाच िदवशी वध करु नये . 29 परमे श्वराकिरता तु म्हास उपकारस्तु तीचा यज्ञबली अपार्वयाचा
असल्यास तो दे वाला सं तोष दे ईल अशाप्रकारे तु म्ही अपार्वा. 30 अपर्ण केले ल्या पशूचे मांस त्याच
िदवशी तु म्ही खाऊन टाकावे ; त्यातील काहीही दुसर्या िदवशी सकाळपयर्ंत िशल्लक ठे वू नये . मी
परमे श्वर आहे !
31 तु म्ही माझ्या आज्ञांची आठवण ठे वून त्या पाळाव्या; मी परमे श्वर आहे !
32 तु म्ही माझ्या पिवत्र नां वाचा अनादर करू नये . माझे भय धरावे ! इस्राएल लोकां मध्ये मला
पिवत्र मानण्यात ये ईल; मी तु म्हास माझे पिवत्र लोक केले आहे मी परमे श्वर आहे ! 33 मी तु म्हास
िमसर दे शातून बाहे र आणले , आिण मी तु मचा दे व झालो, मी परमे श्वर आहे !”

23
1 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 2 “������� ������ ��� ����. परमे श्वराने ने मले ल सण,
पिवत्र मे ळे भरवण्यासाठी म्हणून तु म्ही जाहीर करावे ; ते माझे ने मले ले पिवत्रसण आहे त.
3 सहा िदवस कामकाज करावे , परं तु सातवा िदवस, िवसाव्याचा शब्बाथ िदवस व पिवत्र मे ळ्याचा

िदवस होय; या िदवशी तु म्ही कसले ही काम करु नये ; तु मच्या सवर् घराघरात हा परमे श्वराचा शब्बाथ
असावा.
. 28:16-25
परमे श्वराने ठरिवले ले सणाचे िदवस तु म्ही पिवत्र मे ळ्याचे िदवस म्हणून जाहीर करावे ; ते
हे , 5 पिहल्या मिहन्याच्या चौदाव्या *िदवशी सं ध्याकाळपासून परमे श्वराचा वल्हांडण सण आहे .
4

*
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6 त्याच िनसान मिहन्याच्या पं धराव्या िदवशी परमे श्वराचा बे खमीर भाकरीच्या सणाचा िदवस ये तो.

ते व्हा तु म्ही सात िदवस बे खमीर (खमीर न घातले ली भाकर खावी).
7 सणाच्या पिहल्या िदवशी तु म्ही पिवत्र मे ळा भरवावा; त्यािदवशी तु म्ही कसले ही काम करु
नये . 8 सात िदवस तु म्ही परमे श्वराकिरता अग्नीत हव्य अपार्वे आिण सातव्या िदवशी आणखी दुसरा
पिवत्र मे ळा भरवावा; त्यािदवशी काही काम करु नये .”
परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 10 “������� ������ ����: मी तु म्हास दे त असले ल्या
दे शात तु म्ही जाऊन पोहोचाल व हं गामाच्या वे ळी कापणी कराल त्यावे ळी िपकाच्या पिहल्या
उपजातील पें ढी तु म्ही याजकाकडे आणावी; 11 याजकाने ती पें ढी शब्बाथाच्या दुसर्या िदवशी
परमे श्वरासमोर ओवाळावी म्हणजे ती तु मच्यासाठी मान्य होईल. शब्बाथाच्या पु ढच्या िदवशी
ती याजकाने ओवाळावी.
12 पें ढी ओवाळाल त्यािदवशी िनदोर्ष अशा एक वषार्च्या में ढ ाचे होमापर्ण परमे श्वरासाठी करावे ;
13 तु म्ही त्याचबरोबर ते लात मळले ल्या दोन दशमां श सिपठा अन्नापर्ण अपार्वे. हे परमे श्वरासाठी
सु वािसक हव्य होय; आिण त्या बरोबरचे पे यापर्ण म्हणून एकचतु थार्ंश हीन† द्राक्षरस अपार्वा.
14 तु म्ही आपल्या दे वाला हे सवर् अपर्ण आणाल, त्या िदवसापयर्ंत नव्या िपकाची भाकर, िकंवा
हुरडा िकंवा िहरव्या धान्याची भाकर खाऊ नये ; तु म्ही जे थे कोठे रहाल ते थे तु मच्याकिरता हा िनयम
िपढ ानिपढ ा कायमचा चालू राहील.
9

. 34:22; . 28:26-31;
. 16:9-10
तु म्ही शब्बाथ िदवसाच्या दुसर्या िदवशी सकाळी जे व्हा ओवाळणीची पें ढी आणाल, त्या
िदवसापासून सात शब्बाथ िदवस मोजावे ; 16 सातव्या शब्बाथ िदवसानं तर दुसर्या िदवशी ये णार्या
पन्नासाव्या िदवशी तु म्ही परमे श्वराकिरता नवे अन्नापर्ण आणावे .
17 त्यािदवशी तु म्ही आपल्या घरातून दोन दशां श एफाभर मै द्याच्या, खमीर घालून भाजले ल्या
दोन भाकरी ओवाळण्यासाठी आणाव्या; परमे श्वराकिरता हे पिहल्या उपजाचे अपर्ण होय. 18 एक
गोर्हा, दोन में ढे व प्रत्ये की एक वषार्ची सात नर कोकरे ही सवर् िनदोर्ष अशी घे ऊन त्यांचा
परमे श्वरासमोर अन्नापर्ण आिण पे यापर्णासोबत परमे श्वरासाठी हव्य म्हणून होम करावा. त्या
सु वािसक अपर्णामु ळे परमे श्वरास सं तोष होईल.
19 आिण पापापर्णासाठी एक बकरा व शां त्यपर्णासाठी प्रत्ये की एक वषार्ची दोन नर कोंकरे
अपार्िवत. 20 याजकाने ती अपर्णे प्रथम उपजाच्या भाकरीबरोबर त्या में ढ ांसह परमे श्वरासमोर
ओवाळावी; ती परमे श्वराकिरता पिवत्र आहे त; ती याजकाच्या वाट ाची व्हावी. 21 त्याच िदवशी
तु म्ही पिवत्र मे ळा भरवावा; तु म्ही कोणते ही काम करु नये ; तु मच्या प्रत्ये क घरासाठी हा तु म्हास
िपढ ानिपढ ा िनरं तरचा िनयम होय.
22 तसे च तु म्ही आपल्या जिमनीतील िपकाची कापणी कराल ते व्हा तु मच्या शे ताच्या
कोनाकोपर्यातील सार्या िपकाची कापणी करु नका आिण सरवा वे चू नका; गरीब व तु मच्या दे शातून
प्रवास करणार्या उपरी लोकांसाठी तो राहू द्या, मी तु मचा दे व परमे श्वर आहे !”
15

. 29:1-6
परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 24 “������� ������ ����: सातव्या मिहन्याचा
पिहला िदवस हा िवसाव्याचा पिवत्र िदवस असावा; त्यािदवशी पिवत्र मे ळा भरवावा व पिवत्र
स्मरणासाठी तु म्ही कण फुंकावी; 25 तु म्ही कोणते ही काम करु नये ; तर तु म्ही परमे श्वरास अपर्ण
अपार्वे.”
23 आणखी

†
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. 29:7-11
परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 27 “������� ��������� ����� ���� ��
������������� ���� ������ ������; त्यािदवशी पिवत्र मे ळा भरवावा; काही न
खाता आपल्या िजवांस दं डन करून नम्र व्हावे व परमे श्वरास अपर्ण अपार्वे.
28 त्यािदवशी तु म्ही कसले ही कामकाज करु नये कारण तो प्रायिश्चताचा िदवस आहे ; त्यािदवशी
तु मचा दे व परमे श्वर याच्यामोर तु मच्यासाठी प्रायिश्चत करण्यात ये ईल. 29 त्यािदवशी जो मनु ष्य
काही न खाता आपल्या िजवास ताडन करून आपणाला नम्र करणार नाही त्यास आपल्या लोकांतन
ू
बाहे र टाकावे .
30 त्यािदवशी कोणाही मनु ष्याने जर कसले ही काम केले तर मी दे व त्यास त्याच्या लोकातून
नाहीसा करीन. 31 तु म्ही अिजबात कसले ही काम करु नये ; तु म्ही जे थे कोठे राहत असाल ते थे
तु मच्या सवर् घराघरात तु म्हास हा िपढ ानिपढ ा कायमचा िनयम होय. 32 तो िदवस तु म्हास पिवत्र
िवसाव्याचा शब्बाथ िदवस व्हावा; त्यािदवशी तु म्ही काही न खाता आपल्या िजवास ताडन करावे व
नम्र व्हावे ; त्या मिहन्याच्या नवव्या िदवसाच्या सं ध्याकाळापासून सु रवात करून दुसर्या िदवशी
सं ध्याकाळपयर्ंत तु म्ही हा िवसाव्याचा िदवस पाळावा.”
26

. 29:12-40;
. 16:13-17
मोशे ला पु न्हा म्हणाला, 34 “������� ������ ����: सातव्या मिहन्याच्या
पं धराव्या िदवसापासून पु ढे सात िदवसपयर्ंत परमे श्वराकिरता मं डपाचा सण पाळावा; 35 पिहल्या
िदवशी पिवत्र मे ळा भरवावा; त्यािदवशी कसले ही काम करु नये . 36 सात िदवस परमे श्वरास अपर्ण
अपार्वे; आठव्या िदवशी दुसरा पिवत्र मे ळा भरवावा व त्या िदवशीही परमे श्वरास अपर्ण अपार्वे;
त्यािदवशी तु म्ही कसले ही काम करु नये .
37 परमे श्वराने हे सण ने मले ले आहे त: त्यािदवशी पिवत्र मे ळे भरवावे त; त्यामध्ये योग्य वे ळी
हव्य म्हणजे होमापर्ण, अन्नापर्ण, शां त्यपर्ण व पे यापर्ण परमे श्वरास अपार्वे. 38 परमे श्वराच्या
ने हमीच्या शब्बाथ पालना िशवाय अिधक म्हणून हे सणाचे िदवस तु म्ही साजरे करावे त; तु मची
सणाची अपर्णे ही तु मची नवस फेडीची अपर्णे, तु म्ही परमे श्वरास अपार्वयाच्या भे टी व इतर अपर्णे,
ह्यां च्यात भर घालणारी अपर्णे असावीत.
39 जिमनीचा उपज गोळा केल्यावर त्याच सातव्या मिहन्याच्या पं धराव्या िदवसापासून पु ढे सात
िदवसापयर्ंत परमे श्वराकिरता सण पाळावा; त्यातील पिहला िदवस व आठवा िदवस हे िवसाव्याचे
िदवस म्हणून पाळावे .
40 पिहल्या िदवशी तु म्ही झाडांची चां गली फळे , खजु रीच्या झावळ्या दाट पालवीच्या झाडां च्या
डहाळ्या आिण ओहळालगतचे वाळूं ज ही घे ऊन तु मचा दे व परमे श्वर यासमोर सात िदवस उत्सव
करावा. 41 प्रत्ये क वषीर् सात िदवस परमे श्वराकिरता हा सण पाळावा; तु मचा हा िपढ ानिपढ ा
कायमचा िनयम होय; सातव्या मिहन्यात हा सण पाळावा.
42 तु म्ही सात िदवस तात्पु रत्या उभारले ल्या मांडवात रहावे ; जन्मापासून जे इस्राएल आहे त
त्या सवार्नी मांडवात रहावे , 43 म्हणजे तु मच्या पु ढील िपढ ांना कळे ल की, मी इस्राएल लोकांस
िमसर दे शातून बाहे र आणले ते व्हा त्यांना तात्पु रत्या उभारले ल्या मांडवात रहावयास लावले . मी
परमे श्वर तु मचा दे व आहे !” 44 ते व्हा ह्याप्रमाणे परमे श्वराने ने िमले ले सण मोशे ने इस्राएल लोकांस
कळवले .
33 परमे श्वर
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1 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 2 “������� ������ ����� �� ��, दीप सतत ते वत राहन
ू

प्रकाश िमळावा म्हणून जै तन
ू ाचे हातकुटीचे शु द्ध ते ल त्यांनी तु झ्याकडे घे ऊन यावे .
3
अहरोनाने
दशर्नमं डपामध्ये
साक्षपटासमोरील
अं तरपटाबाहे र
परमे श्वरासमोर
सं ध्याकाळपासून सकाळपयर्ंत दीप सतत ते वत ठे वावा; हा तु मचा िपढ ानिपढ ा कायमचा
िनयम होय. 4 त्याने परमे श्वरासमोर शु द्ध सोन्याच्या दीपवृ क्षावरील िदवे सतत ते वत ठे वावे .
5 तू

मै दा घे ऊन त्याच्या बारा पोळ्या भाज; एक पोळी दोन दशमां श एफाभर सिपठाची करावी.
दोन रां गा करून एका रां गेत सहा सहा पोव्व्या शु द्ध सोन्याच्या मे जावर परमे श्वरासमोर
ठे वाव्यात.
7 प्रत्ये क रां गेवर धूप ठे व ह्यामु ळे परमे श्वरास अग्नींतन
ू केले ल्या अपर्णाचे ते प्रतीक असे ल.
8 प्रत्ये क शब्बाथ िदवशी अहरोनाने त्या, परमे श्वरासमोर मांडाव्या; इस्राएल लोकां च्या वतीने
हा सवर्काळचा करार होय. 9 ती भाकर अहरोन व त्याचे पु त्र ह्यांचा कायमचा वाटा होय; त्यांनी
ती पिवत्र िठकाणी खावी; कारण कायमच्या िनयमाप्रमाणे परमे श्वरास अिपर्लेल्या अपर्णांपैकी ती
त्यास परमपिवत्र होय.”
6 त्यां च्या

10 त्याकाळी

कोणा एका इस्राएली स्त्रीला िमसरी पु रुषापासून झाले ला एक मु लगा होता; तो
इस्राएली होता व इस्राएल लोकांपर् माणे वागत होता. तो छावणीत एका इस्राएल मनु ष्याशी
भांडू लागला. 11 तो इस्राएली स्त्रीचा मु लगा परमे श्वराच्या नां वाची िनं दा करून िशव्याशाप
दे ऊ लागला म्हणून लोकांनी त्यास मोशे कडे आणले . त्याच्या आईचे नाव शलोमीथ होते ; ती
दान वं शातील िदब्री ह्याची मु लगी होती; 12 त्याच्या सं बंधी परमे श्वराची आज्ञा स्पष्टपणे कळावी
म्हणून त्यांनी त्यास अटकेत ठे वले .
13 मग परमे श्वर दे व मोशे ला म्हणाला, 14 “������ ���� ��������� ��������
�������� ���������� ����; मग िजतक्यांनी ती िनं दा ऐकली िततक्यांना एकत्र
बोलावा; त्यांनी आपले हात त्या मनु ष्याच्या डोक्यावर ठे वावे ; आिण मग सवर् लोकांनी त्यास
दगडमार करून मारुन टाकावे .
15 तू इस्राएल लोकांस अवश्य सां ग की, जो कोणी आपल्या दे वाला िशव्याशाप दे ईल त्याने
आपल्या पापाची िशक्षा भोगावी. 16 जो कोणी परमे श्वराच्या नावाची िनं दा करील त्यास अवश्य
िजवे मारावे ; सवर् मं डळीने त्यास दगडमार करावी; तो परदे शीय असो िकंवा स्वदे शीय असो, त्याने
परमे श्वराच्या नावाची िनं दा केली तर त्यास अवश्य िजवे मारावे .
17 जर एखादा मनु ष्य दुसर्या मनु ष्यास ठार मारील तर त्यास अवश्य िजवे मारावे . 18 जर कोणी
ु
दसर्याच्या पशूस ठार मारील तर त्याने त्याच्या बदली दुसरा पशू दे ऊन भरपाई करावी.
19 जो कोणी एखाद्याला दुखापत करील त्यास उलट त्याच प्रकारची दुखापत करावी. 20 हाड
मोडल्याबद्दल हाड मोडणे , डोळ्याबद्दल डोळा, दाताबद्दल दात; ह्याप्रमाणे एखाद्याने कोणा
मनु ष्यास जी इजा केली असे ल त्याच प्रकारची इजा त्यास केली जावी. 21 पशूला ठार मारणार्याने
त्याची भरपाई करावी, पण मनु ष्य हत्या करणार्याला अवश्य िजवे मारावे .
22 परदे शीयांना व स्वदे शीयांना एकच िनयम लागू असावा; कारण मी परमे श्वर तु मचा दे व आहे !”
23 मोशे ने इस्राएल लोकांस ह्याप्रमाणे सां िगतल्यावर त्यांनी त्या िशव्याशाप दे णार्या मनु ष्यास
छावणीबाहे र ने ऊन दगडमार केला; अशाप्रकारे परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा िदल्याप्रमाणे
इस्राएल लोकांनी केले .

25
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25:1

152

ले वीय 25:25

पवर्तावर परमे श्वर मोशे ला म्हणाला,
लोकांस असे सां ग: मी तु म्हास दे त
असले ल्या दे शात तु म्ही जाऊन पोहोचाल त्यावे ळी दे शाने परमे श्वरासाठी पिवत्र शब्बाथ म्हणजे
पिवत्र िवसाव्याची वे ळ पाळावी.
3 सहा वष आपली शे ती करावी आिण सहा वष आपल्या द्राक्षमळ्याची छाटणी करावी आिण
त्याचे पीक जमा करावे ; 4 पण सातव्या वषीर् दे शाला िवसावा द्यावा म्हणजे परमे श्वराकिरता हा
पिवत्र शब्बाथाचा िवसावा असावा, त्यावषीर् शे ते पे रू नये त आिण द्राक्षमळयाची छाटणी करु
नये .
5 तु मचा हं गाम सं पल्यानं तर आपोआप उगवले ले ध्यान्य कापू नये ; आिण न छाटले ल्या
द्राक्षवे लीची फळे गोळा करु नये त; दे शाला ते वषर् िवसाव्याचे वषर् असावे . 6 तरी तु म्हास
शब्बाथाच्या वषार्त भरपूर अन्न िमळे ल व तु मच्या दासदासींना, तु मच्या मजु रांना व तु मच्याबरोबर
राहणार्या परदे शीयांनाही भरपूर अन्न िमळे ल; 7 आिण तु मची गायीगु रे व इतर पशू ह्यांनाही भरपूर
खाद्य िमळे ल.
8 तसे च तु म्ही सात वषार्चे सात गट मोजा-सात शब्बाथ वष-म्हणजे सात गु िणले सात इतकी वष
मोजा; तो एकोणपन्नास वषार्चा काळ होईल. 9 मग सातव्या मिहन्याच्या दहाव्या िदवशी म्हणजे
प्रायिश्चताचा िदवशी मोठ ा आवाजाचे में ढ ाचे िशं ग दे शभर सवर्तर् फुंकावे . 10 त्या पन्नासाव्या
वषार्ला पिवत्र मानावे , आिण दे शातील सवर् रिहवासी मु क्त झाल्याची घोषणा करावी; या वषार्ला
तु म्ही योबे ल म्हणावे ; या वषीर् तु म्ही आपापल्या वतनात व आपापल्या कुटु ं बात परत जावे .
11 हे पन्नासावे वष तु मच्यासाठी योबे ल *वषर् होय; त्यावषीर् तु म्ही काही पे रु नये , आपोआप
उगवले ले कापू नये आिण छाटणी न केले ल्या द्राक्षवे लीची फळे ही गोळा करु नये त; 12 कारण ते
योबे ल वषर् होय; ते तु म्हाकिरता पिवत्र वषर् असावे ; शे तात सापडे ल तो उपज तु म्ही खावा.
13 या योबे ल वषीर् तु म्ही सवार्न
ं ी आपापल्या वतनात परत जावे .
14 तु म्ही आपल्या शे जार्याला जमीन िवकाल िकंवा त्याच्याकडू न जमीन िवकत घ्याल ते व्हा
एकमे कावर अन्याय करु नका.
15 तु म्हास तु मच्या शे जार्याकडू न जमीन िवकत घ्यावयाची असे ल तर गे ल्या योबे ल वषार्पासून
िकती वष झाली ती मोजा; तु म्हास जमीन िवकावयाची असे ल तर योबे ल वषर् ये ईपयर्ंत ती िकती वष
पीक दे ईल ती मोजा; त्या वषार्वरुन खरे दी िवक् रीची िकंमत ठरिवता ये ईल, कारण तो फक्त पु ढच्या
योबे ल वषार्पयर्ंत पीक घे ण्याचे अिधकार तु म्हास िवकत आहे . 16 जर वष खूप असतील, तर िकंमत
जास्त असे ल. जर वष कमी असतील तर िकंमतही कमी असे ल. का? कारण तु मचा शे जारी तु म्हास
खरोखर फक्त काही िपकच िवकत आहे . पु ढच्या योबे लच्या वषीर् जमीन पु न्हा त्याच्या कुटु ं बाच्या
मालकीची होईल. 17 तु म्ही एकमे कां वर अन्याय करु नये ; तु म्ही परमे श्वराचे भय धरावे मी परमे श्वर
तु मचा दे व आहे !
18 माझ्या िवधी िनयमांची आठवण ठे वून ते पाळा म्हणजे मग तु म्ही आपल्या दे शात सु रिक्षत
रहाल; 19 आिण भूमी तु म्हाकिरता चां गले पीक दे ईल; मग तु म्हाकिरता भरपूर अन्न असे ल व तु म्ही
दे शात सु रिक्षत रहाल.
20 तु म्ही कदािचत म्हणाल, आम्ही पे रावयाचे नाही व पीक गोळा करावयाचे नाही, तर मग
सातव्या वषीर् खाण्याकिरता आम्हास काहीच राहणार नाही. 21 िचं ता करु नका! सहाव्या वषीर् मी
तु मच्यावर कृपा करीन व मी तु म्हास अशी बरकत दे ईन की जमीन तु म्हास तीन वषार्चे पीक दे ईल.
22 मग आठव्या वषीर् तु म्ही पे राल तोपयर्ंत तु म्ही जु ना साठा खात रहाल, नवव्या वषार्चे पीक हाती
ये ईपयर्ंत तु म्ही जु ना साठा खात रहाल.
23 जमीन खरोखर माझी आहे ; म्हणून ती तु म्हास कायमची िवकता ये णार नाही; तु म्ही परके व
उपरी म्हणून माझ्या आश्रयाला आला आहा; 24 म्हणून तु झ्या वतनाच्या सवर् व्यवहारात िवकले ली
जमीन परत सोडवून त्यां च्या घराण्यातील कुळाला परत िमळण्याची तरतु द करावी. 25 तु झा
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कोणी भाऊबं द कंगाल झाला आिण त्याने आपल्या वतनातील मालम े चा काही भाग िवकला
तर त्याच्या सगळ्यात जवळच्या नातलगाने पु ढे ये ऊन आपल्या नातलगाकिरता खं डणी भरुन ती
मालम ा परत िवकत घे ऊन सोडवावी.
26 आपल्या वतनाचा भाग सोडवून घ्यावयास एखाद्या मनु ष्यास आपला जवळचा नातलग
नसे ल परं तु तो भाग सोडवून घ्यावयास त्याची स्वत:ची ऐपत वाढली असे ल. 27 तर त्याने जमीन
िवकल्यापासूनची वष मोजावीत आिण त्यांची सं ख्या पाहन
ू त्या जिमनीसाठी िकती िकंमत द्यायची
ते ठरवावे आिण ज्याला त्याने जमीन िवकली असे ल त्यास िशल्लक रािहले ली रक्कम द्यावी.
28 पण ते वतन परत िमळिवण्याची त्यास ऐपत नसे ल तर आपली जमीन त्याने योबे ल वषार्पयर्ंत
िवकत घे णार्याच्या ताब्यात राहू द्यावी; योबे ल वषीर् ती सु टेल आिण मग ते वतन परत योग्य
मालकाकडे जाईल.
29 एखाद्या मनु ष्याने तटबं दीच्या नगरात असले ले आपले घर िवकले , तर ते िवकल्यावर एक
वषार्च्या आत सोडवून परत घे ण्याचा त्यास हक्क आहे , व तो हक्क एक वषर्भर राहील. 30 परं तु वषर्
सं पण्याच्या आत त्याने ते सोडिवले नाहीतर तटबं दीच्या नगरातले ते घर िवकत घे णार्याचे होईल
व िपढ ानिपढया त्याच्या वं शात कायम राहील; योबे ल वषीर् ते आपल्या पिहल्या मालकाकडे परत
जाणार नाही.
31 तटबं दी नसले ली नगरे उघड ा शे तासमान समजली जावी; म्हणून त्यातील घरे योबे ल
वषीर् ते परत िवकत घे तले जातील व त्यां च्या पिहल्या मालकाकडे जातील. 32 परं तु ले व्यां च्या
नगरािवषयी म्हणावयाचे झाले तर त्यातील घरे ले व्यांना पािहजे ते व्हा सोडिवता ये तील.
33 एखाद्या ले व्याच्या वतनाच्या नगरातले घर जर कोणी िवकत घे तले व ते त्यास सोडवता आले
नाही तर ते घर योबे ल वषीर् परत त्या ले व्याचे च होईल; कारण ले व्यां च्या वतनाच्या नगरातली
घरे च काय ती ले वी वं शाची वतने होत; ती इस्राएल लोकांनी त्यांना िदले ली आहे त. 34 ले वी
लोकां च्या नगराभोवतीच्या िशवारातल्या जिमनी व कुरणे िवकता ये णार नाहीत; ती कायमची
त्यां च्या मालकीची होत.
35 तु झा एखादा भाऊबं द, त्याचे स्वत:चे पोट दे खील भरता ये ऊ नये , इतका कंगाल झाला तर तू
त्यास परक्या िकंवा उपर्याप्रमाणे तु झ्याजवळ राहू द्यावे ; 36 त्यास तू पै से दे शील तर त्यावर व्याज
घे ऊ नको. परमे श्वर दे वाचे भय धर व आपल्या भाऊबं दाला आपल्यापाशी राहू दे . 37 तू त्यास उसने
िदले ल्या पै शां वर व्याज घे ऊ नको आिण त्यास िवकले ल्या अन्न धान्यावर नफा काढण्याचा प्रयत्न
करु नको. 38 मी परमे श्वर तु मचा दे व आहे ; तु म्हास कनान दे श द्यावा व तु मचा दे व व्हावे म्हणून मी
तु म्हास िमसर दे शातून बाहे र आणले .
39 तु झा एखादा भाऊबं द तु झ्यासमोर इतका कंगाल झाला की त्याने स्वत:ला तु ला दास म्हणून
िवकले तर त्यास गु लामाप्रमाणे राबवून घे ऊ नको; 40 योबे ल वषार्पयर्ंत त्याने मजु राप्रमाणे
िकंवा उपर्याप्रमाणे तु झ्यापाशी रहावे व तु झी से वाचाकरी करावी. 41 त्यावषीर् त्याने आपल्या
मु लांबाळासह तु झ्यापासून िनघून आपल्या वाडविडलां च्या वतनात परत जावे .
42 कारण ते माझे दास आहे त! मी त्यांना िमसर दे शातून सोडवून बाहे र आणले ; त्यांनी पु न्हा
दास होऊ नये . 43 तू धनी म्हणून त्याच्यावर कठोरपणाने अिधकार चालवू नको; आपल्या दे वाचे
भय धर. 44 तु मच्या दासदासी; तु मच्या दे शासभोवतीच्या राष्ट् रातून तु म्ही आपणासाठी गु लाम
आणावे .
45 तसे च तु मच्या दे शात राहणार्या परदे शीय िकंवा उपर्या लोकां च्या कुटु ं बात जन्मले ली
मु ले तु म्ही गु लाम म्हणून िवकत घ्यावी; ती तु मची मालम ा होतील; 46 तु म्ही त्यांचा ताबा
आपल्यामागे आपल्या मु लांना द्यावा म्हणजे ते तु मच्या मु लांचे दासदासी होतील; त्या लोकांस
तु म्ही कायमचे गु लाम करून घ्यावे ; पण तु मच्या इस्राएल भाऊबं दानी आपला अिधकार
एकमे कां वर कठोरपणाने चालवू नये .
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तु झा एखादा परदे शीय िकंवा उपरी शे जारी धनवान झाला व त्याच्यापाशी असले ला
तु झा एखादा बं ध ू कंगाल होऊन त्याने स्वत:स तु म्हामध्ये राहत असणार्या त्या परदे शीयाला
िकंवा परदे शीयाच्या कुटु ं बातील एखाद्याला गु लाम म्हणून िवकले असे ल; 48 तर त्यांची िवक् री
झाल्यावरही त्यास स्वत:ला सोडवून घे ण्याचा हक्क राहील; त्याच्या भाऊबं दापै की कोणासही
त्यास सोडवता ये ईल.
49 िकंवा त्याचा चु लता, चु लत भाऊ अथवा त्याच्या कुळापै की कोणी जवळचा नातलग ह्यांना
त्यास सोडवता ये ईल िकंवा तो स्वत:च धनवान झाला तर त्यास स्वत: पै से भरुन स्वत:ची सु टका
करून घे ता ये ईल. 50 त्यास िवकत घे णार्या परदे शीयाच्या बरोबर त्याने आपल्या िवक् रीच्या
वषार्पासून योबे ल वषार्पयर्ंत िहशोब करावा आिण वषार्च्या सं ख्ये पर् माणे िवक् रीची िकंमत ठरवावी;
कारण खरे पाहता त्या मालकाने त्यास फक्त थोडी वष मजु राच्या रोजाप्रमाणे लावल्यासारखे च
आहे !
51 योबे लास बरीच वष असतील तर िवक् रीच्या रकमे तन
ू आपल्या मु क्तते चे मोल त्या वषार्च्या
सं ख्ये च्या प्रमाणात त्यास परत द्यावे ; ते वषार्च्या सं ख्ये वर अवलं बन
ू राहील. 52 योबे लास थोडीच
वष असतील तर त्याने मूळ िकंमतीपै की थोडाच भाग परत करावा.
53 त्याने आपल्या मालकापाशी सालादाराप्रमाणे रहावे ; तु मच्यासमोर त्याच्या मालकाचा
अिधकार कठोरपणाने तु म्ही त्याच्यावर चालू दे ऊ नये . 54 जरी त्या मनु ष्यास पु न्हा कोणी िवकत
घे तले नाही, तरी तो स्वतं तर् होईल. योबे ल वषीर् तो व त्याची मु लेबाळे मु क्त होतील. 55 कारण
इस्राएल लोक माझे दास आहे त; त्या माझ्या दासांना मी िमसर दे शातून बाहे र आणले आहे . मी
तु मचा दे व परमे श्वर आहे !
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1 तु म्ही आपणासाठी मूतीर् करु नका, तसे च कोरीव मूतीर् िकंवा स्तं भ आकृती कोरले ला पाषाण पूजा

करण्यासाठी आपल्या दे शात, उभारू नका कारण मी परमे श्वर तु मचा दे व आहे . 2 तु म्ही माझ्या
पिवत्र िवसाव्याच्या िदवसाची पिवत्र शब्बाथांची आठवण ठे वून तो पाळावा आिण माझ्या
पिवत्र स्थांनािवषयी आदर बाळगावा. मी परमे श्वर आहे .
3 तु म्ही आठवण ठे वून माझ्या िनयमाप्रमाणे चालावे व माझ्या आज्ञा पाळाव्या, 4 तु म्ही असे
कराल तर मी तु मच्यासाठी योग्य वे ळी पाऊस पाडीन; जमीन आपले पीक दे ईल व मळ्यातील
झाडे आपापली फळे दे तील.
5 तु म्ही द्राक्षां च्या हं गामापयर्ंत धान्याची मळणी करीत रहाल आिण पे रणीच्या िदवसापयर्ंत
द्राक्षांची तोडणी करीत रहाल. मग खाण्याकिरता तु म्हाजवळ भरपूर अन्न असे ल, आिण तु म्ही
आपल्या दे शात सु रिक्षत रहाल. 6 मी तु मच्या दे शाला शांतता दे ईन; तु म्ही शांतीने झोपी जाल;
तु म्हास कोणाची भीती वाटणार नाही, मी िहं सर् पशूंना तु मच्या दे शाबाहे र ठे वीन आिण तु मच्या
दे शावर कोणी सै न्य चाल करून ये णार नाही.
7 तु म्ही तु मच्या शत्रूंचा पाठलाग कराल व त्यांचा पराभव कराल. तु म्ही तु मच्या तलवारींनी
त्यांचा वध कराल. 8 तु मच्यातील पाच जण शं भरांना व शं भरजण दहा हजारांना पळवून लावतील.
तु म्ही तु मच्या शत्रूंचा पराभव कराल, व तु मच्या तलवारीने त्यांना ठार माराल.
9 मग मी तु मच्याकडे वळे न व तु म्हास भरपूर सं तती दे ईन आिण तु मच्याशी केले ला माझा करार
पक्का करीन; 10 तु म्हास मु बलक धान्य िमळे ल व ते वषर्भर पु रुन उरे ल. तु म्हास नवीन धान्य
आल्यावर जु ने बाहे र काढावे लागे ल म्हणजे नवीन धान्य ठे वावयास जागा िमळे ल.
11 मी तु म्हामध्ये माझी वस्ती करीन; आिण मी तु मचा ितरस्कार करणार नाही. 12 मी तु मच्यामध्ये
चाले न आिण तु मचा दे व होईन, आिण तु म्ही माझे लोक व्हाल. 13 मी परमे श्वर तु मचा दे व आहे .
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िमसर दे शात तु म्ही गु लाम होता. मी तु म्हास िमसर दे शातून बाहे र काढले ; गु लाम म्हणून काम
करताना जड वजनांचा भार वाहन
ू तु म्ही वाकू न गे ला होता. परं तु तु मच्या खां द्यावरील जोखड
मोडू न मी तु म्हास पु न्हा ताठ चालवले आहे !
14 परं तु जर तु म्ही माझे ऐकले नाही व या सवर् आज्ञा पाळल्या नाहीत; 15 तु म्ही जर माझे िविध
मानण्यास नकार िदला व माझ्या आज्ञा पाळण्याचे तु च्छ मानले , आिण माझ्या सवर् आज्ञा अमान्य
करून माझा करार मोडला.
16 जर तु म्ही तसे कराल तर मग तु म्हावर भयं कर सं कटे ये तील असे मी करीन; क्षयरोग व ताप
ह्यानी मी तु म्हास पीडीन; ती तु मची दृष्टी नष्ट करतील, व तु मचा जीव घे तील; तु म्ही िबयाणे पे राल
पण तु म्हास यश िमळणार नाही तु म्हास पीक िमळणार नाही आिण तु मचे शत्रू तु मचे धान्य खाऊन
टाकतील. 17 मी माझे मु ख तु मच्यािवरुध्द करीन, म्हणून तु मचे शत्रू तु मचा पराभव करतील; जे
लोक तु मचा द्वे ष करीतात ते तु मच्यावर अिधकार गाजवतील, आिण कोणी तु मचा पाठलाग करत
नसतानाही तु म्ही पळाल.
18 या नं तरही जर तु म्ही माझ्या आज्ञा पाळणार नाही; तर तु मच्या पापाबद्दल मी तु म्हास सातपट
िशक्षा करीन. 19 मी तु मच्या बळाचा गवर् मोडू न टाकीन; तु मचे आकाश लोखं डासारखे व तु मची
जमीन िपतळे सारखी करीन. 20 तु म्ही खूप कष्ट कराल पण त्याचा काही उपयोग होणार नाही;
कारण तु मची जमीन पीक दे णार नाही व तु मची झाडे फळे दे णार नाहीत.
21 तरीसु ध्दा तु म्ही माझ्यािवरूद्ध वागाल व माझ्या आज्ञा पाळण्यास नकार द्याल तर मी तु म्हावर
तु मच्या पापां च्या मानाने सातपट अिधक सं कटे आणीन. 22 मी तु मच्यावर िहं स्त्र पशू पाठवीन
आिण ते तु मच्या मु लांबाळांना उचलून घे ऊन जातील; ते तु मच्या गु राढोरांचा नाश करतील; आिण
तु मची सं ख्या कमी करतील. त्यामु ळे तु मचे रस्ते ओस पडतील.
23 एवढे करुनही तु म्ही माझ्या िशक्षणाचा स्वीकार केला नाही परं तु माझ्या िवरुध्द चालत
रािहलात, 24 तर मी ही तु मच्यािवरुध्द होईन आिण, मीच तु मच्या पापाबद्दल तु म्हास सातपट
ताडण करीन.
25 मी तु मच्यावर तलवार आणीन ती करार मोडल्याचा बदला घे ईल. तु म्ही आपआपल्या नगरां त
जमा व्हाल, ते व्हा मी ते थे तु मच्यावर आजार पाठवीन, आिण तु म्ही तु मच्या शत्रुच्या बळामु ळे
पराभु त व्हाल. 26 मी तु मच्या धान्याचा पु रवठा बं द करील ते व्हा दहा िस्त्रया एकाच चु लीवर
तु मची भाकर भाजतील व ती तु म्हास तोलून दे तील; ती तु म्ही खाल पण तु म्ही तृ प्त होणार नाही.
27 एवढे सवर् करुनही तु म्ही माझे ऐकले नाही व तु म्ही माझ्यािवरूद्ध वागला, 28 तर मग सं तापून
मी तु मच्यािवरुध्द चाले न आिण तु मच्या पापाबद्दल तु म्हास सातपट िशक्षा करीन!
29 तु मच्या मु लांचे व मु लींचे मांस खाण्याची पाळी तु म्हावर ये ईल. 30 तु मच्या पु जे ची उच्चस्थाने
मी नष्ट करीन; तु मच्या धूपवे द्या फोडू न टाकीन आिण तु मच्या मूतीर्च्या मढ ां वर तु मची मढी
टाकीन; मला तु मचा वीट ये ईल.
31 मी तु मची नगरे नष्ट करीन, तु मची पिवत्र स्थळे ओसाड करीन. तु मच्या सु वािसक द्रव्याचा
वास मी घे णार नाही. 32 मी तु मचा दे श ओसाड करीन; हे पाहन
ू तु मच्या दे शात राहण्यास ये णारे
तु मचे शत्रू चिकत होतील. 33 परराष्ट् रांमध्ये मी तु मची पां गापां ग करीन; मी माझी तलवार उपसून
तु मच्या पाठीस लागे न. तु मच्या दे शाचा नाश होईल आिण तु मची शहरे ओसाड पडतील.
34 िजतके िदवस दे श ओसाड पडू न राहील आिण तु म्ही आपल्या शत्रूंच्या दे शात रहाल
िततके िदवस तु मचा दे श आपले शब्बाथ उपभोगीत राहील. 35 दे श ओसाड असे पयर्ंत तु म्ही
राहत असताना तु मच्या शब्बाथांनी िमळाला नाही इतका िवसावा त्यास िमळे ल. 36 तु मच्यातील
जे उरतील त्यां च्या मनात ते शत्रुंच्या दे शात असता मी अशी िभती घालीन की, उडणार्या
पाचोळ्याच्या आवाजाने ते पळू न जातील, तलवार पाठीमागे लागल्यासारखे ते पळतील; कोणी
पाठीमागे लागले नसतांनाही ते पडतील.

26:37

156

ले वीय 27:12

37

कोणी पाठीस लागले नसतांनाही तलवार पाठीस लागल्याप्रमाणे अडखळू न एकमें कावर
पडतील. तु मच्या शत्रूिवरूद्ध उभे राहण्याइतके बळ तु मच्यात नसणार. 38 राष्ट् राराष्ट् रात पां गन
ू
तु मच्या शत्रूंच्या दे शात तु म्ही नाहीसे व्हाल. 39 ते व्हा उरले ले त्यां च्या शत्रूंच्या दे शात आपल्या
पापामु ळे खं गत जातील आिण त्यांचे वाडवडील जसे त्यां च्या पापात खं गले त्याप्रमाणे ते आपल्या
पापात खं गत जातील.
40 परं तु कदािचत ते आपली पापे व आपल्या वाडवडीलांची पापे व त्यांनी माझ्यािवरूद्ध अपराध
केला व माझ्या िवरुध्द चालले हे कबूल करतील. 41 या कारणामु ळे, मीही त्यां च्यािवरुद्ध होऊन,
त्यांना त्यां च्या शत्रूंच्या दे शात आणले असे ते कबूल करतील आिण त्यांचे अशु द्ध हृदय लीन
होऊन ते आपल्या पापांबद्दलची िशक्षा मान्य करतील. 42 ते व्हा जो करार मी याकोबाशी केला
तो मी आठवे न तसे च इसहाकाशी केले ला करार व अब्राहाम ह्याच्याशी केले ला करार यांची मी
आठवण करीन व त्या दे शाचीही मी आठवण करीन.
43 त्यां च्यावाचून दे श ओस पडे ल आिण ओस असे पयर्ंत तो आपल्या शब्बाथांचा िवसावा
उपभोगीत राहील; त्यांनी माझे िवधी मानण्यास नकार िदला व माझे िनयम तु च्छ ले खले म्हणूनच
त्यांना त्यां च्या पापाचा दं ड भरावा लागे ल.
44 इतके असताही ते त्यां च्या शत्रुंच्या दे शात असताना, त्यांचा सपूंणर् नाश करावा व त्यां च्याशी
केले ला करार अगदी मोडू न टाकावा, एवढा त्यांचा मी नकार करणार नाही, कारण मी परमे श्वर
त्यांचा दे व आहे . 45 त्यां च्याकिरता मी त्यां च्या वाडविडलां शी केले ल्या कराराची आठवण करीन,
कारण मी त्यांचा दे व व्हावे म्हणून त्यां च्या वाडविडलांना िमसर दे शातून बाहे र आणले आिण हे सवर्
इतर राष्ट् रांनी पािहले आहे . मी परमे श्वर आहे !
46 हे िवधी, िनयम व िनबर्ंध परमे श्वराने इस्राएल लोकांसाठी िदले . हे िनयम परमे श्वर व
इस्राएल लोक ह्यां च्यामधील करार आहे . हे िनयम परमे श्वराने सीनाय पवर्तापाशी मोशे ला िदले
ते हे च होत मोशे ने हे िनयम इस्राएल लोकांस सां िगतले .

27
1 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 2 इस्राएल लोकांस सां ग:

एखाद्या मनु ष्याने परमे श्वरास मानवाचा
िवशे ष नवस केला तर त्या मनु ष्याचे मोल याजकाने याप्रमाणे ठरवावे .
3 वीस ते साठ वष वयाच्या आतील पु रुषाचे मोल पिवत्रस्थानातील शे केलाच्या चलनाप्रमाणे
पन्नास शे केल रुपे असावे , 4 आिण त्याच वयाच्या स्त्रीचे मोल तीस शे केल रुपे असावे .
5 मु लगा पाच वष ते वीस वषार्ंच्या आतील वयाचा असे ल तर त्याचे मोल वीस शे केल रुपे व
मु लीचे दहा शे केल रुपे असावे . 6 मु लगा एक मिहन्याहन
ू मोठा व पाचवषार्हन
ू लहान असला तर
त्याचे मोल पाच शे केल रुपे व मु लीचे तीन शे केल रुपे असावे .
7 साठ वष वा साठ वषार्हन
ू अिधक वष वयाच्या पु रुषाचे मोल पं धरा शे केल रुपे व स्त्रीचे दहा
शे केल रुपे असावे . 8 परं तु तू ठरिवले ले मोल न दे ण्याइतका कोणी गरीब असे ल तर त्यास याजकापु ढे
आणावे ; आिण याजकाने नवस करणार्याच्या ऐपतीप्रमाणे नवसाच्या मानवाचे मोल ठरवावे .
9 काही पशू परमे श्वरास अपर्ण करता ये तात त्यापै की कोणी एखाद्या पशूचा नवस केला तर
परमे श्वरास अपार्वयाचा असा प्रत्ये क प्राणी पिवत्र समजावा. 10 त्याने तो बदलू नये िकंवा
त्याच्या ऐवजी दुसरे काही दे ण्याचा प्रयत्न करु नये . त्याने वाईट पशू ऐवजी चां गला िकंवा
चां गल्याबद्दल वाईट असा बदल करू नये त्याने जर तसा बदल करण्याचा प्रयत्न केला तर मग ते
दोन्ही पिवत्र होतील व दोन्ही परमे श्वराच्या मालकीचे होतील.
11 काही पशू परमे श्वरास अपर्ण करावयास योग्य नसतात ते अशु द्ध असतात कोणी अशु द्ध
पशूपैकी एखादा परमे श्वरास अपर्ण करावयास आणला तर त्याने तो याजकाकडे आणावा. 12 तो
पशू चां गला असो िकंवा वाईट असो याजकाने त्याचे मोल ठरवावे ; याजक ठरवील ते त्याचे मोल
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समजावे .
पण नवस करणार्याला तो पशू सोडवावयाचा असला तर त्या िकंमतीत आणखी
एकपं चमां श भर घालून त्याने तो सोडवावा.
14 एखाद्याने आपले घर परमे श्वरास वािहले तर ते चां गले असो िकंवा वाईट असो याजकाने त्या
घराचे मोल ठरवावे ; याजक ठरवील ते त्याचे मोल समजावे . 15 परं तु घर वाहणार्याला ते सोडवून
परत घ्यावयाचे असे ल तर त्याने , याजकाने ठरवले ल्या िकंमतीत एकपं चमां श भर घालून ते सोडवावे ;
मग ते घर त्याचे होईल.
16 एखाद्याने आपल्या शे तीचा काही भाग परमे श्वरास वािहला तर त्यामध्ये िकती िबयाणे पे रले
जाते त्यावरुन त्याचे मोल ठरे ल*; एक होमर†, सु मारे सहा बु शे ल जवासाठी पन्नास शे केल रुपे
अशी िकंमत असावी.
17 योबे ल वषार्पासून त्याने आपले शे त दे वाला वािहले तर याजक ठरिवल त्याप्रमाणे त्याचे मोल
होईल. 18 परं तु योबे ल वषार्नंतर जर एखाद्याने आपले शे त परमे श्वरास वािहले तर पु ढच्या योबे ल
वषार्पयर्ंत िजतकी वष उरली असतील िततक्या वषार्चा िहशोब करून याजकाने त्याचे नक्की मोल
ठरवावे .
19 शे त वाहणार्याला, मोल दे ऊन आपले शे त सोडवून परत घ्यावयाचे असले तर त्याच्या
ठरवले ल्या िकंमतीत एकपं चमां श भर घालून त्याने ते सोडवावे . मग ते शे त परत त्याच्या मालकीचे
होईल. 20 त्याने ते शे त सोडिवले नसे ल िकंवा दुसर्या कोणाला ते िवकले असे ल तर त्या पिहल्या
मालकाला ते सोडवून घे ता ये णार नाही; 21 पण योबे ल वषीर् ते शे त परत िवकत घे तले नाही
ते व्हा पूणर्पणे समिपर्त केले ल्या शे ताप्रमाणे परमे श्वराकिरता ते पिवत्र ठरे ल, अथार्त ते याजकाचे
कायमचे वतन होईल.
22 स्वत:च्या कुळाचे नसले ले म्हणजे एखाद्याने स्वत: खरे दी केले ले शे त त्यास परमे श्वराकिरता
अपर्ण करावयाचे असे ल, 23 तर याजकाने योबे ल वषार्पयर्ंत त्याचा िहशोब करावा व िजतके मोल
ठरे ल िततके परमे श्वराकिरता पिवत्र समजून त्याने त्याच िदवशी ते दे ऊन टाकावे .
24 ज्याच्याकडू न त्याने ते शे त पिहल्यांदा खरे दी केले ले असे ल म्हणजे ज्याच्या वतनाचे ते असे ल
त्याच्या ताब्यात ते योबे ल वषीर् परत जावे . 25 मोल दे ताना ते पिवत्रस्थानातील चलनाप्रमाणे
ठरिवले ले असावे . शे केल म्हणजे वीस गे रा.
26 लोकांस गु रे ढोरे , शे रडे मेढंरे िवशे ष दे णग्या म्हणून अपर्ण करता ये तील परं तु त्यापै की प्रथम
जन्मले ला नर परमे श्वराचा ठरले ला आहे च; त्याला, ते िवशे ष भे ट म्हणून वाहू शकणार नाहीत.
27 तो प्रथम जन्मले ला नर अशु द्ध पशूपैकी असला तर याजकाने ठरवले ल्या मोलात एकपं चमां श
भर घालून अपर्ण करणार्याने तो सोडवावा; पण तो सोडवीत नसला तर याजकाने ठरवले ल्या
िकंमतीला तो िवकू न टाकावा.
28 लोक परमे श्वरास काही िवशे ष दे णगी दे तात, ती दे णगी माणसे , पशू िकंवा वतनांची शे ते या
प्रकारची असे ल, ती दे णगी परमे श्वराचीच आहे ; ती सोडवून परत घे ता ये णार नाही िकंवा िवकता
ये णार नाही. 29 ती वािहले ली िवशे ष दे णगी मानव प्राण्यांपैकी असे ल तर त्या मानवाला सोडवून
घे ता ये णार नाही; त्याचा अवश्य वध करावा.
30 भूमीच्या सवर् उत्पन्नाचा एक दशां श भाग म्हणजे , शे तातील सवर् उपज, आिण झाडे , वे ली
यांची फळे ह्यांचा एक दशां श भाग परमे श्वराकिरता पिवत्र आहे . 31 म्हणून एखाद्याला आपला
एक दशां श भाग सोडवून घ्यावयाचा असला तर त्याच्या िकंमतीत एक पं चमां शाची भर घालून
त्याने तो सोडवावा.
32 गु रे ढोर िकंवा शे रडे मेंढरे ह्यापै की ज्यांची गणना काठीखालून चालवून होते अशा प्रत्ये क
दहांपैकी एक पशू याजक घे ईल. प्रत्ये क दहावे जनावर परमे श्वराचे वे गळे केले ले असे ल.
33 िनवडले ला पशू चां गला आहे िकंवा वाईट आहे या िवषयी त्याच्या धन्याने िचं ता करु नये िकंवा
13
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त्यास बदलू नये ; त्याने बदल करावयाचे ठरिवले तर मग तो पशू व त्याच्या बदलीचा पशू असे दोन्ही
पशू परमे श्वराकिरता पिवत्र होतील; िकंमत दे ऊन ते सोडिवता ये णार नाहीत.
34 परमे श्वराने इस्राएल लोकांकिरता सीनायपवर्तावर मोशे ला िदले ल्या आज्ञा याच आहे त.
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Numbers
गणना

The Fourth Book of Moses
मोशेने िलिहलेले चौथे पु स्तक
सावर्भौम यहद
ू ी आिण िख्रस्ती परं परे नु सार मोशे ला गणना या पु स्तकाचे ले खकत्व प्राप्त होते .
पु स्तकात अने क आकडे वारी, लोकसं ख्ये ची मोजणी, वं श आिण याजाकांची आकडे वारी आिण इतर
सं ख्यात्मक मािहती समािवष्ट आहे . िनगर्मच्या दुसर्या वषार्पासून 38 वषार्प
ं यर्ंतचा काळाचे वणर्न
गणना पु स्तकात केले आहे , जे व्हा नवीन िपढी प्रितज्ञावत िदले ल्या जमीनीत प्रवे श करण्यास
तयार असे ल ते व्हा िनगर्मनं तर 40 व्या वषीर् सीनाय पवर्तावर राष्ट् र छावणीत असे ल. यािशवाय,
हे पु स्तक केवळ दुसर्या वषार्च्या इितहासाचे तपशील दे ते आिण 40 वषार्ंच्या भटकंतीनं तर 38 वष
शांत राहते .
साधारण इ. पू. 1446 - 1405.
सीनाय पवर्तावर छावणीत असताना इस्त्राएली लोक िमसर दे शामधून बाहे र पडल्यावर
दुसर्या वषार्च्या सु रवातीला पु स्तकाच्या घटनांची सु रुवात झाली (1:1).
प्रितज्ञावत िदले ल्या जमीनीत आपला प्रवास नोंदवण्यासाठी इस्त्राएल लोकांची ही सं ख्या
िलिहण्यात आली होती; पण पिवत्र शास्त्राच्या सवर् भावी वाचकांना याची आठवण करून िदली
की आपण स्वगार्च्या िदशे ने प्रवास करताना दे व आमच्याबरोबर आहे .
मोशे ने त्या िपढीला िवश्वासाद्वारे दे वाने प्रितज्ञावत िदले ली जमीन घे ण्यास प्रोत्सािहत
करण्यासाठी दुसरी िपढी प्रितज्ञावत िदले ल्या जमीनीत प्रवे श करण्यास तयार होती म्हणून गणना
हे पु स्तक िलिहले (गणना 33:2). गणना दे खील राष्ट् राला परमे श्वराचा िनःस्वाथर् िवश्वासूपणा
दशर्िवते . ज्यावे ळी पिहली िपढी कराराच्या आशीवार्दांना नाकारते , त्यावे ळी दे व करार करण्यासाठी
िवश्वासू आहे . त्यां च्या तक् रारी व बं डखोरपणा असूनही, तो अद्यापही दे शाला आशीवार्द दे तो
आिण दुसर्या िपढीला त्याच्या अिभवचनाची पूतर्ता करतो.
प्रवास
रूपरे षा
1. प्रितज्ञावत िदले ल्या जमीनीत प्रस्थान करण्याची तयारी — 1:1-10:10
2. िसनाय ते कादे शापासून प्रवास — 10:11-12:16
3. बं डखोरपणामु ळे होणार्या िवलं बाचा पिरणाम — 13:1-20:13
4. कादे श पासून मवाबाच्या खोर्यापयर्ंत प्रवास — 20:14-22:1
5. प्रितज्ञावत िदले ल्या जमीनीत जाण्याचा अं दाज घे ऊन मवाबामध्ये इस्त्राएल — 22:232:42
6. िविवध बाबींशी सं बंिधत पिरिशष्ट — 33:1-36:13
2
. 24:1-19; 2
. 21:20
इस्राएल लोक िमसर दे शातून िनघाल्यावर दुसर्या वषार्च्या दुसर्या मिहन्याच्या पिहल्या
िदवशी सीनाय रानातील दशर्नमं डपामध्ये परमे श्वर मोशे शी बोलला; परमे श्वर म्हणाला, 2 सवर्
1
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इस्राएली लोकां च्या मं डळीची िशरगणती कर; प्रत्ये क पु रुषाचे नां व, त्याचे कू ळ आिण त्याच्या
वाडविडलांचे घराणे ह्याच्यासह त्यां च्या नावांची यादी कर. 3 वीस वषार्चे िकंवा त्याहन
ू अिधक
वयाचे िजतके पु रुष सै न्यात जाण्यायोगे इस्राएलात असतील त्या सवार्ची त्यां च्या सै न्याप्रमाणे
तू आिण अहरोन िमळू न गणती करा.
4 प्रत्ये क वं शातला एक पु रुष जो आपल्या विडलां च्या घराण्याचा प्रमु ख असे ल तो तु म्हास
मदत करील. 5 तु मच्याबरोबर राहन
ू तु म्हास मदत करणार्यांची नावे हीः
रऊबे न वं शातला, शदे युराचा मु लगा अलीसूर; 6 िशमोन वं शातला सु रीशाद्दै चा मु लगा शलूमीये ल.
7 यहद
ू ा वं शातला अम्मीनादाबाचा मु लगा नहशोन;
वं शातला सु वाराचा मु लगा नथने ल;
वं शातला हे लोनाचा मु लगा अलीयाब.
10 योसे फ पु त्राच्या वं शात म्हणजे एफ् राइम वं शातला अम्मीहद
ू ाचा मु लगा अलीशामा, आिण
मनश्शे वं शातला पदाहसु राचा मु लगा गमलीये ल.
11 बन्यामीन वं शातला िगदोनीचा मु लगा अबीदान.
12 दान वं शातला अम्मीशाद्दै चा मु लगा अहीएजर;
13 आशे र वं शातला आक् रानाचा मु लगा पागीये ल;
14 गाद वं शातला दगु वे लाचा मु लगा एल्यासाप;
15 नफताली वं शातला एनानाचा मु लगा अहीरा.
16 हे लोकां तन
ू िनवडले ले माणसे होती, त्यां च्या पूवर्जां च्या वं शाचे अिधपती होते . ते
इस्राएलाच्या कुळाचे प्रमु ख होते .
17 ज्यां च्या नावाची नोंद होती त्या मनु ष्यांना मोशे व अहरोन ह्यानी आपल्याबरोबर घे तले ;
18 आिण त्यांनी दुसर्या मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी सवर् मं डळीस एकत्र जमिवले ; मग
इस्राएलाच्या कुळांपर् माणे व त्यां च्या विडलां च्या घराण्यांपर् माणे त्यांची नोंद करण्यात आली.
वीस िकंवा त्यापे क्षा जास्त वय असले ल्यांची यादी करण्यात आली. 19 परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा
िदली होती अगदी त्याप्रमाणे त्याने सीनाय रानात त्यांची गणती केली.
20 इस्राएलाचा ज्ये ष्ठ मु लगा रऊबे न ह्याच्या वं शाचे लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यां च्या
वाडविडलांची घराणी त्यांची गणना करण्यात आली. ह्याप्रमाणे िजतके पु रुष वीस वषार्च
ं े व त्यापे क्षा
अिधक वयाचे असून यु द्धास लायक होते त्यांची यादी करण्यात आली; त्यांची यादी घराणी आिण
कुळे ह्याच्याप्रमाणे करण्यात आली. 21 रऊबे नाच्या वं शातले मोजले ले एकू ण शे हेचाळीस हजार
पाचशे भरली.
22 िशमोन वं शातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यां च्या वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे िजतके
पु रुष वीस वषार्च
ं े व त्यापे क्षा अिधक वयाचे असून सै न्यात दाखल होण्यास लायक होते त्यांची यादी
करण्यात आली; 23 िशमोनाच्या वं शातले मोजले ले एकू ण एकोणसाठ हजार तीनशे भरली.
24 गाद वं शातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यां च्या वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे िजतके
पु रुष वीस वषार्च
ं े व त्यापे क्षा अिधक वयाचे असून यु द्धास लायक होते त्यांची यादी करण्यात आली;
25 गादाच्या वं शातले मोजले ले एकू ण पं चेचाळीस हजार सहाशे पन्नास भरली.
26 यहद
ू ा वं शातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यां च्या वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे िजतके
पु रुष वीस वषार्च
ं े व त्यापे क्षा अिधक वयाचे असून यु द्धास लायक होते , त्या सवार्ची नोंद करण्यात
आली; 27 यहद
ू ाच्या वं शातले मोजले ले एकू ण चौर्याह र हजार सहाशे भरली.
8 इस्साखार
9 जबु लून

28 इस्साखार वं शातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यां च्या वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे
िजतके पु रुष वीस वषार्च
ं े व त्याहन
ू अिधक वयाचे असून यु द्धास लायक होते त्या सवार्ची नोंद
29
करण्यात आली; इस्साखाराच्या वं शातले मोजले ले एकू ण चौपन्न हजार चारशे भरली.
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30

जबु लून वं शातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यां च्या वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे
िजतके पु रुष वीस वषार्च
ं े व त्याहन
ं ी नोद
ू अिधक वयाचे असून यु द्धास लायक होते त्या सवार्च
करण्यात आली; 31 जबु लून वं शातील मोजदाद एकू ण स ावन्न हजार चारशे भरली.
32 योसे फ पु त्रांपैकी एफ् राइम वं शातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यां च्या वाडविडलांची
घराणी ह्याप्रमाणे िजतके पु रुष वीस वषार्च
ं े व त्याहन
ू अिधक वयाचे असून यु द्धास लायक होते
त्या सवार्च
ं ी नोंद करण्यात आली; 33 एफ् राइमाच्या वं शातले मोजले ले एकू ण चाळीस हजार पाचशे
भरली.
34 मनश्शे वं शातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यां च्या वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे िजतके
पु रुष वीस वषार्च
ं े व त्याहन
ं ी नोंद करण्यात
ू अिधक वयाचे असून यु द्धास लायक होते त्या सवार्च
आली; 35 मनश्शे च्या वं शात मोजले ले एकू ण ब ीस हजार दोनशे भरली.
36 बन्यामीन वं शातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यां च्या वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे
िजतके पु रुष वीस वषार्च
ं े व त्याहन
ं ी नोंद
ू अिधक वयाचे असून यु द्धास लायक होते त्या सवार्च
करण्यात आली; 37 बन्यामीन वं शातील लोकांची जी मोजदाद झाली ती एकू ण पस्तीस हजार चारशे
भरली.
38 दान वं शातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यां च्या वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे िजतके
पु रुष वीस वषार्च
ं े व त्याहन
ं ी नोंद करण्यात आली;
ू अिधक वयाचे यु द्धास लायक होते त्या सवार्च
39 दानाच्या वं शातले मोजले ले एकू ण बासष्ट हजार सातशे भरली.
40 आशे र वं शातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यां च्या वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे िजतके
पु रुष वीस वषार्च
ं े व त्याहन
ं ी
ू अिधक वयाचे असून सै न्यात से वा करण्यास लायक होते त्या सवार्च
41
नोंद करण्यात आली; आशे र वं शातील लोकांची जी मोजदाद झाली ती एकू ण एकेचाळीस हजार
पाचशे भरली.
42 नफताली वं शातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यां च्या वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे
िजतके पु रुष वीस वषार्चे व त्याहन
ं ी नोंद
ू अिधक वयाचे असून यु द्धास लायक होते त्या सवार्च
करण्यात आली. 43 नफतालीच्या वं शातील मोजले ले एकू ण त्रेपन्न हजार चारशे भरली.
44 मोशे , अहरोन आिण इस्राएलां च्या प्रत्ये क घराण्यातील एक प्रमु ख असे बारा ने ते, ह्यानी
ही मोजदाद केली. 45 इस्राएली वं शातले वीस वषार्च
ं े व त्याहन
ू अिधक वयाचे असून यु द्धास लायक
असले ल्या प्रत्ये क पु रुषाची त्याच्या वाडविडलां च्या घराण्याप्रमाणे नोंद केली. 46 ती मोजदाद
एकू ण सहा लाख तीन हजार पाचशे पन्नास भरली.
47

इस्राएल लोकांबरोबर ले व्याची नोद त्यां च्या विडलां च्या वं शावरून घे तली नव्हती.
परमे श्वराने मोशे ला सां िगतले होते की, 49 ले वी वं शाच्या दलातील लोकांची गणती करु नको
िकंवा इतर इस्राएल लोकां च्या गणतीत त्यांचा समावे श करु नको.
50 ले वी लोकांस सां ग की साक्षपटाच्या िनवासमं डपावर व त्याबरोबर त्यातील सवर् वस्तूंवर त्याचे
जे आहे त्यावर त्यांना ने म. त्यांनी िनवासमं डप व त्यातील सवर् वस्तू वाहन
ू न्याव्यात. त्यांनी
आपले तं बू िनवासमं डपाभोवती उभारावे त आिण त्याची िनगा राखावी. 51 जे व्हा िनवासमं डप
हलवावयाचा असे ल ते व्हा तो ले वी लोकांनीच उतरावा व तो उभारताना ले वी लोकांनीच तो उभा
करावा; त्याची िनगा राखणे हे त्यांचेच काम आहे ; कोणी परका जवळ आला तर त्यास िजवे मारावे .
52 इस्राएल लोकांपैकी प्रत्ये काने आपापले तं ब ू आपापल्या दलाप्रमाणे आपापल्या छावणीत
आपापल्या कुळाच्या िनशाणाजवळ द्यावे त.
53 परं तु ले वी लोकांनी आपले तं ब ू पिवत्र िनवासमं डपाच्या सभोवती ठोकावे त; त्यांनी आज्ञापट
असले ल्या पिवत्र िनवासमं डपाचे रक्षण करावे म्हणजे इस्राएल लोकां च्या मं डळीवर सं कट ये णार
नाही. 54 परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा िदल्याप्रमाणे इस्राएल लोकांनी सवर्काही केले .
48
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2
1 परमे श्वर, मोशे व अहरोन यां च्याशी पु न्हा बोलला, तो म्हणाला, 2 इस्राएलाच्या प्रत्ये क
वं शजाने आपल्या सै न्याच्या िनशाणाजवळ जो त्याच्या सै न्याच्या दलाचा आहे आिण लहान झें डा
तो त्याच्या वं शाला दशर्िवतो त्यापाशी तळ द्यावा. त्याच्या तळाचे तोंड दशर्नमं डपाच्या समोर
असावे .
3 यहद
ू ावं शाच्या छावणीचे िनशाण उगवत्या सूयार्च्या िदशे ला म्हणजे पूवर् िदशे ला असावे .
यहद
ू ावं शातील सवर् लोकांनी आपली छावणी त्या िनशाणाजवळ ठोकावी. अम्मीनादाबाचा मु लगा
नहशोन हा यहद
ू ावं शाचा प्रमु ख सरदार असावा. 4 त्याच्या दलात चौर्याह र हजार सहाशे लोक
होते .
5 इस्साखार वं शाच्या लोकांनी यहद
ू ावं शाच्या छावणी शे जारी आपली छावणी ठोकावी.
सु वाराचा मु लगा नथने ल हा इस्साखारवं शाचा प्रमु ख सरदार असावा. 6 त्याच्या दलात चौपन्न
हजार चारशे लोक होते .
7 जबु लून वं शाच्या लोकांनीही यहद
ू ावं शाच्या छावणीनं तर जवळच आपली छावणी उभारावी.
हे लोनाचा मु लगा अलीयाब हा जबु लून वं शाचा प्रमु ख सरदार असावा. 8 त्याच्या दलात स ावन्न
हजार चारशे लोक होते .
9 यहद
ू ावं शाच्या छावणीत एकू ण एक लाख शहाऐंशी हजार चारशे लोक होते . ते त्यां च्या
कुळाप्रमाणे िवभागले ले होते . इस्राएल लोकांनी एका िठकाणाहन
ू दुसर्या िठकाणाकडे प्रवास
किरताना यहद
ावं
श
ाच्या
दलाने
सवार्
त
पु
ढे
चालावे
.
ू
10 पिवत्र िनवासमं डपाच्या दिक्षण बाजूस रऊबे न वं शाच्या छावणीचे िनशाण असावे . प्रत्ये क
गटाने आपापल्या िनशाणाजवळ आपली छावणी उभारावी. शदे उराचा मु लगा अलीसूर हा रऊबे न
वं शाचा प्रमु ख सरदार असावा. 11 त्याच्या दलात शे हेचाळीस हजार पाचशे लोक होते .
12 िशमोन वं शातल्या कुळांनी रऊबे न वं शाच्या छावणी शे जारी आपली छावणी उभारावी.
सु रीशाद्दै चा मु लगा शलूमीये ल हा िशमोन वं शाचा प्रमु ख सरदार असावा. 13 त्याच्या दलात
एकोणसाठ हजार तीनशे लोक होते .
14 गादवं शाच्या कुळांनीही रऊबे न वं शाच्या छावणीजवळ आपली छावणी उभारावी. रगु वे लाचा
मु लगा एल्यासाप हा गाद वं शाचा प्रमु ख सरदार असावा. 15 त्याच्या दलात पं चेचाळीस हजार
सहाशे पन्नास लोक होते .
16 रऊबे नच्या छावणीत कुळांपर
् माणे एकंदर एक लाख एकावन्न हजार चारशे पन्नास लोक होते .
इस्राएल लोकांचा मु क्काम हलिवताना रऊबे नच्या दलातील लोकांनी दुसर्या क् रमांकावर चालावे .
17 त्यानं तर सवर् छावण्यां च्या मध्यभागी ले व्यां च्या छावणीसह दशर्नमं डप पु ढे न्यावा. प्रवास
करताना छावण्या ज्या क् रमाने िनघतात त्याच क् रमाने मु क्काम करताना त्यांनी आपापल्या
छावण्या द्याव्यात. प्रत्ये क मनु ष्याने आपल्या कुळाच्या िनशाणाजवळ रहावे .
18 एफ् राइम वं शाच्या छावणीचे िनशाण पिश्चम बाजूस असावे व त्याच्या कुळातल्या लोकांनी
आपली छावणी ते थे उभारावी. अम्मीहद
ू ाचा मु लगा अलीशामा एफ् राइम वं शाचा प्रमु ख सरदार
असावा. 19 त्याच्या दलात चाळीस हजार पाचशे लोक होते .
20 मनश्शे वं शाच्या दलाने एफ् राइम वं शाच्या छावणी शे जारी आपली छावणी ठोकावी.
पदासु राचा मु लगा गमलीये ल हा मनश्शे वं शाचा प्रमु ख सरदार असावा. 21 त्याच्या दलात ब ीस
हजार दोनशे लोक होते .
22 बन्यामीन वं शाच्या दलाने ही एफ् राइमाच्या दलाशे जारी आपली छावणी ठोकावी. बन्यामीन
वं शाचा प्रमु ख सरदार िगदोनीचा मु लगा अबीदान हा असावा. 23 त्याच्या दलात पस्तीस हजार
चारशे लोक होते .
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24 एफ् राइम वं शाच्या छावणीत एकू ण एक लाख आठ हजार शं भर लोक होते .

इस्राएल लोकांचा
मु क्काम हलिवताना एफ् राइम वं शाचा ितसरा क् रमांक असावा.
25 दान वं शाच्या छावणीचे िनशाण उ रे कडील बाजूस असावे . त्यां च्या कुळातल्या लोकांनी
आपल्या दलाची छावणी ते थे उभारावी. अम्मीशाद्दै चा मु लगा अहीएजर हा दानवं शाचा सरदार
असावा. 26 त्याच्या दलात बासष्ट हजार सातशे लोक होते .
27 आशे र वं शाच्या दलाने दान वं शाच्या छावणी शे जारी आपली छावणी उभारावी. आक् रानाचा
मु लगा पगीये ल हा आशे र वं शाचा सरदार असावा. 28 त्याच्या दलात एकेचाळीस हजार पाचशे लोक
होते .
29 नफताली वं शाचे लोक. एनानाचा मु लगा अहीरा हा नफताली वं शाचा पु ढारी असावा.
30 त्याच्या दलात त्रेपन्न हजार चारशे लोक होते .
31 दान वं शाच्या छावणीत एक लाख स ावन्न हजार सहाशे लोक होते . इस्राएल लोकांचा तळ
िठकिठकाणाहन
ू हलिवताना दानवं शाच्या कुळांनी सवार्त शे वटी चालावे .
32 अशी इस्राएल लोकांची मं डळी होती. त्यां च्या वं शात त्यां च्या कुळाप्रमाणे व त्यां च्या
वाडविडलां च्या घराण्याप्रमाणे त्यांची गणती केली ते व्हा त्यांची एकू ण सं ख्या सहा लाख तीन हजार
पाचशे पन्नास होती. 33 मोशे ने परमे श्वराच्या आज्ञे पर् माणे इस्राएल लोकांबरोबर ले वी लोकांची
गणती केली नाही.
34 ते व्हा परमे श्वराने मोशे ला िदले ल्या आज्ञाप्रमाणे सवर्काही इस्राएल लोकांनी केले . प्रत्ये क
कुळाने आपआपल्या िनशाणापाशी तळ िदला. प्रत्ये कजण आपापल्या कुळात व आपापल्या
वाडविडलां च्या घराण्यां च्या छावणीत रािहला.

3
. 10:1-7
जे व्हा परमे श्वर सीनाय पवर्तावर मोशे शी बोलला त्याकाळचा अहरोन व मोशे ह्याच्या
वं शावळीचा इितहास आता हा असाः 2 अहरोनाच्या मु लांची नावे हीः नादाब हा प्रथम जन्मले ला,
व अबीह,ू एलाजार व इथामार.
3 अहरोनाचे हे पु त्र जे अिभषे क केले ले याजक होते , ज्यांना त्याने याजकपदात से वा करण्यासाठी
समिपर्त केले , त्यांची नावे ही आहे त 4 परं तु नादाब व अबीहू परमे श्वराची से वा किरताना सीनाय
रानात परमे श्वरापु ढे अिस्वकारनीय अग्नी अिपर्ला ते व्हा ते परमे श्वरापु ढे मरण पावले . त्यांना
पु त्र नव्हते म्हणून एलाजार व इथामार हे आपला बाप अहरोन हयात असताना याजक होऊन
परमे श्वराची से वा करीत असत.
5 परमे श्वर मोशे शी बोलला. तो म्हणाला, 6 ले वीच्या वं शाला आण आिण त्यांना अहरोन
याजकासमोर त्यास मदत करण्यास हजर कर.
7 अहरोन व सवर् मं डळी दशर्नमं डपामध्ये से वा करीत असता ले वी लोक त्यांना मदत करतील.
त्यांनी िनवासमं डपात से वा करावी. 8 त्यांनी दशर्नमं डपामधील सवर् वस्तूंची काळजी घ्यावी आिण
इस्राएल वं शांना िनवासमं डपाच्या से वेत त्यांना सामान वाहण्यास मदत करावी.
9 अहरोन व त्याच्या मु लांना तू ले वींच्या हाती दे . इस्राएल लोकांची से वा करण्यासाठी त्यांना
पूणर्पणे मदतीसाठी दे ण्यात आले आहे . 10 “����� � ������ ����� ����� ����
������ ������ ��. त्यांनी याजक म्हणून आपले से वेचे काम करावे . कोणी परका जवळ
आल्यास त्यास िजवे मारावे .”
11 परमे श्वर मोशे शी बोलला तो म्हणाला, 12 पाहा, मी इस्राएल लोकां तील प्रथम
जन्मले ल्यां च्या ऐवजी मी आता माझी से वा करण्यासाठी ले वी वं शातील लोकांस िनवडू न घे त आहे .
ले वी माझे च असतील. 13 “���� ����� �������� ����� ����. मी िमसर दे शात सवर्
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प्रथम जन्मले ल्यांना मारून टाकले . त्याच िदवशी इस्राएल लोकांतील पु रुषांपैकी व पशूपैकी
प्रथम जन्मले ले सवर् मी आपणासाठी पिवत्र ठरवले . ते माझे च आहे त. मी परमे श्वर आहे .”
14 परमे श्वर सीनाय रानात पु न्हा मोशे शी बोलला. तो म्हणाला, 15 “���� ������� �����
����� � �� ��������� ����� ������� ���� ����� ���� ����� �������,
त्यां च्या कुळाप्रमाणे व त्यां च्या वाडविडलां च्या घराण्याप्रमाणे गणती कर.” 16 मोशे ने
परमे श्वराच्या वचनाप्रमाणे त्यास झाले ल्या परमे श्वराच्या आज्ञे नुसार त्यांची गणती केली.
17 ले वींच्या मु लांची नावे गे षोर्न, कहाथ व मरारी होते . 18 गे षोर्नाच्या मु लांची नावे त्यां च्या
कुळावरून ही आहे त. िलब्नी व िशमी. 19 कहाथाचे पु त्र त्यां च्या कुळाप्रमाणे हे : अम्राम,
इसहार, हे बर् ोन व उिज्जये ल. 20 मरारीचे पु त्र त्यां च्या कुळाप्रमाणे हे : महली व मूशी. ही ले वी
कुळातील घराणी होत.
21 गे षोर्नापासून िलब्नी व िशमी ही कुळे चालू झाली ही गे षोर्नी कुळे . 22 या दोन कुळात एक
मिहन्याचे व त्याहन
ू अिधक वयाचे पु त्र व पु रुष िमळू न सात हजार पाचशे होते . 23 गे षोर्न कुळांनी
त्यांना सां िगतल्याप्रमाणे पिश्चमे च्या बाजूस पिवत्र िनवासमं डपाच्या मागे आपले डे रे िदले .
24 लाये लाचा मु लगा एल्यासाप हा गे षोर्नी घराण्याचा सरदार होता. 25 दशर्नमं डपामधील
िनवासमं डप, तं बू आिण त्यावरील आच्छादन, दशर्नमं डपाच्या प्रवे शद्वाराचा पडदा यांची िनगा
राखण्याचे काम गे षोर्नी लोकां वर सोपिवण्यात आले . 26 पिवत्र िनवासमं डप व वे दी ह्यां च्या
सभोंवतीच्या अं गणाचे पडदे , अं गणाच्या दाराचा पडदा, त्यां च्यासाठी लागणारे तणावे व इतर
सामान यांची िनगा राखण्याची जबाबदारी त्यांनी घे तली.
27 कहाथापासून अम्राम, इसहार, हे बर
् ोन व उिज्जये ल ही कुळे चालू झाली; ही कहाथी कुळे .
28 या कुळात एक मिहन्याचे व त्याहन
ू अिधक वयाचे पु त्र व पु रुष आठ हजार सहाशे होते .
पिवत्रस्थळातील वस्तूची िनगा राखण्याचे काम कहाथी कुळांना दे ण्यात आले . 29 कहाथी कुळांनी
िनवासमं डपाच्या दिक्षणे स आपली छावणी उभारली.
30 उिज्जये लाचा मु लगा अलीसापान हा कहाथी घराण्याचा पु ढारी होता. 31 पिवत्र कराराचा
कोश, मे ज, दीपस्तं भ, वे द्या, पिवत्रस्थानाची से वेसाठी असले ली पात्रे, पडदा व इतर सवर् वस्तूंची
दे खभाल करण्याची जबाबदारी त्यांनी घे तली. 32 अहरोनाचा मु लगा एलाजार याजक हा ले वी
लोकां च्या पु ढर्यांचा पु ढारी होता. पिवत्र वस्तूचे रक्षण करण्याचे काम ज्यां च्यावर सोपवले होते
त्या सवार्ंवर दे खरे ख करणारा तो प्रमु ख होता.
33 मरारीपासून महली व मु शी ही घराणी चालू झाली ही मरारी कुळे . 34 या कुळात एक मिहन्याचे
व त्याहन
ू अिधक वयाचे पु त्र व पु रुष सहा हजार दोनशे होते . 35 अबीहाईलाचा मु लगा सूरीएल हा
मरारी घराण्याचा पु ढारी होता. या कुळांना पिवत्र िनवासमं डपाच्या उ रे कडचा भाग िदला होता
ते व्हा त्यांनी ते थे आपली छावणी ठोकली.
36 मरारी वं शातील लोकांस पिवत्र िनवासमं डपाच्या फळ्या व त्यांचे सवर् अडसर, खांब व
उथळ्या आिण पिवत्र िनवासमं डपाच्या फळ्यां शी िनगडीत अशा सवर् वस्तूंची िनगा राखण्याचे
काम दे ण्यात आले ; 37 तसे च पिवत्र िनवासमं डपाच्या अं गणासभोंवतीचे सवर् खांब, त्यां च्या बै ठका,
उथळ्या, मे खा आिण तणाव्याचे दोर यांची ही दे खभाल करण्याचे काम त्यांनी घे तले .
38 मोशे , अहरोन व त्याचे पु त्र यांची छावणी दशर्नमं डपाच्या समोर असले ल्या पिवत्र
िनवासमं डपाच्या पूवस होती. इस्राएल लोकां च्यावतीने पिवत्र िनवासस्थानाच्या रक्षणाचे
काम त्यांना दे ण्यात आले . सवर् इस्राएलाकिरता त्यांनी हे काम केले . कोणी दुसरा पिवत्र
िनवासस्थानाजवळ आल्यास त्यास िजवे मारावे असा त्यांना आदे श होता. 39 ले वी वं शातील एक
मिहन्याचे व त्याहन
ू अिधक वयाचे पु त्र व पु रुष यांची गणती करण्यास परमे श्वराने मोशे व अहरोन
ह्याना सां िगतले , ते व्हा पु रुष ले वीची एकू ण सं ख्या बावीस हजार भरली.
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40 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “������� ��������� ����� ����� ��������, एक

मिहन्याचे व त्याहन
ू अिधक वयाचे पु त्र व पु रुष असतील त्यां च्या नां वाची एक यादी तयार कर;
41 आता मी इस्राएलाचे प्रथम जन्मले ले पु त्र व पु रुष घे णार नाही, त्याऐवजी मी परमे श्वर, ले वी
वं शाचे लोक घे ईन, तसे च इस्राएल लोकां च्या प्रथम जन्मले ल्या पशूंच्या ऐवजी ले वी लोकां च्या
पशूंचे प्रथम जन्मले ले घे ईन.” 42 ते व्हा मोशे ने परमे श्वराच्या आज्ञे पर् माणे केले , त्याने इस्राएल
लोकां च्या प्रथम जन्मले ल्या सवार्ची गणती केली. 43 मोशे ने प्रथम जन्मले ले एक मिहन्याचे व
त्याहन
ू अिधक वयाचे जे इस्राएल पु त्र व पु रुष होते त्यां च्या नां वाची यादी केली. त्या यादीत
बावीस हजार दोनशे याह र नां वे होती.
44 परमे श्वर मोशे शी पु न्हा बोलला. तो म्हणाला, 45 इस्राएल लोकां च्या प्रथम जन्मले ल्या
ऐवजी तू ले वी लोक घे आिण इस्राएलां च्या पशू ऐवजी ले वी लोकांचे पशू घे , कारण ले वी माझे च
आहे त. मी परमे श्वर आहे .
46 ले वी लोक बावीस हजार आहे त आिण इस्राएल लोकां च्या कुळात प्रथम जन्मले ले बावीस
हजार दोनशे याह र आहे त. म्हणजे इस्राएलातील प्रथम जन्मले ल्यांपैकी दोनशे याह र
पु त्र अिधक िशल्लक राहतात. 47 त्यांना सोडवून घे ण्यासाठी प्रत्ये काकडू न पिवत्रस्थानाच्या
शे केलाप्रमाणे पाच पाच शे केल घे . एक शे केल म्हणजे वीस गे रा. 48 प्रथम जन्मले ल्यां च्या
सोडवणु कीचे जे अिधक पै से ये तील तो पै सा अहरोन व त्याच्या मु लांना दे .
49 आिण ले व्यांकडू न ज्यांची खं डणी झाली त्यां च्याहन
ू जे अिधक होते त्यां च्यापासून त्यां च्या
खं डणीचा पै सा मोशे ने घे तला. 50 इस्राएलां च्या प्रथम जन्मले ल्याकडू न त्याने जे पै से घे तले
अिधकृत पिवत्रस्थानातील चलनाप्रमाणे मोशे ने एकू ण एक हजार तीनशे पासष्ट शे केल भरले .
51 मोशे ने खं डणीचे पै से अहरोन व त्याच्या मु लांना िदले . जशी परमे श्वराने त्यास आज्ञा केली होती
ती प्रत्ये क गोष्ट परमे श्वराच्या वचनानु सार मोशे ने केली.

4
1 परमे श्वर मोशे व अहरोन यां च्याशी बोलला, तो म्हणाला, 2 ले वी लोकांपैकी कहाथी कुळां च्या
पु रुषांची त्यां च्या वाडविडलां च्या घराण्याप्रमाणे गणती कर. (हे लोक ले वीच्या कुळापै कीच
होते ) 3 तीस ते पन्नास वषार्ंच्या पु रुषांची गणती कर. हे पु रुष दशर्नमं डपातली से वा करण्यासाठी
सै न्यात जातात त्यांची गणती कर. 4 कहाथ वं शजांनी दशर्नमं डपामधील परमपिवत्र वस्तू ज्या
माझ्यासाठी राखून ठे वल्या आहे त त्यांची त्यांनी काळजी घ्यावी.
5 जे व्हा छावणी आपला तळ पु ढे हलिवण्याची तयारी करील, ते व्हा अहरोन व त्याच्या मु लांनी
तं बत
ू जाऊन परमपिवत्र स्थानातील पडदा जो पिवत्रस्थानापासून वे गळा करतो तो खाली
काढावा व त्याने कराराचा कोश झाकावा. 6 मग त्यांनी कोशावर तहशाच्या *कातड ाचे आच्छादन
घालावे व त्यावर सं पण
ू र् िनळ्या रं गाचे कापड पसरावे व त्यांनी तो वाहन
ू ने ण्यासाठी दांडे लावावे .
7 त्यांनी समक्षते च्या भाकरीच्या मे जावर िनळ्या रं गाचे कापड पसरावे व त्यावर तबके, धूपपात्रे,
वाट ा व पे यापर्णे ओतण्याचे पे ले ठे वावे ; त्याचप्रमाणे ने हमीची भाकरही त्यावर ठे वावी. 8 त्या
सवार्ंवर िकरिमजी रं गाचे कापड पसरावे व नं तर ते सवर् तहशाच्या कातड ाने झाकू न टाकावे ; तो
वाहन
ू ने ण्यासाठी मे जाला दांडे बसवावे .
9 त्यांनी दीपस्तं भ आिण त्यावरील िदवे , तसे च िदवे सतत ते वत ठे वण्याकिरता लागणारी सवर्
उपकरणे िचमटे , ताटल्या आिण िदव्यासाठी लागणार्या ते लाची सवर् पात्रे ही सवर् िनळ्या कापडाने
झाकावी. 10 या सवर् वस्तू त्यांनी तहशाच्या कातड ाने लपे टून घ्याव्यात आिण हे सवर् वाहन
ू
न्यावयाच्या चौकटीवर त्यांनी ठे वावे . 11 त्यांनी सोन्याच्या वे दीवर िनळे कापड पसरावे . ते
तहशाच्या कातड ाने झाकावे व मग वे दीला वाहन
ू ने ण्याचे दांडे बसवावे .
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मग पिवत्रस्थानातील उपासने साठी लागणारी सवर् उपकरणे त्यांनी गोळा करावीत व ती
िनळ्या कापडात गु ं डाळावीत; त्यावर तहशाच्या कातड ाचे आच्छादन टाकावे आिण मग हे सवर्
त्यांनी वाहन
ू ने णार्या चौकटीवर ठे वावे . 13 मग त्यांनी वे दीवरील सवर् राख काढून ती स्वच्छ करावी
व वे दीवर जां भळ्या रं गाचे कापड पसरावे . 14 नं तर त्यांनी वे दीच्या से वेची सवर् उपकरणे म्हणजे
अग्नीपात्रे, काटे , फावडी व कटोरे या वे दीच्या सवर् वस्तू गोळा करून त्या वे दीवर ठे वाव्यात; मग
ितच्यावर तहशाच्या कातड ाचे आच्छादन घालावे व मग ितला वाहन
ू ने ण्याचे दांडे बसवावे त.
15 अहरोन व त्याचे पु त्र ह्यानी पिवत्रस्थानातील सवर् पिवत्र वस्तूवर आच्छादन टाकण्याचे
पूणर् करावे ; मग कहाथी लोकांनी आत जावे आिण त्या वस्तू वाहन
ू ने ण्याचे काम सु रु करावे ;
अशा प्रकारे ते पिवत्र वस्तूंना स्पशर् करणार नाहीत आिण मरणार नाहीत. दशर्नमं डपामधील
जी ओझी कहाथवं शजांनी वाहावयाची ती हीच. 16 पिवत्र िनवासमं डप व त्यातील सवर् वस्तू व
उपकरणे म्हणजे पिवत्रस्थान व त्यातील िदव्यांना लागणारे ते ल, सु गंधी धूप, रोजची अन्नापर्णे व
अिभषे काचे ते ल या सवार्च
ं ी जबाबदारी अहरोन याजकाचा मु लगा एलाजार ह्याने घ्यावी.
17 परमे श्वर मोशे

व अहरोनाशी बोलला. तो म्हणाला, 18 तु म्ही कहाथी वं शातल्या कुळाचा वं श
ले व्यातून काढून टाकण्याची परवानगी दे ऊ नका; 19 जे व्हा ते परमपिवत्रस्थानातील वस्तूजवळ
जातील ते व्हा त्यांनी मरू नये पण जगावे म्हणून अहरोन व त्याचे पु त्र ह्यांनी आत जाऊन
त्यां च्यातील एकएकाला त्यांचे काम व ओझे ने मन
ू द्यावे . 20 पिवत्र स्थानातील वस्तू पाहण्यास
त्यांनी क्षणभरही आत जाऊ नये िकंवा गे ले तर ते मरतील. अहरोनाने व त्याच्या मु लांनी आत
जाऊन कहाथीतल्या एकएकाला त्याचे काम व त्याचे िवशे ष काम ने मन
ू द्यावे .
21 परमे श्वर मोशे शी पु न्हा बोलला. तो म्हणाला, 22 गे षोर्न वं शातील पु रुषांची गणना कर आिण
त्यांची कुळे व त्यां च्या वाडविडलांची घराणी ह्याच्याप्रमाणे त्यांची यादी कर; 23 म्हणजे तीस ते
पन्नास वष वयाचे जे दशर्नमं डपातले काम करायला पात्र असतील अशा लोकांची गणती कर.
24 गे षोर्नी कुळांनी करावयाची से वा व वाहावयाची ओझी ही अशीः 25 त्यांनी िनवासमं डपाचे
पडदे , दशर्नमं डप व त्याचे आच्छादन आिण त्यावर असले ले तहशाच्या कातड ाचे आच्छादन
तसे च दशर्नमं डपाच्या प्रवे शद्वाराचा पडदा, 26 िनवासमं डप व वे दी ह्यां च्या भोंवतीच्या अं गणाच्या
कनातीचे पडदे , तसे च अं गणाच्या प्रवे श दाराचा पडदा, सवर् तणावे व त्यां च्याबरोबर लागणारी
उपकरणे , या सवर् वस्तू गे षोर्नी कुळांनी वहाव्यात; आिण या सामानासं बंधी जे काही काम पडे ल ते
त्यांनी करावे .
27 गे षोर्नी लोकांनी त्यांना ने मन
ू िदले ली कामे वाहने आिण जी सवर् से वा, अहरोनाच्या व त्याच्या
मु लां च्या आज्ञे वरून करावी. त्यांचा भार त्यां च्याकडे सोपवावा. 28 गे षोर्नी कुळातील लोकांची
दशर्नमं डपातली ही से वा आहे . अहरोन याजकाचा मु लगा इथामार ह्यां च्या हाताखाली त्यांनी
कामाची जबाबदारी पार पाडावी.
29 मरारी वं शजांचीही, त्यांची कुळे व त्यां च्या वाडविडलांची घराणी या प्रमाणे गणती कर.
30 म्हणजे तीस ते पन्नास वषच्या वयाच्या दशर्नमं डपामधील से वा करण्यास पात्र असले ल्या
पु रुषांची गणती कर.
31

दशर्नमं डपाच्या ज्या वस्तू वाहन
ू ने ण्याची जबाबदारी त्यांना करावी लागे ल ती हीः
िनवासमं डपाच्या फळ्या, अडसर, खांब, उथळ्या, वाहन
ू ने ण्याचे काम त्यांनी करावे . 32 तसे च
सभोंवतीच्या अं गणाचे खांब, उथळ्या, तं बच्ू या मे खा, तणावे आिण अं गणाच्या खांबासाठी
लागणारी इतर उपकरणे , इत्यादी सवर्सामान वाहन
ू ने ण्याचे व िनगा राखण्याचे काम मरारी लोकांचे
आहे . त्या मनु ष्यां च्या नावांची यादी करा व प्रत्ये काने नक्की काय वाहन
ू न्यायचे ते त्यास सां गा.
33 दशर्नमं डपाची

कामे किरताना मरारी कुळातील पु रुषांनी ही से वा करावी त्यां च्या कामासाठी
अहरोन याजकाचा मु लगा इथामार हा जबाबदार राहील.
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मोशे , अहरोन व इस्राएलाच्या मं डळीचे पु ढारी ह्यानी कहाथी लोकांची, त्यांची कुळे
व वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे गणती केली. 35 त्यांनी, दशर्नमं डपाच्या से वेसाठी पात्र
असले ल्या तीस ते पन्नास वष वयाच्या पु रुषांची गणती केली. 36 ज्या पु रुषांची त्यां च्या
वं शाप्रमाणे गणती झाली ते दोन हजार सातशे पन्नास लोक होते .
37 कहाथी वं शापै की जे दशर्नमं डपामध्ये पिवत्र से वा करीत त्यांची गणती करण्यात आली. मोशे
व अहरोन ह्यानी, परमे श्वराने मोशे ला सां िगतल्याप्रमाणे हे केले . 38 तसे च गे षोर्नी वं शजांचीही,
त्यांची कुळे व वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे गणती करण्यात आली; 39 म्हणजे दशर्नमं डपाच्या
से वेसाठी पात्र असले ले तीस ते पन्नास वष वयाच्या सवर् पु रुषांची गणती करण्यात आली. 40 ज्या
पु रुषांची, त्यांचे वं श व वाडविडलांची घराणी ह्यास अनु सरून गणती झाली ती दोन हजार सहाशे
तीस होती.
41 गे षोर्नी कुळांपैकी नोंद घे तले ले जे सवर् दशर्नमं डपामध्ये से वा करीत असत, ज्यांची नोंद मोशे
व अहरोन ह्यानी, परमे श्वराच्या आज्ञे पर् माणे केली.
42 त्याचप्रमाणे मरारी वं शजांचीही, त्यांची कुळे व त्यां च्या वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे
गणती करण्यात आली, 43 म्हणजे तीस ते पन्नास वष वयाचे जे दशर्नमं डपातले काम करायला
पात्र होते ते सवर्, 44 ज्या पु रुषांची त्यां च्या कुळास अनु सरून गणती झाली ते तीन हजार दोनशे
भरले .
45 मरारी वं शापै की ज्या पु रुषांची गणती मोशे व अहरोन ह्यानी, परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा
केल्याप्रमाणे केली, ते इतके भरले .
46 ते व्हा मोशे , अहरोन व इस्राएलाचे पु ढारी ह्यानी सवर् ले वी लोकांची गणती, त्यांची कुळे व
वाडविडलांची घराणी ह्याप्रमाणे केली. 47 तीस ते पन्नास वष वय असले ल्या व दशर्नमं डपामधील
से वा करण्यास व ओझे वाहण्यास पात्र असले ल्या पु रुषांची गणती करण्यात आली; 48 त्यांची एकू ण
सं ख्या आठ हजार पांचशे ऐंशी होती.
49 ते व्हा परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा िदल्याप्रमाणे प्रत्ये क मनु ष्याची गणती करण्यात आली;
प्रत्ये क मनु ष्यास त्याने स्वत: करावयाचे काम ने मन
ू दे ण्यात आले व त्याने काय वाहन
ू न्यावयाचे
ते सां गण्यात आले . हे सवर् परमे श्वराने आज्ञा िदल्याप्रमाणे करण्यात आले .
34

5
. 15:1-33
परमे श्वर मोशे शी बोलला. तो म्हणाला, 2 “������� ������ ��� ����� ��
��, प्रत्ये क महारोगी, व कोणाला कसल्याही प्रकारचा स्त्राव होत असे ल व कोणी प्रेताला
िशवल्यामु ळे अशु द्ध झाले ला असल्यास अशा लोकांस त्यांनी छावणीच्या बाहे र घालवून द्यावे ;
3 मग तो पु रुष असो िकंवा ती स्त्री असो त्यांना छावणीच्या बाहे र काढावे म्हणजे मग छावणी
आजार व िवटाळापासून शु द्ध स्वच्छ राहील; कारण मी छावणीत तु मच्याबरोबर राहत आहे .”
4 ते व्हा परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा िदल्याप्रमाणे इस्राएल लोकांनी परमे श्वराची आज्ञा मानून त्या
लोकांस छावणीबाहे र काढून टाकले .
1

. 6:1-7

5 परमे श्वर पु न्हा मोशे शी बोलला.

तो म्हणाला, 6 इस्राएल लोकांस हे सां ग की एखादा पु रुष वा
स्त्री दुसर्याचा अपराध करील तर खरे पाहता तो परमे श्वरािवरूद्धच पाप करील व म्हणून तो दोषी
ठरे ल. 7 ते व्हा त्या मनु ष्याने आपला अपराध कबूल करावा. मग ज्याचा त्याने अपराध केला आहे
त्याची त्याने पूणर्पणे भरपाई करावी व त्या भरपाईत आणखी एक पं चमां शाची भर घालून ज्याचा
त्याने अपराध केला आहे त्यास ती सवर् द्यावी.
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पण ज्याच्यावर अपराध घडला आहे तो मे ला आिण अपराधाबद्दलची भरपाई घे ण्यास
त्याचे जवळचे कोणी नातलग नसतील तर त्या अपराधी मनु ष्याने ती भरपाई परमे श्वरास अपर्ण
करावी. त्याने ती पूणर् भरपाई याजकाकडे द्यावी. याजकाने त्या अपराध्याच्या प्रायिश्चतासाठी
प्रायिश्चताचा में ढा अपर्ण करावा परं तु रािहले ली भरपाई याजकाने ठे वावी. 9 “�� ����
�������� ��������� ���������� ������� ����������� ���� �����
����� �������� ���� �� �� ������� ����� ������; ती त्याचीच होईल.
10 प्रत्ये क मनु ष्याने पिवत्र केले ल्या वस्तू त्या याजकाच्याच होत. याजकाला कोणी काही िदले
तर ते त्याचे च होईल.”
11 मग परमे श्वर पु न्हा मोशे शी बोलला. तो म्हणाला, 12 इस्राएल लोकांस असे सां ग की एखाद्या
मनु ष्याच्या पत्नीने त्याचा िवश्वासघात केला.
13 म्हणजे ितने दुसर्या मनु ष्याशी कुकमर् केले व ही गोष्ट ितने आपल्या नवर्यापासून लपवून
ठे वली तर कोणी साक्षीदार नसल्यामु ळे हे कुकमर् ितच्या नवर्याला कधीच कळणार नाही; ती
स्वत: तर आपल्या नवर्याला ही गोष्ट सां गणारच नाही; 14 आिण ितच्या पतीच्या मनात
प्रेमशं का उदभवली आिण आपल्या स्त्रीच्या पाितव्रत्याबद्दल त्यास सं शय ये ऊन ती जर खरोखर
भ्रष्ट झाले ली असली अथवा ितच्या पतीच्या मनात प्रेमशं का उदभवून आपल्या स्त्रीच्या
पाितव्रत्याबद्दल त्यास सं शय आला आिण ती वास्तिवक भ्रष्ट झाले ली नसली.
15 जर असे झाले , तर त्या मनु ष्याने आपल्या पत्नीला याजकाकडे घे ऊन जावे . तसे च त्याने
अपर्ण म्हणून एक दशमां श एफा जवाचे पीठ अपार्वे; त्याच्यावर त्याने ते ल ओतू नये िकंवा धूप ठे वू
नये ; कारण परप्रेमशं केमु ळे केले ले म्हणजे अनीतीचे स्मरण करून दे णारे हे अन्नापर्ण होय.
16 याजकाने त्या स्त्रीला परमे श्वरासमोर उभे करावे . 17 मग याजकाने मातीच्या पात्रात पिवत्र
पाणी घ्यावे व पिवत्र िनवासमं डपाच्या जिमनीवरील थोडीशी धूळ त्यामध्ये टाकावी.
18 याजकाने त्या स्त्रीला परमे श्वरासमोर उभे रहावयास सां गावे . मग त्याने ितच्या डोक्याचे
केस सोडावे , आिण द्वे षामु ळे अपर्ण करण्यासाठी आिणले ले जवाचे पीठ ितच्या हातावर ठे वावे .
त्याचवे ळी याजकाने शाप आणणारे जे कडू पाणी आपल्या हातात घ्यावे ; 19 मग त्या याजकाने
त्या स्त्रीला खोटे न बोलण्याबद्दल सूचना द्यावी. तसे च ितने खरे सां गण्याचे वचन द्यावे . याजकाने
ितला म्हणावे ; तू लग्न झाले ल्या तु झ्या नवर्यािवरूद्ध पाप करून दुसर्या पु रुषाबरोबर कुकमर् केले
नसे ल तर मग या शाप दे णार्या कडू पाण्यापासून मु क्त हो.
20 परं तु तू जर तु झ्या नवर्या िवरूद्ध पाप केले असे ल, तू दुसर्या पु रुषाबरोबर सं बंध केला
असशील तर मग तू भ्रष्ट झाली आहे स. 21 मग याजकाने त्या स्त्रीला परमे श्वरापु ढे शापाची
शपथ घ्यावयास सां गावे ; परमे श्वर तु झी मांडी सडवील व तु झे पोट फुगिवल ते व्हा परमे श्वर
तु ला लोकां च्या शापाला व ितरस्काराला पात्र करो. 22 याजकाने म्हणावे , म्हणजे तु झे पोट
फुगिवण्यासाठी* व मांडी सडिवण्यासाठी हे शापजनक पाणी तु झ्या आतड ात िशरे ल. मग त्या
स्त्रीने आमे न, आमे न असे म्हणावे .
23 मग याजकाने हे शापशब्द पु स्तकात िलहन
ू ते कडू पाण्यात धु वावे .
24 मग ते शािपत कडू पाणी त्या स्त्रीने प्यावे . हे पाणी ितच्या पोटात जाईल आिण ितच्या
पोटात कडू पणा उत्पन्न करील. 25 नं तर याजकाने ते द्वे षाबद्दलचे अन्नापर्ण त्या स्त्रीच्या हातातून
घ्यावे व परमे श्वरासमोर उं च धरावे आिण मग ते वे दीजवळ घे ऊन जावे . 26 मग त्यातील मूठभर
अन्नापर्ण घे ऊन त्याचे स्मारक म्हणून ते वे दीवर जाळावे . त्यानं तर याजकाने त्या स्त्रीला हे पाणी
िपण्यास सां गावे .
27 जर त्या स्त्रीने आपल्या नवर्यािवरूद्ध अपराध केला असे ल तर शापजनक पाणी पाजल्यावर
ते ितच्या पोटात जाईल व कडू पणा उत्पन्न करील. ितचे पोट फुगे ल, ितची मांडी सडे ल ितच्या
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28 परं तु

लोकात ितचे नाव शािपत होईल.
त्या स्त्रीने आपल्या नवर्यािवरूद्ध पाप केले नसे ल व
ती शु द्ध असे ल तर ती स्त्री अपराधी नाही असे याजकाने ितला सां गावे . मग ती मु क्त होईल व
गभर्धारणे स पात्र ठरे ल.
29 ते व्हा द्वे षासं बंधी हा िनयम आहे . एखाद्या स्त्रीने आपल्या नवर्यािवरूद्ध जर पाप केले तर
तू ही अशी कारवाई करावी. 30 िकंवा एखाद्या पु रुषाने आपल्या पत्नीने आपल्या िवरूद्ध पाप केले
आहे असा सं शय व द्वे ष, धरला तर त्या मनु ष्याने अशी कारवाई करावी; त्या मनु ष्याने †स्त्रीला
परमे श्वरासमोर उभे करावे व सां िगतले ल्या िनयमाप्रमाणे ितच्यािवरूद्ध कारवाई करावी.
31 मग पती अधमर् करण्यापासून मु क्त होईल परं तु जर स्त्रीने पाप केले असे ल तर ितला त्रास
भोगावा लागे ल.

6
1 परमे श्वर मोशे शी बोलला. तो म्हणाला, 2 इस्राएल लोकां शी बोल. त्यांना सां ग, जे व्हा
कोणी पु रुष िकंवा स्त्री आपणास परमे श्वरासाठी वे गळे होऊन नाजीराचा *िवशे ष नवस करील,
3 त्याने मद्य िकंवा मादक द्रव्यापासून दर
ू रहावे . त्याने मद्यापासून केले ला िशरका िकंवा मादक
पे य िपऊ नये . त्याने द्राक्षाचा कसलाही रस िपऊ नये िकंवा ताजी द्राक्षे िकंवा मनु केही खाऊ नये त.
4 तो माझ्यासाठी वे गळा झाला त्या सवर् िदवसात, त्याने द्राक्षापासून केले ली प्रत्ये क गोष्ट, जी
िबयापासून ते सालपटापयर्ंत समािवष्ट आहे काहीच खाऊ नये .
5 त्याने परमे श्वरासाठी वे गळे राहण्याचा कालावधी पूणर् होईपयर्ंत त्याच्या नवसाच्या
िदवसापयर्ंत त्याच्या डोक्यावर वस्तर्याचा उपयोग करू नये . तो दे वासाठी वे गळा केला आहे .
त्याने आपल्या डोक्याचे केस लांब वाढू द्यावे त.
6 त्याने आपल्या स्वतःला परमे श्वरासाठी वे गळे केले ल्या सवर् िदवसात, त्याने प्रेताजवळ जाऊ
नये . 7 त्याच्या स्वत:चा बाप, आई, भाऊ िकंवा बहीण जर कोणी मरण पावले तर त्यां च्याकिरता
अशु द्ध होऊ नये . कारण तो दे वासाठी वे गळा केले ला आहे , जसे प्रत्ये कजण त्याच्या डोक्यावरील
लांब केस पाहतील. 8 आपल्या वे गळे राहण्याच्या सवर् िदवसात तो परमे श्वरासाठी पिवत्र, राखीव
आहे .
9 जर कोणी अचानक त्याच्याजवळ मरण पावला आिण त्याने वे गळा केले ला मनु ष्य अशु द्ध
झाला, तर त्याने आपल्या शु द्धीकरण्याच्या िदवशी डोक्याचे मुं डण करावे , म्हणजे ते सातव्या
िदवसानं तर करावे . ते व्हा त्याने आपले डोके मुं डावे .
10 आठव्या िदवशी त्याने दोन होले िकंवा पारव्याची दोन िपल्ले दशर्नमं डपाच्या प्रवे शदारापाशी
याजकाकडे आणावीत. 11 मग याजकाने एक पक्षी पापापर्ण व दुसर्याचा होमापर्ण करावा. हे
त्याच्यासाठी प्रायिश्चत आहे कारण प्रेताजवळ जाऊन त्याने पाप केले . त्याने त्याच िदवशी
आपल्या स्वतःला पु न्हा पिवत्र करावे .
12 त्याने परमे श्वरासाठी वे गळे होण्यासाठी स्वत:ला पु न्हा समिपर्त करावे . त्याने एक वषार्चा
में ढा दोषापर्णासाठी आणावा. त्याने आपल्याला अशु द्ध करून घे ण्याच्या पूवीर्चे िदवस मोजू नये त.
कारण तो दे वासाठी वे गळा झाला ते व्हा तो अशु द्ध झाला होता.
13 मग त्याच्या नाजीरपणाच्या नवसाचे िदवस पूणर् झाल्यावर त्यास दशर्नमं डपाच्या
प्रवे शदारापाशी आणावे . 14 त्याने आपले अपर्ण परमे श्वरास भे ट द्यावे . त्याने होमबिल म्हणून एक
वषार्चा व दोषहीन में ढा अपार्वा. त्याने पापबिल म्हणून एक वषार्ची व दोषहीन में ढी अपार्वी, त्याने
शां त्यपर्णासाठी एक दोषहीन में ढा आणावा. 15 त्याने ते लात मळले ल्या मै द्याच्या एक टोपलीभर
बे खमीर भाकरीसु द्धा आणाव्या व ते ल लावले ले बे खमीर पापड त्याबरोबर त्यांचे अन्नापर्णे व पे यापर्णे
आणावीत.
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याजकाने ती परमे श्वरापु ढे सादर करावी. त्याने त्याचे पापापर्ण व होमापर्ण परमे श्वरास
अपार्वेत; 17 त्याने बे खमीर भाकरीच्या टोपलीबरोबर, परमे श्वराकरता शां त्यपर्णाच्या यज्ञासाठी में ढा
सादर करावा. याजकाने अन्नापर्ण व पे यापर्णही सादर करावी.
18 मग नाजीराने आपण दे वासाठी वे गळे झाले ल्याचे िचन्ह म्हणून दशर्नमं डपाच्या
प्रवे शदारापाशी आपल्या डोक्याचे मुं डण करावे . त्याने त्याच्या डोक्यापासूनचे केस घ्यावे
आिण शां त्यपर्णाच्या यज्ञाखाली अग्नी आहे त्याच्यावर ठे वावे त.
19 नाजीराने आपण वे गळे पणाचे असले ले िचन्ह म्हणजे त्याने डोक्याचे मु ं डण केल्यावर याजकाने
में ढ ाचा िशजिवले ला फरा, टोपलीतून एक बे खमीर भाकर व एक बे खमीर पापड घे ऊन त्याच्या
हातावर ठे वावी. 20 मग याजकाने ते अपर्णाप्रमाणे परमे श्वरासमोर उं च करून त्यास सादर करावे .
जे में ढ ाचे ऊर व मांडीसह एकित्रत परमे श्वरापु ढे उं च केले ले हे याजकासाठी राखून ठे वले ले
पिवत्र अन्न आहे . त्यानं तर नाजीर मद्य िपऊ शकतो.
21 “�� ���� ����� ������ ���������� ���������� ����� ��������
��� ���� ������ ���� �� ���. जे काही तो दे ईल, त्याने आपण घे तले ल्या शपथे चे
बं धन पाळावे , तो जो नवस करतो त्या त्याच्या नाजीरपणासाठी दशर्िवले ल्या िनयमाप्रमाणे केले
पािहजे .”
22 पु न्हा परमे श्वर मोशे शी बोलला, तो म्हणाला, 23 अहरोन व त्याच्या मु लां शी बोल. म्हण, तू
इस्राएल लोकांस ह्याप्रमाणे आशीवार्द द्या. तु म्ही त्यांना म्हणावे .
24 परमे श्वर तु ला आशीवार्द दे वो व तु झे सं रक्षण करो.
25 परमे श्वर आपला मु खप्रकाश तु झ्यावर पाडो, तु झ्याकडे पाहो व तु जवर दया करो.
26 परमे श्वर आपल्या प्रसन्नमु खासह तु जकडे पाहो व तु ला शां ती दे वो.
27 याप्रमाणे त्यांनी माझे नाव इस्राएल लोकांस द्यावे . मग मी त्यांना आशीवार्द दे ईन.

7
1 ज्या िदवशी मोशे ने िनवासमं डपाचे काम सं पिवले , त्याने तो अिभषे क करून व परमे श्वराच्या
उपयोगासाठी त्यातील सवर् एकित्रत सािहत्यासह पिवत्र केला. त्याने वे दी व त्यातील सवर् पात्रे
अिभषे क करून पिवत्र केली. त्याने त्यास अिभषे क केला व त्यास पिवत्र केले . 2 त्यािदवशी,
जे इस्राएलांचे अिधपती, त्यां च्या पूवर्जां च्या घराण्यांचे प्रमु ख होते त्यांनी अपर्णे अिपर्ली; हीच
माणसे जमातीचे ने तृत्व करणारे होते . याच लोकांनी िशरगणतीचे काम पािहले होते . 3 त्यांनी
परमे श्वरापु ढे अपर्णे आणली. त्यांनी झाकले ल्या सहा गाड ा व बारा बै ल आणले . त्यांनी
प्रत्ये क दोन अिधपतीसाठी एक गाडी व प्रत्ये क अिधपतीसाठी एक बै ल िदला. त्यांनी या वस्तू
िनवासमं डपासमोर सादर केल्या.
4 मग परमे श्वर मोशे शी बोलला. तो म्हणाला 5 “�������������� ������ �������
��� �������������� �������� ��������� ����� ��. प्रत्ये क ले वीला ज्याच्या
त्याच्या कामाच्या आवश्यकते नुसार अपर्ण दे .”
6 मोशे ने गाड ा व बै ल घे तले आिण ते ले वींना िदले . 7 त्याने दोन गाड ा व चार बै ल गे षोर्नी
वं शाना िदले कारण त्यां च्या कामासाठी त्यांना त्यांची गरज होती. 8 त्याने चार गाड ा व आठ बै ल
मरारी वं शाना िदले , ते अहरोन याजकाचा मु लगा इथामार ह्याच्या दे खरे खीखाली होते . त्याने हे
अशासाठी केले की त्यांना त्याची गरज होती.
9 परं तु त्याने कहाथी वं शाना त्यातील काहीच िदले नाही, कारण िनवासमं डपातील राखीव वस्तू
आिण सािहत्य याच्या सं बंधीत त्यांचे काम असून, त्या वस्तू आपल्या स्वतःच्या खां द्यावर वाहन
ू
ने ण्याचे होते .
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मोशे ने वे दीला अिभषे क केला त्या िदवशी अिधपतींनी वे दीला आपला माल समिपर्त
करण्यासाठी आणला. अिधपतींनी आपली अपर्णे वे दीसमोर अिपर्ली. 11 परमे श्वर मोशे ला
म्हणाला, “�������� �������� ������ ��������� �����, वे दीच्या समपर्णासाठी
आपले अपर्ण आणावे .”
12 पिहल्या िदवशी, यहद
ू ा वं शाचा अिधपती अम्मीनादाबाचा मु लगा नहशोन ह्याने आपली अपर्णे
अिपर्ली. 13 त्याचे अपर्ण पिवत्रस्थानाच्या चलनाप्रमाणे एकशे तीस शे केल वजनाचे चांदीचे एक
ताट व स र शे केल वजनाची चांदीची एक वाटी आणली. त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी ते लात
मळले ल्या सिपठाने भरले ल्या होत्या. 14 त्याने ही धूपाने भरले ले दहा शे केल वजनाचे , एक सोन्याचे
पात्र आणले .
15 त्याने एक गोर्हा, एक में ढा आिण एक वषार्चे एक नर कोकरू ही होमापर्णासाठी िदली. 16 त्याने
पापापर्णासाठी एक बकरा िदला. 17 त्याने शां त्यपर्णासाठी दोन बै ल, पाच में ढे , पाच बकरे आिण एक
वषार्ची पाच नर कोंकरे अिपर्ण्यासाठी िदली. हे अम्मीनादाबाचा मु लगा नहशोन याची भे ट होती.
18 दुसर्या िदवशी, इस्साखार वं शाचा, अिधपती सूवाराचा मु लगा नथने ल, ह्याने आपली अपर्णे
अिपर्ली. 19 त्याचे अपर्ण पिवत्रस्थानाच्या चलनाप्रमाणे एकशे तीस शे केल वजनाचे चांदीचे एक
ताट व स र शे केल वजनाची चांदीची एक वाटी अिपर्ली. त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी ते लात
मळले ल्या सिपठाने भरले ल्या होत्या.
20 त्याने ही धूपाने भरले ले दहा शे केल वजनाचे एक सोन्याचे पात्र िदले . 21 त्याने एक गोर्हा,
एक में ढा, एक वषार्चे एक नर कोकरु ही होमापर्णासाठी िदली. 22 त्याने पापापर्णासाठी एक बकरा
िदला. 23 त्याने शां त्यपर्णासाठी दोन बै ल, पाच में ढे , पाच बकरे आिण एक वषार्ची पाच नर कोंकरे
अिपर्ण्यास िदली. हे सूवाराचा मु लगा नथने ल याची भे ट होती.
24 ितसर्या िदवशी, जबु लून वं शाचा अिधपती हे लोनाचा मु लगा अलीयाब ह्याने आपली अपर्णे
अिपर्ली. 25 त्याचे अपर्ण पिवत्रस्थानाच्या चलनाप्रमाणे एकशे तीस शे केल वजनाचे चांदीचे एक
ताट व स र शे केल वजनाची चांदीची एक वाटी िदली. त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी ते लात
मळले ल्या सिपठाने भरले ल्या होत्या. 26 त्याने ही धूपाने भरले ले दहा शे केल वजनाचे एक सोन्याचे
पात्र िदले .
27 त्याने एक गोर्हा, एक में ढा, एक वषार्चे एक नर कोकरू ही होमापर्णासाठी िदली. 28 त्याने
पापापर्णासाठी एक बकरा िदला. 29 त्याने शां त्यपर्णासाठी दोन बै ल, पाच में ढे , पाच बकरे आिण एक
वषार्ची पाच नर कोंकरे अिपर्ण्यास िदली. हे हे लोनाचा मु लगा अलीयाब ह्याचे अपर्ण होते . 30 चौथ्या
िदवशी, रऊबे न वं शाचा अिधपती शदे युराचा मु लगा अलीसूर ह्याने आपली अपर्णे अिपर्ली. 31 त्याचे
अपर्ण पिवत्रस्थानाच्या चलनाप्रमाणे एकशे तीस शे केल वजनाचे चांदीचे एक ताट व स र शे केल
वजनाची चांदीची एक वाटी होती. त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी ते लात मळले ल्या सिपठाने
भरले ल्या होत्या. 32 त्याने ही धूपाने भरले ले दहा शे केल वजनाचे एक सोन्याचे पात्र अिपर्ले.
33 त्याने एक गोर्हा, एक में ढा आिण एक वषार्चे एक नर कोकरू ही होमापर्णासाठी िदले . 34 त्याने
पापापर्णासाठी एक बकरा िदला. 35 त्याने शां त्यपर्णासाठी दोन बै ल, पाच में ढे , पाच बकरे आिण एक
वषार्ची पाच नर कोंकरे अिपर्ण्यास िदली. हे शदे युराचा मु लगा अलीसूर ह्याचे अपर्ण होते .
36 पांचव्या िदवशी, िशमोन वं शाचा अिधपती सु रीशाद्दै चा मु लगा शलूमीये ल ह्याने आपली अपर्णे
अिपर्ली. 37 त्याचे अपर्ण पिवत्रस्थानाच्या चलनाप्रमाणे एकशे तीस शे केल वजनाचे चांदीचे एक
ताट व स र शे केल वजनाची चांदीची एक वाटी होते . त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी ते लात
मळले ल्या सिपठाने भरले ल्या होत्या. 38 त्याने ही धूपाने भरले ले दहा शे केल वजनाचे एक सोन्याचे
पात्र अिपर्ले.
39 त्याने एक गोर्हा, एक में ढा, एक वषार्चे एक नर कोकरू ही होमापर्णासाठी िदली. 40 त्याने
पापापर्णासाठी एक बकरा िदला. 41 त्याने शां त्यपर्णासाठी दोन बै ल, पाच में ढे , पाच बकरे आिण एक
वषार्ची पाच नर कोंकरे अिपर्ण्यास िदली. हे सु रीशाद्दै चा मु लगा शलूमीये ल यांचे अपर्ण होते .

7:42
42

172

गणना 7:73

सहाव्या िदवशी, गाद वं शाचा अिधपती दगु वे लाचा मु लगा एल्यासाप ह्याने आपली अपर्णे
अिपर्ली. 43 त्याचे अपर्ण पिवत्रस्थानाच्या चलनाप्रमाणे एकशे तीस शे केल वजनाचे चांदीचे एक
ताट व स र शे केल वजनाची चांदीची एक वाटी होती. त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी ते लात
मळले ल्या मै द्याच्या िपठाने भरले ल्या होत्या. 44 त्याने धूपाने भरले ले दहा शे केल वजनाचे एक
सोन्याचे पात्र िदले .
45 त्याने एक गोर्हा, एक में ढा, एक वषार्चे एक नर कोकरू ही होमापर्णासाठी िदली. 46 त्याने
पापापर्णासाठी एक बकरा िदला. 47 त्याने शां त्यपर्णासाठी दोन बै ल, पाच में ढे , पाच बकरे आिण एक
वषार्ची पाच नर कोंकरे ही अिपर्ण्यास िदली, हे दगु वे लाचा मु लगा एल्यासाप ह्याचे अपर्ण होते .
48 सातव्या िदवशी, एफ् राईम वं शाचा अिधपती अम्मीहद
ू ाचा मु लगा अलीशामा ह्याने आपली
अपर्णे अिपर्ली. 49 त्याचे अपर्ण पिवत्रस्थानाच्या चलनाप्रमाणे एकशे तीस शे केल वजनाचे चांदीचे
एक ताट व स र शे केल वजनाची चांदीची एक वाटी होती. त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी ते लात
मळले ल्या सिपठाने भरले ल्या होत्या. 50 त्याने धूपाने भरले ले दहा शे केल वजनाचे एक सोन्याचे
पात्र िदले .
51 त्याने एक गोर्हा, एक में ढा, एक वषार्चे एक नर कोकरू ही होमापर्णासाठी िदली. 52 त्याने
पापापर्णासाठी एक बकरा िदला. 53 त्याने शां त्यपर्णासाठी दोन बै ल, पाच में ढे , पाच बकरे आिण एक
वषार्ची पाच नर कोंकरे अिपर्ण्यास िदली. अम्मीहद
ू ाचा मु लगा अलीशामा यांचे अपर्ण होते .
54 आठव्या िदवशी, मनश्शे वं शाचा अिधपती पदाहसु राचा मु लगा गमलीये ल ह्याने आपली
अपर्णे अिपर्ली. 55 त्याचे अपर्ण पिवत्रस्थानाच्या चलनाप्रमाणे एकशे तीस शे केल वजनाचे चांदीचे
एक ताट व स र शे केल वजनाची चांदीची एक वाटी होती. त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी ते लात
मळले ल्या सिपठाने भरले ल्या होत्या. 56 त्याने धूपाने भरले ले दहा शे केल वजनाचे एक सोन्याचे
पात्र िदले .
57 त्याने एक गोर्हा, एक में ढा, एक वषार्चे एक नर कोकरू ही होमापर्णासाठी िदली. 58 त्याने
पापापर्णासाठी एक बकरा िदला. 59 त्याने शां त्यपर्णासाठी दोन बै ल, पाच में ढे , पाच बकरे आिण एक
वषार्ची पाच नर कोंकरे अिपर्ण्यास िदली. हे पदाहसु राचा मु लगा गमलीये ल याचे अपर्ण होते .
60 नवव्या िदवशी, बन्यामीन वं शाचा अिधपती गीदोनीचा मु लगा अबीदान ह्याने आपली अपर्णे
अिपर्ली. 61 त्याचे अपर्ण पिवत्रस्थानाच्या चलनाप्रमाणे एकशे तीस शे केल वजनाचे चांदीचे एक
ताट व स र शे केल वजनाची चांदीची एक वाटी होती. त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी ते लात
मळले ल्या सिपठाने भरले ल्या होत्या. 62 त्याने धूपाने भरले ले दहा शे केल वजनाचे एक सोन्याचे
पात्र िदले .
63 त्याने एक गोर्हा, एक में ढा, एक वषार्चे एक नर कोकरू ही होमापर्णासाठी िदली. 64 त्याने
पापापर्णासाठी एक बकरा िदला. 65 त्याने शां त्यपर्णासाठी दोन बै ल, पाच में ढे , पाच बकरे आिण एक
वषार्ची पाच नर कोंकरे अिपर्ण्यास िदली. हे िगदोनीचा मु लगा अबीदान ह्याचे अपर्ण होते .
66 दहाव्या िदवशी, दान वं शाचा अिधपती अम्मीशाद्दै चा मु लगा अहीएजर ह्याने आपली अपर्णे
अिपर्ली. 67 त्याचे अपर्ण पिवत्रस्थानाच्या चलनाप्रमाणे एकशे तीस शे केल वजनाचे चांदीचे एक
ताट व स र शे केल वजनाची चांदीची एक वाटी होती. त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी ते लात
मळले ल्या सिपठाने भरले ल्या होत्या. 68 त्याने धूपाने भरले ले दहा शे केल वजनाचे एक सोन्याचे
पात्र िदले .
69 त्याने एक गोर्हा, एक में ढा, एक वषार्चे एक नर कोकरू ही होमापर्णासाठी िदली. 70 त्याने
पापापर्णासाठी एक बकरा िदला. 71 त्याने शां त्यपर्णासाठी दोन बै ल, पाच में ढे , पाच बकरे आिण एक
वषार्ची पाच नर कोंकरे अिपर्ण्यास िदले . हे अम्मीशाद्दै याचा मु लगा अहीएजर ह्याचे अपर्ण होते .
72 अकराव्या िदवशी, आशे र वं शाचा अिधकारी आक् रानाचा मु लगा पगीये ल ह्याने आपली अपर्णे
अिपर्ली. 73 त्याचे अपर्ण पिवत्रस्थानाच्या चलनाप्रमाणे एकशे तीस शे केल वजनाचे चांदीचे एक
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ताट व स र शे केल वजनाची चांदीची एक वाटी होती. त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी ते लात
मळले ल्या सिपठाने भरले ल्या होत्या. 74 त्याने धूपाने भरले ले दहा शे केल वजनाचे एक सोन्याचे
पात्र िदले .
75 त्याने होमापर्णासाठी एक गोर्हा, एक में ढा व एक वषार्चे नर कोकरू िदले . 76 त्याने
पापापर्णासाठी एक बकरा िदला. 77 त्याने शां त्यपर्णासाठी दोन बै ल, पाच में ढे , पाच बकरे आिण
एक वषार्ची पाच नर कोंकरे अिपर्ण्यास िदली. हे आक् रानाचा मु लगा पगीये ल याचे अपर्ण होते .
78 बाराव्या िदवशी, नफताली वं शाचा अिधपती एनानाचा मु लगा अहीरा ह्याने आपली अपर्णे
अिपर्ली. 79 त्याचे अपर्ण पिवत्रस्थानाच्या चलनाप्रमाणे एकशे तीस शे केल वजनाचे चांदीचे एक
ताट व स र शे केल वजनाचा चांदीचा एक कटोरा होता. त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी ते लात
मळले ल्या सिपठाने भरले ल्या होत्या. 80 त्याने धूपाने भरले ले, दहा शे केल वजनाचे एक सोन्याचे
पात्र िदले . 81 त्याने एक गोर्हा, एक में ढा, एक वषार्चे एक नर कोकरू ही होमापर्णासाठी िदली.
82 त्याने पापापर्णासाठी एक बकरा िदला. 83 त्याने शां त्यपर्णासाठी दोन बै ल, पाच में ढे , पाच बकरे
आिण एक वषार्ची पाच नर कोंकरे अिपर्ण्यास िदली. हे एनानाचा मु लगा अहीरा याचे अपर्ण होते .
84 मोशे ने वे दीला अिभषे क केला त्या िदवशी इस्राएलां च्या अिधपतींनी या सवर् वस्तू समिपर्त
केल्या. त्यांनी चांदीची बारा ताटे , चांदीच्या बारा वाट ा आिण सोन्याची बारा पात्रे समिपर्त
केली. 85 प्रत्ये क चांदीच्या ताटाचे वजन एकशे तीस शे केल व प्रत्ये क चांदीच्या वाट ांचे वजन
स र शे केल होते . पिवत्रस्थानाच्या चलनाप्रमाणे चांदीची ताटे व चांदीच्या वाट ा िमळू न त्यांचे
एकू ण वजन दोन हजार चारशे शे केल होते . 86 धूपाने भरले ले सोन्याची बारा पात्रे, प्रत्ये की
पिवत्रस्थानाच्या शे केलाप्रमाणे दहा शे केल वजन होते .
87 त्यांनी होमापर्णासाठी बारा गोर्हे , बारा में ढे व एक वषार्ची बारा नर कोंकरे समिपर्त केली.
त्यांनी आपले अन्नापर्ण िदले . त्यांनी पापापर्णासाठी बारा बकरे िदले . 88 शां त्यपर्णाच्या अपर्णासाठी
त्यांनी आपल्या सवर् गु राढोरातून चोवीस बै ल, साठ में ढे , साठ बकरे व एक वषार्ची साठ नर कोंकरे
िदली. जे व्हा अिभषे क झाला होता, ते व्हा त्यांनी ही वे दीला अपर्णे केली.
89 जे व्हा मोशे परमे श्वराबरोबर बोलण्यासाठी दशर्नमं डपामध्ये गे ला, त्यावे ळी त्याने दे वाची
वाणी त्याच्याशी बोलताना ऐकली. दे व साक्षीकोशावर जे दयासन होते त्यावरून म्हणजे दोन
करुबां च्या मधून आपणाशी बोलणारी वाणी ऐकली. परमे श्वर त्याच्याशी बोलला.

8
. 25:31-40
परमे श्वर मोशे शी बोलला. तो म्हणाला, 2 “�������� ���. त्यास सां ग, जे व्हा तू िदवे
लावतोस ते व्हा त्या सात िदव्यांचा प्रकाश दीपस्तं भाच्यासमोर पडावा.”
3 अहरोनाने तसे केले . परमे श्वराने मोशे ला िदले ल्या आज्ञे पर
् माणे त्याने दीपस्तं भावरील िदव्यांचा
उजे ड समोर पडावा म्हणून िदवे लावले . 4 दीपस्तं भ याप्रमाणे बनवले ला होताः परमे श्वराने मोशे ला
दीपस्तं भाच्या तळापासून त्याच्या कळ्यापयर्ंत दाखिवल्याप्रमाणे त्याने तो घडीव सोन्याचा
घडिवला.
1

5 पु न्हा, परमे श्वर मोशे शी बोलला. तो म्हणाला, 6 ले वींना इस्राएल लोकां मधून घे व त्यांना
शु द्ध कर.
7 त्यांना शु द्ध करण्यासाठी हे करः पापक्षालनाचे पाणी घे ऊन त्यां च्यावर िशं पड. त्या प्रत्ये काने
आपल्या पूणर् शरीरावर वस्तरा िफरवावा आिण आपले कपडे धु वावे आिण त्यामु ळे स्वतःला शु द्ध
करावे . 8 मग त्यांनी एक गोर्हा घ्यावा आिण ते लात मळले ल्या सिपठाचे अन्नापर्ण घ्यावे . त्यांनी
पापापर्णासाठी दुसरा एक गोर्हा घ्यावा.
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9

ले वींना दशर्नमं डपासमोर सादर कर व इस्राएल लोकां च्या सवर् मं डळीला एकत्र जमव.
ले वींना परमे श्वरासमोर सादर कर. ते व्हा इस्राएल लोकांनी ले वींच्या डोक्यावर आपले हात
ठे वावे . 11 अहरोनाने ले व्यांना इस्राएल लोकां च्यावतीने माझी से वा करण्यास सादर करावे .
ले व्यांनी माझी से वा करावी यासाठी त्याने हे करावे .
12 ले वींनी आपले हात बै लाच्या डोक्यावर ठे वावे . ले व्यां च्या प्रायिश्चतासाठी एक बै ल पापापर्ण
व दुसरा बै ल माझ्या होमापर्णासाठी अपार्वा. 13 ले वींना अहरोन व त्याचे पु त्र ह्यां च्या समोर सादर
कर आिण माझ्यासाठी त्यांना अपर्णाप्रमाणे उं च करावे .
14 याप्रकारे तु म्ही ले व्यांपासून इस्राएल लोकांना वे गळे करा. ले वी माझे च होतील. 15 तू त्यांना
शु द्ध कर. तू त्यांना अपर्णाप्रमाणे माझ्यापयर्ंत त्यांना उं च कर. यानं तर त्यांनी दशर्नमं डपामध्ये
जाऊन से वा करावी.
16 हे करा, कारण इस्राएल लोकां मधून ते पूणर्पणे माझे आहे त. इस्राएल वं शातील गभार्शयातून
िनघणारे प्रत्ये क प्रथम पु रुष मूलाची ते जागा घे तील. मी ले वींना आपल्या स्वतःसाठी घे तले
आहे . 17 इस्राएल लोकांतले , मनु ष्यापै की आिण पशूपैकी या दोन्हीमधील सवर् प्रथम जन्मले ले
माझे आहे त. िमसर दे शातील सवर् प्रथम जन्मले ली मु ले व पशू मी मारले त्यािदवशी मी त्यांना
आपल्याकरता पिवत्र केले .
18 मी इस्राएल लोकातील सवर् प्रथम जन्मले ल्यां च्या ऐवजी ले वींना घे तले आहे . 19 अहरोन व
त्याच्या मु लांना मी ले वींना दान म्हणून िदले आहे त. दशर्नमं डपामध्ये सवर् इस्राएल लोकांचे काम
करण्यासाठी मी त्यांना घे तले आहे . जे व्हा लोक पिवत्रस्थानाजवळ ये तील तर त्यांनी मरीने नाश
होऊ नये म्हणून इस्राएल लोकांसाठी प्रायािश्चताची अपर्णे करावी.
20 ते व्हा मोशे , अहरोन आिण सवर् इस्राएल लोकांची मं डळी ह्यांनी ह्याप्रकारे ले व्यांना केले .
परमे श्वराने ले व्यां िवषयी मोशे ला आज्ञा केल्याप्रमाणे त्यांनी त्यांचे सवर् काही केले . इस्राएलाच्या
लोकांनी त्याच्याबरोबर हे केले . 21 ले व्यांनी आपले कपडे धु ऊन स्वतःला पापापासून शु द्ध केले .
ते व्हा अहरोनाने त्यांना अपर्णाप्रमाणे परमे श्वरास सादर केले आिण त्यांना शु द्ध करण्यासाठी त्याने
प्रायिश्च केले .
22 त्यानं तर, ले वी दशर्नमं डपामध्ये अहरोनापु ढे व त्याच्या मु लांपुढे आपली ने मले ली से वा
करण्यास आत गे ले. परमे श्वराने मोशे ला ले व्याबद्दल आज्ञा केल्याप्रमाणे केले . त्यांनी सवर् ले व्यांना
ह्याप्रकारे वागवले .
10

23 पु न्हा, परमे श्वर मोशे शी बोलला, तो म्हणाला, 24 जे

ले वी पं चवीस वष िकंवा त्यापे क्षा अिधक
वयाचे आहे त त्या सवार्साठी हे आहे . त्यांनी दशर्नमं डपामध्ये से वा करण्यास मं डळात भाग घ्यावा.
25 त्यांनी वयाच्या पन्नासव्या वषार्प
ं ासून से वेत याप्रकारे थांबावे . नं तर त्यांनी थांबावे . 26 त्यांनी
दशर्नमं डपामध्ये से वा करणार्या आपल्या बं धन
ूं ा त्यां च्या कामात मदत करावी, परं तु त्यांनी अिधक
से वा करु नये . तू ले व्यांना या सवर् गोष्टीत मागर्दशर्न करावे .

9
. 12:1-20
िमसर दे शामधून इस्राएल लोक बाहे र आल्यानं तर दुसर्या वषार्च्या पिहल्या मिहन्यात
परमे श्वर सीनायच्या रानात मोशे बरोबर बोलला. तो म्हणाला, 2 “������� ������
�������� �������� ���� �������� �� �������� ����. 3 या मिहन्यात
चौदाव्या िदवशी सं ध्याकाळी त्याच्या ने मले ल्या वे ळी तु म्ही तो पाळावा. भोजन करावे . त्याच्या
सवर् िनयमाप्रमाणे आिण त्याच्या िवधीप्रमाणे तो पाळावा.”
1

9:4
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मग मोशे ने इस्राएल लोकांस वल्हांडण सण पाळावयास सां िगतले .
ते व्हा परमे श्वराने
मोशे द्वारे िदले ल्या आज्ञे पर् माणे इस्राएल लोकांनी सीनायच्या रानात पिहल्या मिहन्याच्या
चौदाव्या िदवशी सं ध्याकाळी वल्हांडण सण पाळला; परमे श्वराने मोशे ला िदले ल्या आज्ञे पर् माणे
इस्राएल लोकांनी सवर्काही केले .
6 त्यािदवशी प्रेताला िशवल्यामु ळे काही लोक अशु द्ध झाले . त्यामु ळे त्यांना वल्हांडण सण
पाळता ये ईना. ते त्याच िदवशी मोशे व अहरोन ह्यां च्यापु ढे गे ले. 7 ती माणसे मोशे स म्हणाली,
“��� ��� ����������� ����� ������ ����. इस्राएलाच्या लोकांमध्ये परमे श्वराचे
अपर्ण वषार्च्या ने मले ल्या वे ळी करण्यापासून आम्हास दरू कां ठे वत आहे स?” 8 मोशे त्यांना
म्हणाला, “��� �����, तु म्हािवषयी परमे श्वर काय सूचना दे तो, हे मी ऐकतो.”
9 मग परमे श्वर मोशे शी बोलला. तो म्हणाला, 10 तू इस्राएल लोकां शी बोल. म्हण, जर
तु मच्यापै की कोणी िकंवा तु म्ही प्रेतामु ळे अशु द्ध झाला िकंवा लांबच्या प्रवासावर असला, तरी
त्याने परमे श्वरासाठी वल्हांडण सण पाळावा.
11 त्यांनी वल्हांडण सण दुसर्या मिहन्याच्या चौदाव्या िदवशी सं ध्याकाळी साजरा करावा.
त्यांनी तो बे खमीर भाकर व कडू भाजीबरोबर खावा. 12 त्यांनी सकाळपयर्ंत काहीही िशल्लक ठे वू
नये िकंवा त्यांनी पशूचे हाड मोडू नये . त्यांनी वल्हांडण सणासाठीचे सवर् िनयम पाळावे त.
13 परं तु जर कोणी शु द्ध आहे आिण दर
ू च्या प्रवासात नाही, पण जो वल्हांडण सण पाळत नाही
तर त्यास आपल्या लोकातून काढून टाकावे कारण त्याने परमे श्वराचे अपर्ण त्याच्या ने मले ल्या वे ळी
केले नाही. त्या मनु ष्याने आपले पाप वहावे . 14 जर तु मच्यामध्ये एखाद्या परराष्ट् रीय मनु ष्य राहतो
आिण परमे श्वराच्या सन्मानाथर् वल्हांडण सण पाळतो, तो त्याने पाळावा आिण त्याने िदले ल्या
आज्ञा व वल्हांडणाचे सवर् िनयम व िवधीप्रमाणे पाळू न साजरा करावा. परक्यांना आिण तु म्ही
दे शात जन्मले ल्या सवार्न
ं ा सणाचे िनयम सारखे च आहे त.
4

5

. 13:21; 40:34-38
िदवशी िनवासमं डप उभा करण्यात आला, िनवासमं डपाला, कराराच्या कोशाच्या तं बल
ू ा
ढगाने झाकले . सं ध्याकाळी ढग िनवासमं डपावर होता. तो सकाळपयर्ंत अग्नीसारखा िदसला.
16 अश्याप्रकारे ते सतत होत. ढग िनवासमं डपाला झाकी आिण रात्री तो अग्नीसारखा िदसे .
17 जे व्हा ढग तं बव
ू रून वर घे तला गे ला, म्हणजे ते व्हा इस्राएल लोकही त्यां च्या प्रवासास िनघत
असत. जे व्हा ढग थांबत असे , ते व्हा लोक आपला तळ दे त असत.
18 परमे श्वराच्या आज्ञे वरून, इस्राएल लोक प्रवास करीत आिण त्याच्या आज्ञे पर
् माणे तळ
दे त. जोपयर्ंत ढग िनवासमं डपावर थांबत असे , तोपयर्ंत ते आपल्या तळात राहत. 19 जे व्हा कधी
ढग िनवासमं डपावर बरे च िदवस राहत असे , मग इस्राएल लोक परमे श्वराचा िनयम पाळू न आिण
प्रवास करीत नव्हते .
20 काहीवे ळेला ढग थोडे च िदवस िनवासमं डपावर राहत असे . याबाबतीत, ते परमे श्वराची आज्ञा
पाळत ते ते थे तळ दे त असत आिण मग ते त्याच्या आज्ञे ने पु न्हा प्रवासास िनघत. 21 काहीवे ळेला
ढग सं ध्याकाळपासून सकाळपयर्ंत हजर राहत असे . जे व्हा सकाळी ढग वरती घे तला गे ला म्हणजे
ते प्रवास करत. जर िदवसा आिण रात्री ढग वर गे ले की, ते एकसारखा प्रवास करीत असत.
22 जर ढग िनवासमं डपावर दोन िदवस, मिहनाभर िकंवा वषर्भर रािहला तरी इस्राएल लोक तळ
दे ऊन राहत असत आिण प्रवास करीत नव्हते . पण मग ढग वर गे ला म्हणजे ते प्रवासास िनघत.
23 परमे श्वराच्या आज्ञे पर
् माणे ते तळ दे त आिण त्याच्या आज्ञे पर् माणे ते प्रवास करीत; परमे श्वराने
मोशे च्याद्वारे िदले ल्या आज्ञा ते पाळीत.
15 ज्या
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परमे श्वर मोशे शी बोलला. तो म्हणाला, चांदीचे दोन कण बनव. चांदी ठोकू न ते बनव.
मं डळीला एकत्र बोलवण्यासाठी आिण त्यांचा तळ हलिवण्यासाठी या कण्यार्च
ं ा उपयोग करावा.
3 सवर् मं डळीला दशर्नमं डपाच्या प्रवे शद्वारासमोर एकत्र बोलिवण्यासाठी याजकाने कण
वाजवावे . 4 जर याजकाने एकच कणार् वाजिवला तर मग अिधकार्यांनी, इस्राएलां च्या वं शाच्या
अिधपतीनी तु झ्याकडे जमावे . 5 जे व्हा तू कणार् मोठ ाने फुंकू न इशारा िदला म्हणजे पूवकडील
छावण्यांनी त्यांचा प्रवासास सु रवात करावी.
6 जे व्हा दुसर्या वे ळी मोठ ाने फुंकू न इशारा िदला म्हणजे ते व्हा दिक्षणे कडील छावण्यांनी
प्रवासास सु रवात करावी; त्यां च्या प्रवासासाठी मोठ ाने फुंकू न इशारा द्यावा. 7 जे व्हा मं डळीला
एकत्र जमावावयाचे असे ल ते व्हा कणार् फुंका, पण मोठ ाने फुंकू नये . 8 अहरोनाचे मु ले, याजक,
यांनीच कण वाजवावीत. हा तु मच्या लोकांस िपढ ानिपढ ाचा कायमचा िनयम आहे .
9 तु म्ही जे व्हा तु मच्या दे शात तु म्हावर जु लूम करणार्या शत्रूिवरूद्ध लढायला जाता, मग
ते व्हा तु म्ही कण्यार्चा गजर करा. मी, परमे श्वर, तु मचा दे व तु मची आठवण करीन आिण तु मच्या
शत्रूपासून तु मचे रक्षण करील.
10 तसे च तु म्ही आनं दाच्या प्रसं गी, तु मचे दोन्ही िनयमीत सण व मिहन्याच्या सु रवातीच्या
िदवशी तु मची होमापर्णाच्या, शां त्यपर्णाच्या यज्ञां च्या सन्मानासाठी तु म्ही कण वाजवावे त. तु मच्या
परमे श्वरास तु मची आठवण करून दे ण्याची ही एक कृती आहे . हे तु म्ही करावे अशी मी तु म्हास आज्ञा
दे तो. मी तु मचा दे व परमे श्वर आहे .
11 दुसर्या वषीर्, दुसर्या मिहन्यात, मिहन्याच्या िवसाव्या िदवशी, साक्षपटाच्या
िनवासमं डपापासून ढग वर घे तला गे ला. 12 ते व्हा इस्राएल लोक सीनाय रानातून आपल्या
प्रवासास िनघाले . ढग पारानाच्या रानात थांबला. 13 परमे श्वराने मोशे च्याद्वारे िदले ल्या
आज्ञे पर् माणे त्यांनी हा पिहला प्रवास केला.
14 पिहल्याने यहद
ू ा वं शाच्या छावणीच्या िनशाणाखालील त्यां च्या वै यिक्तक सै न्यासह बाहे र
िनघाले . अम्मीनादाबाचा मु लगा नहशोन यहद
ू ाच्या सै न्याच्या अग्रस्थानी होता. 15 सु वाराचा
मु लगा नथने ल इस्साखार वं शाच्या सै न्याच्या अग्रस्थानी होता. 16 हे लोनाचा मु लगा अलीयाब
जबु लून वं शाच्या सै न्याच्या अग्रस्थानी होता.
17 गे षोर्न व मरारी वं श िनवासमं डपाची काळजी घे ण्यासाठी होते , त्यांनी िनवासमं डप खाली
काढला आिण मग तो उचलून घे ऊन त्यां च्या प्रवासास सु रवात केली. 18 त्यानं तर, रऊबे नाच्या
िनशाणाखालील छावणीतील सै न्यांनी त्यां च्या प्रवासास सु रवात केली. शदे युराचा मु लगा
अलीसूर त्यां च्या सै न्याच्या अग्रस्थानी होता. 19 सु रीशाद्दै चा मु लगा शलूमीये ल िशमोन
वं शाच्या सै न्याच्या अग्रस्थानी होता. 20 रगु वे लाचा मु लगा एल्यासाप गाद वं शाच्या सै न्याच्या
अग्रस्थानी होता.
21 कहाथींनी प्रवासास सु रवात केली. ते पिवत्रस्थानातील पिवत्र वस्तू घे ऊन िनघाले .
ते पु ढच्या तळावर जाऊन पोहोचे पयर्ंत अगोदरच्या इतरांनी पिवत्र िनवासमं डप उभा करून
तयार ठे वला होता. 22 त्यानं तर एफ् राइम वं शाच्या िनशाणाखालील छावणीतील सै न्यांनी
प्रवासास सु रवात केली. अम्मीहद
ू ाचा मु लगा अलीशामा त्यां च्या सै न्याच्या अग्रस्थानी होता.
23 पदाहसु राचा मु लगा गमलीये ल मनश्शे वं शाच्या सै न्याच्या अग्रस्थानी होता. 24 िगदोनीचा
मु लगा अबीदान बन्यामीन वं शाच्या सै न्याच्या अग्रस्थानी होता.
25 दान वं शाच्या िनशाणाखालील सै न्यांची शे वटची छावणी होती. अम्मीशाद्दै चा मु लगा
अहीएजर दान वं शाच्या सै न्याच्या अग्रस्थानी होता. 26 आक् रानाचा मु लगा पगीये ल आशे र
वं शाच्या सै न्याच्या अग्रस्थानी होता. 27 एनानाचा मु लगा अहीरा नफताली वं शाच्या सै न्याच्या
अग्रस्थानी होता. 28 ह्याप्रकारे इस्राएल लोकांचे सै न्य त्यां च्या प्रवासास सु रवात करीत.
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मोशे ने आपला सासरा िमद्यानी रगु वे ल ह्याचा मु लगा होबाब ह्याच्याशी बोलला. रगु वे ल
मोशे च्या पत्नीचा िपता होता. मोशे होबे बाशी बोलला व म्हणाला, “����������� �����
�������� ����� ����� ��� ����. तो दे श दे ण्याचे परमे श्वराने आम्हास वचन िदले
आहे . तू आमच्याबरोबर ये आिण आम्ही तु झे चां गले करू. परमे श्वराने इस्राएल लोकांसाठी चां गले
करण्याचे वचन िदले आहे .” 30 परं तु होबाबाने उ र िदले “�� ������������ ����� ����.
मी माझ्या दे शात व माझ्या स्वतःच्या लोकात जाईल.”
31 मग मोशे ने त्यास उ र िदले , “���� ���� �� ������ ����� ��� ���. तु ला रानात
कसा तळ द्यायचा हे मािहत आहे . तू आमचा वाटाड ा हो. 32 तू जर आमच्याबरोबर ये शील तर
परमे श्वर जे काही आमचे चां गले करील ते च आम्ही तु झे करू.”
33 परमे श्वराच्या पवर्तापासून तीन िदवसाचा प्रवास करीत गे ले. परमे श्वराच्या कराराचा कोश
त्यां च्या िवसाव्यासाठी जागा शोधायला तीन िदवसाच्या वाटे वर त्यां च्यापु ढे गे ला. 34 जसा ते
प्रवास करत होते तसा परमे श्वराचा ढग िदवसरात्र त्यां च्यावर होता.
35 जे व्हा कराराचा कोश प्रवासास िनघत ते व्हा मोशे म्हणत असे , “�� ���������, ऊठ,
तु झ्या शत्रूंची पां गापां ग कर, जे तु झा द्वे ष करतात ते तु झ्यापासून पळू न जावोत.” 36 जे व्हा
कराराचा कोश थांबत असे , ते व्हा मोशे म्हणत असे , “�� ���������, इस्राएलाच्या लाखो
लोकांकडे परत ये .”

11
लोक आपल्या त्रासाबद्दल कुरकुर करू लागले तसे परमे श्वराने ऐकले . परमे श्वराने
लोकांचे ऐकले आिण तो रागावला. परमे श्वरापासूनचा अग्नी त्यां च्यात पे टला आिण त्याने
छावणीच्या हद्दीवरचे काही भाग भस्म केले . 2 ते व्हा लोकांनी मोशे कडे मदतीसाठी ओरड केली.
मोशे ने परमे श्वरास िवनं ती केली ते व्हा अग्नी िवझला. 3 त्यामु ळे त्या िठकाणाचे नां व तबे रा असे
पडले . लोकांनी त्या िठकाणाला तसे नां व िदले कारण परमे श्वराच्या अग्नीमु ळे छावणीचा भाग
जळू न गे ला.
4 जे परराष्ट् रीय इस्राएल लोकाबरोबर राहत होते , त्यांना चां गले अन्न खावे से वाटू लागले .
इस्राएल लोकांनी तक् रार व रडण्यास करण्यास सु रवात केली. “�������� ���� ������
��� ����? 5 िमसरमध्ये आम्हास मासे फुकट खाण्यास िमळत होते . त्याचप्रमाणे ते थे आम्हास
काकड ा, खरबूजे, फळभाजी, कांदे, लसूण िमळत असे त्याची आठवण आम्हास ये ते. 6 आता आम्ही
कमजोर झालो आहोत. मान्न्यािशवाय आम्ही ये थे काहीच पाहत नाही!”
7 हा मान्ना धण्याच्या बीसारखा होता, त्याचा रं ग मोत्यासारखा होता. 8 लोक तो चोहोकडे
िफरून गोळा करीत. तो जात्यात दळीत िकंवा उखळात कुटीत, भांड ात िशजवीत व त्याच्या
भाकरी करीत. त्याची चव ताज्या जै तन
ू ते लात तळले ल्या पु रीसारखी लागत असे .
9 जे व्हा रात्री छावणीवर दिहवर पडले म्हणजे मान्नासु ध्दा पडत असे . 10 सवर् लोक त्यां च्या
कुटु ं बात रडत असल्याचा आवाज मोशे ने ऐकला. आिण प्रत्ये क मनु ष्य आपापल्या तं बच्ू या दाराशी
बसून रडत होते . परमे श्वराचा राग भयं कर भडकला आिण मोशे च्या दृष्टीने त्यांची तक् रार चूक
होती.
11 मोशे परमे श्वरास म्हणाला, तू आपल्या दासास इतके वाइट का वागवतोस? तू माझ्यावर
प्रसन्न नाहीस का? या सवर् लोकांचा भार तू मला वाहण्यास सां गतोस. 12 मी या लोकांचे गभर्धारण
केले काय? मी त्यांना जन्म िदला आहे का म्हणून तू म्हणतोस की, जसा िपता आपल्या बाळाला
छातीशी धरून घे ऊन जातो तसे मी त्यांना न्यावे ? जो दे श दे ण्यािवषयी त्यां च्या पूवर्जांना तू शपथ
िदली त्यांना मी घे ऊन जावे का?
13 एवढ ा लोकांस पु रे ल एवढे मांस दे ण्यासाठी मी कोठे शोधू? ते माझ्याकडे आसवे गाळू न रडत
आहे त, ते म्हणतात आम्हास खावयास मांस दे ! 14 मी एकटा या सवार्च
ं ी काळजी घे ऊ शकत नाही.
1 इस्राएल
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हे माझ्यासाठी फारच जड आहे .
जर तू मला अशा मागार्ने वागवतोस, तु झी दया माझ्यावर
असल्यास मला आता मारुन टाक आिण माझे दुःख दरू कर.
16 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, इस्राएलाच्या विडलांचे स र मनु ष्ये मजकडे आण. मं डळीचे ने ते
असले ल्या या लोकांस दशर्नमं डपाच्या दारापाशी आण; व तु झ्याबरोबर त्यांना उभे कर. 17 मग मी
खाली ये ऊन ते थे तु झ्याशी बोले न. मग तु झ्यावर असले ल्या आत्म्यातून काही भाग मी त्यांनाही
दे ईन. मग लोकांची काळजी घे ण्यास ते तु ला मदत करतील. ह्याप्रकारे इस्राएल लोकांची
जबाबदारी केवळ तु झ्या एकट ावर राहणार नाही.
18 लोकांस सां ग उद्या तु म्ही स्वत: शु द्ध राहा म्हणजे तु म्हास मांस खावयास िमळे ल. परमे श्वराने
तु मचे रडगाणे ऐकले आहे . आम्हास मांस खाण्यास पािहजे ! आम्ही िमसरमध्ये होतो ते बरे होते ,
असे तु म्ही म्हणाला ते शब्दही परमे श्वराने ऐकले आहे त. ते व्हा आता परमे श्वर तु म्हास मांस दे ईल
आिण तु म्ही ते खाल. 19 तु म्ही ते एक, िकंवा दोन, िकंवा पाच, िकंवा दहा िदवस, वीस िदवसच
नाही तर, 20 परं तु तु म्ही ते पूणर् मिहनाभर तु मच्या नाकपु ड ातून िनघे पयर्ंत आिण तु म्हास िशसारी
ये ईपयर्ंत तु म्ही ते खाल. कारण तु म्ही जो परमे श्वर तु म्हामध्ये राहतो त्यास तु म्ही नाकारले आहे .
तु म्ही त्याच्यासमोर रडला. तु म्ही म्हणाला, आम्ही िमसर दे श का सोडला?
21 नं तर मोशे म्हणाला, परमे श्वरा ये थे सहा लाख लोक आहे त आिण तू म्हणतोस की, ह्याना पूणर्
मिहनाभर पु रे ल एवढे मांस मी खावयास दे ईन! 22 आम्ही त्यांना तृ प्त करावे म्हणून शे रडे मेंढरे व
गु रे ढोर कापावीत काय? िकंवा समु दर् ातील सवर् मासे त्यां च्यासाठी गोळा करून आणावे काय?
23 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “���� ��� ����� ��� ���? आता माझे शब्द खरे आहे त की
नाही हे तू पाहशील.”
15

24 मोशे बाहे र गे ला आिण परमे श्वर जे बोलला ते लोकांस सां िगतले . मग मोशे ने मं डळीच्या
स र विडलांना एकत्र जमिवले आिण त्याने त्यांना तं बू सभोवती उभे केले . 25 मग परमे श्वर
ढगात उतरून आला आिण मोशे शी बोलला. मोशे वर परमे श्वराचा आत्मा होता. त्यातून काही
घे ऊन परमे श्वराने ते त्या स र विडलावर ठे वला. तो आत्मा आल्यावर ते सं देश सां गू लागले .
परं तु त्यानं तर मात्र त्यांनी पु न्हा सं देश सां िगतला नाही.
26 त्यातील दोन वडील एलदाद व मे दाद छावणीच्या बाहे र गे ले नाहीत. त्यांची नां वे वडीलां च्या
यादीत होती. परं तु ते छावणीतच रािहले ; त्यामु ळे आत्मा त्यां च्यावरही आला आिण ते छावणीतच
सं देश सां गू लागले . 27 ते व्हा एका तरुणाने पळत जाऊन मोशे ला हे सां िगतले . तो म्हणाला, एलदाद
व मे दाद हे छावणीत सं देश सां गत आहे त.
28 ते व्हा नूनाचा मु लगा यहोशवा मोशे ला म्हणाला, मोशे , माझे स्वामी तु म्ही त्यांना बं दी घाला.
यहोशवा तरुण असल्यापासून मोशे चा मदतनीस होता. 29 मोशे ने त्यास उ र िदले , माझ्या
प्रितष्ठे साठी तू त्यांचा हे वा करतोस काय? परमे श्वराचे सवर्च लोक सं देष्टे असते आिण परमे श्वराने
त्या सवार्ंवर आपला आत्मा ठे िवला असता तर िकती बरे होते . 30 मग मोशे व इस्राएलाच्या
वडीलजनासह छावणीत परत गे ला.
31

मग परमे श्वराने समु दर् ावरुन जोरदार वारा वाहावयास लािवला. त्या वार्याने लावे पक्षी
त्या भागात वाहन
ू आणले . ते लावे पक्षी सवर् छावणीच्या भोंवती उडत रािहले . ते इतके होते की
छावणीचे अं गण व सारा पिरसर त्यांनी भरुन गे ला. त्यांचा जिमनीपासून दोन हात उं चीचा थर
साचला. मनु ष्य एक िदवसभरात िजतका दरू चालत जाईल ितथपयर्ंत तो थर होता. 32 लोक बाहे र
पडले व त्यांनी िदवसभर व रात्रभर लावे पक्षी गोळा केले आिण त्यांनी पूणर् दुसरा िदवसभरही ते
गोळा केले . ज्याने सवार्त कमी गोळा केले पक्षी त्यांचे दहा होमर भरले . त्यांनी लावे पक्षी सवर्
छावणी सभोवती पसरून ठे वले .

11:33

179

गणना 13:2

ते मांस त्यां च्या दातात होते , ते चावण्याच्या आधीच परमे श्वराचा राग त्यां च्यावर भयं कर
भडकला. त्यांने लोकांचा भयं कर आजाराने सं हार केला. 34 त्या जागे ला िकब्रोथ-ह व्वा असे नां व
िदले . कारण ज्या लोकांस मांस खाण्याची अितशय तीव्र इच्छा झाली होती त्यांना ते थे पु रण्यात
आले . 35 िकब्रोथ-ह व्वापासून लोकांनी हसे रोथ गावापयर्ंत प्रवास केला व ते थे त्यांनी मु क्काम
केला.
33

12
िमयार्म व अहरोन मोशे िवरूद्ध बोलू लागले . कारण त्याने एका कुशी-स्त्रीशी लग्न केले .
म्हणाले , “�������� ���� ���������� ����� ���? तो आमच्याबरोबरही बोलला
नाही काय? आता परमे श्वराने ते जे काय बोलले ते ऐकले .” 3 आता पृ थ्वीवरील कोणत्याही
मनु ष्यापे क्षा मोशे अिधक नम्र होता.
4 ते व्हा परमे श्वर एकाएकी मोशे , अहरोन व िमयार्म ह्याच्याशी बोलला. “������ ����
��������� ��� �������������� ��!” ������ �� ���� ����� ���.
5 परमे श्वर एका ढगाच्या खांबातून खाली आला मं डपाच्या प्रवे शदारापाशी उभा रािहला.
परमे श्वराने हाक मारली, अहरोन व िमयार्म ते व्हा ते दोघे पु ढे आले .
6 परमे श्वर म्हणाला, “��� ���� ���� ���.
जे व्हा माझे सं देष्टे तु मच्याबरोबर आहे त,
मी स्वतः त्यांना दृष्टांतातून प्रकट होतो,
आिण त्यां च्याशी स्वप्नात बोलतो 7 माझा से वक मोशे तसा नाही.”
तो माझ्या सवर् घराण्यात िवश्वासू आहे . 8 मी त्याच्याशी समोरासमोर बोलतो. दृष्टांताने िकंवा
कोड ानी बोलत नाही.
तो माझे स्वरूप पाहत असतो.
तर असे असताना माझा से वक मोशे ह्याच्या िवरूद्ध बोलताना तु म्हास भीती कशी वाटली नाही?
9 परमे श्वराचा राग त्यां च्यावर खूप भडकला आिण नं तर तो त्यांना सोडू न गे ला. 10 ढग िनवास
मं डपापासून वर गे ला. आिण िमयार्म अचानक बफार्सारखी पांढरी झाली होती. ते व्हा अहरोन
िमयार्मकडे वळाला, त्याने पािहले िमयार्म कोडी झाली.
11 अहरोन मोशे ला म्हणाला, अहो, माझे स्वामी, आम्ही केले ल्या मूखर्पणाच्या पापाबद्दल
आमची क्षमा करा व त्याचा दोष आमच्यावर ठे वू नको. 12 कोणी आपल्या आईच्या उदरातून अध
शरीर नष्ट झाले ला असा मे लेलाच बाहे र पडतो, त्याच्यासारखी ही मृ तवत होऊ नये .
13 म्हणून मोशे परमे श्वराकडे रडू न म्हणाला, हे दे वा, मी तु ला िवनं ती करतो, तू िहला बरे कर.
14 परमे श्वराने मोशे ला उ र िदले , जर ितचा बाप ितच्या तोंडावर थु ं कला असता तर ितला सात
िदवस लाज वाटली असती ना! ते व्हा सात िदवस ितला छावणीच्या बाहे र काढ मग ती बरी होईल;
मग ितने परत छावणीत यावे . 15 म्हणून त्यांनी िमयार्मला सात िदवस छावणीबाहे र कोंडू न ठे वले
आिण ती छावणीत परत ये ईपयर्ंत लोकांनी आपला मु क्काम हलिवला नाही.
16 त्यानं तर लोकांनी हसे रोथ सोडले आिण पारानाच्या रानापयर्ंत त्यांनी प्रवास केला आिण ते थे
रानातच त्यांनी आपला तळ ठोकला.
1 मग

2 ते

13
1 नं तर परमे श्वर मोशे शी बोलला. तो म्हणाला, 2 “���� ��� ����������� ����
������ ����. हाच दे श मी इस्राएल लोकांस दे णार आहे . त्यां च्या बारा वं शानु सार प्रत्ये की
एका सरदाराला पाठव.”
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सरदार पाठवले . ते
सवर् इस्राएलाच्या वं शातील होते . 4 त्यांची नां वे अशी आहे त:रऊबे न वं शातला जक्कुराचा मु लगा
शम्मु वा.
5 िशमोन वं शातला होरीचा मु लगा शाफाट. 6 यहद
ू ा वं शातला यफुन्ने चा मु लगा काले ब.
7 इस्साखार वं शातला योसे फाचा मु लगा इगाल. 8 एफ् राईम वं शातला नूनाचा मु लगा होशा.
9 बन्यामीन वं शातला राफू चा मु लगा पलटी, 10 जबु लून वं शातला सोदीचा मु लगा गद्दीये ल,
11 योसे फ वं शातला (मनश्शे ) सूसीचा मु लगा गद्दी, 12 दान वं शातला गमल्लीचा मु लगा अम्मीये ल.
13 आशे र वं शातला मीकाएलाचा मु लगा सतूर, 14 नफताली वं शातला बाप्सीचा मु लगा नहब्बी.
15 आिण गाद वं शातला माकीचा मु लगा गऊवे ल. 16 मोशे ने दे श हे रावयास पाठवले ल्या लोकांची
ही नां वे होती. (मोशे ने नूनाचा मु लगा होशा ह्याचे नां व यहोशवा असे ठे वले .)
17 मोशे ने कनान दे श हे रण्यास पाठवताना लोकांस सां िगतले की तु म्ही ये थन
ू ने गेब प्रांतामधून
िनघा आिण मग डोंगराळ प्रदे शात जा. 18 दे श कसा आहे ? ते थील लोक कसे आहे त! ते बलवान
आहे त िकंवा दुबळे आहे त? ते थोडे आहे त िकंवा फार आहे त? ते पाहा व समजून घ्या. 19 ते राहतात
तो दे श कसा आहे ? तो चां गला आहे िकंवा वाईट आहे ? ते लोक कशा प्रकारच्या नगरात राहतात?
सं रक्षणासाठी त्या नगरां भोवती कोट आहे त का? त्या नगरांची सं रक्षण व्यवस्था बलवान आहे का?
या सवर् गोष्टी पाहा व समजून घ्या. ते थील जमीन पीक घे ण्यास 20 योग्य आहे का? त्या प्रदे शात
झाडे आहे त का? ते थील काही फळे बरोबर घे ऊन या. ते िदवस द्राक्षाच्या पिहल्या बहराचे होते .
21 म्हणून ते तो प्रदे श शोधायला िनघाले .
त्यांनी सीन रानापासून रहोब आिण ले बो
हमाथपयर्ंतच्या प्रदे शात शोध घे तला. 22 त्यांनी ने गेबमधून त्या प्रदे शात प्रवे श केला आिण
ते हे बर् ोनला गे ले. हे बर् ोन शहर िमसर दे शातल्या सोअन शहराच्या सात वष आधी बां धले होते .
अहीमान शे शय आिण तलमय हे अनाकाचे वं शज ते थे राहत होते .
23 नं तर ते लोक अष्कोलच्या खोर्यात गे ले. ते थे त्यांनी द्राक्षाच्या वे लीची एक फांदी तोडली.
त्या फांदीला द्राक्षाचा घोसासहीत त्यांनी ती फांदी एका खांबावर ठे वली आिण दोघे जण ती
आपल्या मधोमध ठे वून घे ऊन गे ले. त्यांनी बरोबर काही डािळं बे व अं जीर ही घे तली. 24 त्या
जागे ला अष्कोल खोरे असे म्हणतात कारण ितथे इस्राएल लोकांनी द्राक्षाचा घड तोडला होता.
25 त्या लोकांनी त्या प्रदे शाचा चाळीस िदवस शोध घे तला. नं तर ते आपल्या छावणीत परत
गे ले. 26 इस्राएल लोकांची छावणी पारानाच्या वाळवं टात कादे शजवळ होती ते लोक मोशे ,
अहरोन आिण इस्राएलाच्या सवर् मं डळीजवळ गे ले. त्यांनी मोशे , अहरोन आिण इतर लोकांस
त्यांनी पािहले ल्या गोष्टीिवषयी सां िगतले आिण त्या प्रदे शातली फळे त्यांना दाखवली.
27 ते लोक मोशे ला म्हणाले , “�� ������ ���� ����� ������ ��� ����� ����
ू व मध वाहणारा तो दे श आहे आिण ही त्यातली काही फळे आहे त.
������. आिण खचीत दध
28 पण ते थे राहणारे लोक खूप शक्तीशाली आहे त. शहरे खूप मोठी आिण तटबं दीची आहे त.
शहरांचे रक्षण चां गल्या प्रकारे होते . काही अनाकां च्या वं शाजानाही आम्ही पािहले . 29 अमाले की
लोक ने गेबमध्ये राहतात. िह ी, यबूसी आिण अमोरी डोंगराळ भागात राहतात. आिण कनानी
लोक समु दर् ाजवळ आिण यादन नदीच्या काठावर राहतात.” 30 मोशे जवळच्या लोकांस गप्प
बसण्यास सां गन
ू काले ब म्हणाला, “��� ���� �� ������ ��� ������� ������. आपण
तो प्रदे श सहज घे ऊ शकू .” 31 पण जे लोक त्याच्याबरोबर ते थे गे ले होते ते म्हणाले , “���
����������� ��� ����� ����. ते आपल्यापे क्षा खूप शक्तीशाली आहे त.”
32 आिण त्या मनु ष्यांनी इस्राएलाच्या सवर् लोकांस सां िगतले की त्या प्रदे शातल्या लोकांचा
पराभव करण्याइतके शक्तीशाली आपण नाहीत. ते म्हणाले , आम्ही जो प्रदे श पािहला तो
शक्तीशाली लोकांनी भरले ला आहे . ते लोक ितथे जाणार्या कोणत्याही मनु ष्याचा सहज पराभव
करण्याइतके शक्तीमान आहे त. 33 आम्ही ितथे खूप ने फीलीम म्हणजे ने फीलीम घराण्यातील
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अनाकाचे वं शज पािहले . त्यां च्यापु ढे आम्ही स्वतःच्या दृष्टीने नाकतोड ासारखे असे होतो अशी
तु लना केली आिण त्यां च्या दृष्टीने सुद्धा आम्ही तसे च होतो.

14
1 त्या रात्री सवर् मं डळीने गळा काढून जोरजोरात आक् रोश केला आिण रडले . 2 इस्राएल
लोकांनी मोशे आिण अहरोनािवरूद्ध तक् रारी केल्या. सवर् मं डळी त्यांना म्हणाली “����� ����
��������� ����� ����� ��� ����� ���� �� ��� ���� ����. 3 तलवारीने
आमचा नाश व्हावा म्हणून या नवीन प्रदे शात यु द्धात जाण्यासाठीच परमे श्वराने आम्हास इथे
आणले का? शत्रू आम्हास मारून टाकील आिण आमच्या िस्त्रया मु लांना घे ऊन जाईल. िमसर
दे शात परत जाणे च आमच्या दृष्टीने जास्त बरे आहे .”
4 नं तर ते एकमे कांना म्हणाले , “��� ��� ����� ���� ����� ��� ���� ����� ���
���.” 5 ितथे जमले ल्या सवर् इस्राएलां च्या मं डळीसमोर मोशे आिण अहरोन पालथे पडले .
6 नूनाचा मु लगा यहोशवा आिण यफुन्ने चा मु लगा काले ब, जे कोणी दे श तपासणीसाठी पाठवले
होते त्यामधील हे दोघे होते , त्यांनी आपली वस्त्रे फाडली. 7 ते इस्राएल लोकां च्या सवर् मं डळीशी
बोलले . ते म्हणाले , आम्ही जो दे श हे रायला ये थन
ू ते थे िफरलो तो दे श खूप चां गला आहे . 8 जर
ू व मध
परमे श्वर आपल्यावर प्रसन्न झाला तर तो आपल्याला त्या दे शात ने ईल आिण तो दध
वाहणारा दे श आपल्याला दे ईल.
9 “����� ���������������� ��� ��� ��� ��� ���� ��������� �������
���� ����� ���. आपल्या अन्नाप्रमाणे आपण त्यांना सहज भक्षय करू. त्यांचे सं रक्षण
त्यां च्यापासून काढले जाईल, कारण परमे श्वर आमच्याबरोबर आहे . त्यांना घाबरु नका.” 10 पण
सवर् मं डळी म्हणू लागली त्यांना दगडमार करा. परं तु परमे श्वराचे ते ज दशर्नमं डपावर इस्राएल
लोकांस िदसले .
11 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “�� ��� ����� ��� ����� ������? ह्यां च्यामध्ये
मी केले ली शक्तीशाली िचन्हे पाहन
ू ही त्याची पवार् न करता माझ्यावर िवश्वास ठे वण्यास चु कत
12
आहे त. मी त्यांना मरीने मारून टाकीन. मी त्यांचा वारसा हक्क काढून घे ईल, आिण मी तु झ्या
स्वतःच्या कुळापासून त्यां च्यापे क्षा मोठे व सामथ्यर्शाली राष्ट् र करीन.”
13 मोशे परमे श्वरास म्हणाला, जर तू असे केले स तर ते िमसरी लोक ऐकतील कारण तू आपल्या
सामथ्यार्ने या लोकांस बाहे र आणले . 14 ते त्या दे शातल्या राहणार्यांना हे सां गतील, त्यांनी ऐकले
आहे की तू परमे श्वर या लोकां च्या मध्ये आहे स, कारण तू परमे श्वर प्रत्यक्ष िदसत आहे स तु झा ढग
त्यां च्यावरती उभा राहतो, आिण िदवसा ढगाच्या खांबात रात्री त्या ढगाचा अग्नीच्या खांबात तू
त्यां च्यापु ढे चालतोस.
15 आता जर तू या लोकांस एका मनु ष्याप्रमाणे मारले , तर ज्या राष्ट् रांनी तु झी िकतीर् ऐकली
आहे ते बोलतील आिण म्हणतील, 16 परमे श्वराने त्यांना जो दे श दे ण्याचे शपथपूवर्क सां िगतले
होते त्यामध्ये तो आणू शकला नाही म्हणून त्याने त्यांना रानात मारून टाकले .
17 “������ ��� �� ������ ����, तु झ्या महान सामथ्यार्चा उपयोग कर. तू, म्हणाला
होतास, 18 परमे श्वर रागवायला मं द आहे आिण िवपु ल दये ने भरले ला आहे . तो अपराधांची व
अधमार्ची क्षमा करतो पण जे लोक अपराधी आहे त त्यांची मु ळीच गय करत नाही. तो पूवर्जां च्या
पापाबद्दल त्यां च्या वं शजाच्या ितसर्या व चौथ्या िपढीवर विडलां च्या अन्यायाची िशक्षा ले करांना
करतो. 19 मी तु ला िवनं ती करतो, तु झ्या महान िवश्वसनीयते च्या कराराने त्यां च्या पापांची क्षमा
कर. त्यांनी िमसर सोडल्यापासून आतापयर्ंत तू जसा त्यांना क्षमा करीत आला आहे त तशीच
आताही त्यांना क्षमा कर.”
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परमे श्वर म्हणाला, “�� ������ ������������� �� ������� ����� ����
���.” 21 पण खिचत जसा मी िजवं त आहे आिण सारी पृ थ्वी परमे श्वराच्या वै भवाने भरले ली आहे .
22 ज्या सवर् लोकांनी माझे वै भव आिण िमसर दे शात व रानात सामथ्यार्ची िचन्हे पािहले . तरी दहादा
त्यांनी माझी परीक्षा पािहली आिण माझी वाणी ऐकली नाही.
23 मी जो दे श त्यां च्या पूवर्जांना शपथपूवर्क दे ऊ केला तो ते खिचत पाहणार नाहीत. ज्यांनी मला
तु च्छ मानले त्यां च्यापै की तो कोणीही पाहणार नाही. 24 पण माझा से वक काले ब याच्यासोबत
वे गळा आत्मा होता. तो माझे अनु करण पूणर्पणे करतो. म्हणून ज्या दे शात तो गे ला होता त्या
दे शात मी त्यास ने ईल. आिण त्याच्या वं शजांना तो दे श वतन होईल. 25 अमाले की आिण कनानी
लोक खोर्यात राहत आहे त. म्हणून उद्या तु म्हीही जागा सोडली पािहजे . तांबड ा समु दर् ाकडे
रस्त्यावरच्या रानात परत जा.
26 परमे श्वर मोशे आिण अहरोनाशी बोलला. तो म्हणाला, 27 ही दुष्ट मं डळी माझ्यािवरूद्ध
िटका करते त्यांचे मी िकती काळ सहन करू? इस्राएली लोक माझ्यािवरूद्ध तक् रार करतात त्या
मी ऐकल्या आहे त.
28 तू त्यांना सां ग, परमे श्वर म्हणतो, मी िजवं त आहे . जसे तु म्ही माझ्या कानात बोलला तसे
मी करीन. 29 तु मची प्रेते या रानात पडतील. तु मच्यापै की ज्यांची गणना झाली त्यां च्या पूणर्
सं ख्ये तील वीस वषार्च
ं ा िकंवा त्याहन
ू अिधक वयाचे ज्यांनी माझ्यािवरूद्ध कुरकुरले , 30 ज्या दे शात
तु मचे घर दे ण्याचे वचन मी तु म्हास िदले त्यामध्ये तु मच्यापै की कोणीही जाणार नाही. फक्त
यफुन्ने चा मु लगा काले ब आिण नूनाचा मु लगा यहोशवा जातील.
31 ज्या तु मच्या मु लाबाळािवषयी तु म्ही म्हणाला की, त्यांची लूट होईल. मी त्यांना त्या दे शात
ने ईल. तु म्ही जो दे श नाकारला तो दे श ते अनु भवतील. 32 आिण तु मच्यािवषयी तर तु मची प्रेते
या रानात पडतील. 33 तु मची प्रेते या रानात नष्ट होईपयर्ंत चाळीस वष तु मची मु लेबाळे तु म्ही
केले ल्या िवश्वासघाताची िशक्षा भोगीत रानात भटकणारी होतील.
34 तु म्हास तु मच्या पापाबद्दल चाळीस वष दु:ख भोगावे लागे ल. त्या मनु ष्यांना तो प्रदे श
शोधायला चाळीस िदवस लागले . त्या प्रत्ये क िदवसासाठी एक वषर् मी तु मच्या िवरोधात असणे
ही िकती भयानक गोष्ट आहे हे तु म्हास समजे ल. 35 “�� �������� ��� ��� �� �����
���. मी वचन दे तो की या दुष्ट मनु ष्यांना मी या सवर् गोष्टी करीन. माझ्यािवरूद्ध जाण्यासाठी ते
लोक एकत्र आले म्हणून ते सवर् या रानात मरतील.”
20

36

मोशे ने ज्या लोकांस नवीन प्रदे श शोधण्यासाठी पाठवले होते त्याच लोकांनी परत ये ऊन
इस्राएल लोकांमध्ये तक् रारी पसरावयाला सु रुवात केली. ते लोक म्हणाले की त्या प्रदे शात
जाण्याइतके आपले लोक शक्तीवान नाहीत. 37 ज्यांनी वाईट वतर्मान आणले ते पु रुष जबाबदार
होते ते परमे श्वरासमोर मरीने मरण पावले . 38 यफुन्ने चा मु लगा काले ब आिण नूनाचा मु लगा
यहोशवा हे ही तो दे श शोधायला पाठवले ल्या लोकात होते परं तु परमे श्वराने त्या दोघांना वाचवले .
. 1:41-45
मोशे ने या सवर् गोष्टी इस्राएल लोकांस सां िगतल्या. लोक खूप दु:खी झाले . 40 दुसर्या
िदवशी पहाटे लोकांनी डोंगरावर असले ल्या त्या दे शात जायला सु रुवात केली. लोक म्हणाले ,
“����� ��� ���� ���. आम्ही परमे श्वरावर िवश्वास ठे वला नाही याचे आम्हास वाईट वाटते .
परमे श्वराने वचन िदले ल्या दे शात आम्ही जाऊ.”
41 पण मोशे म्हणाला, “������ ����������� ����� �� ���� ����? तु म्हास यश
िमळणार नाही. 42 त्या दे शात जाऊ नका. परमे श्वर तु मच्याबरोबर नाही म्हणून तु मचा सहज
पराभव होऊ शकेल. 43 अमाले की आिण कनानी लोक आहे त तु म्ही तलवारीने पडाल. तु म्ही
39
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परमे श्वरापासून दरू गे ला आहात म्हणून यु ध्दाच्या वे ळी तो तु मच्याबरोबर नसे ल आिण तु म्ही सवर्
यु द्धात मारले जाल.”
44 परं तु लोकांनी मोशे वर िवश्वास ठे वला नाही. ते उं च डोंगरावरच्या प्रदे शात गे ले. परं तु
मोशे आिण परमे श्वराचा आज्ञापटाचा कोश त्यां च्याबरोबर गे ला नाही. 45 डोंगरावरच्या प्रदे शात
राहणारे अमाले की आिण कनानी लोक खाली आले आिण त्यांनी इस्राएल लोकां वर हल्ला केला.
त्यांनी इस्राएल लोकांचा सहज पराभव केला आिण हमार् नगरापयर्ंत त्यांचा पाठलाग केला.

15
तो म्हणाला, 2 इस्राएल लोकांबरोबर बोल आिण त्यांना सां ग.
परमे श्वर तु म्हास एक दे श वस्ती करण्यासाठी दे त आहे . तु म्ही जे व्हा ितथे पोहचाल, 3 आिण तु म्ही
परमे श्वरासाठी सु वास म्हणून गु रे ढोरे िकंवा शे रडे मेंढरे यांचे परमे श्वराकरता अपर्ण कराल, मग ते
होमापर्णाचे असो िकंवा नवस फेडण्याचा िकंवा स्वखु शीचा िकंवा तु मच्या सणातला तो यज्ञ असो.
4 जो कोणी आपले अपर्ण परमे श्वराकरता आणतो त्याने िहनाच्या एक चतु थार्श ते लात मळले ले
एफाचा एक दशां श सिपठ अन्नापर्ण आणावे . 5 प्रत्ये क कोकर्याच्या होमापर्णाकरता िकंवा
यज्ञाकरता पे यापर्णासाठी एका हीनाचा एक चतु थार्श द्राक्षरस तयार कर. 6 अन्नापर्ण म्हणून
प्रत्ये क में ढ ामागे एकतृ तीयां श िहन ते लात मळले ले दोन दशमां श एफा सपीठ तयार करावे .
7 परमे श्वरास सु वास यावा म्हणून एकतृ तीयां श िहनभर द्राक्षरसाचे पे यापर्ण तयार करावे .
8 जे व्हा तू परमे श्वराकरता होमापर्ण िकंवा नवस फेडण्यासाठी यज्ञ िकंवा शां त्यपर्णाचा यज्ञ म्हणून
गोर्हा म्हणून अपर्ण करावा. 9 ते व्हा अपर्ण करणार्याने त्या गोर्ह्या बरोबर अधार्ं िहन ते लात
मळले ल्या तीन दशमां श एफा सिपठाचे अन्नापर्ण करावे . 10 तू पे यापर्णासाठी अधार् हीन द्राक्षरस
अग्नीतून केले ले अपर्ण, परमे श्वरास सु वासाचे अपर्ण कर.
11 तु म्ही परमे श्वरास जो बै ल, में ढा, में ढी िकंवा कोकरा यांचे अपर्ण कराल ते याप्रमाणे करावे .
12 तु म्ही जे प्रत्ये क अपर्ण तयार कराल आिण ते अपर्ण याप्रमाणे अपर्ण करा. 13 अग्नीतून केले ले
अपर्ण परमे श्वरास सु वासाचे असे अपर्ण करताना दे शात जन्मले ल्या सवार्न
ं ी या वस्तू याप्रमाणे
अपर्ण कराव्या.
14 तु मच्याबरोबर राहत असले ल्या परदे शीयाला अथवा िपढ ानिपढ ा तु मच्यामध्ये वस्ती
करून रािहले ल्या कोणालाही परमे श्वराकरता हे सु वािसक हव्य अपर्ण करायची इच्छा झाली तर
तु मच्या प्रमाणे च त्याने ही केले पािहजे . 15 हे च िनयम सवार्न
ं ा लागू आहे त. इस्राएलचे लोक
आिण परदे शी लोक तु मच्या दे शात राहतात. त्यांना हे िनयम सवर्काळ लागू राहतील. तु म्ही आिण
तु मच्याबरोबर राहणारे इतर लोक परमे श्वरापु ढे समान आहात. 16 हे िनयम व िवधी तु म्हास आिण
तु मच्यात राहणार्या इतरांना एकच असावा.
17 परमे श्वर मोशे शी पु न्हा बोलला. तो म्हणाला, 18 इस्राएल लोकां शी बोल व त्यांना सां ग मी
ज्या दे शात तु म्हास घे ऊन जात आहे त्यामध्ये तु म्ही जाऊन पोहचाल. 19 जे व्हा तु म्ही ते थे िपकणारे
अन्न खाल ते व्हा त्यातला काही भाग समपर्ण म्हणून परमे श्वरास अपर्ण करा.
20 मळले ल्या किणकेची पिहली पोळी करून परमे श्वरास अपर्ण करावा. तु म्ही आपल्या
खळ्यातला समपर्ण म्हणून जो भाग अपर्ण करता त्याप्रमाणे ही अपार्वी. 21 मळले ल्या किणकेतून
पिहला काही भाग तु म्ही समपर्ण म्हणून परमे श्वरास िपढ ानिपढ ा द्यावा. 22 जे व्हा तु म्ही
परमे श्वराने मोशे ला सां िगतले ल्या या सवर् आज्ञे पैकी कधीतरी नकळत मोडली. 23 परमे श्वराने
त्या आज्ञा तु म्हास मोशे माफर् त िदल्या आहे त त्या िदवसापासून व पु ढे ही तु मच्या िपढ ानिपढ ा
आहे त. 24 ते व्हा असे व्हावे की, मं डळीला नकळत जर तु म्ही पाप केले , तर सवर् मं डळीने िमळू न
परमे श्वरास सु वास म्हणून एक गोर्हा होमापर्ण, िनयमानु सार अन्नापर्ण आिण पे यापर्ण करावे . तु म्ही
पापापर्णासाठी बकराही अपर्ण करावा.
1 मग परमे श्वर मोशे शी बोलला.
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म्हणून याजकाने इस्राएलाच्या सवर् लोकांसाठी प्रायिश्चत करावे . म्हणजे त्याची क्षमा
होईल. कारण त्यांचे पाप चु कू न झाले असून त्यांनी आपल्या या चु कीबद्दल आपले अपर्ण म्हणजे
परमे श्वराकरता हव्य आिण आपला पापबिल परमे श्वरासमोर अिपर्ला आहे . 26 इस्राएलाच्या सवर्
लोकांस आिण त्यां च्यात राहणार्या इतर लोकांस क्षमा केली जाईल. त्यांना क्षमा करण्यात ये ईल.
कारण आपण चूक करीत आहोत हे त्यांना माहीत नव्हते .
27 पण जर फक्त एकाच मनु ष्याने नकळत पाप केले तर त्याने एक वषर् वयाची बकरी आणली
पािहजे . ती बकरी पापासाठी अपर्ण केली जाईल. 28 त्या मनु ष्याने चु कू न परमे श्वरापु ढे पाप
केले . तर त्या नकळत पाप करणार्या मनु ष्यासाठी प्रायिश्चत करायला याजकाने प्रायिश्चत
करावे म्हणजे त्याची क्षमा होईल. 29 जो मनु ष्य चु कू न पाप करतो त्याच्यासाठी हा िनयम आहे .
इस्राएलच्या कुटु ं बात जन्मले ल्या लोकांसाठी व तु मच्यात राहणार्या परदे शी लोकांसाठी सारखे च
िनयम आहे त.
30 पण जर एखादा व्यक्ती काही कृत्य करून उघड िवरोध करतो, इस्राएलाच्या वं शात
जन्मले ल्या मनु ष्यासाठी िकंवा परदे शी असो, तो परमे श्वराची िनं दा करणारा समजावा. त्या
मनु ष्यास आपल्या लोकांतन
ू काढून टाकावे . 31 कारण त्याने परमे श्वराचा शब्द तु च्छ मानला आहे
आिण त्याने माझी आज्ञा मोडली. तर त्या व्यक्तीला पु णर्पणे तु मच्यातून काढून टाकले पािहजे .
त्याचा दोष त्याच्यावरच राहील.
25

. 31:12-17
यावे ळी इस्राएल लोक अजून वाळवं टात राहत होते . एका मनु ष्यास जळणासाठी लाकू ड
सापडले म्हणून तो ते गोळा करीत होता. परं तु तो शब्बाथाचा िदवस होता. इतरांनी त्यास ते
करताना पािहले . 33 ज्या लोकांनी त्यास लाकडे गोळा करताना पािहले त्यांनी त्यास मोशे व
अहरोनाकडे आणले आिण सवर् लोक भोवती गोळा झाले . 34 त्यांनी त्या मनु ष्यास ितथे च ठे वले
कारण त्यास काय िशक्षा द्यायची ते त्यांना माहीत नव्हते .
35 नं तर परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “�� ������ ���� ������. ते व्हा सवर् लोकांनी
त्याच्यावर छावणीबाहे र दगडमार करावी.” 36 म्हणून लोक त्यास छावणीबाहे र घे ऊन गे ले आिण
त्यास दगडमार करून मारले . परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा केली त्याप्रमाणे त्यांनी हे केले .
32

37

परमे श्वर मोशे शी बोलला. तो म्हणाला 38 इस्राएली वं शजाशी बोल आिण त्यांना आज्ञा
कर की, त्यांनी िपढयानिपढया आपल्या वस्त्राच्या टोकांना गोंडे लावावे आिण प्रत्ये क टोकाच्या
गोंड ावर एक िनळा दोरा बां धा. 39 या गोंड ाचा उद्दे श असा की, ते बघून परमे श्वराने िदले ल्या
सगळ्या आज्ञा लक्षात ठे वाल व आज्ञा पाळाल. तु मचे हृदय व तु मची दृष्टी ज्यां च्यामागे जाऊन
तु म्ही व्यिभचारी होत असा, त्याच्यामागे तु म्ही जाऊ नये .
40 “������ ������ ����� ��������� ���� �� ������ ������ ������.
आपल्या दे वाकरता पिवत्र व्हावे . 41 मी तु मचा दे व परमे श्वर आहे . तु म्हास िमसर दे शातून
आणणारा मीच आहे . तु मचा दे व होण्यासाठी मी हे केले . मीच तु मचा दे व परमे श्वर आहे .”

16

,
1 कोरह इसहारचा मु लगा, इसहार कहाथचा मु लगा आिण कहाथ ले वीचा मु लगा, दाथान आिण
अबीराम भाऊ होते आिण ती अलीयाबाची मु ले होती. ओन पे लेथचा मु लगा होता. दाथान,
अबीराम आिण ओन रऊबे न वं शातील होते . यांनी काही माणसे जमवली. 2 या चार मनु ष्यांनी
इस्राएलातून अडीचशे माणसे एकत्र जमिवली आिण ते मोशे िवरूद्ध उठले . ते लोकांनी िनवडले ले
ने ते होते , हे सवर् लोकांस माहीत होते . 3 ते मोशे िवरूद्ध व अहरोनािवरूद्ध एकत्र समु हाने आले .
ते त्यांना म्हणाले , “������ ���� ������ ������ ��� ���� ����! इस्राएलाचे
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इतर लोकसु द्धा पिवत्र आहे त. त्यां च्यात अजूनही परमे श्वर राहतो. तु म्ही परमे श्वराच्या इतर
लोकांपेक्षा स्वत:ला अिधक महत्वाचे समजत आहात.”
4 जे व्हा मोशे ने ते ऐकले , तो पालथा पडला. 5 मग मोशे कोरह व त्याच्या सवर् अनु यायांना
म्हणाला, “����� ����� �������� ��� ����� ������ ������ ��� �� ������.
कोण खरा पिवत्र आहे ते परमे श्वर दाखवील आिण परमे श्वर त्या मनु ष्यास त्याच्याजवळ आिणल.
परमे श्वर त्या मनु ष्याची िनवड करील आिण त्यास स्वत: जवळ आिणल. 6 म्हणून कोरह तू आिण
तु झ्या गटाने धु पाटणे आणा. 7 उद्या अग्नी आिण धूप काही खास भांड ात ठे वा. नं तर ती भांडी
परमे श्वरासमोर आणा. खरोखरच जो पिवत्र असे ल त्याची परमे श्वर िनवड करील. ले वीच्या
वं शजांनो तु म्ही फार पु ढे गे लात. तु म्ही चूक केलीत.”
8 मोशे कोरहाला आणखी म्हणाला, “�������� �������� ������ ���� ��� 9 तु मची
िनवड इस्राएलच्या दे वाने केली आहे आिण तु म्हास खास दजार् िदला आहे म्हणून तु म्ही आनं दी
असायला हवे . तु म्ही इस्राएलच्या इतर लोकांपेक्षा वे गळे आहात. परमे श्वराने तु म्हास खास
कामासाठी, इस्राएल लोकांस परमे श्वराची भक्ती करायला मदत व्हावी म्हणून त्याच्या पिवत्र
िनवासमं डपात त्याच्याजवळ आणले . हे पु रे से नाही का? 10 परमे श्वराने ले वीच्या वं शजांना
याजकां च्या मदतीसाठी जवळ आणले . परं तु आता तु म्हीच याजक होण्याची वे ळ प्रयत्न करीत
आहात. 11 तु म्ही आिण तु मचे अनु यायी एकत्र आलात आिण परमे श्वराच्या िवरूद्ध गे लात.
अहरोनाने काही चूक केली का? नाही. मग तु म्ही अहरोनािवरूद्ध का तक् रार करीत आहात.”
12 नं तर मोशे ने दाथान, अबीराम, या अलीयाबाच्या मु लांना बोलावले पण ते दोघे म्हणाले ,
ू व मध वाहण्याच्या दे शातून*
आम्ही ये णार नाही. 13 तू आम्हास रानात िजवे मारावे म्हणून दध
काढून वर आणले आहे स हे काय थोडे आहे . आिण आता आमच्यावर तु झी अिधक स ा आहे हे
ू व मध वाहण्याच्या दे शात आणले नाही आिण
तु ला दाखवायचे आहे . 14 आणखी तू आम्हास दध
आम्हास शे ताचे व द्राक्षमळ्याचे वतन िदले नाही. आता तू पोकळ वचने दे ऊन आमचे डोळे आं धळे
करीत आहे स काय? आम्ही तु झ्याकडे ये णार नाही.
15 म्हणून मोशे ला खूप राग आला. तो परमे श्वरास म्हणाला, “�� �� ��������� ������
������ ���� ���� ����. मी त्यां च्याकडू न एक गाढव दे खील घे तले नाही! आिण मी
कोणाचे ही वाईट केले नाही. 16 नं तर मोशे कोरहाला म्हणाला, उद्या तू आिण तु झे अनु यायी
परमे श्वरापु ढे उभे राहतील. ितथे तू अहरोन आिण तु झे अनु यायी असतील. 17 तु म्ही प्रत्ये काने
एक भांडे आणावे त्यामध्ये धूप टाकावा आिण ते परमे श्वरास द्यावे . ने त्यांसाठी अडीचशे भांडी
असतील आिण एकेक भांडे तु झ्यासाठी व अहरोनासाठी असे ल.”
18 म्हणून प्रत्ये काने भांडे आणले आिण त्यामध्ये उद धूप जाळला, नं तर ते दशर्नमं डपाच्या
दारात उभे रािहले . मोशे आिण अहरोनसु द्धा ितथे उभे रािहले . 19 कोरहाने सुद्धा त्याच्यािवरुध्द
दशर्नमं डपाच्या दारापाशी सवर् लोक जमा केले . नं तर प्रत्ये काला परमे श्वराचे ते ज िदसले .
20 परमे श्वर मोशे ला आिण अहरोनाला म्हणाला, 21 या लोकांपासून दर
ू जा. मला आता त्यांचा
नाश करायचा आहे . 22 पण मोशे आिण अहरोन जिमनीवर पालथे पडले आिण ओरडले , हे दे वा
सवर् दे हधारी आत्म्यां च्या, दे वा! फक्त एका मनु ष्याने पाप केले आहे ! म्हणून सवर् मं डळीवर रागावू
नकोस.
23 नं तर परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, 24 सवर् लोकांस कोरह, दाथान, व अबीराम यां च्या तं बप
ू ासून
दरू जायला सां ग.
25 मोशे उभा रािहला आिण दाथान व अबीराम यां च्याकडे गे ला. इस्राएलचे सवर् विडलधारी
त्यां च्यामागे गे ले. 26 मोशे ने सवर् लोकांस बजावले , या दुष्टां च्या तं बू पासून दरू जा. त्यां च्या
कोणत्याही वस्तु ला हात लावू नका. जर तु म्ही हात लावला तर त्यां च्या पापामु ळे तु मचाही नाश
होईल. 27 म्हणून लोक कोरह, दाथान व अबीराम यां च्या तं बू पासून दरू गे ले. दाथान आिण अबीराम
*
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त्यां च्या तं बक
ू डे गे ले. ते त्यां च्या तं बू बाहे र आपल्या िस्त्रया, मु ले आिण लहाण्या मु लांबरोबर उभे
रािहले .
28 नं तर मोशे म्हणाला, “����������� ��� �� ������� ������������ ������
������ ������ ��� �� ������� ������ �� ������� ������. या गोष्टी
करण्याची कल्पना माझी नव्हती हे ही मी तु म्हास दाखवीन. 29 हे इथले लोक मरतील. पण ते जर
सामान्य रीतीने मरण पावले जशी माणसे ने हमी मरतात, तर त्यावरून असे िदसे ल की परमे श्वराने
मला खरे च पाठवले नाही. 30 पण जर परमे श्वराने या लोकांस वे गळ्या नव्या रीतीने मारले . तर
तु म्हास कळे ल की त्यांनी परमे श्वरािवरूद्ध पाप केले होते . हा पु रावा आहे . धरती दुभागे ल आिण
त्या लोकांस आपल्या पोटात घे ईल. ते िजवं तपणीच त्यां च्या कबरे त जातील. आिण त्यांची सवर्
चीजवस्तू त्यां च्याबरोबर जाईल.”
31 जे व्हा मोशे चे बोलणे सं पले ते व्हा त्या लोकां च्या पायाखालची जमीन दुभागली. 32 धरतीने
जणू आपले तोंड उघडू न त्यांना िगळू न टाकले . कोरहाची सगळी माणसे , त्याचे सं पण
ू र् घराणे आिण
त्यांची सवर् चीजवस्तू त्यां च्याबरोबर जिमनीत गे ली.
33 ते लोक िजवं तपणी कबरे त गे ले आिण त्यांची सगळी चीजवस्तूही त्यां च्याबरोबर गे ली. नं तर
जमीन पूवर्वत झाली. ते नष्ट झाले -लोकांतुन नाहीसे झाले . 34 इस्राएल लोकांनी नाश होत
असले ल्या लोकांचे आक् रोश ऐकले म्हणून ते सवर् सै रावै रा धावू लागले आिण म्हणाले , पृ थ्वी
आपल्यालासु द्धा िगळू न टाकील. 35 नं तर परमे श्वराकडू न अग्नी आला. त्याने धूप जाळणार्या
अडीचशे लोकांचा नाश केला.
36 परमे श्वर मोशे शी पु न्हा बोलला व म्हणाला 37 याजक अहरोन याचा मु लगा एलाजार याला
धु पाटणी अग्नीतून काढ कारण ती पिवत्र आहे त आिण तो अग्नी पसरावयाला सां ग. 38 लोकांनी
माझ्यािवरूद्ध पाप केले आिण त्यां च्या पापामु ळे त्यांना प्राण गमवावे लागले . पण धु पाटणी भांडी
अजूनही पिवत्र आहे त. ही भांडी पिवत्र आहे त कारण ती परमे श्वरास अपर्ण केली होती. भांडी
ठोकू न त्याचा पत्रा कर. या प याचा उपयोग वे दी झाकायला कर. इस्राएलाच्या सवर् लोकांस हा
ताकीद िदल्याचा इशारा असे ल.
39 म्हणून याजक एलाजाराने लोकांनी आणले ली काशाची सवर् भांडी गोळा केली. ते सगळे लोक
जळू न गे ले पण त्यांची भांडी मात्र होती. नं तर एलाजाराने काही मनु ष्यांना भांडी ठोकू न त्यांचा
पत्रा करायला सां िगतले . नं तर त्याने धातूचा पत्रा वे दीवर ठोकला व वे दी मढवली.
40 परमे श्वराने मोशे ला जशी आज्ञा केली होती तसे च त्याने केले . अहरोनाच्या वं शातीलच
कोणीतरी परमे श्वरासमोर धूप जाळू शकतो, दुसर्या कोणी परमे श्वरासमोर धूप जाळला तर तो
कोरह आिण त्याच्या अनु यायांपर् माणे मरे ल. हे इस्राएल लोकांनी लक्षात ठे वायची ही एक खूण
होती.
41 दुसर्या िदवशी इस्राएलच्या सवर् लोकांनी मोशे आिण अहरोनािवरूद्ध तक् रार केली. ते
म्हणाले , तु म्ही परमे श्वराची माणसे मारली. 42 मोशे आिण अहरोन दशर्नमं डपाच्या दारात उभे होते .
लोक मोशे आिण अहरोन िवरूद्ध तक् रार करायला एकत्र जमले . पण जे व्हा त्यांनी दशर्नमं डपाकडे
पािहले ते व्हा ढगांनी त्यास झाकू न टाकले आिण ितथे परमे श्वराचे ते ज िदसू लागले . 43 हे पाहन
ू
मोशे आिण अहरोन दशर्नमं डपाच्या पु ढच्या भागात आले .
44 मग परमे श्वर मोशे शी बोलला. तो म्हणाला, 45 त्या लोकांपासून दर
ू जा म्हणजे मी त्यांचा
नाश करीन ताबोडतोब. मोशे आिण अहरोन यांनी त्यांचे चे हरे जिमनीपयर्ंत लववून दं डवत घातले .
46 नं तर मोशे अहरोनाला म्हणाला, तु झे तां ब्याचे भांडे आिण थोडासा अग्नी वे दीवरुन घे . नं तर
त्यावर धूप टाक. लवकर मं डळीकडे घे ऊन जा आिण त्यां च्यासाठी प्रायिश्चत कर. कारण.
परमे श्वराचा कोप भडकला आहे ; मरी सु रू झाली आहे .
47 म्हणून अहरोनाने मोशे ने जे सां िगतले ते केले . अहरोनाने अग्नी व धूप घे तला आिण मग
तो मं डळीमध्ये धावत गे ला. परं तु लोकात मरीची लागण झाली होती आिण त्याने धूप घालून
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लोकांसाठी प्रायिश्चत केले .
मध्ये जाऊन उभा रािहला, अहरोनाने लोकांस पिवत्र करण्यासाठी प्रायिश्चत केले आिण मरी
ितथे च थांबली.
49 पण त्या मरीमु ळे चौदा हजार सातशे लोक मरण पावले . यामध्ये कोरहामु ळे मृ त्यूमुखी
पडले ल्यांचा समावे श नाही. 50 भयानक मरी थांबली आिण अहरोन परत दशर्नमं डपाच्या दाराशी
असले ल्या मोशे कडे गे ला.
48 अहरोन मरण पावले ल्या आिण अजून िजवं त असले ल्या लोकां च्या

17
1 परमे श्वर मोशे शी बोलला. तो म्हणाला, 2 इस्राएल लोकां शी बोल. त्यां च्याकडू न बारा काठ ा
घे . बारा वं श प्रमु खांकडू न प्रत्ये की एक काठी घे . प्रत्ये क मनु ष्याचे नाव त्यां च्या त्यां च्या काठीवर
िलही.
3 “�������� ������ �������� ��� ����. प्रत्ये क वं श प्रमु खासाठी एकेक काठी
असलीच पािहजे . 4 या काठ ा दशर्नमं डपामध्ये आज्ञापटाचा कोशाच्या वे दीजवळ ठे व. हीच मी
तु ला भे टण्याची जागा आहे . 5 खरा याजक म्हणून मी एका मनु ष्याची िनवड करीन. मी कोणाची
िनवड केली ते तु ला कळे ल कारण त्याच्या काठीला पालवी फुटायला लागे ल. याप्रमाणे मी
इस्राएली तु झ्या आिण माझ्यािवरूद्ध तक् रारी करतात ते बं द पाडीन.”
6 म्हणून मोशे इस्राएलाच्या लोकां शी बोलला. प्रत्ये क वं श प्रमु खाने त्यास काठी िदली. त्या
बारा काठ ा होत्या. प्रत्ये क वं श प्रमु खाकडू न एकेक काठी आली. एक काठी अहरोनाची होती.
7 मोशे ने त्या काठ ा साक्षपटाच्या तं बत
ू परमे श्वरासमोर ठे वल्या.
8 दुसर्या िदवशी मोशे साक्षपटाच्या तं बत
ू गे ला. ले वी वं शाकडू न आले ल्या अहरोनाच्या काठीला
पाने फुटली असल्याचे त्यास िदसले . त्या काठीला फां द्याही फुटल्या होत्या आिण बदामही लागले
होते . 9 म्हणून मोशे ने परमे श्वराच्या जागे तन
ू सगळ्या काठ ा आणल्या. मोशे ने त्या काठ ा
इस्राएल लोकांस दाखवल्या. त्या सवार्न
ं ी काठ ांकडे पािहले आिण प्रत्ये काने आपली काठी परत
घे तली.
10 नं तर परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, अहरोनाची काठी परत मं डपात आज्ञापटाचा कोशाजवळ
ठे व. जे लोक ने हमी माझ्यािवरूद्ध बं ड करतात त्यां च्यासाठी ही अपराधाची खूण असे ल.
माझ्यािवरूद्ध तक् रारी करणे ती यामु ळे बं द होईल म्हणजे ते मरायचे नाहीत. 11 मोशे ने
परमे श्वराच्या आज्ञे पर् माणे केले .
12 इस्राएलाचे लोक मोशे ला म्हणाले , “����� ����� ���� �� ������ ����� ���
����� ���� ����. आमचा सगळ्यांचा नाश होणार आहे . 13 जो कोणी मनु ष्य नु सता
परमे श्वराच्या िनवासमं डपाजवळ जाईल तो मरे ल. आम्हा सवार्चा नाश होणार की काय?”

18
1 परमे श्वर

अहरोनास म्हणाला, या पिवत्र स्थानासं बंधीचा दोष तु ला व तु झ्या मु लांना आिण
तु झ्याबरोबरच्या तु झ्या घराण्यास वाहावा लागे ल. त्याच प्रमाणे याजक पदासं बंधीचा दोष
तु ला व तु झ्याबरोबर तु झ्या मु लांना वाहवा लागे ल. 2 तु झ्या वं शातील इतर ले वी लोकांस आण.
तु झ्याबरोबर आिण साक्षपटाच्या तं बत
ू काम करण्यासाठी ते तु ला आिण तु झ्या मु लांना मदत
करतील.
3 ले वी वं शातील लोक तु झ्या स े खाली आहे त. मं डपात जे जे काम करायचे आहे ते ते लोक
करतील. परं तु त्यांनी पिवत्र स्थानाजवळ आिण वे दीजवळ जाता काम नये . जर ते गे ले तर
ते मरतील आिण तू सु द्धा मरशील. 4 ते तु झ्याबरोबर असतील आिण तु ला मदत करतील. ते
दशर्नमं डपाची काळजी घ्यायला जबाबदार असतील. मं डपात जे काही काम करायचे असे ल ते सवर्
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ते करतील. तू जे थे असशील ते थे दुसरा कोणीही ये ऊ नये .
घे ण्याची जबाबदारी तु झ्यावर आहे . इस्राएल लोकां वर मला पु न्हा रागवायचे नाही.
6 इस्राएल मधल्या सवर् लोकां तन
ू मीच ले वी वं शाच्या लोकांस िनवडले . ते तु झ्यासाठी एक
भे ट आहे . त्या लोकांस मी तु ला िदले . ते परमे श्वराची से वा करतील आिण दशर्नमं डपामध्ये काम
करतील. 7 पण अहरोन फक्त तू आिण तु झ्या मु लांनीच याजकाचे काम केले पािहजे . वे दीजवळ
फक्त तु म्हीच जाऊ शकता. पिवत्रस्थानाच्या पडद्याआड फक्त तु म्हीच जाऊ शकता. मी तु ला
एक भे ट दे त आहे याजक म्हणून तू करावयाची से वा. माझ्या पिवत्र स्थानाजवळ दुसरा कोणी
आला तर त्यास मारुन टाकले जाईल.
8 नं तर परमे श्वर अहरोनास म्हणाला, पाहा मला केले ली समपर्णे इस्राएलाच्या ज्या पिवत्र भे टी
मला दे तात त्या सवर् मी तु ला िदल्या आहे त. तू आिण तु झी मु ले त्या वाटू न घे ऊ शकता. तो ने हमीच
तु मचा हक्क होय. 9 लोक होमापर्ण, अन्नापर्ण, पापापर्णे आिण अपराधासाठी करावयाची अपर्णे
इत्यादी बर्याच गोष्टी आणतील. ती अपर्णे पिवत्र आहे त. सवार्त पिवत्र अपर्णातला जळले ला
भाग तु झा असे ल. त्या सगळ्या गोष्टी फक्त तु झ्यासाठी आिण तु झ्या मु लांसाठी असतील. 10 त्या
गोष्टी फक्त पिवत्र जागे तच खा. तु झ्या कुटु ं बातला प्रत्ये क पु रुष ते खाऊ शकतो. पण ती अपर्णे
पिवत्र आहे त हे तू लक्षात ठे व. 11 आिण इस्राएलचे लोक ओवाळणीची अपर्णे म्हणून जी अपर्णे
दे तील ती सु द्धा तु झीच असतील. मी ती तु ला, तु झ्या मु लांना आिण मु लींना दे त आहे . तु झ्या
घरातल्या शु द्ध असले ल्या सवर् मनु ष्यांनी ती खावी. 12 आिण मी तु ला सवार्त चां गले जै तन
ू ाचे
ते ल. नवीन द्राक्षरस आिण धान्य दे त आहे . या गोष्टी इस्राएलचे लोक मला परमे श्वरास दे तात.
कापणीच्या वे ळी या गोष्टी ते प्रथम गोळा करतात. 13 लोक जे व्हा कापणीच्या वे ळी धान्य गोळा
करतात ते व्हा प्रथम गोळा केले ले धान्य ते परमे श्वराकडे आणतात. म्हणून मी या गोष्टी तु ला
दे तो आिण तु झ्या कुटु ं बातील शु द्ध माणसे ते खाऊ शकतात.
14 इस्राएलात अिपर्लेले सवर् तु झे होईल. 15 स्त्रीचे पिहले मूल आिण जनावराचे पिहले पाडस
परमे श्वरास अपर्ण केले च पािहजे . ते मूल तु झे असे ल. जन्माला आले ले पिहले पाडस जर अशु द्ध
असे ल तर ते परत मागे िवकत घे तले पािहजे . जर ते मूल असे ल तर ते परत मागे िवकत घे तले
पािहजे . ते मूल परत त्या कुटु ं बाचे होईल. 16 ज्यांना खं डणी भरून सोडवायचे ते मूल एक मिहन्याचे
झाल्यानं तर तु झ्या ठरावाप्रमाणे पिवत्रस्थानाच्या शे केलाच्या चलनाप्रमाणे पाच शे केल रुपे
म्हणजे वीस गे रा* घे ऊन त्यांना सोडू न द्यावे .
17 परं तु तू गाईचे प्रथम जन्मले ले, में ढीचे प्रथम जन्मले ले आिण बकरीचे प्रथम जन्मले ले
यांची खं डणी भरून सोडू नकोस. ते प्राणी पिवत्र आहे त, ते माझ्यासाठी राखीव आहे त. त्यांचे
रक्त वे दीवर िशं पड आिण त्यांची चरबी जाळू न टाक. ही अग्नीत िदले ली अपर्णे आहे त. त्यांचा
सु वास परमे श्वरास सं तोष दे तो. 18 पण या प्राण्यांचे मांस तु झे असे ल. ओवाळणीचा ऊर तु झा
असे ल आिण इतर अपर्णातली उजवी मांडी तु झीच असे ल.
19 “�������� ��� ���� ������ ������ ��� ����� ����� ���� ��
�������� ���� ����. तो तु झा वाटा आहे . मी तो तु ला, तु झ्या मु लांना व मु लींना दे त आहे .
हा िनयम सदै व अिस्तत्वात राहील. तो परमे श्वराबरोबर केले ला िनरं तरचा िमठाचा करार आहे . तो
मोडता ये णार नाही. मी तु ला आिण तु झ्या वं शजांना असे वचन दे तो.” 20 परमे श्वर अहरोनाला
आणखी म्हणाला, तु ला जमीनीपै की काहीही वतन िमळणार नाही आिण जे दुसर्या लोकांचे आहे
ते तु ला िमळणार नाही. मी परमे श्वर तु झा िहस्सा आहे . इस्राएल लोकांमध्ये मीच तु झा वाटा व
वतन आहे .
21 ले वीचे वं शज दशर्नमं डपाची से वा करतात ितच्याबद्दल इस्राएल लोकांकडू न जे सवर् दशमां श
ये तात ते च वतन म्हणून त्यांना मी ने मन
ू िदले आहे . 22 यापु ढे इस्राएल लोकांनी कधीही
दशर्नमं डपाजवळ जाता कामा नये . ते जर गे ले त्यांना पाप लागे ल व ते मरतील.
5 पिवत्र जागे ची आिण वे दीची काळजी

*
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23 ले वीचे

जे वं शज दशर्नमं डपामध्ये काम करतात ते त्याच्यािवरुध्द केले ल्या पापाला जबाबदार
असतील. हा िनयम ने हमी अस्तीत्वात राहील. ले व्यांना इस्राएल लोकांमध्ये वतन नसावे . 24 परं तु
इस्राएल लोक जे समिपर्त अं श म्हणून परमे श्वरास अपर्ण करतात ते ले व्याची वतनभाग म्हणून मी
त्यांना ने मन
ू िदले आहे त म्हणूनच मी ले वी लोकांबद्दल असे बोललो, इस्राएल लोकांमध्ये त्यांना
वतन िमळावयाचे नाही.
25 परमे श्वर मोशे शी बोलला व म्हणाला, 26 तू ले वी लोकां शी बोल आिण त्यांना सां ग: इस्राएल
लोकांचे जे दशमां श तु मचे वतन म्हणून तु म्हास ने मन
ू िदले आहे त, तो दहावा भाग ले वी लोकांचा
असे ल. पण त्याचा दहावा भाग तू परमे श्वरास अपर्ण केला पािहजे स. 27 हा तु मचा समिपर्त अं श
खळ्यातल्या धान्यासारखा व रसकुंडातल्या द्राक्षरसासारखा तु मच्या िहशोबी गिणला जाईल.
28 याप्रमाणे तू सु द्धा इस्राएलाचे लोक दे तात तशी परमे श्वरास अपर्णे दे शील. इस्राएलचे लोक
परमे श्वरास जे दे तात त्याच्या दहावा भाग ते तु ला दे तील आिण त्यातला दहावा भाग तू याजक
अहरोनाला दे शील. 29 इस्राएलचे लोक जे व्हा त्यां च्याकडे असले ल्या गोष्टीतील दहावा भाग
तु ला दे तील ते व्हा तू त्यातला सवार्त चां गला आिण पिवत्र भाग िनवडायला पािहजे स आिण तो
दहावा भाग तू परमे श्वरास अपर्ण केला पािहजे स.
30 “���� ���� ������ ����, तु म्ही त्यातून जे उ म त्याची उचलणी करता ते व्हा
ते ले व्यांकडे , खळ्यातले उत्पन्न आिण द्राक्षरसाच्या कुंडातले उत्पन्न यासारखे मोजले जाईल.
31 उरले ले तु म्ही आिण तु मचे कुटु ं बीय ह्यानी खावा. तु म्ही दशर्नमं डपामध्ये जे काम करता
त्याबद्दलची ही मजु री आहे . 32 आिण जर तु म्ही सवार्ंत चां गला भाग समिपर्त अं श म्हणून अपर्ण
केल्यामु ळे तु म्हास पाप लागणार नाही. इस्राएल लोकां च्या पिवत्र वस्तू भ्रष्ट करू नये म्हणजे
तु म्ही मरणार नाही.”

19
1 परमे श्वर मोशे शी आिण अहरोनाशी बोलला.

तो म्हणाला, 2 परमे श्वराने इस्राएल लोकांस जी
िशकवण िदली ितचे हे िनयम आहे त. िनदोर्ष व अव्यं ग आिण िजच्यावर अद्याप जू ठे वले ले नाही
अशी एक लाल कालवड घ्या.
3 ती याजक एलाजाराला द्यावी. त्याने ितला छावणीबाहे र न्यावे आिण ितथे कोणा एकाने
ितला त्याच्यासमोर मारावे . 4 नं तर एलाजार, हा याजक थोडे रक्त आपल्या बोटावर घे ईल आिण
काही रक्त दशर्नमं डपाकडे िशं पडे ल. त्याने असे सात वे ळा केले पािहजे . 5 नं तर सं पण
ू र् कालवड
त्याच्यासमोर जाळू न, कातडी, मांस रक्त आिण आतडे सवर्काही जाळले पािहजे . 6 नं तर याजकाने
गं धसरूची एक काठी, एजोबाची फांदी व लाल दोरी घ्यावी. याजकाने या गोष्टी कालवड जळत
असले ल्या जाळात फेकाव्या.
7 याजकाने स्वत:ला आिण त्याच्या कपड ांना स्वच्छ पाण्याने धु वावे . आिण मगच छावणीत
परत यावे . याजक सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध असे ल. 8 ज्या मनु ष्याने कालवडीला जाळले असे ल
त्याने स्वत:ला धु वावे . स्वत:चे कपडे ही पाण्याने स्वच्छ धु वावे . तो सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध असे ल.
9 नं तर जो मनु ष्य शु द्ध असे ल तो कालवडीची राख गोळा करे ल. तो ती राख छावणीच्या बाहे र
स्वच्छ जागी ठे वावी आिण ती इस्राएल वं शाच्या मं डळीकरता अशु द्धी दरू करण्याच्या पाण्यासाठी
ती राखून ठे वावी, ती पापापर्ण अशी आहे . 10 ज्या मनु ष्याने कालवडीची राख गोळा केली असे ल
त्याने त्याचे कपडे धु वावे . तो सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध राहील. हे िनयम ने हमी अिस्तत्वात असतील.
हा िनयम इस्राएलच्या सवर् नागिरकांसाठी आहे आिण तु मच्याबरोबर जे परदे शी लोक राहत आहे त
त्यां च्यासाठीही हा िनयम आहे .
11 जर एखाद्याने प्रेताला हात लावला तर तो सात िदवस अशु द्ध राहील. 12 त्याने स्वत:ला
ितसर्या िदवशी ती राख घे ऊन आपणास शु द्ध करावे व नं तर सातव्या िदवशी तो शु द्ध होईल, पण जर
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तो ितसर्या िदवशी आपणास शु द्ध करणार नाहीतर तो सातव्या िदवशी तो शु द्ध होणार नाही. 13 जर
एखाद्याने प्रेताला हात लावला तर तो अशु द्ध होईल. जर मनु ष्य अशु द्ध असताना परमे श्वराच्या
पिवत्र िनवास मं डपात गे ला तर मं डपही अशु द्ध होईल. म्हणून त्या मनु ष्यास इस्राएल लोकांपासून
दरू ठे वावे . जर अशु द्ध मनु ष्यावर खास पाणी िशं पडले नाहीतर तो अशु द्ध राहील.
14 जे लोक त्यां च्या मं डपात मरतात त्यां च्यासाठी हा कायदा आहे . जर एखादा मनु ष्य त्याच्या
मं डपात मे ला तर त्या मं डपातले सगळे लोक आिण सगळ्या वस्तू अशु द्ध होतील. ते सात िदवस
अशु द्ध राहतील. 15 आिण ज्यावर झाकण बां धले नाही असे प्रत्ये क उघडे भांडे अशु द्ध होईल.
16 खु ल्या मै दानात तलवारीने वधले ल्या जर एखाद्याने प्रेताला हात लावला तर तो सात िदवस
अशु द्ध राहील. जर ते प्रेत बाहे र उघड ावर असे ल िकंवा तो मनु ष्य यु द्धात मारला गे ला असे ल
तरच हे लागू आहे . आिण जर एखाद्याने मरण पावले ल्या मनु ष्याच्या अस्थींना हात लावला तरी
तो मनु ष्य सात िदवस अशु द्ध होईल.
17 त्या अशु द्ध मनु ष्यास पु न्हा स्वच्छ करण्यासाठी जाळले ल्या कालवडीची राख तु म्ही वापरली
पािहजे . एखाद्या भांड ात राखे वर ताजे पाणी टाका. 18 शु द्ध मनु ष्याने एजोबाची काठी घे ऊन ती
पाण्यात बु डवावी. नं तर ते पाणी तं बव
ू र, भांड ावर आिण मं डपातल्या मनु ष्यां वर िशं पडावे . जो
प्रेताला हात लावली त्याच्या बाबतीत हे करावे . तु म्ही हे प्रत्ये काला करा. जो यु द्धात कबरे ला
हात लावील िकंवा मरण पावले ल्या मनु ष्याच्या हाडांना हात लावील त्याच्या बाबतीत हे करा.
19 नं तर शु द्ध मनु ष्याने हे पाणी ितसर्या व सातव्या िदवशी अशु द्ध मनु ष्याच्या अं गावर िशं पडावे .
तो मनु ष्य सातव्या िदवशी शु द्ध होईल. त्याने त्याचे कपडे पाण्यात धु वावे . तो सं ध्याकाळी शु द्ध
होईल.
20 एखादा मनु ष्य अशु द्ध झाल्यानं तर पु न्हा शु द्ध झाला नाहीतर त्यास इस्राएल लोकांपासून
वे गळे ठे वावे . कारण त्याने परमे श्वराचे पिवत्र िनवास मं डपही अशु द्ध करील. 21 तु मच्यासाठी
हा िनयम सदै व असे ल. ज्या मनु ष्यावर पाणी िशं पडले त्या मनु ष्याने स्वत:चे कपडे सु द्धा धु तले
पािहजे त. कोणत्याही मनु ष्याने त्या खास पाण्याला स्वशर् केला तर तो सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध
राहील. 22 जर त्या अशु द्ध मनु ष्याने दुसर्या कोणाला स्पशर् केला तर तो मनु ष्य सु द्धा अशु द्ध होईल.
तो मनु ष्य सं ध्याकाळपयर्ंत अशु द्ध राहील.

20
इस्राएलाचे लोक सीनच्या वाळवं टात पिहल्या मिहन्यात आले . त्यांनी कादे शला मु क्काम
केला. िमयार्म ते थे मरण पावली आिण ितला ते थेच पु रण्यात आले .
2 त्यािठकाणी लोकांस पु रे से पाणी नव्हते . म्हणून ते मोशे आिण अहरोनाजवळ तक् रार
करण्यासाठी एकत्र आले . 3 लोकांनी मोशे शी वाद घातला. ते म्हणाले , आमचे भाऊबं द जसे
परमे श्वरासमोर मरण पावले तसे च आम्ही मरायला पािहजे होते .
4 “�� ������������� ������ �� ����� �� �����? आम्ही आिण आमची जनावरे
इथे मरावी असे तु ला वाटते का? 5 तू आम्हास िमसर दे शातून का आणले स? तू आम्हास या
वाईट िठकाणी का आणले स? इथे धान्य नाही. इथे अं जीर, द्राक्षे िकंवा डािळं बही नाहीत आिण
इथे िपण्यास पाणीही नाही.” 6 म्हणून मोशे आिण अहरोन लोकांची गदीर् सोडू न दशर्नमं डपाच्या
प्रवे शद्वाराशी गे ले. त्यांनी जिमनीपयर्ंत लवून नमस्कार केला आिण त्यांना परमे श्वराचे ते ज िदसले .
7 परमे श्वर मोशे शी बोलला आिण म्हणाला, 8 तु झी काठी घे . तु झा भाऊ अहरोन याला आिण
त्या लोकांस बरोबर घे आिण खडकाजवळ जा. लोकांसमोर खडकाशी बोल. नं तर त्या खडकातून
पाणी वाहू लागे ल आिण तू ते पाणी त्या लोकांस आिण त्यां च्या जनावराना दे ऊ शकशील. 9 मोशे ला
आज्ञा केल्याप्रमाणे परमे श्वरापु ढून त्याने काठी घे तली. 10 मोशे आिण अहरोन यांनी लोकांस त्या
खडकासमोर भे टायला सां िगतले . नं तर मोशे म्हणाला, अहो, तु म्ही बं डखोरांनो ऐका. तु म्हासाठी
1
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आम्ही या खडकातून पाणी काढावयाचे काय?
मोशे ने आपला हात वर उचलला आिण काठीने
खडकावर दोन वार केले . खडकातून पाणी बाहे र वाहू लागले आिण माणसे व जनावरे ते पाणी िपऊ
लागली. 12 पण परमे श्वर मोशे ला आिण अहरोनाला म्हणाला, तु म्ही माझ्यावर िवश्वास ठे वला
नाही. इस्राएली लोकांपुढे तु म्ही माझे पािव य राखले नाही. मी वचन िदल्याप्रमाणे या मं डळीला
जो दे श िदला आहे ह्याना त्या दे शात तु म्ही त्यांना ितथे घे ऊन जाणार नाही. 13 त्या जागे ला मरीबा
असे नां व पडले . इस्राएल लोकांनी परमे श्वराबरोबर िजथे वाद घातला तीच ती जागा होती. याच
जागे वर परमे श्वराने त्यांना तो िकती पिवत्र आहे ते दाखवले होते .
कादे शला होता ते व्हा त्याने अदोमाच्या राजाकडे काही लोकांस एक िनरोप दे ऊन पाठवले .
तो िनरोप होता, तु झे भाऊ, इस्राएलचे लोक तु ला म्हणतात, आमच्यावर जी जी सं कटे आली
त्याबद्दल तु ला मािहती आहे च. 15 खूप वषार्पव
ू ीर् आमचे पूवर्ज िमसर दे शात गे ले. आिण ितथे
आम्ही अने क वष रािहलो. िमसर दे शाचे लोक आमच्याशी फार दुष्टपणे वागले . 16 पण आम्ही
ू ाला
परमे श्वराकडे आरोळी केली. त्याने आमची वाणी ऐकली आिण आमच्या मदतीसाठी दे वदत
पाठवले आिण आम्हास िमसर दे शातून बाहे र आणले . तर आता पाहा आम्ही तु झ्या दे शाच्या
सीमे च्या अगदी शे वटास असले ल्या कादे शमध्ये आलो आहोत.
17 कृपाकरून आम्हास तु झ्या प्रदे शातून जाऊ दे . आम्ही कोठल्याही शे तातून वा द्राक्षाच्या
मळ्यातून जाणार नाही. आम्ही तु झ्या िविहरीचे पाणी िपणार नाही. आम्ही राजरस्त्यां च्या बाजूने
फक्त जाऊ. आम्ही रस्ता सोडू न डावीकडे अथवा उजवीकडे वळणार नाही. तु झ्या दे शातून बाहे र
ये ईपयर्ंत आम्ही रस्त्यावरच राह.ू
18 परं तु अदोमाच्या राजाने उ र िदले , तु म्ही आमच्या दे शातून जाणार नाही. जर तु म्ही आमच्या
दे शातून जायचा प्रयत्न केला तर आम्ही ये ऊन तु मच्याशी तलवारीने यु द्ध करु. 19 इस्राएल
लोकांनी उ र िदले , आम्ही मु ख्य रस्त्यावरुन जाऊ. जर आमची जनावरे तु मचे पाणी प्यायले तर
आम्ही तु म्हास त्याचा मोबदला दे ऊ. आम्हास फक्त तु मच्या दे शातून जायचे आहे . आम्हास तो
प्रदे श आमच्यासाठी घ्यायची इच्छा नाही.
20 पण अदोमाने पु न्हा उ र िदले , आम्ही तु म्हास आमच्या दे शातून जाण्याची परवानगी दे णार
नाही. नं तर अदोमाच्या राजाने मोठी आिण शक्तीशाली से ना गोळा केली आिण तो इस्राएल
लोकां शी लढावयास गे ला. 21 अदोमाच्या राजाने इस्राएल लोकांस त्याच्या दे शातून जाण्याची
परवानगी िदली नाही. आिण इस्राएलाचे लोक तोंड िफरवून दुसर्या रस्त्याने िनघून गे ले.
14 मोशे

सवर् लोक कादे शहन
ू होर पवर्ताकडे गे ले. 23 होर पवर्त अदोमाच्या सरहद्दीजवळ
होता. परमे श्वर मोशे ला आिण अहरोनाला म्हणाला, 24 अहरोन आता आपल्या पूवर्जांस जाऊन
िमळे ल. मी इस्राएल लोकांस ज्या प्रदे शात ने ण्याचे वचन िदले होते त्यामध्ये त्याचा प्रवे श होणार
नाही. कारण तु म्ही मी मरीबाच्या पाण्याजवळ िदले ल्या आज्ञांचे उल्लघन करून बं ड केले .
25 आता अहरोनाला आिण त्याचा मु लगा एलाजार यांना घे ऊन होर पवर्तावर जा. 26 अहरोनाचे
खास कपडे त्याच्याकडू न घे आिण ते कपडे त्याचा मु लगा एलाजार याला घाल. अहरोन ितथे
त्याच्या पूवर्जांकडे जाईल व मरे ल.
27 मोशे ने परमे श्वराची आज्ञा पाळली. मोशे , अहरोन आिण एलाजार होर पवर्तावर गे ले.
इस्राएलाच्या सवर् लोकांनी त्यांना जाताना पािहले . 28 मोशे ने अहरोनाचे खास कपडे काढले व
ते एलाजाराला घातले . नं तर अहरोन पवर्तावर मरण पावला. मोशे आिण एलाजार पवर्तावरुन
खाली आले . 29 इस्राएलाच्या सवर् लोकांस अहरोन मरण पावला हे कळले . म्हणून त्यांनी तीस
िदवस दुखवटा पाळला.
22 इस्राएलाचे
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1 अरादाचा

कनानी राजा ने गेबमध्ये राहत होता. इस्राएल लोक अथारीम वरून जात आहे त हे
त्याने ऐकले . म्हणून राजा त्यां च्यावर हल्ला करण्यासाठी बाहे र पडला आिण त्याने त्यां च्यातील
काही लोकांस कैद केले . 2 नं तर इस्राएल लोकांनी परमे श्वरास खास वचन िदले , परमे श्वरा या
लोकांचा पराभव करायला आम्हास मदत कर. जर तू हे केले तर आम्ही तु ला त्यांची शहरे दे ऊ.
आम्ही त्यांचा सं पण
ू र् नाश करु. 3 परमे श्वराने इस्राएल लोकांचे म्हणणे ऐकले आिण त्याने इस्राएल
लोकांस कनानी लोकांचा पराभव करायला मदत केली. इस्राएल लोकांनी कनानी लोकांचा व
त्यां च्या शहरांचा सं पण
ू र् नाश केला. म्हणून त्या प्रदे शाला हमार् असे नाव पडले .
4 इस्राएल लोकांनी होर पवर्त सोडला व ते तांबड ा समु दर
् ाकडे जाणार्या रस्त्याला लागले .
अदोम दे शाला वळसा घालून जाण्यासाठी त्यांनी असे केले . परं तु लोक अधीर झाले . 5 त्यांनी
मोशे िवरूद्ध व दे वािवरूद्ध तक् रार करायला सु रुवात केली. लोक म्हणाले , तू आम्हास या रानात
मरण्यासाठी िमसर दे शातून बाहे र का आणले स? इथे भाकरी नाही, पाणी नाही आिण या हलक्या
अन्नाला आम्ही कंटाळलो आहोत.
6 ते व्हा परमे श्वराने लोकां मध्ये िवषारी साप सोडले .
साप लोकांस चावले आिण बरे च
इस्राएल लोक मरण पावले . 7 लोक मोशे कडे आले आिण म्हणाले , आम्ही तु झ्यािवरूद्ध आिण
परमे श्वरािवरूद्ध बोललो ते व्हा आम्ही पाप केले हे आम्हास माहीत आहे . तू परमे श्वराची प्राथर्ना
कर. हे साप आमच्या मधून काढून टाक. ते व्हा मोशे ने लोकांसाठी परमे श्वराची प्राथर्ना केली.
8 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, एक िपतळे चा साप कर आिण तो खांबावर ठे व. साप चावल्यानं तर
जर एखाद्याने खांबावरच्या िपतळे च्या सापाकडे पािहले तर तो मनु ष्य मरणार नाही. 9 मोशे ने
परमे श्वराची आज्ञा पाळली त्याने िपतळे चा साप बनवला व तो खांबावर ठे वला. नं तर जे व्हा जे व्हा
एखाद्या साप चावले ल्या मनु ष्याने त्या खांबावरच्या िपतळे च्या सापाकडे पािहले ते व्हा तो िजवं त
रािहला.
10 इस्राएल लोक तो प्रदे श सोडू न ओबोथ ये थे आले . 11 नं तर ओबोथ सोडू न त्यांनी ईये अबारीमाला मवाबाच्या पूवकडे रानात तळ िदला.
12 तो सोडू न ते जे रेद खोर्यात आले व ितथे तळ िदला. 13 ते ते थन
ू ही िनघाले आिण आणोर्न
नदीत्या पै लतीरावरच्या वाळवं टात त्यांनी तळ िदला. या नदीचा उगम आमोर्याच्या सरहद्दीवर
आहे . या नदीचे खोरे हीच मवाब आिण अमोरी यांची सरहद्द होती.
14 म्हणून परमे श्वराचे यु द्ध या पु स्तकात पु ढील शब्द िलिहले आहे त,
सु फातला वाहे ब
व आणोर्नाची खोरी,
15 त्या खोर्याची उतरण
आर शहराकडे वळते ,
आिण मवाबाच्या सरहद्दीपयर्ंत खाली जाते .
16 ते थपासून ते बै र ये थे प्रवास करीत गे ले. ज्या िविहरीिवषयी परमे श्वराने मोशे ला सां िगतले
होते तीच ही िविहर आहे , “���������� ������ ����� ��� ������ �� �������
���� ����.”
17 नं तर इस्राएली हे गाणे गाइले ः
िविहर, उसळू न ये . त्या सं बंधी गाणे गा.
18 आमच्या सरदारांनी िवहीर खणली,
सरदारांनी ही िवहीर खणली.
त्यां च्या राजदं डानी व आपल्या काठ ांनी िवहीर खणली,
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मग त्यांनी अरण्यापासून ते म ानापयर्ंत प्रवास केला.
19 लोक म ानाहन
ू नाहालीये लला गे ले. नं तर ते नाहीलये लासहन
ू बामोथाला गे ले. 20 लोक
बामोथाहन
ू मवाबाच्या खोर्यात गे ले. या जागी िपसगा पवर्ताच्या उं च माथा वाळवं टाकडे जातो.
िपसगा पवर्ताच्या उं च माथ्यावरुन वाळवं ट िदसते .
21

इस्राएल लोकांनी काही माणसे अमोर्याचा राजा सीहोन याच्याकडे पाठवली. ते राजास
म्हणाले , 22 “������ ������� ������� �������� ������� ����. आम्ही
कोणत्याही शे तातून वा द्राक्षाच्या मळयातून जाणार नाही. आम्ही तु मच्या कोणत्याही िविहरीचे
पाणी िपणार नाही. आम्ही केवळ राजामागर्वरुनच जाऊ.” 23 पण सीहोन राजाने इस्राएल लोकांस
त्याच्या दे शातून जाण्याची परवानगी िदली नाही. राजाने आपले सै न्य गोळा केले आिण तो
रानाकडे कू च करीत िनघाला. तो इस्राएल लोकांबरोबर यु द्ध करण्यासाठी िनघाला होता. याहसला
राजाच्या सै न्याने इस्राएल लोकां शी यु द्ध केले .
24 पण इस्राएलानी त्याच्यावर तलवार चालिवली. नं तर त्यांनी आणोर्न आिण यब्बोक नद्यां च्या
मधला प्रदे श घे तला. त्यांनी अम्मोनी लोकां च्या सरहद्दीपयर्ंतचा प्रदे श घे तला, ते त्या सरहद्दीवर
थांबले कारण अम्मोनी लोक ितचे रक्षण करीत होते . 25 इस्राएल लोकांनी सगळी अमोर्यांची
शहरे घे तली आिण ितथे रहायला सु रुवात केली. त्यांनी हे शबोन शहराचा व आजूबाजूच्या लहान
शहरांचाही पराभव केला. 26 हे शबोनामध्ये अमोर्यांचा राजा सीहोन राहत होता. पूवीर् सीहोनाने
मवाबाच्या राजाशी यु द्ध केले होते . सीहोनाने आणोर्न नदीपयर्ंतचा प्रदे श घे तला होता.
27 यावरुन ते म्हणीमध्ये बोलतात; ते म्हणतात,
हे शबोनाला या.
पु न्हा सीहोनाचे शहर बां ध ू द्या, त्याची स्थापना होऊ द्या.
28 हे शबोनामधून आग िनघाली आहे ,
ज्वाला सीहोनाच्या शहरातून िनघाली आहे .
त्या आगीत मवाबामधले आर शहर बे चीराख झाले .
आिण आणोर्ने च्या गढ ाचे स्वामी भस्म करून टाकले आहे त.
29 हे मवाबा! तू हायहाय करशील,
कमोशाचे लोक नष्ट झाले .
त्याची मु ले पळू न गे ली.
त्याच्या मु लींना अमोर्याचा राजा सीहोन याने कैद करून पकडू न ने ले.
30 पण आम्ही सीहोन िजं कले आहे . दीबोनापयर्ंत हे शबोन सवर् नष्ट झाले आहे .
आम्ही नोफा जे मे दबाजवळ पोहचते
ते थपयर्ंत त्यांचा सवर् पराभव केला आहे .
31 याप्रमाणे इस्राएल लोक अमोर्यां च्या दे शात राहू लागले . 32 मग मोशे ने याजे र शहर
बघण्यासाठी काही लोकांस पाठवले . त्यांनी त्यातली गावे हस्तगत करून घे तली आिण जे अमोरी
लोक ते थे होते त्यांना घालवून िदले .
33 नं तर इस्राएल लोक बाशानाच्या रस्त्याला लागले . बाशानाचा राजा ओग याने त्याचे सै न्य
घे तले व तो इस्राएल लोकां शी लढावयास िनघाला. तो त्यां च्याबरोबर एद्रई ये थे लढला. 34 ते व्हा
परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “������ ��� ����. कारण मी तु ला त्याच्यावर, त्याच्या सवर्
सै न्यावर आिण त्याच्या दे शावर िवजय िदला आहे . तू हे शबोनमध्ये राहणार्या अमोर्यांचा राजा
सीहोन ह्याचे जे केले स ते च याचे ही कर.” 35 ते व्हा त्यांनी त्याला, त्याच्या मु लांना आिण त्याच्या
सवर् सै न्याला, इतके मारले की, त्याच्या लोकांपैकी कोणी िजवं त उरला नाही. मग त्यांनी त्यांचा
सवर् प्रदे श घे तला.
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1 नं तर इस्राएल लोक मवाबामधल्या यादन नदीच्या खोर्याकडे िनघाले . यरीहोच्या पिलकडे
असले ल्या यादन नदीजवळ त्यांनी तळ िदला.
2 िसप्पोराच्या मु लाने , बालाक याने इस्राएल लोकांनी अमोरी लोकांचे काय केले ते पािहले होते .
3 मवाबाचा राजा खूप घाबरला कारण इस्राएलचे लोक खूप होते . मवाब त्यांना खरोखरच भीत होता.
4 मवाबाचा राजा िमद्यानीं लोकां च्या वडीलांना म्हणाला, बै ल जसा शे तातले सगळे गवत खाऊन
टाकतो तसे च हे लोक आपला नाश करतील. त्यावे ळी िसप्पोराचा मु लगा बालाक मवाबाचा राजा
होता.
5 त्याने बौराचा मु लगा बलाम ह्याला बोलवायला काही माणसे पाठवली. बलाम फरात नदीकाठी
पथोर शहरात राहत होता. इथे च बलामचे लोक राहत असत. बालाकाचा िनरोप हा होता. एका
नवीन राष्ट् राचे लोक िमसर दे शातून आले आहे त. ते इतके आहे त की ते सगळा प्रदे श व्यापून
टाकतात. त्यांनी माझ्याजवळच तळ िदला आहे . 6 तर आता ये , मी तु ला िवनं ती करतो, तू या
लोकांस माझ्यासाठी शाप दे . कारण ते माझ्यापे क्षा खूप भारी आहे त. कदािचत मी त्यांना मारावयास
समथर् होऊन दे शातून घालवून टाकील. कारण मला माहीत आहे . जर तू एखाद्याला आशीवार्द
िदलास तर त्यास आशीवार्द िमळतो. आिण जर एखाद्यास शाप िदलास तर त्यास शाप लागतो.
7 मवाबी वडील आिण िमद्यानी वडील बलामाशी बोलावयास गे ले. त्याच्या कामाचा मोबदला
म्हणून त्यांनी बरोबर पै सै ने ले. नं तर त्यांनी बालाक काय म्हणाला ते बलामास सां िगतले . 8 बलाम
त्यांना म्हणाला, “������ ��� ���. मी परमे श्वराशी बोले न आिण तो काय उ र दे तो ते
तु म्हास सां गेन.” ������� ������ ���� ������ ���������� ������.
9 दे व बलामाकडे आला आिण त्याने िवचारले , “��������� �� ��� ��� ��� ����?”
10 बलाम दे वाला म्हणाला, िसप्पोराचा मु लगा बालाकाने , मवाबाच्या राजाने यांना माझ्याकडे एक
िनरोप दे ऊन पाठवले आहे . 11 तो िनरोप हा, एका नवीन राष्ट् राचे लोक िमसर दे शामधून आले
आहे त. ते इतके आहे त की ते सगळा प्रदे श व्यापून टाकतात. म्हणून आता तू ये ऊन माझ्यासाठी
त्यांना शाप दे . नं तर कदािचत मी त्या लोकांचा पराभव करु शकेन आिण त्यांना माझ्या दे शातून
जायला भाग पाडू शकेन.
12 पण दे व बलामास म्हणाला, त्यां च्याबरोबर जाऊ नकोस. तू त्या लोकांस शाप दे ऊ नको.
कारण ते माझे आशीवार्िदत लोक आहे त. 13 दुसर्या िदवशी बलाम उठला आिण बालाकाच्या
पु ढार्यांना म्हणाला, तु म्ही तु मच्या दे शात परत जा. परमे श्वर मला तु मच्याबरोबर जाऊ दे णार
नाही 14 त्यामु ळे मवाबाचे पु ढारी बालाककडे परत गे ले आिण त्यांनी त्यास हे सां िगतले . ते म्हणाले ,
बलामाने आमच्याबरोबर यायला नकार िदला.
15 म्हणून बालाकाने बलामाकडे दुसरे पु ढारी पाठवले . यावे ळी त्याने पिहल्या वे ळेपे क्षा खूप
जास्त पु ढारी पाठवले . हे पु ढारी पिहल्या पु ढार्यांपेक्षा अिधक महत्वाचे होते . 16 ते बलामाकडे गे ले
आिण म्हणाले , बालाक, िसप्पोराचा मु लगा तु ला हे सां गतो, तु झ्या इथे ये ण्याच्या आड कोठलीही
गोष्ट ये ऊ दे वू नको. 17 मी जे सां गतो ते तू केले स तर मी तु ला नक्कीच मान दे ईन आिण तू मला
जे काही िवनवशील ते मी करीन परं तु तू ये व माझ्यासाठी या लोकांस शाप दे .
18 बलामाने बालाकाच्या पु ढार्यांना उ र िदले . तो म्हणाला, परमे श्वर माझा दे व ह्याच्या
शब्दाबाहे र मला कमीजास्त काहीएक करता ये त नाही. बालाकाने माझे घर सोन्या चांदीने भरुन
िदले तरीही मी काही करणार नाही. 19 तरीपण रात्री तु म्ही ये थे राहा आिण परमे श्वर मला काय
सां गतो ते मला कळू शकेल. 20 त्या रात्री दे व बलामाकडे आला. दे व म्हणाला, “���� ����
���������� �� ��� ������ ��� ����. म्हणून तू त्यां च्याबरोबर जाऊ शकतोस. पण
मी जे सां गेन ते वढे च तू कर.”
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िदवशी सकाळी बलाम उठला आिण त्याने आपल्या गाढवीवर खोगीर घातले . नं तर
तो मवाबाच्या पु ढार्यांबरोबर चालला. 22 बलाम त्याच्या गाढवीवर बसला होता. त्याचे दोन नोकर
ू
त्याच्याबरोबर होते . बलाम प्रवास करीत होता ते व्हा दे व त्याच्यावर रागावला. परमे श्वराचा दत
ू बलामास थांबवणार होता. 23 बलामाच्या गाढवीने
रस्त्यावर बलामापु ढे ये ऊन उभा रािहला. दे वदत
ू ाला रस्त्यात उभे असले ले पािहले . दे वदत
ू ाने हातात तलवार घे तली होती. म्हणून
परमे श्वराच्या दत
ू िदसू शकला नाही. म्हणून तो गाढवीवर खूप
गाढवी रस्ता सोडू न शे तात गे ली. बलामास दे वदत
रागावला. त्याने गाढवीला मारले आिण जबरदस्तीने रस्त्यावर आणले .
24 नं तर परमे श्वराचा दत
ू रस्ता िजथे अरुं द होता ितथे थांबला. हा दोन द्राक्षां च्या मव्व्यां च्या
ू ाला
मधला भाग होता. रस्ताच्या दोन्ही बाजूला िभं ती होत्या. 25 गाढवीने पु न्हा परमे श्वराच्या दत
पािहले म्हणून ती एका िभं तीला िचकटू न चालू लागली त्यामु ळे बलामाचा पाय िभं तीला लागून
िचरडला गे ला. म्हणून बलामने गाढवीला पु न्हा मारले .
26 नं तर परमे श्वराचा दत
ू दुसर्या िठकाणी उभा रािहला. अरुं द रस्ता असले ले हे दुसरे िठकाण
होते . ये थे वळायला सु द्धा मु ळीच जागा नव्हती गाढवीला त्यास वळसा घालून जाणे शक्य नव्हते .
27 गाढवीने परमे श्वराच्या दत
ू ाला पािहले म्हणून बलाम ितच्यावर बसला असतानाच ती खाली
बसली त्यामु ळे बलाम खूप रागावला आिण त्याने गाढवीला त्याच्या काठीने मारायला सु रुवात
केली.
28 नं तर परमे श्वराने गाढवीला बोलते केले . गाढवी बलामास म्हणाली, तू माझ्यावर का रागावला
आहे स? मी तु ला काय केले आहे ? तू मला तीन वे ळा मारले स. 29 बलामने गाढवीला उ र िदले , तू
मला मूखर् बनवले स. जर माझ्या हातात तलवार असती तर मी तु ला मारुन टाकले असते . 30 पण
गाढवी बलामास म्हणाली, बघ मी तु झीच गाढवी आहे . खूप वष तू माझ्यावर बसत आला आहे स.
आिण यापूवीर् मी असे काही केले नाही हे तु ला माहीत आहे . बलाम म्हणाला, नाही.
31 नं तर परमे श्वराने बलामाचे डोळे उघडले , ते व्हा त्यास परमे श्वराचा दत
ू िदसला. तो रस्त्यात
ू ाला रस्त्यात जिमनीपयर्ंत वाकू न नमस्कार
तलवार घे ऊन उभा होता. त्याने परमे श्वराच्या दत
ू ाने बलामास िवचारले , तू तु झ्या गाढवीला तीनदा का मारले स? तु ला
केला. 32 परमे श्वराच्या दत
थांबवण्यासाठी मी आलो आहे . पण अगदी ऐनवे ळी 33 तु झ्या गाढवीने मला पािहले आिण ती दरू
गे ली. असे तीन वे ळा घडले . जर गाढवी वळली नसती तर आतापयर्ंत मी तु ला मारले असते आिण
तु झ्या गाढवीला िजवं त राहू िदले असते .
34 ते व्हा बलाम परमे श्वराच्या दत
ू ाला म्हणाला, मी पाप केले आहे . तू रस्त्यात उभा आहे स हे
ू
मला माहीत नव्हते . मी जर चूक करीत असे न तर मी घरी परत जाईन. 35 ते व्हा परमे श्वराचा दत
बलामास म्हणाला, नाही! तू या लोकांबरोबर जाऊ शकतोस. पण सावध रहा. मी जे सां गेन ते च
शब्द बोल. म्हणून बलाम बालाकाने पाठवले ल्या पु ढार्यांबरोबर गे ला.
21 दुसर्या

बलाम ये त असल्याचे बालाकाला समजले . म्हणून तो बलामास भे टायला आणोर्न
नदीजवळच्या मवाबाच्या शहरात गे ला. ते त्याच्या दे शाच्या उ र सरहद्दीवर होते . 37 जे व्हा
बालाकाने बलामास पािहले ते व्हा तो त्यास म्हणाला, मी तु ला आधीच यायला सां िगतले होते .
तु ला साजे सा सन्मान करण्यास मी समथर् नव्हतो काय?
38 बलामाने बालाकाला उ र िदले , पण आताच मी ये थे आलो आहे . मी आलो आहे पण तू
सां िगतले ल्या गोष्टी मला कदािचत करता ये णार नाहीत. परमे श्वर दे व जे वढे सां गेल ते वढे च मी
बोलू शकतो. 39 नं तर बलाम बालाकाबरोबर िकयार्थ-हसोथ ये थे गे ला. 40 बालाकाने काही गु रे व
में ढ ा बली म्हणून मारल्या. त्याने थोडे मांस बलामास िदले आिण थोडे त्याच्याबरोबर असले ल्या
पु ढार्यांना िदले .
41 दुसर्या िदवशी सकाळी बालाक बलामास घे ऊन बामोथ-बआल शहरी गे ला. ते थन
ू त्यांना
इस्राएल लोकां च्या तळाचा शे वटचा भाग िदसू शकत होता.
36
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बलाम बालाकाला म्हणाला, इथे सात वे द्या बां धा आिण माझ्यासाठी सात बै ल आिण सात
में ढे तयार ठे वा. 2 बलामाने सां िगतले तसे बालाकाने एक में ढा व एक बै ल प्रत्ये क वे दीवर मारला.
3 नं तर बलाम बालाकाला म्हणाला, तू या होमबली जवळ थांब. मी दुसरीकडे जातो. नं तर परमे श्वर
माझ्याकडे ये ईल आिण मी काय बोलायचे ते मला सां गेल. नं तर बलाम उं च जागी गे ला.
दे व त्या जागी बलामाकडे आला आिण बलाम म्हणाला, मी सात वे द्या तयार केल्या आहे त.
आिण प्रत्ये क वे दीवर मी एकेक में ढा व बै ल बली िदला आहे . 5 नं तर परमे श्वराने काय बोलायचे ते
बलामास सां िगतले . परमे श्वर म्हणाला, बालाकाकडे परत जा आिण मी सां गतो ते च त्यास जाऊन
सां ग. 6 ते व्हा बलाम बालाकाकडे परत आला आिण तो आपल्या होमापर्णाजवळ उभा होता आिण
मवाबाचे सवर् पु ढारी त्याच्याबरोबर होते .
7 नं तर बलामाने आपला सं देश सां गण्यास सु रवात केली आिण म्हणाला,
पूवकडील अराम पवर्तावरुन
मवाबाचा राजा बालाक याने मला ये थे आणले .
तो म्हणाला, ये , माझ्यासाठी याकोबाला शाप दे ,
ये , इस्राएलींना िवरोध कर.
8 ज्याला दे वाने शाप िदला नाही त्यास मी कसा शाप दे ऊ?
ज्याला परमे श्वराने धमकी िदली नाही त्यास मी कशी धमकी दे ऊ?
9 मी त्या लोकांस पवर्तावरुन बघू शकतो;
मी त्यांना उं च डोंगरावरुन बघतो.
पहा, ते थे लोक एकटे च राहत आहे
आिण ते स्वतःला सवर्साधारण राष्ट् रामध्ये गिणत नाहीत.
10 इस्राएलाचा केवळ चौथा िहस्सा कोण मोजे ल
िकंवा याकोबाच्या धु ळीचे कण कोण मोजू शकेल?
मला नीितमान मनु ष्याप्रमाणे मरण ये ऊ दे ,
आिण त्यां च्याप्रमाणे च माझ्या जीवनाचा शे वट होऊ दे !
11 बालाक बलामास म्हणाला, तू हे काय केले स? माझ्या शत्रूंना शाप दे ण्यासाठी मी तु ला ये थे
आणले . पण पहा, तू तर त्यांना आशीवार्द िदलास. 12 बलामाने उ र िदले व म्हणाला, परमे श्वराने
माझ्या मु खात जे घातले , केवळ ते च मी बोलण्याची काळजी घे ऊ नये काय?
13 नं तर बालाक त्यास म्हणाला, म्हणून माझ्याबरोबर दुसर्या जागी ये . ितथून तु ला ह्यातील
आणखी बरे च लोक िदसू शकतील. तू त्या सगळ्यांना बघू शकणार नाहीस. पण त्यांचा काही भाग
तु ला िदसू शकेल. कदािचत त्या जागे वरुन तू त्यांना माझ्यासाठी शाप दे . 14 ते व्हा बालाक बलामास
िपसगाच्या माथ्यावरील सोफीमाच्या माळ्यावर घे ऊन गे ला. ते थे बालाकाने सात वे द्या बां धल्या.
नं तर बालाकाने प्रत्ये क वे दीवर एक बै ल आिण एक में ढा बली िदला. 15 ते व्हा बलाम बालाकाला
म्हणाला, तू ये थे आपल्या होमबलीजवळ या वे दीजवळ थांब. मी ितकडे जाऊन दे वाला भे टून ये तो.
16 परमे श्वर बलामाकडे आला आिण काय बोलायचे ते त्याने त्यास सां िगतले . नं तर परमे श्वराने
बलामास बालाकाकडे जायला सां िगतले . आिण त्याने सां िगतले लेच बोलायला सां िगतले .
17 म्हणून बलाम बलाकाकडे परत गे ला. बालाक वे दीजवळच उभा होता. मवाबाचे पु ढारी
होमबलीपाशी उभे होते . बालाकाने बलामास ये ताना पािहले . आिण तो म्हणाला, परमे श्वराने काय
सां िगतले ? 18 बलामाने त्याच्या सं देशास सु रवात केली. तो म्हणाला,
बालाका, उठ आिण ऐक.
तू िसप्पोरे च्या मु ला, माझे ऐक,
19 दे व मनु ष्य नाही, की त्याने खोटे बोलावे ,
िकंवा तो काही मनु ष्यप्राणी नाही की, त्याने मन बदलावे .
4
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जर त्याने काही वचन िदले तर तो ते केल्यािशवाय राहील काय?
तो बोलला आहे मी हे करील तर ते तो पु रे केल्यािशवाय राहील काय?
20 पहा, मी आशीवार्द द्यायला आज्ञा केली, दे वाने आशीवार्द िदला आिण मी तो उलटा िफरवू शकत
नाही.
21 त्यास याकोबात काही कष्ट
िकंवा इस्राएलात त्रास िदसला नाही.
त्यांचा परमे श्वर दे व त्यां च्याबरोबर आहे , राजाचा जयघोष त्यां च्यात आहे .
22 दे वाने त्यांना िमसर दे शातून बाहे र आणले . ते रानबै ला इतके शक्तीमान आहे त.
23 याकोबाच्यािवरूद्ध मं तर
् तं तर् चालणार नाही
आिण इस्राएलींना दै वप्रश्र सां गणारे हानी पोचवू शकत नाही,
याकोबािवषयी व इस्राएलािवषयी म्हणतील की
पहा, दे वाने केवढे महान कायर् केले !
24 पहा, लोक िसं िहणीसारखे उठत आहे त,
िसं हासारखा बाहे र ये तो आिण हल्ला करतो.
तो त्याची िशकार खाऊन
आिण वधले ल्यांचे रक्त प्यायल्याखे रीज तो खाली बसणार नाही.
25 नं तर बालाक बलामास म्हणाला, तू त्यांना शापिह दे ऊ नको आिण आशीवार्दिह दे ऊ नको.
26 बलामाने बालाकाला उ र िदले , मी तु ला आधीच सां िगतले होते की परमे श्वर जे सां गेल ते च
मला बोलता ये ईल. 27 नं तर बालाक बलामास म्हणाला, ते व्हा माझ्याबरोबर दुसर्या िठकाणी ये .
कदािचत दे व आनं दी होईल आिण तु ला त्या लोकांस शाप द्यायची परवानगी दे ईल.
28 म्हणून बालाक बलामास घे ऊन पौर पवर्ताच्या माथ्यावर गे ला. या पवर्तावरुन वाळवं ट
िदसते . 29 बलाम बालाकाला म्हणाला, “��� ��� ������ ����. नं तर सात बै ल आिण सात
में ढे बली दे ण्यासाठी तयार कर.” 30 बलामाने सां िगतल्याप्रमाणे बालाकाने सार्या गोष्टी केल्या.
बालाकाने वे दीवर बै ल आिण में ढे बली िदले .

24

आशीवार्द द्यायची परमे श्वराची इच्छा आहे हे बलामाने पािहले . म्हणून त्याने
ते कोणत्याही प्रकारचे मं तर् तं तर् वापरुन थांबवायचा प्रयत्न केला नाही. पण तो वळला आिण
त्याने रानाकडे पािहले . 2 बलामाने रानाकडे पािहले आिण त्यास इस्राएलाचे सगळे वं श िदसले .
त्यांनी आपापल्या भागात आपापल्या गटासह तळ िदला होता. नं तर दे वाचा आत्मा बलामावर
आला. 3 त्याने हा सं देश िस्वकारला आिण म्हणाला,
बौराचा मु लगा बलाम,
ज्या मनु ष्याचे डोळे स्पष्ट उघडे आहे त त्यािवषयी बोलत आहे .
4 जो दे वाचे शब्द ऐकतो आिण बोलतो,
जो सवर्समथार्पासून दृष्टांत पाहतो,
जो त्याच्यापु ढे डोळे उघडे ठे वून नतमस्तक होतो.
5 हे याकोबा तु झे तं ब,ू
हे इस्राएला, िजथे तू राहतो ते िकती सुं दर आहे !
6 खोर्यासारखे िवस्तृ त पसरले ले,
नदीकाठी लावले ल्या बागे सारखे ,
परमे श्वराने लावले ल्या कोरफडीप्रमाणे आहे ,
पाण्याजवळच्या गं धसरूसारखे ते आहे त.
7 पाणी त्यां च्या बादलीतून वाहील,
आिण त्यां च्या बीजाला भरपूर पाणी िमळे ल.
1 इस्राएलाला

24:8

198

गणना 24:19

त्यांचा राजा अगाग राजापे क्षा थोर होईल
व त्यां च्या राजाचा गौरव होईल.
8 दे वाने त्यांना िमसरामधून बाहे र आणले .
त्यांना रानटी बै लासारखी शक्ती आहे .
तो आपल्यािवरूद्ध लढणार्या राष्ट् रांना खाऊन टाकील.
तो त्यां च्या हाडांचे तु कडे तु कडे करील.
तो आपल्या बाणांनी त्यांना मारील.
9 तो िसं हासारखा,
िसं िहणीसारखा दबा धरून बसला आहे . त्यास उठवण्याची कोण िहं म्मत करील?
जो तु ला आशीवार्द दे ईल तो प्रत्ये कजण आशीवार्द दे ईल;
तु ला शाप दे णारा प्रत्ये कजण शािपत होईल.
10 बलामािवरूद्ध बालाकाचा राग भडकला आिण त्याने रागाने आपले हात एकत्रीत
आपटले . बालाक बलामास म्हणाला, “�� ���� ������ �������� ��� ����������
�������, पण पाहा, तू त्यांना तीन वे ळा आशीवार्द िदलास. 11 तर आता मला सोडू न घरी
जा. मी तु ला चां गला मोबदला दे ईन असे म्हटले होते , परं तु परमे श्वराने तु ला कोणते ही इनाम
िमळण्यापासून दरू ठे वले आहे .”
12 बलाम बालाकाला म्हणाला, तूच माझ्याकडे माणसे पाठवलीस. त्या मनु ष्यांनी मला
ये ण्याबद्दल िवचारले . पण मी त्यांना म्हणालो, 13 बालाक मला त्याचे सोन्या-चांदीने भरले ले घर दे ऊ
शकेल. पण मी परमे श्वराने आज्ञा केले ल्या गोष्टीच बोले न. मी स्वत: काहीही चां गले अथवा वाईट
करु शकत नाही. परमे श्वर जे वढी आज्ञा दे ईल ते वढीच मी बोलतो. तु ला या गोष्टी नक्कीच आठवत
असतील की मी हे तु झ्या मनु ष्यांना सां िगतले होते . 14 तर आता पाहा. मी माझ्या मनु ष्यांकडे परत
जात आहे . पण मी तु ला एक इशारा दे तो. इस्राएलाचे हे लोक भिवष्यात तु ला आिण तु झ्या लोकांस
काय करतील ते सां गतो.
15 बलामाने हा सं देश सां गण्यास सु रवात केली. तो म्हणाला,
बौराचा मु लगा बलाम बोलतो,
ज्या मनु ष्याचे डोळे सताड उघडे आहे त.
16 हा सं देश जो कोणी दे वाकडू न ऐकतो,
ज्याला परात्परापासूनचे ज्ञान आहे ,
ज्याला सवर्समथार्पासून दशर्न आहे ,
जो डोळे उघडे ठे वून दं डवत घालतो.
17 मी त्यास पाहीन, पण तो आता इथे नाही.
मी त्याच्याकडे पाहीन, पण तो जवळ नाही.
याकोबातून एक तारा बाहे र ये ईल,
आिण इस्राएलातून एक राजदं ड िनघे ल.
तो मवाबाच्या ने त्यांना िचरडू न टाकील
आिण शे थाच्या सवर् मु लांचा तो नाश करील.
18 नं तर अदोम इस्राएलाचे वतन होईल,
आिण से ईरही आपल्या इस्राएली
शत्रूंचे वतन होईल,
ज्याला इस्राएल आपल्या पराक् रमाने िजं केल.
19 याकोबाच्या घराण्यातून एक राजा ये ईल तो त्यां च्यावर राज्य करील,
आिण तो त्यां च्या शहरातील उरले ल्यांचा नाश करील.
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20 नं तर

बलामाने अमाले काकडे पािहले आिण त्याच्या सं देशास सु रवात केली. तो म्हणाला,
“������� ���� ���������� ���� ����,
पण त्याचा अं तीम शे वट नाश होईल.”
21 नं तर बलामने केनीकडे पािहले आिण त्याने त्याच्या सं देशास सु रवात केली. तो म्हणाला,
“�� ���� ������ �� ���� ���� ���,
आिण तु झे घरटे खडकात आहे .”
22 “��������� ���� ����������� ��� ����,
जे व्हा अश्शूर तु ला बं िदवान करून ने ईल.”
23 नं तर बलामाने अं तीम सं देशास सु रवात केली. तो म्हणाला, दे व जे व्हा असे करतो “������!
जे व्हा दे व हे करीत असता कोण िजवं त राहील?”
24 िक ीमाच्या िकनार्यापासून जहाजे ये तील;
ते अश्शूरावर हल्ला करतील आिण एबर िजं कून घे तील.
पण त्यांचासु द्धा नाश होईल.
25 नं तर बलाम उठला आिण गे ला. तो आपल्या घरी परत गे ला आिण बालाकही आपल्या वाटे ने
गे ला.

25
इस्राएली िशट् टीमात राहत असताना त्यांनी मवाबी बायकांबरोबर व्यिभचार करू लागले .
िस्त्रयांनी पु रुषांना त्यां च्या दे वां च्या अपर्णात आमं तर् ण िदले . ते व्हा लोक जे वले व
त्यांनी त्यां च्या दे वांना नमन केले . 3 इस्राएल लोकांनी बआल-पौराच्या दे वांची उपासना करायला
सु रुवात केली आिण परमे श्वराचा राग इस्राएलां वर भडकला.
4 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “���� ���� ��������� ����������� ��, नं तर त्यांना
परमे श्वराकरता भरिदवसा फाशी दे म्हणजे परमे श्वराचा इस्राएलावर भडकले ला राग जाईल.”
5 मोशे इस्राएलच्या न्यायिधशांना म्हणाला, “������ ����������� ��������
��������� ����� ���-पौराच्या दे वांची उपासना करतात त्या सवार्न
ं ा तु म्ही मारून टाका.”
6 त्यावे ळी मोशे आिण इस्राएलची वडीलधारी मं डळी जमली होती. एका इस्राएली मनु ष्याने
एक िमद्यानी स्त्री त्यां च्यासमोर आपल्या भावाच्या घरी आणली. मोशे आिण इतर वडीलधारी
(पु ढारी) यांनी ते पािहले आिण ते तर दशर्नमं डपाशी रडत होते . 7 जे व्हा िफनहास एलाजाराचा
मु लगा, याजक अहरोन याचा नातू याने ते पािहले , ते व्हा तो मं डळीमधून उठला आिण त्याने त्याच्या
हातात भाला घे तला.
8 तो त्या इस्राएली मनु ष्याचा मागे त्याच्या तं बत
ू गे ला आिण त्याने त्या दोघां च्या म्हणजे
इस्राएली मनु ष्याच्या व त्या स्त्रीच्या पोटात भाला आरपार खु पसला. त्यावे ळी इस्राएल
लोकांमध्ये पसरले ली मरी बं द झाली. 9 या मरीमु ळे एकू न चोवीस हजार लोक मरण पावले .
10 परमे श्वर मोशे शी बोलला. तो म्हणाला, 11 एलाजाराचा मु लगा िफनहास याजक अहरोनाच्या
नातवाने इस्राएल लोकांस माझ्या ईष्यने पे टून इस्राएलावरील माझा राग दरू केला. म्हणून मला
आधी वाटत होते त्याप्रमाणे मी त्यांचा नाश केला नाही.
12 िफनहासला सां ग की मी त्याच्याबरोबर शां तीचा करार करीत आहे . 13 हा त्यास आिण
त्याच्यामागे त्याच्या वं शजाना सवर्काळ याजकपणाचा करार होईल. कारण तो आपल्या दे वाबद्दल
खूप आवे शी झाला. आिण त्याने इस्राएलाच्या वं शासाठी प्रायिश्चत केले .
14 “�������� ������ ����� �� �������� ������ ����� ���� ����
������ ��� ������ ����. तो सालूचा मु लगा होता. तो िशमोनी वं शातील एका घराण्याचा
प्रमु ख होता.” 15 आिण मारल्या गे लेल्या िमद्यानी स्त्रीचे नाव कजबी होते . ती सूरची मु लगी
होती. सूर िमद्यानी कुटु ं बाचा प्रमु ख होता व पु ढारी होता.
1

2 मवाबाच्या
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परमे श्वर मोशे शी बोलला. तो म्हणालाः “�� ������� ��� ����� �������.
िमद्यानाचे लोक तु झे शत्रू आहे त. 18 कारण त्यांनी तु ला आपल्या कपटाने शत्रूसारखे वागवले .
त्यांनी तु ला पौराच्या वाईट गोष्टींच्या बाबतीत आिण िमद्यानाच्या अिधपतीची मु लगी कजबी,
त्यांची बहीण, जी पौराच्या प्रकरणात मरी पसरली ते व्हा ती मारली गे ली, ितच्या गोष्टीने ते
तु म्हास जाचतात.”
16

17

26
1 मरी ये ऊन गे ल्यानं तर परमे श्वर मोशे आिण अहरोनाचा मु लगा याजक एलाजार यां च्याशी
बोलला. तो म्हणाला, 2 “���������, वीस वषार्चे आिण वीस वषार्ंवरील अिधक वयाचे असून
यु ध्दास जाण्याच्या लायकीचे असतील त्या सगळ्या मं डळीची त्यां च्या पूवर्जां च्या घराण्याप्रमाणे
मोजणी करा.” 3 ते व्हा मोशे आिण याजक एलाजार त्याच्याशी बोलले यरीहोपाशी यादन नदीतीरी
मवाबाच्या मै दानात त्यांना बोलले , ते म्हणाले , 4 मोशे आिण जे इस्राएल लोक, िमसर दे शातून
बाहे र आले होते त्यांना परमे श्वराने ही आज्ञा िदल्याप्रमाणे , वीस वष आिण त्याहन
ू अिधक
वयाच्या लोकांची तु म्ही मोजणी करा. 5 रऊबे न हा इस्राएलाचा पिहला जन्मले ला मु लगा होता.
रऊबे नाच्या मु लांपासून जी कुळे आली ती कुळे म्हणजे : हनोखाचे हनोखी कू ळ, पल्लूचे पल्लूवी
कू ळ. 6 हे सर् ोनाचे हे सर् ोनी कू ळ, कमीर्चे कमीर् कू ळ. 7 रऊबे नाच्या वं शातील ही कुळे . त्यामध्ये
एकू ण त्रेचाळीस हजार सातशे तीस भरली.
8 पल्लूचा मु लगा अलीयाब. 9 अलीयाबाची मु ले नमु वेल, दाथान व अबीराम. दाथान व अबीराम
हे दोन पु ढारी मोशे च्या आिण अहरोनाच्या िवरूद्ध गे ले होते . कोरह जे व्हा परमे श्वराच्या िवरूद्ध
गे ला ते व्हा त्यांनी कोरहाला पाठींबा िदला. 10 त्यावे ळी ती अडीचशे माणसे अग्नीने खाऊन टाकली,
त्याचे सवर् अनु यायी मरण पावले ते व्हा धरतीने आपले तोंड उघडले आिण ितने कोरहासह त्यांना
िगळू न टाकले . ते इशार्याचे िचन्ह असे झाले . 11 परं तु कोरहाच्या कुळातले इतर लोक मात्र मरण
पावले नाहीत.
12 िशमोनाच्या कुळातलीही काही कुळे ः
नमु वेलाचे नमु वेली कू ळ,
यामीनाचे यामीनी कू ळ,
याकीनाचे याकीनी कू ळ,
13 जे रहाचे जे रही कू ळ,
शौलाचे शौली कू ळ. 14 ही िशमोनी वं शातील कुळे . ते एकू ण बावीस हजार दोनशे .
15 गाद कुळातून जी कुळे िनमार्ण झाली ती अशीः
सफोनाचे सफोनी कू ळ,
हग्गीचे हग्गी कू ळ,
शूनीचे शूनी कू ळ,
16 आजनीचे आजनी कू ळ,
एरीचे एरी कू ळ, 17 अरोदाचे अरोदी कू ळ. अरलीचे अरे ली कू ळ. 18 गादच्या वं शातील ही कू ळे .
त्यामध्ये एकू ण चाळीस हजार पाचशे पु रुष होते .
19 जे रहाचे जे रही कू ळ. यहद
ू ाची दोन मु ले एर आिण ओनान हे कनान मध्ये मरण पावले .
20 यहद
ू ाच्या कुळातून जी कू ळे िनमार्ण झाली ती अशीः
शे लाचे शे लानी कू ळ,
पे रेसाचे पे रेसी कू ळ,
जे रहाचे जे रही कू ळ 21 पे रेसाच्या कुळातील ही कुळे ः
हे सर् ोनाचे हे सर् ोनी कू ळ,

26:22

201

गणना 26:44

हामूलाचे हामूली कू ळ.
ही यहद
ू ाच्या कुळातील कुळे . त्यामध्ये एकू ण शहा र हजार पाचशे
पु रुष होते .
23 इस्साखाराच्या कुळातील काही कुळे अशी:तोलाचे तोलाई कू ळ पूवाचे पु वाई कू ळ.
24 याशूबाचे याशूबी कू ळ,
िशम्रोनाचे िशम्रोनी कू ळ. 25 इस्साखाराच्या कुळातील ही कुळे . त्यामध्ये एकू ण चौसष्ट हजार
तीनशे पु रुष होते .
26 जबु लूनाच्या कुळातील कुळे ः
से रेदचे से रेदी कू ळ,
एलोनाचे एलोनी कू ळ,
याहले लचे याहले ली कू ळ. 27 जबु लूनाच्या कुळातील ही कुळे , त्यामध्ये एकू ण साठ हजार पाचशे
पु रुष होते .
28 योसे फाची मु ले मनश्शे व एफ् राईम. या प्रत्ये कापासून कुळे िनमार्ण झाली. 29 मनश्शे च्या
कुळातील कुळे ः
माखीराचे , माखीरी कू ळ (माखीर िगलादाचा बाप होता),
िगलादाचे िगलादी कू ळ.
30 िगलादाची कू ळे होतीः
इये जेराचे इये जेरी कू ळ,
हे लेकाचे हे लेकी कू ळ.
31 अिस्रये लाचे अिस्रये ली कू ळ,
शे खेमाचे शे खेमी कू ळ.
32 शमीदचे शमीदाई कू ळ,
हे फेराचे हे फेरी कू ळ.
33 हे फेराचा मु लगा सलाफहाद याला मु ले नव्हती, फक्त मु ली होत्या. त्याच्या मु लींची नावे
महला, नोआ, होग्ला, िमल्का व ितरसा. 34 ही मनश्शे च्या कुळातील कुळे होती ते एकू ण बावन्न
हजार सातशे पु रुष होते .
35 एफ् राइमाच्या कुळातील घराणी पु ढीलप्रमाणे होती, शूथेलाहाचे शूथेलाही कू ळ. बे केराचे
बे केरी कू ळ व तहनाचे तहनी कू ळ. 36 एरान शूथेलाहाच्या कुटु ं बातील होता. एरानाचे कू ळ एरानी.
37 ही एफ् राइमाच्या कुळातील कुळे : त्यामध्ये ब ीस हजार पाचशे पु रुष होते . ते सगळे योसे फाच्या
कुळातील होते .
38 बन्यामीनाच्या कुळातील कुळे होतीः
बे लाचे बे लाई कू ळ,
आशबे लाचे आशबे ली कू ळ,
अहीरामाचे अहीरामी कू ळ.
39 शफू फामाचे शफू फामी कू ळ,
हुफामाचे हुफामी कू ळ.
40 बे ला ह्याचे पु त्र आदर् व नामान हे होते . आदीर्चे आदीर् कू ळ, नामानाचे नामानी कू ळ. 41 ही सगळी
कुळे बन्यामीनाच्या कुळातील. त्यातील पु रुषांची सं ख्या पं चेचाळीस हजार सहाशे होती.
42 दानाच्या कुळातील कुळे होती: शूहामाचे शूहामी कू ळ. ही कू ळे दानाच्या कुळातील होते .
43 शूहामीच्या कुळात अने क कुळे होती. त्यातील पु रुषांची सं ख्या चौसष्ट हजार चारशे होती.
44 आशे राच्या कुळातील कुळे होतीः
इम्नाचे इम्नाई कू ळ,
इश्वीचे इश्वी कू ळ,
22
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बरीयाचे बरीयाई कू ळ.
45 बरीयाच्या कुळातील कुळे होतीः
हे बेराचे हे बेरी कू ळ,
मलकीएलाचे मलकीएली कू ळ.
46 आशे रला से रा नावाची मु लगी होती. 47 ही सगळे लोक आशे राच्या कुळातील होते . त्यातील
पु रुषांची सं ख्या त्रेपन्न हजार चारशे होती.
48 नफतालीच्या कुळातील कुळे होतीः
यहसे लाचे यहसे ली कू ळ,
गूनीचे गूनी कू ळ. 49 ये सेराचे ये सेरी कू ळ,
िशल्ले माचे िशल्ले मी कू ळ.
50 ही नफतालीच्या कुळातील कुळे , त्यातील पु रुषांची सं ख्या पं चेचाळीस हजार चारशे होती.
51 ही इस्राएलामधील मोजले ली पूणर् पु रुषांची सं ख्या सहा लाख एक हजार सातशे तीस होती.
52

परमे श्वर मोशे शी बोलला व म्हणाला, 53 त्यां च्या नावाच्या सं ख्ये पर् माणे वतनासाठी दे श
वाटू न द्यायचा आहे .
54 मोठ ा कुळाला जास्त वतन िमळे ल आिण लहान कुळाला कमी वतन िमळे ल. त्यांना जे
वतन िमळे ल ती त्या कुळात मोजले ल्या मनु ष्यां च्या समप्रमाणात असे ल. 55 दे श िचठ् ठ ा टाकू न
वाटायचा आहे त्यां च्या विडलां च्या वं शाच्या नावांपर् माणे त्यांनी वतन करून घ्यावा. 56 प्रत्ये क
लहान आिण मोठ ा कुळाला वतन िमळे ल आिण िनणर्य करण्यासाठी तू िचठ् ठ ा टाकशील.
57 त्यांनी ले व्याच्या कुळातील, कुळांचीही गणती केली, ती ही होतीः
गे षोर्नाचे गे षोर्नी कू ळ,
कहाथाचे कहाथी कू ळ,
मरारीचे मरारी कू ळ.
58 ले व्याची ही कू ळे होतीः
िलब्नी कू ळ,
हे बर् ोनी कू ळ,
महली कू ळ,
मूशी कू ळ,
आिण कोरही कू ळ.
अम्राम कहाथाच्या कुळातील होता. 59 अम्रामाच्या पत्नीचे नाव योखबे द होते . ती सु द्धा
ले व्याच्या कुळातील होती. ती िमसर दे शात जन्मली. अम्राम आिण योखाबे दला दोन मु ले:
अहरोन आिण मोशे . त्यांना एक मु लगीही होती. ितचे नाव िमयार्म.
60 नादाब, अबीह,ू एलाजार व इथामार यांचे अहरोन वडील होते . 61 पण नादाब व अबीहू
हे परमे श्वरासमोर अन्य अग्नी अपीर्त असताना मरण पावले . 62 ले व्याच्या कुळातील एकू ण
पु रुषांची सं ख्या ते वीस हजार होती. परं तु यांची गणती इस्राएलाच्या इतर लोकांबरोबर केली नाही.
परमे श्वराने इतर लोकांस वतन िदले त्यामध्ये यांना िहस्सा िमळाला नाही.

मोशे आिण याजक एलाजार यांनी जे मोजले ते हे च आहे त. त्यांनी मवाबाच्या मै दानात
यरीहोजवळ यादनवर इस्राएलाच्या वं शाची मोजणी केली. 64 खूप वषार्प
ं व
ू ीर् सीनायाच्या
वाळवं टात मोशे आिण याजक अहरोन यांनी इस्राएल लोकांची गणती केली होती. पण ते सगळे
लोक आता मरण पावले होते . त्यापै की कोणीही आता िजवं त नव्हते .
63
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कारण इस्राएल लोकांस तु म्ही रानात मराल असे परमे श्वराने सां िगतले होते . फक्त दोन
पु रुषांना परमे श्वराने िजवं त ठे वले होते . यफुन्ने चा मु लगा काले ब व नूनाचा मु लगा यहोशवा होते .
65

27
1 मग योसे फाचा मु लगा मनश्शे ह्याच्या कुळातला सलाफहाद हे फेरचा मु लगा होता. हे फर
िगलादाचा मु लगा होता. िगलाद माखीरचा मु लगा होता. मािखर मनश्शे चा मु लगा होता.
सलाफहादला पाच मु ली होत्या. त्यांची नावे महला, नोआ, होग्ला, िमल्का व ितरसा.
2 या पाच िस्त्रया दशर्नमं डप प्रवे शद्वारापाशी गे ल्या आिण मोशे , याजक एलाजार, पु ढारी
आिण इस्राएलाच्या मं डळीसमोर जाऊन उभ्या रािहल्या. त्या म्हणाल्या, 3 आमचे वडील रानात
असताना मरण पावले . ज्या मं डळीने कोरहाच्या समूहाला िमळू न परमे श्वरास िवरोध केला होता
त्यामध्ये तो नव्हता तर तो आपल्याच पापाने मे ला. त्याऐवजी त्याच्या स्वतःच्या पापाच्या
कारणाने तो मे ला.
4 त्यास पु त्र नव्हते एवढ ावरूनच आमच्या बापाचे नाव त्याच्या कुळातून का काढून टाकावे ?
आमच्या विडलां च्या भावांमध्ये आम्हास वतन दे . 5 ते व्हा मोशे ने परमे श्वरासमोर त्यांचे प्रकरण
ठे वले .
6 परमे श्वर मोशे शी बोलला व म्हणाला, 7 सलाफहादाच्या मु लींचे म्हणणे बरोबर आहे . त्यां च्या
विडलां च्या नाते वाईकांबरोबर त्यांना िमळणार्या वतनात त्यांचाही वाटा द्यावा. म्हणून त्यां च्या
विडलांचे वतन त्यां च्या नावे कर. 8 इस्राएल लोकांसाठी हा िनयम कर: जर एखाद्याला मु लगा
नसला आिण तो िनपु ित्रक मे ला तर त्याचे वतन त्याच्या मु लींना िमळावे .
9 जर त्यास मु लीही नसल्या तर त्याचे वतन त्याच्या भावांना िमळावे . 10 जर त्यास भाऊही
नसला तर त्याचे वतन त्याच्या चु लत्याला द्यावे . 11 जर त्याच्या विडलांना भाऊ नसे ल तर
त्याचे वतन त्याच्या कुळापै की जो सवार्त जवळचा नाते वाईक असे ल त्यास ते िमळावे . इस्राएल
लोकांमध्ये हा कायदा असावा अशी आज्ञा परमे श्वराने मोशे ला केली. हा इस्राएली लोकांचा
कायदा व्हावा.
12 परमे श्वर

मोशे ला म्हणाला, यादन नदीच्या पूवकडील रानातील अबारीम डोंगरावर तू चढून
जा. मी इस्राएल लोकांस जो दे श दे णार आहे तो ते थन
ू पाहा. 13 तो पािहल्यानं तर तु झा भाऊ
अहरोन जसा आपल्या पूवर्जांस जाऊन िमळाला तसा तू आपल्या पूवर्जांस जाऊन िमळशील.
14 त्सीनच्या रानात मं डळीचे भांडण झाले त्यावे ळी त्या झर्याजवळ त्यां च्यासमोर माझे पािव य
प्रगट करावे म्हणून जी आज्ञा होती ितच्यािवरूद्ध तु म्ही दोघांनी बं ड केले . हे त्सीनच्या रानात
कादे श ये थील मरीबा झर्याच्याजवळ घडले .
15 मोशे परमे श्वराशी बोलला व म्हणाला, 16 परमे श्वर सवर् मानवजातीच्या आत्म्यांचा दे व याने
एका मनु ष्यास मं डळीवर ने मन
ू ठे वावे . 17 तो त्यां च्यापु ढे बाहे र जाईल व त्यां च्यापु ढे आत ये ईल.
तो त्यांना बाहे र ने ईल व आत आणील म्हणजे परमे श्वराची मं डळी में ढपाळ नसले ल्या में ढरासारखी
होणार नाही.
18 ते व्हा परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, नूनाचा मु लगा यहोशवा ह्याला घे ऊन त्याच्यावर आपला
हात ठे व, त्याच्याठायी माझा आत्मा राहतो. 19 त्यास याजक एलाजार आिण सवर् मं डळीसमोर उभे
करून आिण त्यास त्यां च्या समक्ष आज्ञा कर.
20 तू आपला काही अिधकार त्यास दे . याकिरता की, इस्राएलाच्या सवर् मं डळीने त्याची आज्ञा
मानावी. 21 तो एलाजार याजकापु ढे उभा राहील, तो त्याच्यावतीने उरीमाच्या *िनणर्यासाठी
परमे श्वरास िवचारील. त्याने व त्याच्याबरोबर इस्राएलाच्या सवर् लोकांनी त्याच्या सां गण्यावरून
बाहे र जावे व आत यावे .
*
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परमे श्वराने आज्ञा िदल्याप्रमाणे केले . त्याने यहोशवाला एलाजार याजकाच्या आिण
लोकां च्या पु ढे उभे केले . 23 परमे श्वराने आज्ञा िदल्याप्रमाणे मोशे ने त्याच्यावर हात ठे वले आिण
त्याने त्यास ने तृत्व करण्याची आज्ञा िदली.
22 मोशे ने

28
1 परमे श्वर मोशे शी बोलला आिण म्हणाला, 2 इस्राएल लोकांस आज्ञा दे आिण त्यांना सां ग
की, माझे अपर्ण, म्हणजे मला मधु र सु वासाची अग्नीतून केले ली माझी अपर्णे यासाठी माझे अन्न,
तु म्ही त्यां च्या ने मले ल्या वे ळी अपर्णे करण्यास जपा.
3 आणखी तू त्यांना सां ग, अग्नीतून केले ले अपर्ण त्यांनी परमे श्वरास अपार्वे ते हे आहे ः त्यांनी
ने हमी होमापर्णासाठी रोज एक एक वषार्ची दोन िनदोर्ष नर कोकरे . 4 एक कोकरू सकाळी आिण
दुसरे सं ध्याकाळी अपर्ण करावे . 5 हातकुटीच्या पाव िहन* ते लात मळले ल्या एक दशमां श एफा
सिपठाचे † अन्नापर्ण करावे .
6 हे िनत्याचे होमापर्ण, सीनाय पवर्तावर ने मले ले, परमे श्वरास सु वासासाठी अग्नीतून केले ले
असे अपर्ण आहे . 7 त्याबरोबरचे पे यापर्ण एका कोकरामागे पाव िहन असावे , म्हणजे परमे श्वरासाठी
पिवत्रस्थानी मिदरे चे पे यापर्ण तू ओतावे . 8 दुसरे कोकरू सं ध्याकाळी अपार्वे. जसे सकाळचे
अन्नापर्णाप्रमाणे व त्याबरोबरची पे यापर्णे तसे ते परमे श्वरास मधु र सु वासाचे , अग्नीतून केले ले
अपर्ण असे अपर्ण कर.
9 “�������� ������ ����� �� �� ������� ��� ������� �� ����� ���
�������������� ����� ������ ��� ������ ��� ���� � �����������
�������� �� �������. 10 ने हमीचे होमापर्ण व त्याबरोबरचे पे यापर्ण याखे रीज आणखी हा
होमापर्ण प्रत्ये क शब्बाथ िदवशी अपार्वा.”
11 प्रत्ये क मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी तु म्ही परमे श्वरास होमापर्णे करावे . या अपर्णात दोन
बै ल, एक में ढा आिण एक वषार्च्या सात में ढ ा असतील. त्या में ढ ा दोषरिहत असाव्यात.
12 प्रत्ये क बै लामागे अन्नापर्ण म्हणून ते लात मळले ले तीन दशमां श एफा सपीठ आिण प्रत्ये क
में ढ ामागे अन्नापर्ण म्हणून ते लात मळले ले दोन दशमां श एफा सपीठ. 13 आिण प्रत्ये क
कोकराबरोबर अन्नापर्ण म्हणून ते लात मळले ले एक दशमां श एफा सपीठ अपार्वे. हे होमापर्ण, मधु र
सु वासाचे परमे श्वरास अग्नीतून केले ले अपर्ण असे आहे .
14 लोकांची पे यापर्णे ही प्रत्ये क बै लाकरता अधार् हीन, व प्रत्ये क में ढ ाकरता एकतृ तीयां श
हीन व प्रत्ये क कोकर्याकरता एक चतु थार्श हीन इतका द्राक्षरस असावा, वषार्तील प्रत्ये क
मिहन्यात हे होमापर्ण करावे . 15 आिण िनरं तरचे होमापर्ण व त्याचे पे यापर्ण याखे रीज परमे श्वरास
पापापर्णासाठी शे रडातला एक बकरा अपार्वा.
16 परमे श्वराचा वल्हांडण सण मिहन्याच्या चौदाव्या िदवशी आहे . 17 बे खमीर भाकरीचा सण
मिहन्याच्या पं धराव्या िदवशी सु रु होतो. हा सण सात िदवस असे ल. खमीरािशवाय केले ली
भाकरीच फक्त तु म्ही खाऊ शकता. 18 या सणाच्या पिहल्या िदवशी तु म्ही खास सभा बोलावली
पािहजे . त्यािदवशी तु म्ही कसले ही काम करायचे नाही.
19 तु म्ही परमे श्वरास होमापर्णे द्याल. या अपर्णात दोन बै ल, एक में ढा आिण एक वषार्ची सात
कोकरे असतील. ती दोषरिहत असावीत. 20 त्याबरोबरचे अन्नापर्ण ते लात मळले ल्या सिपठाचे
असावे . गोर्ह्यामागे तीन दशमांस एफा आिण त्या में ढ ाच्यामागे दोन दशमांस एफा, 21 आिण
सात कोकरापै की प्रत्ये क कोकरामागे एक दशमां श एफा अपार्वे. 22 तु म्ही एक बकराही अपर्ण केला
पािहजे . तु म्हास शु द्ध करण्यासाठी दे ण्यात ये णारे ते पापापर्ण असे ल.
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सकाळचे होमापर्ण जे िनरं तरचे होमापर्ण आहे त्याव्यितिरक्त हे अपर्ण करावे .
याप्रमाणे
वल्हाडणाचे सात िदवस दररोज परमे श्वरास मधु र सु वासाचे , अग्नीतून केले ल्या अपर्णाचे अन्न
अपर्ण करा, िनरं तरचे होमापर्णे आिण त्याचे पे यापर्ण याव्यितिरक्त हे अपर्ण असावे . 25 नं तर
या सणाच्या सातव्या िदवशी तु म्ही पिवत्र मे ळा भरवावा आिण तु म्ही त्यािदवशी काहीही
अं गमे हनीतीचे काम करू नये .
26 सप्ताहां च्या सणात प्रथम पीक अिपर्ण्याच्या िदवशी तु म्ही परमे श्वरास नव्या अन्नाचे अपर्ण
कराल त्यावे ळी तु म्ही एक पिवत्र मे ळा बोलवा त्यािदवशी तु म्ही कसले ही अं गमे हनीतीचे काम
करू नये . 27 तु म्ही परमे श्वरास सु वासासाठी होमापर्णे म्हणून तु म्ही दोन गोर्हे , एक में ढा व एक एक
वषार्चे सात कोकरे अपर्ण करा. 28 आिण त्याबरोबरचे अन्नापर्ण ते लात मळले ल्या सिपठाचे असावे .
प्रत्ये क गोर्ह्यामागे तीन दशमां श एफा व में ढ ामागे दोन दशमां श एफा द्यावे .
29 व त्या सात कोकराबरोबर एक दशमां श एफा सपीठ अपार्वे. 30 आिण तु म्हासाठी प्रायिश्चत
करायला एक बकरा अपार्वा. 31 आिण िनरं तरचे होमापर्ण व अन्नापर्णािशवाय ते अपर्ण करावे . जे व्हा
ते प्राणी तु म्हासाठी अपर्ण करायचे ते िनदोर्ष असावे ; त्याबरोबरची पे यापर्णे सु द्धा अपार्वी.
23

1

24

29

सातव्या मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी पिवत्र मे ळा भरवावा. त्यािदवशी तु म्ही कसले ही
अं गमे हनतीचे काम करू नये . हा तु मचा कणार् वाजवण्याचा िदवस आहे . 2 परमे श्वरास मधु र सु वास
यावा म्हणून एक गोर्हा, एक में ढा आिण एक एक वषार्च
ं ी सात िनदोर्ष कोकरे होमबिल म्हणून अपर्ण
करावी.
3 त्याबरोबरचे अन्नापर्ण ते लां त मळले ल्या सपीठाचे असावे , गोर्ह्यामागे तीन दशमां श एफा,
में ढ ामागे दोन दशमांस एफा, 4 में ढ ाबरोबर आठ कप पीठ प्रत्ये क कोकराबरोबर अपर्ण करावे .
5 तु म्हासाठी प्रायिश्चत करायला पापापर्णासाठी एक बकरा अपार्वा.
6 चं दर
् दशर्नाचे होमापर्ण आिण त्याबरोबरचे अन्नापर्ण, तसे च ने हमीचे होमापर्ण व त्याबरोबरचे
अन्नापर्ण व त्याबरोबरची पे यापर्णे याव्यितिरक्त परमे श्वरास मधु र सु वासासाठी अग्नीतून केले ले
हे अपर्ण असावे .
7 सातव्या मिहन्याच्या दहाव्या िदवशी तु म्ही पिवत्र मे ळा भरवावा. त्यािदवशी तु म्ही अन्न
घ्यायचे नाही आिण काही कामही करायचे नाही. 8 तु म्ही परमे श्वरास मधु र सु वास िमळावा म्हणून
होमापर्णे करावे ते हे , तु म्ही एक गोर्हा, एक में ढा आिण एक एक वषर् वयाचे सात िनदोर्ष कोकरे अपर्ण
करावे त.
9 आिण त्याबरोबर ते लात मळले ल्या सिपठाचे अन्नापर्ण असावे . गोर्ह्यामागे तीन दशमां श एफा,
में ढ ामागे दोन दशमांस एफा, 10 सात कोकरांपैकी प्रत्ये क कोकराबरोबर एक दशमां श एफा सपीठ
अपार्वे. 11 पापापर्णासाठी एक बकराही अपार्वा. याखे रीज प्रायिश्च ाचे पापापर्ण व िनरं तरचे
होमापर्ण व त्याचे अन्नापर्ण, पे यापर्णे ही असावीत.
12 सातव्या मिहन्याच्या पं धराव्या िदवशी पिवत्र मे ळा भरवावा. त्यािदवशी तु म्ही कसले िह
अं गमे हनतीचे काम करू नये आिण परमे श्वरासाठी सात िदवस सण साजरा करावा. 13 तु म्ही
होमापर्णे करावीत. ही अग्नीबरोबर करावयाची अपर्णे आहे त. त्यांचा सु वास परमे श्वरास आनं दीत
करील. तु म्ही ते रा गोर्हे , दोन में ढे , एकएक वषार्ची नरजातीची चौदा कोकरे , ही दोषरिहत असावी.
14 त्याबरोबर ते लात मळले ल्या सिपठाचे अन्नापर्ण असावे .
ते रा गोर्ह्यांपैकी प्रत्ये क
गोर्ह्यामागे तीन दशमां श एफा, दोन में ढ ापै की प्रत्ये क में ढ ाबरोबर दोन दशमां श एफा, 15 आिण
चौदा कोकरापै की प्रत्ये क कोकराबरोबर एक दशमां श एफा सपीठ अपार्वे. 16 आिण पापापर्णासाठी
एक बकरा अपार्वा. याखे रीज िनरं तरचे होमापर्णाव्याितिरक्त आिण त्याबरोबरच्या अन्नापर्ण व
त्यांची पे यापर्ण ही अपर्णे असावीत.
17 दुसर्या िदवशी तु म्ही बारा गोर्हे , दोन में ढे आिण एक वषार्चे चौदा कोकरे अपर्ण करावे त. ती
दोषरिहत असावी. 18 त्याबरोबर गोर्ह्यासाठी, में ढ ासाठी आिण कोकरे यां च्याबरोबर तु म्ही योग्य
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प्रमाणात अन्नापर्ण आिण पे यापर्ण िविधपूवर्क करावी.
पापापर्णासाठी एक बकरा म्हणून
द्यावा. याखे रीज िनरं तरचे होमापर्ण व त्यांची पे यापर्ण ही असावीत.
20 ितसर्या िदवशी तु म्ही अकरा गोर्हे , दोन में ढे आिण एक वषार्चे चौदा िनदोर्ष कोकरे अपार्वी.
21 त्याबरोबर गोर्ह्यासाठी, में ढ ासाठी आिण कोकरे यां च्याबरोबर तु म्ही योग्यप्रमाणात अन्नापर्ण
व पे यापर्ण केले पािहजे . 22 पापापर्ण म्हणून एक बकराही द्यावा. हे िनरं तरचे होमापर्ण व अन्नापर्ण
व त्यांचे पे यापर्णाव्यितिरक्त असावी.
23 चौथ्या िदवशी तु म्ही दहा गोर्हे , दोन में ढे व एक वषार्चे चौदा िनदोर्ष कोकरे अपार्वी. 24 गोर्हे ,
में ढे व कोकरे यां च्याबरोबर तु म्ही योग्यप्रमाणात अन्नापर्ण व पे यापर्णही िनयमाप्रमाणे करावी.
25 आिण पापापर्णासाठी एक बकरा अपार्वा. याखे रीज िनरं तरचे होमापर्ण, त्याचे अन्नापर्ण व त्याचे
पे यापर्ण ही असावी.
26 पाचव्या िदवशी तु म्ही नऊ गोर्हे , दोन में ढे व एक वषार्चे चौदा िनदोर्ष कोकरे अपार्वी. 27 त्या
बरोबर गोर्ह्यासाठी, में ढ ासाठी व कोकरासाठी यां च्याबरोबर तु म्ही योग्यप्रमाणात अन्नापर्ण
व पे यापर्ण िविधपूवर्क करावी. 28 एक बकरा पापापर्णासाठी म्हणून अपार्वा. याखे रीज िनरं तरचे
होमापर्ण व त्याचे अन्नापर्ण, त्याचे पे यापर्ण ही असावी.
29 सहाव्या िदवशी तु म्ही आठ गोर्हे , दोन में ढे व एक वषार्च
ं े चौदा िनदोर्ष कोकरे अपार्वी. 30 आिण
त्यांबरोबर गोर्ह्यासाठी, में ढ ासाठी व कोकरासाठी यां च्याबरोबर तु म्ही योग्यप्रमाणात अन्नापर्ण,
व पे यापर्ण िविधपूवर्क करावी. 31 एक बकरा पापापर्ण म्हणून अपार्वा. याखे रीज िनरं तरचे होमापर्ण,
अन्नापर्ण व त्याचे पे यापर्ण ही असावी.
32 सातव्या िदवशी तु म्ही सात गोर्हे , दोन में ढे व एक वषार्च
ं े चौदा िनदोर्ष कोकरे अपार्वी.
33 त्याबरोबर गोर्ह्यासाठी, में ढ ासाठी व कोकरासाठी यां च्याबरोबर तु म्ही योग्यप्रमाणात
अन्नापर्ण व पे यापर्णे िनयमपूवर्क करावी. 34 एक बकरा पापापर्ण म्हणून अपार्वा. याखे रीज िनरं तरचे
होमापर्ण, अन्नापर्ण व त्याचे पे यापर्ण अपार्वी.
35 आठव्या िदवशी तु मच्यासाठी पिवत्र मे ळा भरवावा. त्यािदवशी तु म्ही कसले िह अं गमे हनतीचे
काम करू नये . 36 तु म्ही परमे श्वरास मधु र सु वासाचे होमापर्ण, अग्नीतून केले ले अपर्ण म्हणून तु म्ही
एक गोर्हा, एक में ढा व एक एक वषार्चे सात िनदोर्ष कोकरे अपार्वी.
37 आिण त्याबरोबर गोर्ह्यासाठी, में ढ ांसाठी व कोकरासाठी त्यां च्या त्यां च्या सं ख्ये पर
् माणे
तु म्ही अन्नापर्ण व पे यापर्णे िविधपूवर्क अपर्ण करावी. 38 एक बकरा पापापर्ण म्हणून अपार्वा.
याखे रीज िनरं तरचे होमापर्ण, अन्नापर्ण, व त्यांचे पे यापर्ण अपार्वा.
39 तु मचे नवस व स्वखु शीचे या व्यितिरक्त ने मले ल्या सणात हे होमापर्ण व पे यापर्ण ही नवस
व शां त्यपर्णे परमे श्वरास अपार्वी. 40 मोशे ने परमे श्वराच्या या सवर् आज्ञा इस्राएल लोकांस
सां िगतल्या.

30
1 मोशे इस्राएलाच्या सवर् वं शप्रमु खां शी बोलला. तो म्हणाला, परमे श्वराने जी काही आज्ञा
िदली ती ही आहे . 2 जर एखाद्याने परमे श्वरास नवस केला िकंवा शपथपूवर्क स्वतःला वचनाने
बं धन घालून घे तले तर त्याने ते मोडू नये . जे त्याच्या मु खातून िनघाले ते सवर् वचने त्याने पाळावे .
3 एखादी तरुण स्त्री असून ितच्या विडलां च्या घरात राहत असे ल आिण ितने परमे श्वरास खास
वस्तू दे ण्याचे वचन िदले असे ल. 4 जर ितच्या विडलांनी या वचनाबद्दल ऐकले आिण ते सहमत
झाले तर त्या स्त्रीने वचनाप्रमाणे केले पािहजे .
5 पण जर ितच्या विडलांनी वचनाबद्दल ऐकले आिण ते सहमत झाले नाहीत तर ती ितच्या
वचनातून मु क्त होईल. परमे श्वर ितला क्षमा करील.
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आिण ती नवर्याकडे असता जर ितचे नवस असले िकंवा ज्याकडू न ितच्या विडलांनी ितला
मना केले म्हणून परमे श्वर ितला माफ करील. 7 ितच्या नवर्याने त्या वचनाबद्दल ऐकले आिण तो
त्याच्याशी सहमत झाला तर त्या स्त्रीने वचनाची पूतर्ता करावी.
8 पण जर नवर्याने वचनाबद्दल ऐकले आिण तो सहमत झाला नाहीतर ितला वचन पूणर् करण्याची
गरज नाही. ितच्या नवर्याने वचन मोडले . ितने जे सां िगतले ते पूणर् करण्याची त्याने परवानगी िदली
नाही म्हणून परमे श्वर ितला क्षमा करील.
9 िवधवा िकंवा घटस्फोिटता स्त्रीने परमे श्वरास वचन िदले असे ल तर ितने वचनाप्रमाणे केले
पािहजे . 10 आिण जर लग्न झाले ल्या स्त्रीने आपल्या पतीच्या घरी राहत असता परमे श्वरास
काही नवस केला असे ल, 11 ितच्या नवर्याने ते ऐकू न काही बोलला नाही आिण ते पूणर्ता करण्याची
त्याने ितला परवानगी िदली तर ितचे नवस कायम राहतील.
12 पण जर ितच्या नवर्याने वचनाबद्दल ऐकले आिण त्याने ितला त्याप्रमाणे करण्याची परवानगी
िदली नाहीतर ितने वचनाप्रमाणे वागण्याची गरज नाही. ितने काय वचन िदले होते त्यास महत्व
नाही. ितचा पती वचन मोडू शकतो. ितच्या नवर्याने वचन मोडले तर परमे श्वर ितला क्षमा करील.
13 लग्न झाले ल्या स्त्रीने परमे श्वरास काही वचन िदले असे ल िकंवा काही गोष्टी सोडण्याचे
वचन ितने िदले असे ल िकंवा ितने दे वाला काही खास वचन िदले असे ल. 14 पती यापै की कोणत्याही
वचनाला मनाई करु शकतो. िकंवा त्यापै की कोणत्याही वचनाची पूणर्ता करण्याची परवानगी तो
दे ऊ शकतो.
15 पण त्याने ऐकल्यानं तर पु ढे ती रद्द केली तर त्याच्या स्त्रीच्या अपराधांची िशक्षा त्याने
भोगावी. 16 परमे श्वराने मोशे ला या आज्ञा िदल्या. एक पु रुष आिण त्याची पत्नी यां च्याबद्दलच्या
आज्ञा आिण वडील व वडीलां च्या घरी राहणारी मु लगी यां च्याबद्दलच्या या आज्ञा आहे त.

31
1 परमे श्वर मोशे शी बोलला व म्हणाला, 2 इस्राएल लोकांसाठी िमद्यान्यािवरूद्ध सूड घे . हे
केल्यानं तर तू मरण पावशील आिण त्यानं तर तू तु झ्या लोकांस जाऊन िमळशील.
3 मग मोशे लोकां शी बोलला. तो म्हणाला, तु मच्यातल्या काहींची सै िनक म्हणून िनवड करा.
परमे श्वर त्यांचा उपयोग िमद्यान्याचा सूड घे ण्यासाठी करील. 4 इस्राएलाच्या प्रत्ये क वं शातून
एक एक हजार लढाईस पाठवा. 5 इस्राएलाच्या हजार आिण हजारांमधून प्रत्ये क वं शाचे एक
हजार, असे सवर् बारा हजार सै िनक लढाईसाठी पु रवले जातील. 6 मोशे ने प्रत्ये क वं शातून एक
हजार असे बारा हजार लोकांस लढाईवर पाठवले . त्यांना आिण त्यां च्याबरोबर याजक एलाजाराचा
मु लगा िफनहासास पिवत्र पात्रे व इशारा दे ण्यासाठी रणिशं गे त्यां च्या हवाली करून पाठवले .
7 मग मोशे ने व एलाजार याजकाने मोशे ला परमे श्वराने िदले ल्या आज्ञे पर
् माणे िमद्यान्यांबरोबर केले .
8 त्यांनी जे लोक मारले त्यामध्ये अवी, रे केम, सूर, हर
ू व रे बा हे िमद्यानाचे राजे होते . त्यांनी बौराचा
मु लगा बलामासही तलवारीने मारले .
9 इस्राएल लोकांनी िमद्यानाच्या िस्त्रयांना व मु लांना कैद करून ने ले. त्यांनी त्यांची सवर् गु रे
व त्यांचे सवर् कळप व सवर् धन लूट म्हणून त्यांनी घे तले . 10 त्यांनी त्यांची सवर् वस्तीची नगरे व
त्यां च्या सवर् छावण्याही जाळल्या.
11 त्यांनी त्यांची सवर् लूट व बं दीवान, दोन्ही लोक आिण जनावरे बरोबर घे तली. 12 यरीहोपाशी
यादनतीरी मवाबाच्या मै दानातील छावणीत मोशे , याजक एलाजार आिण इस्राएल लोकां च्या
मं डळीसमोर त्यांना आणले .
13 नं तर मोशे , याजक एलाजार आिण लोकांचे पु ढारी सै िनकांना भे टण्यासाठी छावणीबाहे र त्यांना
सामोरे गे ले. 14 जे सै िनकांचे से नापती यु द्धावरुन परतले होते एक हजार सै िनकां च्या प्रमु खावर
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15 मोशे

आिण शं भर सै िनकां च्या प्रमु खावर मोशे खूप रागावला.
त्यांना म्हणाला, तु म्ही िस्त्रयांना
िजवं त का ठे वले ?
16 पाहा ह्यांनीच बलामाच्या मसलतीवरून पौराच्या प्रकरणी इस्राएलाच्या वं शाना
परमे श्वरािवरूद्ध अपराध करायला लावले . यावरुन परमे श्वराच्या मं डळीत मरी पसरली. 17 आताच
िमद्यानाच्या सवर् मु लांना ठार मारा आिण पु रुषाबरोबर रािहले ल्या सवर् िस्त्रयांना मारून टाका.
कोणत्याही पु रुषाबरोबर लैं िगक सं बंध असले ल्या सवर् िस्त्रयांना मारून टाका.
18 “��� ���� ����������� ������� ���������� ����� ���� �������
��� ���� ������� ����� �����. 19 तु म्ही प्रेताला केवळ हात जरी लावला असला
तरीही तु म्ही बाहे र रहावे . ितसर्या िदवशी तु म्ही स्वत:ला आिण तु मच्या कैद्यांना शु द्ध करा. हीच
गोष्ट पु न्हा सातव्या िदवशीही करा. 20 तु म्ही तु मचे सवर् कपडे धु वा. लाकू ड, लोकर आिण चामडे
यांपासून बनवले ल्या वस्तू धु वा. तु म्ही शु द्ध झाले च पािहजे .”
21 नं तर याजक एलाजार सै िनकां शी बोलला. तो म्हणाला, “����������� ������
�������� �� �� ���� ����. यु द्धावरुन परत आले ल्या सै िनकांसाठी हे िनयम आहे त. तु म्ही
सोने , चांदी, तांबे, 22 िपतळ, लोखं ड, पत्रा िकंवा िशसे वगै रे 23 जे काही अग्नीत िटकेल ते तु म्ही
अग्नीत घालून काढा ते शु द्ध होईल: तरी अशु द्धी दरू करण्याच्या पाण्याने ते शु द्ध करावे आिण जे
काही अग्नीत िटकणार नाही ते पाण्याने धु वावे . 24 सातव्या िदवशी तु म्ही तु मचे सवर् कपडे धु वा.
नं तर तु म्ही शु द्ध व्हाल त्यानं तर तु म्ही तळावर ये ऊ शकता.”
25 नं तर परमे श्वर मोशे शी बोलला व म्हणाला, 26 सै िनकांनी जे कैदी, प्राणी आिण इतर गोष्टी
यु द्धावरुन आणल्या आहे त त्यांची मोजदाद एलाजार याजक, तू आिण ने त्यांनी करावी. 27 नं तर
यु द्धावर गे लेल्या सै िनकांत आिण इस्राएलाच्या इतर लोकात त्यांची वाटणी करा.
28 यु द्धावर गे लेल्या सै िनकां च्या िहश्श्यातून काही भागातून माणसे , गाईबै ल, गाढवे व शे रडे मेंढरे
ह्यां च्यापै की प्रत्ये क पाचशे मागे एक परमे श्वराप्रीत्यथर् कर म्हणून घ्यावा. 29 त्यां च्या िहश्श्यातून
घे ऊन तो परमे श्वराप्रीत्यथर् समिपर्त अं श म्हणून याजक एलाजाराला द्यावा.
30 “���� ������� ������ ���������� ����������� �����, गाईबै ल,
गाढवे , शे रडे मेंढरे वगै रे सवर् पशू ह्यां च्यापै की प्रत्ये क पन्नासांमागे एक घे ऊन परमे श्वराच्या
िनवासमं डपाची रक्षण करणार्या ले व्यांना द्यावे .” 31 परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा केल्याप्रमाणे मोशे
आिण एलाजार याजकाने केले .
32 सै िनकांनी लु टून घे तले ल्या वस्तूंिशवाय सहा लक्ष पं चाह र हजार शे रडे मेंढरे , 33 बहा र
हजार गाईबै ल, 34 एकसष्ट हजार गाढवे 35 आिण ब ीस हजार िस्त्रया आणल्या. (यांत कोणत्याही
पु रुषाबरोबर लैं िगक सं बंध न आले ल्या िस्त्रयांचाच फक्त समावे श आहे ).
36 यु द्धावर गे लेल्या सै िनकांना तीन लक्ष सदतीस हजार पाचशे में ढ ा िमळाल्या. 37 त्यांनी
सहाशे पं च्याह र में ढ ा परमे श्वरास िदल्या. 38 गाईबै ल छ ीस हजार असून त्यातील बहा र
परमे श्वराचा कर होते .
39 सै िनकांना तीस हजार पाचशे गाढवे िमळाली. त्यातील एकसष्ट गाढवे त्यांनी परमे श्वरास
िदले . 40 सै िनकांना सोळा हजार िस्त्रया िमळाल्या. त्यांपैकी ब ीस िस्त्रया त्यांनी परमे श्वरास
िदल्या. 41 परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा केल्याप्रमाणे परमे श्वराप्रीत्यथर् हा कर समिपर्त म्हणून
त्याने याजक एलाजाराला िदल्या.
42 नं तर यु द्धावर गे लेल्या इस्राएली सै िनकांकडू न मोशे ने घे तले ला अधार् भाग होता. 43 लोकांस
तीन लक्ष सदतीस हजार पाचशे में ढ ा. 44 छ ीस हजार गाईबै ल, 45 गाढवे तीस हजार पाचशे
46 आिण सोळा हजार िस्त्रया िमळाल्या.
47 आिण इस्राएलाच्या वं शाच्या अध्यार् भागातून, मनु ष्यातून व जनावरां तन
ू प्रत्ये क पन्नास
वस्तूमागे मोशे ने एक वस्तू परमे श्वरासाठी घे तली. त्यामध्ये पशू आिण माणसे याचा समावे श होता.
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नं तर त्याने या वस्तू ले वींना िदल्या. कारण त्यांनी परमे श्वराच्या पिवत्र िनवासमं डपाची काळजी
घे तली.
48 नं तर सै िनकांचे पु ढारी सहस्त्रािधपती सै िनकांचे व शतािधपती सै िनकांचे पु ढारी मोशे कडे
आले . 49 त्यांनी मोशे ला सां िगतले , आम्ही तु झ्या से वकांनी आमचे सै िनक मोजले . आम्ही एकही
सै िनक सोडला नाही.
50 म्हणून आम्ही प्रत्ये क सै िनकाकडू न परमे श्वराची भे ट आणत आहोत. आम्ही सोन्याच्या वस्तू
आणत आहोत; बाजूबंद, बां गडया, आं गठ ा, कुड ा आिण हार. ही आम्ही परमे श्वरास अपर्ण
म्हणून आमच्या िजवासाठी परमे श्वरारासमोर प्रायिश्चत करण्याकरता आणली आहे त. 51 मोशे
आिण एलाजार याजकाने ते सवर् सोने व घडीव वस्तू त्यां च्याकडू न िस्वकारल्या.
52 सहस्त्रपती आिण शतपती ह्यांनी परमे श्वरास समपर्ण केले ले सोने सोळा हजार सातशे
शे केल भरले . 53 सै िनकांनी त्यांना यु द्धात िमळाले ल्या इतर वस्तू स्वतःजवळ ठे वल्या. 54 मोशे
आिण एलाजार याजक यांनी हजार आिण शं भर सै िनकां वरच्या प्रमु खांकडू न सोने घे ऊन इस्राएल
लोकांसाठी परमे श्वरासमोर स्मारक म्हणून दशर्नमं डपामध्ये ने ऊन ठे वले .

32
,
1 रऊबे न आिण गाद या घराण्यांकडे गु रांढोरांची खूप िखल्लारे होते . त्यांनी याजे र व िगलाद
ये थील जिमनी पािहल्या. ही जमीन आपल्या गु रांढोरांसाठी चां गली आहे असे त्यांना वाटले .
2 म्हणून रऊबे न व गाद यां च्या घराण्यातील लोक मोशे कडे आले . ते मोशे , याजक एलाजार आिण
लोकांचे पु ढारी यां च्याशी बोलले . 3 अटारोथ, दीबोन, याजे र, िनम्रा, हे शबोन, एलाले , सबाम, नबो
व बौन.
4 ह्यांचा जो प्रां त परमे श्वराने इस्राएलाच्या लोकांसाठी दे वाने जी जमीन िजं कली ती
गु रांढोरांसाठी खूप चां गली आहे आिण तु झ्या दासांजवळ गु रे ढोरे आहे त. 5 जर आम्हावर तु झी
कृपादृष्टी असे ल तर तो प्रदे श आम्हास वतन करून दे ण्यात यावा. आम्हास यादन नदीच्या
पिलकडे ने ऊ नको.
6 रऊबे न आिण गादच्या घराण्यातील लोकांस मोशे म्हणाला, तु मचे भाऊबं द लढाईस जातील
ते व्हा तु म्ही ये थेच बसून राहणार का? 7 जो दे श परमे श्वराने इस्राएल लोकांस िदला आहे ते थे
उतरून जाण्याकरता त्यांचे मन का िनरूत्सािहत करीत आहात?
8 तु मच्या वाडविडलांनी हीच गोष्ट माझ्याबाबतीत केली होती. कादे श-बण्यार्ला मी काही हे रांना
जमीन बघण्यासाठी पाठवले . 9 ते लोक अष्कोल खोर्यापयर्ंत गे ले. त्यांनी जमीन बिघतली आिण
त्या लोकांनी इस्राएल लोकांस परमे श्वराने िदले ल्या प्रदे शात जाण्याच्या इच्छे पासून परावृ त
केले .
10 परमे श्वर त्या लोकां वर खूप रागावला. त्याने शपथ घे तली आिण म्हणाला, 11 िमसर दे शातून
आले ल्या वीस वषार्ंवरील कोणत्याही मनु ष्यास हा प्रदे श बघू िदला जाणार नाही. मी अब्राहाम,
इसहाक व याकोब यांना वचन िदले होते . त्यांना मी ही जमीन द्यायचे कबूल केले होते . परं तु
त्यांनी मला मनापासून अनु सरले नाही. म्हणून त्यांना हा प्रदे श िमळणार नाही. 12 फक्त किनज्जी
यफुन्ने चा मु लगा काले ब आिण नूनाचा मु लगा यहोशवा हे मनापासून परमे श्वरास अनु सरले .
13 परमे श्वर इस्राएल लोकां वर खूप रागावला होता. परमे शवराच्यादृष्टीने त्यांनी वाईट कृत्ये
केली त्यांची सवर् िपढी नष्ट होईपयर्ंत त्यांना चाळीस वष रानात भटकावयास लावले . 14 आिण
आता तु मच्या वाडविडलांनी जी गोष्ट केली तीच तु म्ही करीत आहात. पाप्यांनो परमे श्वराने
त्याच्या इस्राएल लोकां वर आणखी रागवावे अशी तु मची इच्छा आहे का? 15 जर तु म्ही
परमे श्वराची भिक्त करायचे सोडले तर परमे श्वर इस्राएल लोकांस अिधक काळ रानात ठे वील
आिण नं तर तु म्ही त्या सवर् लोकांचा नाश कराल.
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पण रऊबे नाच्या आिण गादच्या घराण्यातील लोक मोशे कडे गे ले. ते म्हणाले , आम्ही या
जागे वर आमच्या मु लांसाठी शहरे आिण आमच्या जनावरांसाठी गोठे उभारू. 17 त्यामु ळे आमची
मु ले यािठकाणी वस्ती करणार्या इतर लोकांपासून सु रिक्षत राहतील. पण आम्ही इस्राएलाच्या
इतर लोकांस मदत करण्यासाठी आनं दाने ये ऊ. आम्ही त्यांना त्यां च्या प्रदे शात आणू.
18 इस्राएलातील प्रत्ये काला त्याचे वतन िमळाल्यािशवाय आम्ही परतणार नाही.
19 यादने च्या अलीकडे पूवस आम्हास आमचे वतन प्राप्त झाले म्हणून आम्ही यादने च्या पलीकडे
व पु ढे त्यां च्याबरोबर वतन घे णार नाही.
20 ते व्हा मोशे त्यांना म्हणाला, जर तु म्ही या सवर् गोष्टी केल्या तर हा प्रदे श तु मचा होईल. परं तु
तु मच्या सै िनकांनी परमे श्वरासमोर लढाईत उतरले पािहजे . 21 आिण तो आपणापु ढून आपले शत्रू
वतनातून घालवीन आिण दे श परमे श्वरापु ढे हस्तगत होईल तु मच्या सै न्याने यादन नदी पार करून
शत्रू सै न्याला या प्रदे शातून हाकलले पाहीजे . 22 आिण तर तो दे श त्याच्या ताब्यात आल्यावर
तु म्ही परत याल. नं तर परमे श्वराकडे आिण इस्राएलाकडे तु म्ही िनरपराधी असाल. तर हा दे श
परमे श्वरापु ढे तु मचे वतन असा होईल.
23 पण जर तु म्ही या गोष्टी केल्या नाहीत तर तु म्ही परमे श्वरािवरूद्ध पाप कराल आिण तु मच्या
पापाबद्दल तु म्हास शासन होईल याची खात्री बाळगा. 24 तु मच्या मु लांसाठी शहरे वसवा आिण
जनावरांसाठी गोठे बां धा. पण तु म्ही वचन िदल्याप्रमाणे सारे काही करा. 25 नं तर रऊबे न आिण
गादच्या कुटु ं बातील लोक मोशे ला म्हणाले , आम्ही तु झे नोकर आहोत. तू आमचा मालक आहे स
म्हणून तू जे सां गतोस ते आम्ही करु.
26 आमच्या िस्त्रया, मु ले, शे रडे मेंढरे आिण सवर् गु रे ढोरे िगलाद शहरात राहतील. 27 पण आम्ही,
तु झे नोकर यादन नदी पार करु. आम्ही परमे श्वरापु ढे लढाईस जाऊ. जसे आमचा धनी सां गत आहे .
28 याप्रमाणे त्यांनी वचन िदले . ते मोशे , याजक एलाजार, नूनाचा मु लगा यहोशवा आिण
इस्राएलचे सवर् वं शाचे प्रमु ख या सवार्न
ं ी ते ऐकले . 29 मोशे त्यांना म्हणाला, गाद आिण रऊबे नचे
लोक यादन नदी पार करतील. ते लढाईत परमे श्वराच्यापु ढे चालतील. ते तु म्हास प्रदे श िजं कायला
मदत करतील आिण तु म्ही िगलादाचा प्रदे श त्यां च्या वाटे चा भाग म्हणून द्याल. 30 पण ते तु मच्या
सै न्याबरोबर जाण्यात अपयशी ठरले तर कनानमध्ये तु मच्यामध्ये त्यांना वतन िमळे ल.
31 गाद आिण रऊबे नच्या लोकांनी उ र िदले व म्हणाले , “����� �������������
������������ �������� �������� ��� ����.” 32 आम्ही स्वतः सशस्र होऊन
परमे श्वरापु ढे पलीकडे कनान दे शात जाऊ. पण आमचे वतन यादन नदीच्या पूवला असावे .
33 ते व्हा मोशे ने गादाचे वं शज, रऊबे नाचे वं शज आिण योसे फाचा मु लगा मनश्शे याचा अधार् वं श
अमोर्याचा राजा सीहोन याच्या राज्याचा व बाशानाचा राजा ओग याच्या राज्याचा दे श िदला.
दे श, नगरे व त्यामध्ये आजु बाजूच्या प्रदे शातील नगरे िदली.
34 गादच्या लोकांनी दीबोन, अटारोथ, अरोएर, 35 अटारोथ-शोफान, याजे र यागबहा, 36 बे थिनम्रा आिण बे थ-हारान ही शहरे वसवली. त्यांनी शहराभोवती तटबं दी उभारली आिण त्यां च्या
जनावरांसाठी गोठे बां धले .
37 रऊबे नच्या लोकांनी हे शबोन, एलाले , िकयार्थाईम. 38 नबो व बाल-मौन आिण िसब्मा ही शहरे
वसवली. त्यांनी पु न्हा वसवले ल्या शहरांना जु नीच नावे िदली. पण ने बो आिण बाल-मोनचे नां व
त्यांनी बदलले . 39 माखीरच्या कुटु ं बातील लोक िगलादाला गे ले माखीर मनश्शे चा मु लगा होता.
त्यांनी त्या शहराचा पराभव केला. ते थे राहणार्या अमोरी लोकांस घालवले .
40 मोशे ने िगलाद मनश्शे च्या कुटु ं बातील माखीराला िदले . म्हणून त्याचे कुटु ं ब ते थे रािहले .
41 मनश्शे च्या कुटु ं बातील याईर याने छोट ा शहरांचा पराभव केला. नं तर त्याने त्यांना याईराची
शहरे * असे म्हटले . 42 नोबाहाने कनाथ व त्याच्या आसपासच्या छोट ा शहरांचा पराभव केला.
नं तर त्याने त्या जागे ला आपले नाव िदले .
16

*
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मोशे आिण अहरोन ह्यां च्या ने तृत्वाखाली इस्राएल लोक सै न्याप्रमाणे िमसर दे शामधून
टोळ्यांनी बाहे र पडले . ते व्हा त्यांचे मु क्काम झाले ते हे आहे त. 2 परमे श्वराने आज्ञा केल्याप्रमाणे
ते कोठू न िनघाले ते कोठे गे ले. त्यां च्या मजला त्यां च्या मु क्कामाप्रमाणे मोशे ने िलिहल्या त्या या.
3 पिहल्या मिहन्याच्या पं धराव्या िदवशी त्यांनी रामसे स सोडले . वल्हांडणाच्या दुसर्या िदवशी
इस्राएलचे लोक िवजयोत्सवात हात वर करून बाहे र पडले . िमसर दे शाच्या सगळ्या लोकांनी
त्यांना पािहले . 4 िमसर दे शाचे लोक परमे श्वराने मारले ल्या लोकांचे दफन करीत होते . ते त्यां च्या
पिहल्या मु लांचे दफन करीत होते . परमे श्वराने िमसर दे शाच्या दे वतांना कडक शासन केले .
इस्राएल लोकांनी रामसे स सोडले आिण ते सु क्कोथाला गे ले. 6 ते सु क्कोथाहन
ू एथामाला
गे ले. लोकांनी ते थे रानाच्या काठावर तं बू िदले . 7 त्यांनी एथाम सोडले आिण ते पीहहीरोथला गे ले.
ते बआल-सफोन जवळ होते . लोकांनी िमग्दोलासमोर तं बू िदले .
5

मग लोकांनी पीहहीरोथहन
ू कू च करून आिण ते समु दर् ओलांडून रानात गे ले. आिण एथाम
रानात तीन िदवसाची मजल करून त्यांनी मारा ये थे तळ िदला. 9 लोकांनी मारा सोडले व ते
एिलमाला जाऊन रािहले . ितथे बारा पाण्याचे झरे होते आिण स र खजु राची झाडे होती.
10 लोकांनी एिलम सोडले व त्यांनी तांबड ा समु दर
् ाजवळ तं बू िदले .
8

11 त्यांनी तांबडा समु दर
् सोडला आिण सीन रानात तळ िदला. 12 सीन रान सोडू न ते दफका
ये थे तळ िदला. 13 लोकांनी दफका सोडले व ते आलूश ये थे रािहले . 14 लोकांनी आलूश सोडले व
रफीिदमला तळ िदला. त्या जागी िपण्यासाठी पाणी नव्हते .
15 लोकांनी रफीिदम सोडले व त्यांनी सीनाय रानात तळ िदला. 16 त्यांनी सीनाय वाळवं ट सोडले
व िकब्रोथ-ह व्वा ये थे तळ िदला. 17 िकब्रोथ-ह व्वा ये थन
ू ते हसे रोथला रािहले . 18 हसे रोथ
ये थन
ू त्यांनी िरथमाला तं बू िदला.

सोडू न ते िरम्मोन-पे रेसला आले . 20 िरम्मोन-पे रेस सोडल्यावर त्यांनी िलब्नाला तळ
िदला.
िलब्ना सोडले व िरस्सा ये थे तळ िदला. 22 िरस्सा सोडू न ते कहे लाथा ये थे तळ
23
िदला.
लोकांनी कहे लाथा सोडले व त्यांनी शे फेर पवर्तावर तं बू ठोकले . 24 शे फेर पवर्त सोडू न
लोक हरादांत आले . 25 लोकांनी हरादा सोडले व मकहे लोथ ये थे तळ िदला. 26 मकहे लोथ सोडू न ते
तहथाला आले .
27 लोकांनी तहथा सोडले व ते तारहला आले . 28 तारह सोडू न त्यांनी िमथकाला तळ िदला.
29 लोकांनी िमथका सोडले व हशमोना ये थे तं ब ू िदला. 30 हशमोना सोडू न ते मोसे रोथला आले .
19 िरथमा

21 लोकांनी

31 त्यांनी मोसे रोथ सोडले

व बने याकानाला तळ िदला.

32 बने याकान सोडू न ते

होर-हािगदगादला
आले .
अब्रोनाला
आले .
35 अब्रोनाहन
ू त्यांनी एसयोन-गे बेर ये थे तळ िदला. 36 लोकांनी एसयोन-गे बेर सोडले व त्यांनी
त्सीन रानात कादे श ये थे तं बू िदला. 37 लोकांनी कादे श सोडले व त्यांनी होरला तं बू ठोकले . अदोम
दे शाच्या सीमे वरील हा एक पवर्त होता.
33 होर-हािगदगाद सोडू न त्यांनी याटबाथाला तं ब ू ठोकले . 34 याटबाथा ये थन
ू ते

38

याजक अहरोनाने परमे श्वराची आज्ञा पाळली व तो होर पवर्तावर गे ला. अहरोन त्याजागी
मरण पावला. हा इस्राएल लोकांनी िमसर दे श सोडल्याचा चाळीसाव्या वषार्च्या पाचव्या
मिहन्याचा पिहला िदवस होता. 39 अहरोन होर पवर्तावर मे ला ते व्हा तो एकशे ते वीस वषार्चा होता.
कनान दे शातील ने गेब जवळ अराद शहर होते . अराद ये थे असले ल्या कनानी राजाने
इस्राएलचे लोक ये त असल्याबद्दल ऐकले . 41 लोकांनी होर पवर्त सोडला व सलमोनाला तं बू िदला.
42 त्यांनी सलमोना सोडले व ते पूनोनला आले . 43 पूनोन सोडू न त्यांनी ओबोथाला तळ िदला.
40
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ओबोथ सोडले व ते इये -अबारीमाला आले . हे मवाब दे शाच्या सीमे वर होते . 45 मग
ईयीमाहन
ू (इये -अबािरम) ते दीबोन-गादला आले . 46 लोकांनी दीबोन-गाद सोडले व अलमोनिदलाथाईमाला आले .
47 अलमोन-िदलाथाईमहन
ू त्यांनी नबोजवळच्या अबारीम पवर्तावर तं बू िदला. 48 लोकांनी
अबारीम पवर्त सोडला व ते यादन खोर्यातल्या मवाब ये थे आले . हे यरीहोच्या समोर यादन
नदीजवळ होते . 49 त्यांनी मवाबाच्या मै दानात यादनतीरी त्यांचे तं बू बे थ-यिशमोथापासून आबे लिशट् टीमापयर्ंत होते .
44 लोकांनी

:
आिण मवाबाच्या मै दानामध्ये यादने पाशी यरीहोजवळ परमे श्वर मोशे शी बोलला. तो
म्हणाला, 51 इस्राएल लोकां शी बोल, त्यांना या गोष्टी सां ग, तु म्ही यादन नदी पार कराल. तु म्ही
कनान दे शात जाल. 52 ितथे जे लोक तु म्हास आढळतील त्यांना दे शातून घालवा. ते व्हा तु म्ही
त्यां च्या कोरीव पु तळयांचा आिण मूतीर्चा नाश करा. त्यां च्या उं चावरच्या पु जे च्या िठकाणांचा नाश
करा.
53 तु म्ही तो प्रदे श घ्या आिण ितथे च रहा. कारण मी हा दे श तु म्हास वतन करून िदला आहे .
54 तु मच्यातील प्रत्ये क कुळाने िचठ् ठ ा टाकू न दे श वतन करून घ्या. मोठ ा कुळाला जिमनीचा
मोठा भाग िमळे ल. लहान कुळाला लहान भाग िमळे ल. एखाद्या िठकाणासाठी ज्याच्या नावाची
िचठ् ठी िनघे ल ते त्याचे वतन होईल. आपआपल्या वाडविडलां च्या वं शाप्रमाणे तु म्हास वतन
िमळे ल.
55 परं तु तु म्ही आपणापु ढून त्या दे शात राहणार्यांना बाहे र घालवले नाही जर तु म्ही त्यांना
ितथे च राहू िदले तर ते तु म्हास डोळ्यातील कुसळासारखे तु मच्या कुशीत काट ासारखे बोचतील.
तु म्ही ज्या दे शात रहाल त्या दे शात ते अने क सं कटे आणतील. 56 मी तु मच्याबाबत काय करणार
आहे ते मी तु म्हास दाखवले आहे . आिण जर तु म्ही त्यांना त्या दे शात राहू िदले तर मी ते सवर्
तु मच्याबाबतीत करीन.
50
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परमे श्वर मोशे शी बोलला व म्हणाला, 2 इस्राएल लोकांस ही आज्ञा दे आिण त्यांना सां ग,
तु म्ही कनान दे शात ये त आहात. तु म्ही त्या दे शाचा पराभव करा. तु म्ही सवर् कनान दे श घ्या.
3 दिक्षणे कडे अदोमाजवळच्या त्सीन रानाचा काही भाग तु म्हास िमळे ल. तु मची दिक्षणे कडची सीमा
मृ त समु दर् ाच्या दिक्षण टोकापासून सु रु होईल.
4 ते थन
ू अक् रब्बीम चढावाचे दिक्षण टोक पार करून ती त्सीन रानातून कादे श-बण्यार्ला जाईल.
आिण नं तर हसर-अद्दारपयर्ंत जाऊन असमोनाला पोहोचे ल. 5 असमोनाहन
ू ती िमसर दे शाच्या
नदीपयर्ंत जाईल आिण समु दर् ात ितची समाप्ती होईल.
6 तु मची पिश्चमे कडची सीमा म्हणजे महासमु दर
् व त्याचा िकनारा रािहल तीच तु मची पिश्चम
सीमा आहे .
7 तु मची उ रे कडची सीमा महासमु दर
् ात सु रु होईल व होर पवर्ताकडे एक रे षा आं खावी. 8 होर
पवर्तावरुन ती ले बो हमाथाला जाईल व ते थन
ू सदादला. 9 नं तर ती सीमा िजप्रोनला जाईल व
हसर-एनानला ती सं पेल. ते व्हा ती तु मची उ र सीमा.
10 तु मची पूवर् सीमा हसर-एनानजवळ सु रु होईल व ती शफामपयर्ंत जाईल. 11 शफामपासून
ती अईनाच्या पूवकडे िरब्लाला जाईल. ती सीमा उतरत िकन्ने रेथ समु दर् ाच्या पूवकडील
िकनार्याच्या पवर्तां च्या रां गापयर्ंत जाईल. 12 आिण नं तर ती यादन नदीच्या काठाने जाऊन
मृ तसमु दर् ात ितची समाप्ती होईल. तु झ्या दे शाच्या या सीमा आहे त.
13 ते व्हा मोशे ने इस्राएल लोकांस आज्ञा केली व म्हणाला की, िचठ् ठ ा टाकू न ज्या दे शाचे वतन
तु म्हास िमळणार आहे . म्हणजे साडे नऊ वं शाना जो दे श दे ण्याचे परमे श्वराने दे ण्याचे ठरिवले आहे
1
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तो हाच.
आिण गादची वं श आिण मनश्शे च्या अध्यार् वं शानी आधीच त्यांचे वतन घे तले
आहे . 15 त्या अडीच वं शानी यरीहोजवळ यादन नदीच्या पूवकडचे वतन िमळाले आहे .
16 नं तर परमे श्वर मोशे शी बोलला. तो म्हणाला, 17 जो पु रुष हा दे श तु म्हास वतन म्हणून वाटू न
दे णार आहे तो याजक एलाजार आिण नूनाचा मु लगा यहोशवा. 18 प्रत्ये क वं शाचा एक प्रमु ख
वतन म्हणून दे शाची िवभागणी करण्यास घ्यावा.
19 त्या मनु ष्यांची नावे ही आहे त
यहद
ू ाच्या वं शातला, यफुन्ने चा मु लगा काले ब.
20 िशमोनाच्या वं शातील, अम्मीहुदाचा मु लगा शमु वेल.
21 बन्यािमनाच्या वं शातील, िकसलोनाचा मु लगा अलीदाद.
22 दानी वं शातील, सरदार यागलीचा मु लगा बु क्की.
23 योसे फाच्या वं शातील, सरदार मनश्शे च्या वं शातील, एफोदाचा मु लगा हन्नीएल.
24 एफ् राईम वं शातील, सरदार िशफटानाचा मु लगा कमु वेल.
25 जबु लून वं शातील सरदार पनीकाचा मु लगा अलीसाफान.
26 इस्साखार वं शातील सरदार अज्जानाचा मु लगा पलटीये ल.
27 आशे री वं शातील सरदार शलोमीचा मु लगा अहीहद
ू .
28 आिण नफताली वं शातील सरदार अम्मीहुदाचा मु लगा पदाहे ल.
29 परमे श्वराने कनानाच्या भूमीची इस्राएल लोकां मध्ये वाटणी करण्यासाठी या मनु ष्यांची िनवड
केली.

35
1 परमे श्वर मोशे शी बोलला. हे मवाबामधील यादनाच्या खोर्यात यरीहोसमोर यादन नदीजवळ
घडले . परमे श्वर म्हणाला, 2 इस्राएल लोकांस सां ग की, त्यांनी त्यां च्या वतनातील काही नगरे
ले वी लोकांस द्यावी. इस्राएल लोकांनी काही नगरे आिण त्याच्या आजूबाजूची कुरणे ले वी लोकांस
द्यावी.
3 ले वी लोक त्या नगरात राहतील आिण ले वी लोकांची कुरणे गाईबै ल आिण शे रडे मेंढरे इत्यादी
जनावरांसाठी असावीत. 4 आिण नगराची जी कुरणे ले व्यांना जी गायराने द्याल ती हजार हात
सभोवार असावी.
5 नगरां च्या तटबं दी बाहे र पूवर् बाजूस दोन हजार हात, दोन हजार हात दिक्षणे ला, दोन हजार हात
पिश्चमे ला आिण दोन हजार हात उ र बाजूस मोजावे . नगर मध्ये असावे .
6 त्यापै की सहा शहरे शरणपु रे असतील. जर एखाद्या मनु ष्याने चु कू न कुणाला मारले तर तो
मनु ष्य सं रक्षणासाठी त्या शहरात जाऊ शकतो. त्या सहा शहरांखेरीज आणखी बे चाळीस नगरे
तु म्ही ले वींना द्या. 7 म्हणजे तु म्ही एकू ण अठ् ठेचाळीस नगरे ले वींना द्या. त्या शहरां भोवतालची
जमीनही तु म्ही ले वींना द्या.
8 इस्राएलाच्या मोठ ा कुटु ं बांना वतनाचे मोठे तु कडे िमळतील आिण लहान वतनातून कमी
अशी द्यावीत. प्रत्ये क वं शाने आपआपल्या वतनाच्या मानाने ले व्यांना नगरे द्यावी.
9 नं तर परमे श्वर मोशे शी बोलला. तो म्हणाला, 10 इस्राएलाच्या वं शाशी बोल, त्यांना या
गोष्टी सां ग, तु म्ही लोक यादन नदी पार करून कनानच्या प्रदे शात जाल. 11 ते व्हा तु म्ही शरणपु रे
िनवडा. जर एखाद्याने चु कू न कुणाला ठार मारले तर तो सं रक्षणासाठी त्यापै की एखाद्या शहरात
जाऊ शकतो.
12 आिण ती नगरे सूड घे णार्यापासून आश्रयासाठी असावी. त्या मनु ष्याचा न्याय होईपयर्ंत तो
ते थे सु रिक्षत राहू शकतो. 13 अशी सहा सं रक्षक शहरे असतील.
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यापै की तीन शहरे यादन नदीच्या पूवला असतील आिण तीन शहरे कनानाच्या प्रदे शात
यादन नदीच्या पिश्चमे ला असतील ती तु म्ही आश्रयाची नगरे म्हणून द्या. 15 ही शहरे
इस्राएलाच्या नागिरकांसाठी, परदे शी नागािरकासाठी आिण प्रवाशांसाठी शरणपु रे असतील.
यां च्यापै की कोणीही चु कू न कुणाला ठार मारले तर ते सं रक्षणसाठी या शहरात जाऊ शकतात.
16 जर एखादा मनु ष्य कुणाला मारण्यासाठी लोखं डी शस्त्राचा उपयोग करत असे ल तर त्याने
मरण पावले पािहजे . 17 आिण जर एखाद्याने दगड घे ऊन कुणाला मारले तर त्याने सुध्दा मरण
पावले पािहजे . पण त्या दगडाचा आकार एखाद्याला मारण्यासाठी वापरण्यात ये णार्या दगडाएवढा
असला पािहजे . 18 आिण जर एखादा मनु ष्य कुणाला मारण्यासाठी लाकडाच्या तु कड ाचा उपयोग
करीत असे ल तर तो मनु ष्य सु द्धा मे ला पाहीजे . हा लाकडाचा तु कडा म्हणजे सामान्यतः कोणाला
तरी मारण्यासाठी उपयोगात आणतात तसे लाकडाचे शस्त्र असले पािहजे .
19 मरण पावले ल्या मनु ष्याच्या कुटु ं बातील कोणीही त्या खु न्याचा पाठलाग करून त्यास ठार
मारू शकतो. 20 मनु ष्य एखाद्याला हाताने मारून सु द्धा ठार मारू शकतो. िकंवा एखाद्याला ढकलून
दे ऊन सु द्धा ठार मारू शकतो. िकंवा कोणाला काही फेकू न मारून सु द्धा त्यास ठार करु शकतो.
21 जर कोणी ते हे तप
ू र्क द्वे षबु द्धीने केले असे ल तर तो खु नी ठरतो. त्या मनु ष्यास ठार मारले च
ू व
पािहजे . मरण पावले ल्या मनु ष्याच्या कुटु ं बातील कोणीही त्या खु न्याचा पाठलाग करून त्यास
मारु शकतो.
22 एखादा मनु ष्य अपघाताने दुसर्याला मारू शकेल. मरण पावले ल्या मनु ष्याचा त्याने द्वे ष केला
नाही त्यास त्याने चु कू न मारले असे ल. िकंवा त्याने एखादी वस्तू चु कू न फेकली असे ल आिण ती
चु कू न एखाद्याला लागून तो मे ला तर त्याने ते िवचारपूवर्क केले असे नाही. 23 िकंवा एखाद्या
मनु ष्याने दगड फेकला आिण तो त्यास न िदसले ल्या मनु ष्यास लागला व तो मे ला तर त्या मनु ष्याने
योजनापूवर्क मारले असे नाही. तो मनु ष्य मरण पावले ल्या मनु ष्याचा द्वे ष करत नव्हता. तो केवळ
योगायोगाने मे ला.
24 जर असे घडले तर काय करायचे ते लोकांनी ठरवायचे . मरण पावले ल्या मनु ष्याच्या कुटु ं बातील
एखादा मनु ष्य त्यास मारु शकतो की नाही ते लोक न्यायालयाने ठरवायचे . 25 जर लोकांनी खु न्याचे
त्या कुटु ं बापासून रक्षण कराचये असे ठरवले तर लोकांनी खु न्याला सं रक्षक शहरात परत न्यावे आिण
पिवत्र ते लाने अिभषे क केले ला मु ख्य याजक मरत नाही तोपयर्ंत खु न्याने ितथे च रहावे .
26 त्या मनु ष्याने सं रक्षक शहराच्या बाहे र जायचे नाही. जर त्याने त्या सीमा ओलांडल्या
27 आिण आश्रयाच्या नगराच्या सीमे बाहे र मृ त मनु ष्याच्या कुटु ं बाने त्यास पकडले आिण मारले
तर त्या कुटु ं बातील तो मनु ष्य खु नाचा अपराधी ठरणार नाही. 28 एखाद्या मनु ष्याने चु कू न कोणाला
मारले असे ल तर त्याने मु ख्य याजक मरे पयर्ंत शरणपु रातच रािहले पािहजे . मु ख्य याजक मे ल्यानं तर
तो मनु ष्य त्याच्या स्वत:च्या प्रदे शात जाऊ शकतो.
29

तु म्हा लोकां च्या सवर् शहरांमध्ये हाच िनयम सदै व लागू राहील. 30 मारणार्याला मरणाची
िशक्षा जर साक्षीदार असे ल तरच िदली जाईल. जर एकच साक्षीदार असे ल तर कोणालाही मरणाची
िशक्षा िदली जाणार नाही. 31 जर एखाद्या मनु ष्यावर खु नाचा दोष असे ल तर त्यास मारले च पािहजे .
पै से घे ऊन त्याची िशक्षा बदलू नका, त्या खु न्याला आवश्य जीवे मारावे . 32 जर एखाद्याने कुणाला
मारले आिण तो सं रक्षक शहरात पळू न गे ला तर घरी जाण्यासाठी त्याच्याकडू न पै से घे ऊ नका.
मु ख्य याजक मरे पयर्ंत त्याने शरणापु रातच रािहले पािहजे .
33 ज्या दे शात तु म्ही रहाल तो भ्रष्ट करू नका. कारण खु नाने दे श भ्रष्ट होतो आिण रक्तपात
केल्यािशवाय दे शाबद्दल म्हणजे त्या दे शात झाले ल्या रक्तपाताबद्दल प्रायिश्चत होऊ शकत
नाही. 34 मी परमे श्वर आहे . मी तु मच्या दे शात इस्राएल लोकांबरोबर राहीन. मी ितथे राहणार
आहे . म्हणून ती जागा िनष्पाप लोकां च्या रक्ताने अशु द्ध करु नका.
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1 नं तर योसे फवं शाच्या कुळातला मनश्शे चा मु लगा माखीर याचा मु लगा िगलाद याच्या
वं शातल्या घराण्यातील प्रमु ख जवळ आले ते मोशे पुढे व इस्राएल लोकां च्या घराण्यातील
प्रमु खां शी बोलायला गे ले. 2 ते म्हणाले , परमे श्वराने इस्राएलाला िचठ् ठ ा टाकू न आमचे वतन
घे ण्याची आमच्या स्वामींना आज्ञा केली आहे . याप्रकारे परमे श्वराने सलाफहादची जमीन त्याच्या
मु लींना द्यायची आज्ञा केली आहे . सलाफहाद आमचा भाऊ होता.
3 आता जर त्या इस्राएलाच्या वं शातल्या दुसर्या कोणत्याही वं शां च्या मु लाशी िववाह केला
तर त्यांचे वतन आमच्या विडलां च्या वतनातून त्यांचा िहस्सा काढून घे तला जाईल. 4 आिण जे व्हा
इस्राएलाच्या वं शाचे योबे ल होईल ते व्हा ज्यां च्या त्या होतील त्यां च्या वं शाच्या वतनात त्यांचे
वतन िमळवले जाईल, अशाने त्यांचे वतन आमच्या विडलां च्यावं शाच्या वतनातून काढून टाकले
जाईल.
5 मोशे ने परमे श्वराच्या सां गण्यावरून इस्राएल लोकांस ही आज्ञा िदली, तो म्हणाला,
योसे फाच्या वं शाचे म्हणणे बरोबर आहे . 6 सलाफहादाच्या मु लींसाठी परमे श्वराची ही आज्ञा आहे :
जर तु म्हास कोणाशी लग्न करायचे असे ल तर तु म्ही तु मच्या वं शातील कोणाशी तरी लग्न करा.
7 यामु ळे इस्राएल लोकां मध्ये वतन एका वं शाकडू न दुसर्या वं शाकडे जाणार नाही. आिण
प्रत्ये क इस्राएली मनु ष्यास त्याच्या पूवर्जांकडू न िमळाले ले वतन ठे वता ये ईल.
8 आिण इस्राएल वं शातल्या कोणत्याही एखाद्या स्त्रीला ितच्या विडलांकडू न वतन िमळाले तर
ितने ितच्या कुळातील एखाद्याशीच लग्न केले पािहजे . यामु ळे प्रत्ये काला पूवर्जांकडू न िमळाले ली
वतन ठे वता ये ईल. 9 ते व्हा इस्राएल लोकांमध्ये वतन एक वं शाकडू न दुसर्या कुळाकडे जाऊ
शकणार नाही. प्रत्ये क इस्राएली मनु ष्य त्याच्या पूवर्जांकडू न िमळाले ले वतन जवळ बाळगू
शकेल.
10 सलाफहादच्या मु लींनी परमे श्वराने मोशे ला िदले ल्या आज्ञांचे पालन केले . 11 म्हणून
सलाफहादच्या महला, ितरसा, होग्ला, िमल्का व नोआ यांनी त्यां च्या चु लत भावां शी लग्न केले .
12 योसे फाचा मु लगा मनश्शे याच्या वं शातील ते होते . म्हणून त्यांची वतने त्यां च्या विडलां च्या
कुळाकडे च रािहली.
13 परमे श्वराने यादनपाशी यरीहोजवळ मवाबाच्या मै दानात मोशे च्याद्वारे इस्राएलाच्या वं शाना
िदले ल्या या आज्ञा व िनयम आहे त.
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अनु वाद

मोशेने िलिहलेले पाचवे पु स्तक
मोशे ने अनु वाद हे पु स्तक िलिहले , जे यादन नदी ओलांडण्याआधीच इस्राएलला त्यां च्या
उपदे शांचे सं गर् ह आहे . “������ ������� �� ���� ����” (1:1). कदािचत कोणीतरी
(कदािचत, यहोशवा) शे वटचा अध्याय िलिहला असे ल. पण हे पु स्तक स्वतःच त्यातील बहुते क
गोष्टी मोशे बद्दल सां गते (1:1, 5; 31:24). अनु वाद या पु स्तकाने मवाबाच्या भागात मोशे व
इस्त्राएल यांचे िठकाण िनिश्चत केले िजथे यादन नदी मृ त समु दर् ात वाहते (1:5). अनु वाद म्हणजे
“����� �����.” �� ��� ��� ���������� ���������� ������ ���� ���.
साधारण इ. पू. 1446 - 1405.
इस्त्राएलचा प्रितज्ञावत िदले ल्या जमीनीत प्रवे श होण्यापूवीर् 40 िदवसाच्या कालावधीत हे
पु स्तक िलिहण्यात आले .
िमसरातील गु लामिगरीतून आिण सवर् पिवत्र शास्त्रीय वाचकांपासून त्यांचे आईवडील
40 वषार्न
ं ी गु लामिगरीतून सु टल्यानं तर प्रितज्ञावत िदले ल्या जमीनीत प्रवे श करण्यास तयार
असले ली इस्त्राएलची एक नवीन िपढी.
अनु वाद हे मोशे ने इस्राएल राष्ट् राला िदले ले िनरोप दे ण्यासं बंधीचे भाषण आहे . इस्त्राएल
प्रितज्ञावत िदले ल्या जमीनीत प्रवे श करण्यास सज्ज आहे . िमसरातून बाहे र पडण्याच्या चाळीस
वषार्नंतर, कनान दे श िजं कण्यासाठी यादन नदी पार करणार आहे . जरी मोशे चा मृ त्यू होणार
होता आिण तो दे शाबरोबर प्रदे शात जाणार नव्हता. राष्ट् रासाठी दे वाच्या आज्ञे चे पालन
करण्याकिरता मोशे चे अखे रचे भाषण ही एक आवे शपूणर् िवनं ती आहे जे णेकरून त्यां च्या नवीन
दे शात त्यां च्याबरोबर चां गले होईल (6:1-3, 17-19). भाषण, त्यांचा दे व कोण आहे (6:4) आिण
त्याने त्यां च्यासाठी काय केले आहे हे लोकांना आठवण करून दे ते (6:10-12, 20-23). मोशे ने
लोकांना या आज्ञा पु ढील िपढ ांसाठी पु ढे ने ण्यास िवनं ती केली (6:6-9).
आज्ञापालन
रूपरे षा
1. िमसर दे शामधून इस्त्राएल लोकांचा प्रवास — 1:1-3:29
2. परमे श्वराशी इस्त्राएल लोकांचा नाते संबंध — 4:1-5:33
3. दे वाला िनष्ठावान राहण्याचे महत्व — 6:1-11:32
4. दे वावर प्रेम कसे करायचे आिण त्याच्या आज्ञा कशा पाळायच्या — 12:1-26:19
5. आशीवार्द आिण शाप — 27:1-30:20
6. मोशे चा मृ त्यू — 31:1-34:12

1

यादन नदीच्या पूवकडील रानात अराबामध्ये सु फासमोर, पारान, तोफेल, लाबान, हसे रोथ
व िद-जाहाब यां च्या दरम्यान मोशे सवर् इस्राएलाशी वचने बोलला ती ही. 2 होरे बपासून
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कादे श-बण्यार्पयर्ंतचा प्रवास से ईर डोंगरामाग अकरा िदवसाचा आहे . हे िमसर सोडल्यानं तर
चाळीसाव्या वषीर् घडले , अकराव्या मिहन्यातील पिहल्या िदवशी मोशे इस्राएल लोकां शी हे
बोलला, परमे श्वराने जे काही सां गायची आज्ञा केली; ते सवर् त्याने सां िगतले . 4 अमोर्यांचा
राजा सीहोन आिण बाशानाचा राजा ओग यां च्यावर परमे श्वराने हल्ला केल्यानं तरची ही गोष्ट
आहे . (सीहोन अमोरी लोकांचा राजा होता. तो हे शबोनमध्ये राहत असे . ओग बाशानाचा
राजा होता. तो अष्टारोथ व एद्रई ये थे राहणारा होता.) 5 परमे श्वराच्या आज्ञे पर् माणे मोशे
आता यादनच्या पलीकडे पु वस मवाबाच्या दे शात िनयमांचे िववरण करू लागला. तो म्हणाला,
6 आपला दे व परमे श्वर होरे बात आपल्याशी बोलला, या डोंगरात तु म्ही पु ष्कळ िदवस राहीला
आहात. 7 आता तु म्ही ये थन
ू अमोर्यां च्या डोंगराळ प्रदे शात जा आसपासच्या सवर् प्रदे शात
प्रवास करा यादने च्या खोर्यात, अराबाच्या पहाडी प्रदे शात, पिश्चमे कडील उतारावर, ने गेबमध्ये
समु दर् िकनारी कनान आिण लबानोन माग फरात या महानदीपयर्ंत जा. 8 पाहा हा प्रदे श मी तु म्हास
दे ऊ करत आहे जा आिण त्यावर ताबा िमळवा अब्राहाम, इसहाक आिण याकोब या तु मच्या
पूवर्जांना व त्यां च्यानं तर त्यां च्या वं शजांना हा प्रदे श दे ण्याचे परमे श्वराने वचन िदले होते .
3

. 18:13-27
ते व्हा मी तु म्हास म्हणालो होतो की “�� ���� ����� ������ ��� ����� ����.
10 आिण आता तर तु मची सं ख्या िकतीतरी वाढली आहे परमे श्वर दे वाच्या कृपे ने ती वाढून
आकाशातील तार्यां इतकी झाली आहे . 11 तु मच्या पूवर्जांचा दे व परमे श्वर, ह्याच्या कृपे ने आणखी
वाढून आताच्या हजारपट होवो आिण त्याने कबूल केल्याप्रमाणे त्याचा आशीवार्द तु म्हास िमळो.
12 परं तु मी एकटा तु मचा भार तसे च तु मची आपापसां तली भांडणे कोठवर सहन करू? 13 म्हणून
मी तु म्हास सां िगतले , आपापल्या वं शातून अनु भवी, ज्ञानी व समं जस व्यक्तींची िनवड करा. मी
त्यांना तु मचे प्रमु ख म्हणून ने मतो.” 14 त्यावर, “�� ������� ���� ���” ������ ���
����� ���� ��������. 15 म्हणून मी त्या ज्ञानी व अनु भवी व्यक्तींना तु मचे प्रमु ख म्हणून
ने मले . हजारां च्या समूहावर एक अिधकारी, शं भरां वर एक, पन्नासां वर, दहावर तसे च घराण्यावर
अशा या अिधकार्यां च्या ने मणु का केल्या. 16 या न्यायाधीशांना मी त्यावे ळी सां िगतले की
तु मच्या भाऊबं दांतील वाद नीट ऐकू न घ्या. िनवाडा करताना पक्षपात करू नका मग तो वाद दोन
भावांमधला असो की एखादा मनु ष्य व त्याचा भाऊबं द व उपरी यां च्यातील असो. नीितने न्याय
करा. 17 न्याय करताना कोणालाही कमी ले खू नका. लहान मोठ ांचे सारखे ऐकू न घ्या. कोणाचे
तोंड पाहन
ू घाबरू नका; कारण न्याय करणे दे वाचे काम आहे . एखादे प्रकरण तु म्हास िवशे ष अवघड
वाटले तर ते माझ्याकडे आणा. मी त्याचा िनवाडा करीन. 18 तु मच्या इतर कतर्व्यांबद्दलही मी
ते व्हाच तु म्हास आज्ञा केली होती.
9

. 13:1-33
19 मग आपला दे व परमे श्वर ह्याच्या आज्ञे नुसार आपण होरे बहन
ू पु ढे अमोर्यां च्या डोंगराळ
प्रदे शाकडे िनघालो ते व्हा वाटे त तु म्हास ते िवस्तीणर् आिण भयं कर रान लागले ते सवर् ओलांडून
आपण कादे श-बण्यार्ला पोहचलो. 20 मी तु म्हास म्हणालो की पाहा, “������������ �����
�������� ������ �������� ���� ��� �������� ������� �� ������ ���
���. 21 पाहा हा प्रदे श तु झा दे व परमे श्वर याने पु ढे ठे वला आहे . पूवर्जांचा परमे श्वर ह्याच्या
आज्ञे नुसार तो हस्तगत करा. कचरू नका व कशाचीही भीती बाळगू नका.” 22 पण ते व्हा तु म्ही
सगळे मला म्हणालात, “��� ��� ���� ������ ���� ����������� ����������
���� ����� ������ �� ���� ������ ������ ������ �������� �������
�������� ���� �����, कोणकोणती नगरे ते थे लागतील याची खबर आणतील.” 23 मलाही
ते पटले म्हणून प्रत्ये क घराण्यातून एक अशी बारा माणसे मी िनवडली. 24 ते लोक मग िनघाले
व पहाडी प्रदे शात जाऊन अष्कोल ओढ ापयर्ंत पोहचले व त्यांनी तो दे श हे रला. 25 ये ताना
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त्यांनी ितकडची काही फळे बरोबर आणली. त्या प्रदे शाची मािहती सां िगतली व ते म्हणाले ,
“���� ��� �������� ��� ������ ��� �� ����� ���.” 26 तथािप तु म्ही ते थे हल्ला
करण्याचे नाकारले आपला दे व परमे श्वर याच्या आज्ञे िवरूद्ध बं ड केले . 27 तु म्ही आपापल्या तं बत
ू
जाऊन कुरकुर करत म्हणालात परमे श्वर आमचा द्वे ष करतो अमोर्यां च्या हातून आमचा नाश व्हावा
म्हणूनच आम्हास त्याने िमसर दे शातून बाहे र काढले आहे . 28 आता आम्ही कोठे जाणार? आमच्या
या भावां च्या बातम्यांमुळे घाबरून आमच्या हृदयाचे पाणीपाणी झाले आहे . त्यां च्यानु सार हे लोक
िधप्पाड व आमच्यापे क्षा उं च आहे त. ते थील नगरे मोठी असून त्यांची तटबं दी आकाशाला िभडली
आहे . आिण ते थे अनाकी वं शाचे महाकाय आहे त. 29 ते व्हा मी तु म्हास म्हणालो, “��� ���, त्या
लोकांस घाबरू नका. 30 स्वत: परमे श्वर दे व तु मच्यापु ढे जात आहे . िमसर दे शात तु मच्यासमोर
त्याने जे केले ते च तो ये थेही करील, तो तु मच्यासाठी लढे ल; 31 तसे च रानातल्या वाटचालीतही
तु म्ही पाहीले , त्यामध्ये तु मचा दे व परमे श्वर तु मच्यापु ढे होता. मनु ष्य आपल्या मु लाला जपून
ने तो तसे त्याने तु म्हास ये थपयर्ंत सां भाळू न आणले .” 32 तरीही तु म्ही आपल्या परमे श्वर दे वावर
िवश्वास ठे वला नाही. 33 परमे श्वर प्रवासात तु मच्यासाठी मु क्कामाचे िठकाण शोधायला तसे च
रात्री अग्नीत व िदवसा मे घात प्रकट होऊन तु म्हास मागर्दशर्न करायला तु मच्यापु ढे चालत असे .
. 14:20-45
परमे श्वराने तु मचे बोलणे ऐकले व तो सं तापला शपथपूवर्क तो म्हणाला, 35 “�������
���������� ��� ����� ���� ������ �� ����� ������ �� ����� �������
��������� ������� ����� ����, 36 यफुन्ने चा मु लगा काले ब मात्र तो पाहील त्याचे
पाय या भूमीला लागले आहे त. त्यास व त्याच्या वं शजांना मी ही भूमी दे ईल. कारण तो
परमे श्वराचा खरा अनु यायी आहे .” 37 तु मच्यामु ळे परमे श्वराचा माझ्यावरही कोप झाला. तो
म्हणाला, मोशे , “���� �� �������� ������ ����� �����. 38 पण तु झ्या से वेस हजर
राहणारा, नूनाचा मु लगा यहोशवा ते थे जाईल त्यास तू प्रोत्साहन दे , कारण तो इस्राएलांना दे श
वतन म्हणून िमळवून दे ईल. 39 परमे श्वर पु ढे आपल्याला म्हणाला, िशवाय आपले शत्रू आपल्या
मु लाबाळांना पळवतील असे तु म्ही म्हणालात ती आज जी तु मची मु ले बरे िकंवा वाईट जाणत
नाहीत ती मात्र या दे शात जातील आिण त्यांना मी तो दे श दे ईन व ते दे श ते हस्तगत करतील.
40 पण तु म्ही परत िफरून तांबड ा समु दर
् ाच्या वाटे ने रानाकडे कू च करा.”
34

41 मग तु म्ही मला असे उ र िदले की “������ ����� ���������������� ���
���� ��� ������ �������� �������� ���������� ����� �� ���� ���.”
�� �������� ��������� ���� ������������� �����. आिण तु म्ही डोंगराळ
प्रदे शावर चढावयला तयार झाला. 42 परमे श्वर मला म्हणाला, “������� ���� ����
����� ��� ���. कारण मी त्यां च्या बरोबर नाही. शत्रू त्यांना पराभूत करे ल.” 43 त्याप्रमाणे
तु म्हास मी सां िगतले . पण तु म्ही ऐकले नाही. तु म्ही परमे श्वराची आज्ञा पाळली नाही. आिण
िधटाई करून त्या डोंगराळ प्रदे शात चढाई करून गे लात. 44 ते व्हा ते थील अमोरी तु मच्याशी
सामना करायला सामोरे आले . आिण चवताळले ल्या मधमाश्यांपर् माणे त्यांनी से ईर दे शातील
हमार्पयर्ंत तु म्हास िपटाळू न लावले . 45 मग तु म्ही परत ये ऊन परमे श्वराकडे रडू लागला. पण त्याने
तु मचे काहीही ऐकले नाही. 46 ते व्हा तु म्ही कादे श ये थे बरे च िदवस रािहला ते तु म्हास मािहतच
आहे .
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मोशे आणखीन पु ढे म्हणाला; “����������� ��� ����������������� ���
���� ����� �������� ����������� ������ ����� ������ ���� ����
2 परमे श्वर ते व्हा मला म्हणाला, 3 ‘��
���� ����������� ���� ������.
����������� ������ ��� ���� ���� ������ ����. आता उ रे कडे वळा. 4 आिण
लोकांस आणखी एक सां ग, तु म्हास वाटे त से ईर लागे ल. ती भूमी एसावाच्या वं शाजांची, तु मच्या
भाऊबं दांची आहे त्यांना तु मची भीती वाटे ल ते व्हा सां भाळा. 5 त्यां च्याशी भांडू नका. त्यां च्यातली
तसूभरही जमीन मी तु म्हास दे णार नाही. कारण से ईर डोंगर मी एसावाला वतन म्हणून िदला
आहे . 6 तु मचे अन्न पै से दे वन
ू , िवकत घे वन
ू खा. पाणीही िवकत घे वन
ू प्या. 7 तु मच्या हातच्या
सवर् कायार्त तु मचा दे व परमे श्वर याने तु म्हास आशीवार्दीत केले आहे . तु मच्या या रानातील
वाटचालीकडे त्याचे लक्ष आहे . गे ली चाळीस वष तु मचा दे व परमे श्वर तु मच्या सोबत राहीला आहे .
तु म्हास कशाचीही वाण पडली नाही.’ 8 ते व्हा एसावचे वं शज राहत असले ल्या से ईर वरुन आपण
गे लो. एलाथ आिण एसयोन-गे बेर वरून ये णारा अराबाचा मागर् आपण सोडला आिण मवाबाच्या
रानातल्या रस्त्याला आपण वळालो. 9 परमे श्वर मला म्हणाला, ‘������� ������ ��� ���.
त्यां च्याशी यु द्धाचा प्रंसग आणू नका. त्यां च्यातली जमीन मी तु म्हास दे णार नाही. कारण आर
नगर मी लोटच्या वं शजांना इनाम िदले आहे .’ ” 10 पूवीर् ते थे एमी लोक राहत असत. ते बहुसं ख्य,
िधप्पाड व अनाकी लोकांपर् माणे महाकाय होते . 11 या एमींना लोक अनाकी यां च्याप्रमाणे च रे फाई
*समजत असत. पण मवाबी लोक त्यांना एमी म्हणतात. 12 पूवीर् से ईरात होरी लोकही राहत
असत. पण एसावाच्या वं शजांनी त्यांची जमीन बळकावली, होरींचा सं हार केला व ते थे स्वत: वस्ती
केली. परमे श्वराने त्यांना िदले ल्या दे शाचे इस्राएलींनी जसे केले तसे च त्यांनी इथे केले . 13 “��
����������� ��� ����� ����������� ����� ��������.” �����������
��� ����� ����������� ����. 14 कादे श बण्यार् सोडू न जे रेद ओढ ापलीकडे पोहोचे पयर्ंत
अडतीस वष उलटली होती. तोपयर्ंत आपल्या िपढीतील सवर् लढवय्ये मरण पावले होते . परमे श्वराने
शपथ वािहल्या प्रमाणे हे झाले . 15 त्यांचा समूळ नाश होईपयर्ंत छावणीतून त्यांचा सं हार करावा
म्हणून परमे श्वराचा त्यां च्यावर हात उगारले ला होता 16 ह्याप्रकारे सवर् योद्धे मरण पावले , ती
िपढी नामशे ष झाली, 17 परमे श्वर मला म्हणाला, 18 “���� �� ������� ���� �������
�� ���������� ����� ���. 19 ते थे अम्मोनी लोक भे टतील. त्यांना उपद्रव दे ऊ नको.
त्यां च्याशी यु ध्द करू नको. त्यां च्या जिमनीतील वाटा मी तु ला दे णार नाही. कारण ते लोटाचे वं शज
असून त्यांना मी ती वतन िदली आहे .” 20 त्या भागाला “����� ���” ����� �������.
पूवीर् ते थे रे फाई लोकांची वस्ती होती. अम्मोनी त्यांना “��������” �����. 21 जमजु म्मी
सं ख्ये ने पु ष्कळ व सशक्त होते . अनाकी लोकांपर् माणे ते िधप्पाड होते . पण त्यांचा सं हार करायला
अम्मोनी लोकांस परमे श्वराचे साहाय्य होते . आता त्या जिमनीचा ताबा घे ऊन अम्मोनी ते थे
राहतात. 22 एसावाच्या वं शजांनाही दे वाचे असे च पाठबळ होते . पूवीर् से ईर ये थे होरी लोक
राहत असत. त्यांनी त्यांना हुसकावून लावले . पण एसावाच्या वं शजांनी होरींचा सं हार केला व
आजपयर्ंत ते ते थे राहतात. 23 त्याचप्रमाणे अव्वी लोक गज्जापयर्ंतच्या खे ड ात वस्ती करून
होते , त्यांचा कफतोराहन
ू आले ल्या कफतोरी लोकांनी उच्छे द करून त्यांची भूमी बळकावली आिण
आता ते ते थे राहत आहे त. 24 पु ढे परमे श्वर मला म्हणाला, “��� ��� � ��������� ����
������� ��. हे शबोनाचा अमोरी राजा सीहोन व त्याचा दे श मी तु झ्या हाती िदला आहे , तो दे श
आपल्या ताब्यात घे आिण त्यास लढाईला प्रवृ कर. 25 तु मच्यािवषयी या सवर् आकाशाखालच्या
लोकां च्या मनात आज अशी भीती व दहशत िनमार्ण करीन की, तु मचे वतर्मान ऐकताच ते थरथर
कापतील व भयभीत होतील.”
1

26 मग मी कदे मोथच्या रानातून हे शबोनचा राजा सीहोन याच्याकडे दत
ू ाकरवी सलोख्याचा
िनरोप पाठवला की, 27 “������� ������� ������ ��� ��. आमची वाट सोडू न आम्ही
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उजवीडावीकडे वळणार नाही.
तू पै से घे ऊन मला खाण्यासाठी अन्न िवकत दे आिण पाणीही
पै से घे ऊन िवकत प्यायवयास दे , आम्हास फक्त इथून पलीकडे पायी जाऊ दे . 29 यादनपलीकडे
आमचा दे व परमे श्वर आम्हास दे णार असले ल्या जिमनीपयर्ंत आम्हास जायचे आहे . से ईरच्या एसाव
लोकांनी आिण आर ये थील मवाबी लोकांनी आम्हास जाऊ िदले तसे च तूही कर.” 30 पण हे शबोनचा
राजा सीहोन आपल्या दे शातून जाऊ दे ईना. आपण त्यास पराभूत करावे म्हणूनच तु मचा दे व
परमे श्वर ह्याने त्यास कठोर केले . त्याचे मन कठीण केले . आज तु म्ही पाहातच आहात की तो दे श
आपल्या हाती आहे . 31 परमे श्वर मला म्हणाला, “����� ���� ��� ������ ��� �� ��
������� ����� ��� ���. त्याचा दे श तु झे वतन व्हावे म्हणून त्यांचा ताबा घे .” 32 आिण
ते व्हा सीहोन व त्याची प्रजा याहस ये थे आमच्याबरोबर लढाईसाठी सज्ज झाले . 33 परमे श्वर
दे वाने त्यास आपल्या ताब्यात िदले म्हणून आम्ही त्याचा, त्याच्या मु लांचा व सवर् लोकांचा पराभव
करू शकलो. 34 त्यां च्या सवर् नगरांचा आम्ही ताबा घे तला व पु रुष, िस्त्रया, मु लेबाळे ह्याच्यासह
सवार्च
ं ा समूळ नाश केला, कोणालाही िजवं त ठे वले नाही. 35 ते थील पशू आिण िजं कले ल्या
नगरातील लु ट मात्र आम्ही आमच्यासाठी घे तली. 36 आणोर्न खोर्याच्या कडे ला वसले ले अरोएर
नगर, खोर्याच्या मध्यावरील एक नगर तसे च आणोर्न खोरे ते िगलादापयर्ंत सवर् नगरे , आमचा दे व
परमे श्वर याने आम्हास िदली. आम्हास दुगर्म असे एकही नगर नव्हते . 37 अम्मोन्याचा प्रदे श
वगळता फक्त यब्बोक नदीच्या िकनार्यावर तसे च डोंगराळ प्रदे शातील नगरांकडे आम्ही गे लो
नाही. कारण आमचा दे व परमे श्वर याने ते थे जाण्यास बं दी केली होती.

3
. 21:33-35
मग आपण वळसा घे ऊन बाशानच्या वाटे ने िनघालो. ते व्हा बाशानाचा राजा ओग आिण
त्याची से ना यु द्धासाठी एद्रई ये थे चाल करून आली. 2 परमे श्वर मला म्हणाला, त्यास िभऊ
नका. तो, त्याची प्रजा आिण त्याची भूमी मी तु मच्या हाती िदले ली आहे . हे शबोनवर राज्य
करणारा अमोर्यांचा राजा सीहोन ह्याचे केले तसे च याचे ही करा. 3 आमचा दे व परमे श्वर ह्याने
बाशानाचा राजा ओग आिण त्याची प्रजा आमच्या हाती िदली. आम्ही त्यास असा मार िदला
की त्यां च्यापै की कोणीही िजवं त रािहले नाही. 4 मग ओगच्या ताब्यातील सवर्च्या सवर् साठ
नगरे म्हणजे अगोर्बाचा सारा प्रदे श घे तला, बाशानातले ओगचे राज्य ते हे च. 5 या सवर् नगरांना
भक्कम तटबं दी होती. त्यांना उं च िभं ती, वे शी, मजबूत अडसर होते . याव्यितिरक्त तट नसले ली
खे डी पु ष्कळच होती. 6 हे शबोनच्या सीहोन राजाच्या नगरांपर् माणे च ये थेही आम्ही समु ळ नाश
केला. पु रुष, िस्त्रया, मु लेबाळे कोणालाही म्हणून िशल्लक ठे वले नाही. 7 गु रे ढोरे आिण
नगरातील लूट मात्र घे तली. 8 “���� �������� ������������ ��� ���������
��������� �������� ��� �����, तो म्हणजे यादनच्या पूवकडचा, आणोर्न खोर्यापासून
हमोर्न पवर्तापयर्ंतचा. 9 (सीदोनी लोक या हमोर्न पवर्ताला िसयोर्न म्हणतात. पण अमोरी लोक सनीर
म्हणतात.) 10 माळावरील सवर् नगरे , सगळा िगलाद प्रांत तसे च बाशानच्या ओगच्या राज्यातील
सले खा व एद्रई सकट सवर् प्रांत आम्ही काबीज केला.” 11 रे फाई लोकांपैकी बाशानाचा राजा ओग
ते वढा अजून िजवं त होता. त्याचा पलं ग लोखं डाचा होता. तो पलं ग ते रा फू ट लांब आिण सहा फू ट
रुं द होता. अम्मोन्यां च्या राब्बा नगरात तो अजूनही आहे .
1

,
“������ �� ���� ����� ����� ����. रऊबे नी आिण गादी यांना त्यातील
काही भाग मी िदला. तो असाः आणोर्न खोर्यातील अरोएर नगरापासून *िगलादाच्या डोंगराळ
प्रदे शाचा अधार् भाग व त्यातील नगरे . 13 िगलादाचा उरले ला अधार् भाग आिण सं पण
ू र् बाशान
12
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मनश्शे च्या अध्यार् वं शाला िदले .” ����� ������ ���� ����� �������� ���
������ ������ ������� (ह्यालाच रे फाईचा दे शही म्हणतात. 14 मनश्शे चा मु लगा
याईर याने गशूरी आिण माकाथी यां च्या सीमे पयर्ंत अगोर्बाचा सवर् प्रदे श हस्तगत केला. आिण
बाशानाला आपले नाव िदले म्हणून आजही लोक त्यास हव्वोथ-याईराची नगरे च म्हणतात.)
15 आिण िगलाद प्रदे श मी माखीर याला िदला. 16 त्याचा पु ढचा प्रदे श रऊबे नी आिण गादी ह्यांना
िगलादापासून आणोर्न खोर्याच्या मध्यभागापासून अम्मोन्यां च्या सीमे वरील यब्बोक नदीपयर्ंत
त्याची सरहद्द ठरवली. 17 तसे च िकन्ने रेथापासु न अरबाचा समु दर् म्हणजे च क्षार समु दर् ईथपयर्ंतचा
िपसगाची उतरण व त्याच्या तळाशी असले ला अराबा व यादने च्या पु वकडील प्रदे श मी त्यांना
िदला. 18 त्यावे ळी मी त्या सवार्न
ं ा आज्ञा िदली की यादन नदीच्या अलीकडचा हा प्रदे श “�����
��� �������� ������ ������� ����� ���� ���. पण तु मच्यापै की सवर् लढाऊ
पु रुषांनी पु ढाकार घे ऊन, हत्यारबं द होऊन आपल्या इस्राएली भाऊबं दाना पलीकडे घे ऊन जावे .
19 तु मच्या िस्त्रया, मु लेबाळे आिण गु रे ढोरे (ती बरीच आहे त हे मला माहीत आहे ) इथे च मी
िदले ल्या नगरात राहतील. 20 आिण तु मच्याचप्रमाणे तु मच्या भाऊबं दांना परमे श्वर िवसावा
दे ईल, व तु मचा दे व परमे श्वर ह्याने त्यांना दे ऊ केले ला यादने पलीकडचा दे श ते ही ताब्यात घे तील;
त्यानं तर जो प्रदे श मी तु म्हास िदले ला आहे ते थे तु म्ही सवर् आपापल्या वतनावर परत या.” 21 मग
मी यहोशवाला असे सां िगतले की, “�� ��� ������� ����� ��� �������� ������
��� ���� �� �� �������. पु ढे ही ज्या ज्या राज्यात तू जाशील त्या सवार्च
ं े परमे श्वर असे च
करील. 22 ते थील राजांना घाबरु नका. कारण यु द्धात तु मचा दे व परमे श्वर तु मच्या बाजूने लढणार
आहे .”
मग त्या वे ळी मी परमे श्वरास िवनं ती करून म्हणालो, 24 “�� ����� ���������, तू
तु झ्या दासास आपला महान व सामथ्यर्शाली हात दाखवत आहे स. तु झ्यासारखे थोर प्रताप
करणारा दे व स्वगार्त िकंवा पृ थ्वीवर दुसरा कोण आहे ? 25 ते व्हा कृपाकरून मला यादन नदी
पलीकडची सु पीक भूमी, चां गला डोंगराळ प्रदे श आिण लबानोन पाहू दे .” 26 पण तु मच्यापायी
परमे श्वर माझ्यावर रुष्ट झाला होता. त्याने माझे म्हणणे ऐकले नाही. तो म्हणाला, “����,
आता एक शब्दही बोलू नको. 27 िपसगाच्या िशखरावर जा. आिण ते थन
ू पूवर्, पिश्चम, उ र,
दिक्षण अशा चारी िदशांना बघ. ते थन
ू तु ला सवर्काही िदसे ल पण यादनच्या पलीकडे तू पाऊल ठे वू
शकणार नाहीस. 28 यहोशवाला मात्र तू सूचना दे . त्यास उ े जन दे ऊन समथर् कर. कारण तोच
लोकांस पलीकडे ने ईल. तू तो दे श पाहशील पण यहोशवाच त्यांना ती जमीन राहण्यासाठी िमळवून
दे ईल.” 29 “��� ����� ���-पौराच्या समोरच्या खोर्यात रािहलो.”
23

4
1 आता अहो इस्राएल लोकहो, मी जे िनयम आिण आज्ञा सां गतो त्या नीट ऐकू न घ्या. त्यांचे
पालन केले त तर िजवं त रहाल आिण तु मच्या पूवर्जांचा दे व परमे श्वर जो दे श तु म्हास दे णार आहे
त्याचा ताबा घ्याल. 2 माझ्या आज्ञांमध्ये तु म्ही कमी िकंवा अिधक असे काही करु नका. अशासाठी
की, तु मचा दे व ह्याच्या ज्या आज्ञा मी तु म्हास दे त आहे . त्या तु म्ही पाळाव्या. 3 बआल-पौराच्या
िवषयी परमे श्वराने काय केले हे तु म्ही तु मच्या डोळ्यांनी पाहीले आहे ; जे बआल-पौराच्या नादी
लागले त्यांना तु मचा दे व परमे श्वर याने तु मच्यामधून नष्ट केले आहे . 4 परं तु तु मचा दे व परमे श्वर
याच्याशी जे जडू न रािहले ते तु म्ही आज िजवं त आहा. 5 पाहा माझा दे व परमे श्वर याने आज्ञा िदली
त्याप्रमाणे िवधी आिण िनयम मी तु म्हास िशकवले . तु म्ही जो दे श ताब्यात घे ण्यास जात आहात
ते थे तु म्ही ते पाळावे म्हणून मी ते सां िगतले . 6 त्यांचे काटे कोरपणे पालन करा. म्हणजे तु म्ही सूज्ञ
व समजूतदार आहात हे इतर दे शवासीयांना कळे ल. हे िनयम ऐकू न ते म्हणतील, खरे च, हे महान
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राष्ट् र बु द्िधमान व समं जस लोकांचे आहे .
आपला दे व परमे श्वर ह्याचा धावा करतो ते व्हा
ू रे कोणते आहे ? 8 ज्या िवधी
तो आपल्या जवळच असतो, असे दे व जवळ असणारे महान राष्ट् र दस
आिण िनयमांची िशकवण मी तु म्हास िदली तसे िनयमशास्त्र असणारे दुसरे राष्ट् र तरी कोठे आहे ?
9 पण तु म्ही हे डोळ्यां त ते ल घालून जपले पािहजे . नाहीतर तु म्ही ज्या गोष्टी पािहल्या आहे त
त्या िवसरून जाल. आपल्या मु ला-नातवं डांना त्याची मािहती द्या. 10 ज्या िदवशी तु म्ही सवर् होरे ब
पवर्तापाशी तु मचा दे व परमे श्वर याच्यामोर उभे होता, तो िदवस आठवा. परमे श्वर मला म्हणाला
होता, मला काही सां गायचे आहे ते व्हा सवार्न
ं ा एकत्र बोलाव, म्हणजे आयु ष्यभर ते माझ्याबद्दल
भय बाळगतील. आपल्या मु लाबाळांनाही तशीच िशकवण दे तील. 11 मग तु म्ही जवळ आलात व
पवर्ताच्या पायथ्याशी उभे रािहलात. ते व्हा डोंगर उभा पे टला होता व त्याच्या ज्वाला आकाशाला
िभडल्या होत्या. सवर्तर् काळे कुट् ट ढग आिण अं धार पसरला होता. 12 परमे श्वर त्या अग्नीतून
तु मच्याशी बोलला. तु म्हास आवाज ऐकू आला पण तु म्ही कोणती आकृतीही पाहीली नाही, फक्त
वाणी ऐकू आली. 13 परमे श्वराने आपला करार करून तु म्हास सां िगतले . त्याने तु म्हास दहा आज्ञा
सां िगतल्या व त्यांचे पालन करण्यािवषयी तु म्हास आज्ञा िदली. त्याने त्या आज्ञा दोन दगडी
पाट ां वर िलहन
ू िदल्या. 14 त्याचवे ळी तु म्ही ज्या दे शात वस्ती करणार होता, ते थे पाळण्यासाठी
आणखीही काही िवधी िनयम परमे श्वराने मला तु म्हास िशकवण्यास सां िगतले .
7 आपण

15 होरे ब पवर्तावरुन अग्नीतून परमे श्वर तु मच्याशी बोलला. त्यािदवशी तो तु म्हास िदसला
नाही. कारण त्यास कोणताही आकार नव्हता. 16 ते व्हा जपून असा. कोणत्याही सजीवाची प्रितमा
िकंवा खोटी दै वते उभारण्याचे पाप करून स्वत:ला िबघडवू नका. स्त्री िकंवा पु रुषासारखी िदसणारी
मूतीर् करु नका. 17 जिमनीवरील सं चार करणारे प्राणी िकंवा आकाशात उडणारा पक्षी, 18 जिमनीवर
सरपटणारा जीव िकंवा समु दर् ातील मासा अशासारख्या कशाचीही प्रतीमा करू नका. 19 तसे च
आकाशातील सूयर्, चं दर् , तारे आिण इतर गोष्टी पाहाताना हबकू न जावू नका. त्यां च्यापु ढे लोटां गण
घालून त्यांची उपासना करु नका. या गोष्टी तु मचा दे व परमे श्वर याने आकाशाखालील सवर् लोकांस
दे ऊन ठे वल्या आहे त. 20 पण तु म्हास परमे श्वराने िमसर दे शाबाहे र आणले आिण तु म्हास स्वत:चे
खास लोक केले . जणू लोखं ड िवतळिवन्याच्या धधगत्या भट् टीतून त्याने तु म्हास बाहे र काढले
आिण तु म्ही त्याच्या वतनाचे लोक आहा! 21 तु मच्यामु ळे परमे श्वराचा माझ्यावर कोप झाला व
त्याने शपथे ने सां िगतले की मी यादन नदीपलीकडे पाऊल ठे वू शकणार नाही. तु मचा दे व परमे श्वर
याने तु म्हास िदले ल्या वतनात तु म्ही प्रवे श करणार आहात, ते थे मला प्रवे श नाही. 22 त्यामु ळे
मी ये थेच दे ह ठे वणार आहे . मी यादन नदीपलीकडे ये ऊ शकत नसलो तरी तु म्ही तो चां गला प्रदे श
ताब्यात घ्या. 23 ते थे तु मचा दे व परमे श्वर ह्याने तु मच्याशी केले ला पिवत्र करार िवसरू नका
व त्याच्या आज्ञा पाळा. कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही आकाराची मूतीर् करु नका. 24 कारण
मूतीर्पूजेचा त्यास ितटकारा आहे . परमे श्वर दे व ईष्यार्वान असून तो क्षणात भस्म करणारा अग्नी
आहे . 25 तु म्हास पु त्रपौत्र होऊन त्या दे शात तु म्ही दीघर्काळ रािहल्यावर जर तु म्ही िबघडू न
कोणत्याही वस्तूची कोरीव मूतीर् कराल आिण आपला दे व परमे श्वर ह्याच्या दृष्टीने जे वाईट ते
कराल तर त्यास क् रोध ये ईल. 26 तर आज मी तु म्हास सावध करत आहे ; याला स्वगर् आिण
पृ थ्वी साक्षी आहे त, ज्या दे शाचे वतन िमळवायला तु म्ही यादन नदी ओलांडून जात आहात ते थन
ू
तु मचा लवकरच अगदी नायनाट होईल; ते थे तु म्ही फार िदवस राहणार नाहीत, पण तु मचा समूळ
नाश होईल. 27 परमे श्वर दे व तु म्हास वे गवे गळ्या राष्ट् रात िवखरून टाकील. आिण जे थे जे थे
तो पाठवील ते थे तु मची सं ख्या अगदीच अल्प राहील. 28 ते थे तु म्ही मनु ष्यांनी घडवले ल्या दगडी
अगरलाकडी दै वतांची, जे पाहू शकत नाहीत, ऐकत नाहीत, खात नाहीत की वास घे त नाहीत
अशांची से वा कराल. 29 परं तु ते थन
ू ही तु म्ही परमे श्वरास, आपल्या दे वाला पूणर् िजवे भावे शरण
गे ला तर तो तु म्हास पावे ल. 30 या सवर् गोष्टी घडतील, तु म्ही सं कटात पडाल ते व्हा तु म्ही पु न्हा
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आपला दे व परमे श्वर ह्याच्याकडे च परतून याल व त्यास शरण जाल.
आपला दे व परमे श्वर
दयाळू आहे . तो तु म्हास अं तर दे णार नाही. तो तु मचा सवर्नाश होऊ दे णार नाही. तो तु मच्या
पूवर्जां शी त्याने शपथपूवर्क केले ला करार तो िवसरणार नाही. 32 असा चमत्कार कधी घडला आहे
का? कधीच नाही. पूवीर्चे आठवून बघा. तु मच्या जन्मा आधीपासूनच्याही सवर् गोष्टी आठवा.
दे वाने पृ थ्वीवर मनु ष्य िनमार्ण केला. ते व्हापासून आजपयर्ंत जगाच्या कानाकोपर्यात घडले ल्या
सवर् गोष्टी पाहा. असा महान चमत्कार कोणाच्या ऐकण्यात तरी आहे का? 33 अग्नीमधून साक्षात
दे व तु मच्याशी बोलला, ते तु म्ही ऐकले आिण तरीही तु म्ही िजवं त आहात. असे कधी दुसर्या
राष्ट् राच्या बाबतीत घडले आहे ? 34 दुसर्या राष्ट् रात जाऊन त्यातून एक राष्ट् र आपले से करायचे
असा दुसर्या कुठल्या दे वाने प्रयत्न तरी केला आहे का? नाही ना? पण आपल्या परमे श्वर
दे वाने िमसर दे शात तु मच्यासाठी महान गोष्टी केल्याचे तु म्ही स्वत: पािहले , त्याने तु मच्यासाठी
सं कटे , िचन्हे , चमत्कार, यु द्धे , पराक् रमी हात आिण उगारले ला भूज ह्याद्ववारे भयप्रद काय केली.
35 परमे श्वर हाच खरा दे व आहे हे तु म्हास कळावे म्हणून त्याने तु म्हास हे दाखवले . त्याच्यासारखा
दुसरा दे व नाही. 36 तु म्हास िशकवण द्यावी म्हणून त्याने आकाशातून आपली वाणी ऐकवली.
पृ थ्वीवर आपला महान अग्नी त्याने दाखवला व त्यातून त्याचे शब्द तु म्ही ऐकले . 37 त्याचे तु मच्या
पूवर्जां वर प्रेम होते . म्हणून त्याने तु मची िनवड केली. त्यामु ळेच त्याने तु म्हास आपल्या महान
सामथ्यार्ने िमसर दे शातून बाहे र आणले . तो तु मच्या पाठीशी रािहला. 38 तु म्ही जसे पु ढे जाल तसे
त्याने तु मच्यापे क्षा मोठ ा व समथर् राष्ट् रांना हुसकू न लावले आिण ते थे तु मचा िशरकाव करून
िदला. त्यांचा प्रदे श त्याने तु म्हास राहण्यासाठी िदला. आजही तो हे करत आहे . 39 ते व्हा, वर
आकाशात आिण खाली पृ थ्वीवर परमे श्वर हाच दे व आहे , दुसरा कोणीही नाही. हे आज तु म्ही नीट
समजून घ्या व लक्षात ठे वा. 40 आज मी तु म्हास त्याचे िनयम व आज्ञा सां गणार आहे , त्या पाळा.
त्याने तु मचे व तु मच्या मु लाबाळांचे भले होईल. तु मच्या परमे श्वर दे वाने िदले ल्या प्रदे शात तु मचे
वास्तव्य दीघर्काळ राहील. तो प्रदे श कायमचा तु मचाच होईल.

41 मग

मोशे ने यादन नदीच्या पूवला तीन नगरांची िनवड केली. 42 अशासाठी की, पूवीर् काही
वै र नसताना, अजाणते पणी एखाद्याने कोणाची चु कू न हत्या केली तर त्यास ह्यातल्या एखाद्या
नगराचा आसरा घे ता यावा. मृ त्यूदंडाला सामोरे जावे लागू नये . 43 ती नगरे अशी: रऊबे न
वं शासाठी रानातील माळावरचे बे सेर नगर, गाद वं शासाठी िगलाद प्रदे शातील रामोथ नगर आिण
मनश्शे च्या वं शासाठी बाशान प्रदे शातील गोलान नगर.

इस्राएल लोक िमसर दे शातून बाहे र पडल्यावर मोशे ने त्यांना हे िनयमशास्त्र, िदले .
इस्राएली लोक िमसरातून बाहे र आले ते व्हा मोशे ने हे िनबर्ंध सां िगतले . ते बे थपौरच्या
समोरच्या खोर्यात यादन नदीच्या पूवला होते . 46 म्हणजे च हे शबोन नगरातील अमोर्यांचा
राजा सीहोन याला परािजत केले त्याच्या दे शात यादने च्या पूवस म्हणजे बे थ-पौराच्या समोरील
खोर्यात (मोशे आिण इस्राएलाच्या लोकांनी िमसर दे शातून बाहे र पडल्यावर सीहोनचा पराभव
केला होता.) 47 त्यांनी हा दे श आिण बाशानाचा राजा ओग याचाही दे श ताब्यात घे तला. अमोर्यांचे
हे दोन्ही राजे यादन नदीच्या पूवकडे राहत असत. 48 आणोर्न खोर्याच्या सीमे वरील अरोएर
नगरापासून सरळ िसयोर्न (म्हणजे च हमोर्न) पवर्तापयर्ंत हा प्रदे श पसरले ला आहे . 49 यादन
नदीच्या पूवकडील सं पण
ू र् खोरे , दिक्षणे ला अराबा (मृ त) समु दर् ापयर्ंतचा िवस्तार, आिण पूवला
िपसगा पवर्ताच्या पायथ्यापयर्ंत एवढा हा प्रदे श त्यांनी काबीज केला होता.
44

45
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5
. 20:1-17
सवर् इस्राएल लोकांस एकत्र बोलवून सां िगतले , “������� �����, आज मी जे
िवधी आिण िनयम सां गतो ते ऐका. तु म्ही ते िशका आिण त्यांचे काटे कोरपणे पालन करा. 2 होरे ब
पवर्ताजवळ असताना आमचा दे व परमे श्वर ह्याने आपल्याबरोबर करार केला होता. 3 हा पिवत्र
करार परमे श्वराने आपल्या पूवर्जां शी नाही तर आपल्याशीच आज ह्यात असणार्या आपल्या
सवार्ंशी केला होता. 4 त्या पवर्तावर प्रत्यक्ष आपल्यासमोर उभे राहन
ू , अग्नीतून परमे श्वराने
आपल्याशी तोंडोतोंड भाषण केले . 5 पण त्या अग्नीच्या भीतीने तु म्ही तो पवर्त चढला नाही.
ते व्हा त्याचे म्हणणे तु मच्यापयर्ंत पोचवायला मी तु म्हा दोघां च्यामध्ये उभा रािहलो. ते व्हा परमे श्वर
म्हणाला, 6 िमसर दे शामध्ये तु म्ही गु लामीत होता ते थन
ू मी तु म्हास बाहे र काढले , तो मी परमे श्वर,
तु मचा दे व आहे . 7 माझ्याखे रीज तु ला अन्य दे व नसावे त. 8 तु म्ही आपणासाठी कोरीव मूतीर् करु
नका, वर आकाश, खाली पृ थ्वी िकंवा पाणी यातील कोणाचीही प्रितमा करु नका. 9 त्यां च्यापु ढे
झु कू नका िकंवा त्यांची से वा करु नका. कारण मी तु मचा दे व परमे श्वर ईष्यार्वान आहे . जे माझा
द्वे ष करतात, त्यां च्या अन्यायाबद्दल मी शासन करतो त्यां च्या मु लांना एवढे च नव्हे तर त्याच्या
चार िपढ ांना शासन करीन. 10 पण जे माझ्यावर प्रेम करतील आिण माझ्या आज्ञा पाळतील
त्यां च्यावर मी दया करीन. त्यां च्या हजारो िपढ ां वर माझी कृपा राहील. 11 तु मचा दे व परमे श्वर
ह्याचे नाव व्यथर् घे वू नका. जो परमे श्वराचे नाव व्यथर् घे ईल त्याची तो गय करणार नाही. 12 शब्बाथ
िदवस तु मचा दे व परमे श्वर ह्याच्या आज्ञे पर् माणे पिवत्र िदवस म्हणून पाळावा. 13 सहा िदवस तु म्ही
श्रम करून आपले सवर् काम करा. 14 पण सातवा िदवस हा तु मचा दे व परमे श्वरा ह्याच्या सन्मानाथर्
शब्बाथाचा िदवस आहे . म्हणून त्यािदवशी कोणीही काम करता कामा नये . तु म्ही तु मची मु ले, मु ली,
िकंवा दासदासी, परके, एवढे च नव्हे तर तु मचे बै ल, गाढव इत्यादी पशू यांनी सु द्धा काम करु नये .
तु मच्या गु लामांनाही तु मच्या सारखाच िवसावा घे ता आला पािहजे . 15 िमसर दे शात तु म्ही गु लाम
होता याचा िवसर पडू दे ऊ नका. तु मचा दे व परमे श्वर ह्याने आपल्या सामथ्यार्ने तु म्हास ते थन
ू बाहे र
आणले , त्याने तु म्हास मु क्त केले . म्हणून शब्बाथ ने हमी िवशे ष िदवस म्हणून पाळा, ही तु मचा
दे व परमे श्वर ह्याची आज्ञा आहे . 16 आपल्या आईवडीलांचा मान ठे वा. ही तु मचा दे व परमे श्वर
ह्याची आज्ञा आहे . िहचे पालन केले तर तु म्हास दीघार्युष्य िमळे ल. तु म्हास िदले ल्या प्रदे शात
तु मचे कल्याण होईल. 17 कोणाचीही हत्या करु नका. 18 व्यिभचार करु नका. 19 चोरी करु नका.
20 आपल्या शे जार्यािवरूद्ध खोटी साक्ष दे ऊ नका. 21 दुसर्याच्या पत्नीची अिभलाषा बाळगू नका.
दुसर्याचे घर, शे त, दासदासी, गु रे गाढवे , कशाचीही हाव बाळगू नका.” 22 पु ढे मोशे म्हणाला, ही
वचने परमे श्वराने अग्नी, मे घ आिण घनदाट अं धार यातून तु म्हास मोठ ा आवाजात सां िगतली.
ते व्हा तु म्ही त्या पवर्तापाशी एकत्र जमला होता. एवढे सां िगतल्यावर अिधक न बोलता त्याने ती
दोन दगडी पाट ां वर िलहन
ू माझ्याकडे िदल्या.
1 मोशे ने

. 20:18-21
धगधगून पे टले ला असताना तु म्ही त्याची वाणी काळोखातून ऐकलीत. ते व्हा तु मच्या
वं शातील वडीलधारे आिण प्रमु ख माझ्याकडे आले . 24 आिण म्हणाले , “���� ��� ��������
������ ������ ������ ��� ��� ������ ������ ���. त्यास प्रत्यक्ष अग्नीतून
बोलताना आम्ही ऐकले . दे व मनु ष्याशी बोलला तरी मनु ष्य जगू शकतो हे आम्ही पािहले आहे .
25 पण पु न्हा परमे श्वर दे व आमच्याशी बोलला तर आम्ही नक्की मरू. तो भयं कर अग्नी आम्हास
बे चीराख करील. आिण आम्हास मरायचे नाही. 26 साक्षात दे वाला अग्नीतून बोलताना ऐकू नही
नं तर िजवं त रािहला आहे , असा आमच्याखे रीज कोणीही नाही. 27 ते व्हा मोशे , तूच आपला दे व
परमे श्वर ह्याच्या जवळ जाऊन त्याचे म्हणणे ऐकू न घे . आिण मग ते आम्हास सां ग. आम्ही ते
23 पवर्त
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ऐकू न त्याप्रमाणे वागू.”
हे तु मचे बोलणे परमे श्वराने ऐकले . तो मला म्हणाला, “�� ����
������ ��� ��� �� ���� ���. 29 ते माझे भय धरून मजशी आदराने वागले , माझ्या
आज्ञा मनापासून पाळल्या तर त्यांचे व त्यां च्या वं शजांचे िनरं तर कल्याण होईल. एवढे च मला
त्यां च्याकडू न हवे आहे . 30 त्यांना सां ग तु म्ही परत आपापल्या जागी जा. 31 पण मोशे तू इथे च
थांब. त्यांना द्यायच्या सवर् आज्ञा, िवधी िनयम मी तु ला सां गतो. त्यांना मी जो दे श वतन म्हणून
दे त आहे ते थे त्यांनी ते पाळावे .” 32 ते व्हा तु मचा दे व परमे श्वर याने िदले ल्या आज्ञे पर् माणे आपले
आचरण राहील याची खबरदारी घ्या. त्यालाच अनु सरा. 33 तु मचा दे व परमे श्वर ह्याने दाखवले ल्या
मागार्नेच चाला. म्हणजे तु म्हास वतन िदले ल्या प्रदे शात तु म्ही सु खाने व दीघर्काळ रहाल.
28

6
1 तु मचा दे व परमे श्वर ह्याने तु म्हास सां गण्यासाठी सां िगतले ले िवधी, िनयम व आज्ञा िदल्या
त्या या आहे त. जो प्रदे श तु म्ही वतन करून घे ण्यासाठी यादने च्या पै लतीरी जात आहात ते थे हे
िनयम पाळा. 2 तु म्ही, तु मची मु ले व नातवं डे या सवार्न
ं ी आमरण आपला दे व परमे श्वर याचे भय
धरावे . त्याने घालून िदले ले िनयम पाळावे , म्हणजे तु म्ही दीघार्युषी व्हाल. 3 इस्राएल लोकहो,
काळजीपूवर्क ऐका व हे िनयम पाळा. मग तु मचे कल्याण होईल. तु म्ही बहुगु िणत व्हाल आिण
तु मच्या दे शात दुधामधाचे पाट वाहतील. परमे श्वर दे वाने कबूल केल्याप्रमाणे सवर्काही िमळे ल.
4 हे इस्राएल लोकहो, ऐका! परमे श्वर हाच आपला दे व आहे . परमे श्वर एकच आहे . 5 आिण आपला
दे व परमे श्वर ह्यावर सं पण
ू र् अं त:करणाने , सं पण
ू र् मनाने व सं पण
ू र् शक्तीने प्रेम करा. 6 मी आज
िदले ल्या आज्ञा तु मच्या कायम लक्षात असू द्या. 7 त्या आपल्या मु लाबाळांनाही िशकवा. घरीदारी, झोपता उठता त्यािवषयी बोलत राहा. 8 त्या िलहन
ू आठवणीसाठी हाताला िचन्हादाखल
बां धा व कपाळावर िचकटवा. 9 दरवाजाच्या खांबां वर व फाटकां वर त्या िलहन
ू ठे वा.
10 अब्राहाम, इसहाक आिण याकोब या तु मच्या पूवर्जांना तु म्हास हा दे श दे ण्याचे तु मचा दे व
परमे श्वर ह्याने वचन िदले होते . तो तु म्हास िमळे ल. तु म्ही स्वत: वसवले ली नाहीत अशी मोठी,
समृ ध्द नगरे तो तु म्हास दे ईल. 11 उ म वस्तूंनी भरले ली घरे परमे श्वर तु म्हास दे ईल. तु म्हास
खोदाव्या न लागले ल्या िविहरी परमे श्वर तु म्हास दे ईल. तु म्ही लागवड न केले ले द्राक्षांचे आिण
जै तन
ू वृ क्षांचे मळे तु म्हास दे ईल. आिण मु बलक अन्नधान्याने तु म्ही तृ प्त व्हाल. 12 पण सावध
राहा! परमे श्वरास िवसरु नका. िमसरमध्ये तु म्ही गु लाम होता पण ते थन
ू त्याने तु म्हास बाहे र
आणले . 13 तु मचा दे व परमे श्वर याचे भय धरा व त्याचीच से वा करा. शपथ घे ताना त्याच्या नावाने
शपथ वाहा, खोट ा दे वां च्या नावाने वाहू नका. 14 तु मच्या आसपासच्या राष्ट् रांतील लोकां च्या
दै वतां च्या नादी लागू नका. 15 कारण तु मच्यामध्ये असणारा तु मचा दे व परमे श्वर ईष्यार्वान आहे .
त्याच्या लोकांनी इतर दै वतांची पूजा केले ली परमे श्वरास आवडत नाही. भलत्याच दै वतांची तु म्ही
पूजा केल्यास त्याचा कोप होईल. त्या क् रोधाने तो तु म्हास पृ थ्वीच्या पाठीवरुन नष्ट करील.
16 मस्सा ये थे तु म्ही आपला दे व परमे श्वर याची परीक्षा पािहलीत*, तसे इथे करु नका. 17 तु मचा
दे व परमे श्वर ह्याने िदले ल्या आज्ञा कटाक्षाने पाळा. त्याच्या िशकवणीचे व िनयमांचे पालन करा.
18 उिचत आिण चां गले आहे ते च करा. त्याने च परमे श्वर प्रसन्न होतो. त्याने तु मचे कल्याण
होईल. परमे श्वराने जो चां गला प्रदे श तु म्हास द्यायचे तु मच्या पूवर्जांना कबूल केले आहे , त्यामध्ये
तु मचा प्रवे श होऊन त्याचे वतन तु म्हास िमळे ल. 19 परमे श्वराने कबूल केल्याप्रमाणे , तु म्ही
आपल्या शत्रूंना हुसकावून लावाल. 20 आपल्या परमे श्वर दे वाने जी िशकवण िदली, िवधी िनयम
सां िगतले त्याचा अथर् काय असे पु ढे तु मची मु ले िवचारतील. 21 ते व्हा त्यांना सां गा की आम्ही

*
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िमसरमध्ये फारोचे गु लाम होतो. परं तु परमे श्वराने आपल्या प्रचं ड सामथ्यार्ने आम्हास ते थन
ू बाहे र
आणले . 22 परमे श्वराने िमसरी लोक, फारो व त्याचे कुटु ं ब यां च्यािवरूद्ध मोठे प्रभावी चमत्कार
करून दाखवले ते आम्ही प्रत्यक्ष पािहले आहे त. 23 आपल्या पूवर्जांना कबूल केले ला प्रदे श
आपल्याला द्यायला त्याने आम्हां ला िमसरमधून बाहे र आणले . 24 ही सवर् िशकवण पाळायची
आज्ञा परमे श्वराने आम्हास िदली आहे . आपण आपला दे व परमे श्वर ह्याचे भय बाळगावे . मग तो
आपल्याला कायम िजवं त ठे वील व आपले भले करील. 25 जर आपण काळजीपूवर्क आपला दे व
परमे श्वर याचे सवर् िनयम पाळले तर ते आपले नीितमत्व ठरे ल.

7
. 34:10-16
दे श वतन करून घ्यायला तु म्ही िनघाला आहात ते थे तु मचा दे व परमे श्वर तु म्हास ने ईल.
आिण िह ी, िगगार्शी, अमोरी, कनानी, पिरज्जी, िहव्वी, यबूसी अशा तु मच्यापे क्षा मोठ ा आिण
बलाढ अशा सात राष्ट् रांना तु मच्यासमोरून घालवून दे ईल. 2 तु मचा दे व परमे श्वर त्यांना तु मच्या
अिधपत्याखाली आणे ल आिण तु म्ही त्यांचा पराभव कराल ते व्हा तु म्ही त्यांचा समूळ िवध्वं स करा.
त्यां च्याशी कुठलाही करार करु नका. त्यांना दया दाखवू नका. 3 त्यां च्याशी सोयरीक जु ळवू नका.
आपल्या मु ली त्यांना दे ऊ नका. त्याच्या मु ली आपल्या मु लांना करून घे ऊ नका. 4 कारण ते लोक
तु मच्या मु लांना माझ्यापासून िवचलीत करतील. त्यामु ळे तु मची मु ले अन्य दै वतांचे भजन पूजन
करतील. अशाने परमे श्वराचा तु मच्यावर कोप होईल व तो तात्काळ तु मचा नाश करील. खोट ा
दे वांचा नाश करा 5 त्या दे शात तु म्ही असे करा. त्यां च्या वे द्या पाडू न टाका. त्यांचे स्मारकस्तं भ
फोडू न टाका. अशे रा दै वताचे स्तं भ उपटू न टाका, मूतीर् जाळू न टाका. 6 कारण तु म्ही तु मचा दे व
परमे श्वराची पिवत्र प्रजा आहात. जगाच्या पाठीवरील सवर् लोकांमधून त्याने आपली खास प्रजा
म्हणून तु मचीच िनवड केली आहे . 7 परमे श्वराने प्रेमाने तु म्हासच का िनवडले ? तु म्ही एखाद्या
मोठ ा राष्ट् रातील होता म्हणून नव्हे . उलट तु म्ही सं ख्ये ने सगळ्यात कमी होता. 8 पण सवर्
सामथ्यार्िनशी तु म्हास दास्यातून मु क्त करून परमे श्वराने तु म्हास िमसर दे शाबाहे र आणले , फारो
राजाच्या अं मलातून सु टका केली. याचे कारण हे च की तु मच्यावर त्याचे प्रेम आहे आिण तु मची
पूवर्जांना िदले ले वचन त्यास पाळायचे होते . 9 ते व्हा लक्षात ठे वा तु मचा दे व परमे श्वर हाच एक दे व
आहे . त्यावर िवश्वास ठे वा. तो आपला करार पाळतो. त्याच्यावर प्रेम करणार्या आिण त्याच्या
आज्ञा पाळणार्या लोकां वर व त्यां च्या पु ढच्या हजारो िपढ ां वर तो दया करतो. 10 पण त्याचा द्वे ष
करणार्यांना तो शासन करतो. तो त्यांचा नाश करील. त्याचा द्वे ष करणार्यांना शासन करण्यास तो
िवलं ब करणार नाही. 11 ते व्हा ज्या आज्ञा व िवधी, िनयम आज मी सां िगतले त्यांचे काळजीपूवर्क
पालन करा.
1 जो

. 26:1-13;
. 28:1-4
होईल की, तु म्ही हे िवधी ऐकले , पाळले , व आचरले तर त्यामु ळे तु मचा दे व परमे श्वर
याने तु मच्या पु वर्जां शी शपथपूवर्क केले ला करार व प्रेमदया तो तु मच्यावरही राखील. 13 तो
तु मच्यावर प्रेम करील, तु म्हास आशीवार्द दे ईल. तु मच्या राष्ट् राची तो वाढ करील. तो तु मच्या
मु लाबाळांना आशीर्वाद दे ईल. तु मची शे ते िपके तो आशीवार्दीत करील. तो तु म्हास धान्य, नवीन
द्राक्षरस व ते ल दे ईल. तु मची गु रे ढोरे व शे रडे मेंढरे ह्यांना तो आशीवार्द दे ईल. तु मच्या पूवर्जांना
वचन िदले ल्या प्रदे शात हे सवर् आशीवार्द तो तु म्हास दे ईल. 14 इतरांपेक्षा तु म्ही जास्त आशीवार्दीत
व्हाल. प्रत्ये क दांपत्याला मु ले आिण मु ली होतील. गाई वासरांना जन्म दे तील. 15 परमे श्वर
सवर् आजार काढून टाकील. िमसर दे शात तु म्हास माहीत असले ली कोणतीही भयं कर रोगराई इथे
होणार नाही. हे रोग परमे श्वर तु मच्या शत्रूंवर आणील. 16 तु मचा दे व परमे श्वर ह्याने तु मच्या
हाती सोपवले ल्या सवार्च
ं ा तु म्ही पराभव करून िवध्वं स करा. त्यां च्याबाबतीत वाईट वाटू न घे ऊ
12 मग असे
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नका. त्यां च्या दै वतांची से वा करु नका. कारण ती दै वते म्हणजे तु म्हास अडकवणारा सापळा आहे .
त्याने तु मच्या आयु ष्याचा नाश होईल. 17 ही राष्ट् रे आपल्यापे क्षा बलवान आहे त, त्यांना आम्ही
कसे घालवून दे ऊ असा िवचारही मनात आणू नका. 18 त्यांची मु ळीच भीती बाळगू नका. आपल्या
परमे श्वर दे वाने फारोचे आिण िमसर दे शाचे काय केले ते आठवा. 19 त्यां च्यावर कशी भयं कर सं कटे
आणली, काय चमत्कार केले हे तु म्ही पािहले ले आहे . तु म्हास िमसर दे शा बाहे र काढतानाचे त्याचे
प्रताप व सामथ्यर् तु म्हास माहीत आहे त. ज्या लोकांची तु म्हास भीती वाटत आहे त्यां च्यािवरुध्द
तु मचा दे व परमे श्वर असे च सामथ्यर् वापरील. 20 याव्यितिरक्त, जे तु मच्या तावडीतून िनसटतील,
लपून बसतील त्यां च्या मागावर परमे श्वर आपला दे व गां धीलमाश्या पाठवील. त्यामु ळे त्यांचाही
नाश होईल. 21 ते व्हा त्यांना घाबरु नका. कारण परमे श्वर आपला दे व तु मच्याबरोबर आहे . तो महान
आिण भययोग्य दे व आहे . 22 त्या राष्ट् रांना आपला दे व परमे श्वर हळू हळू घालवून दे ईल. त्यांचा
तु म्ही एकाच वे ळी िवध्वं स करणार नाही. कारण तसे झाले तर वन्यपशूंची सं ख्या फार वाढे ल व ते
तु म्हास त्रास दे तील. 23 पण त्या राष्ट् रांचा िबमोड करण्यात तु मचा दे व परमे श्वर तु म्हास साहाय्य
करील. यु द्धात त्यां च्यात गोंधळ माजवील आिण शे वटी त्यांचा नाश होईल. 24 परमे श्वराच्या
मदतीने तु म्ही त्यां च्या राजांचा पराभव कराल, त्यांना ठार कराल आिण जगाच्या आठवणीतूनही
ते पु सले जातील. कोणीही तु म्हास अडवू शकणार नाही. तु म्ही सवार्च
ं ा िवध्वं स कराल! 25 त्यां च्या
दै वतां च्या मूतीर् तु म्ही आगीत टाकू न जाळू न टाका. त्या मूतीर्वरच्या चांदीसोन्याचा मोह धरू नका,
ते घे ऊ नका, कारण तो सापळाच आहे , त्याने तु मचे आयु ष्य बरबाद होईल. आपला दे व परमे श्वर
याला त्यांचा वीट आहे . 26 त्या अमं गळ, हािनकारक मूतीर् तु म्ही घरीही आणू नका. त्यांचा अव्हे र
कर, कारण ती नाशास पात्र ठरले ली वस्तू आहे .

8
1 आज मी िदले ल्या सवर् आज्ञांचे पालन करा. कारण त्याने तु म्ही जगाल, आिण बहुगु िणत
व्हाल व तु मच्या पूवर्जांना परमे श्वराने कबूल केले ल्या प्रदे शात प्रवे श करून तो तु म्ही ताब्यात
घ्याल. 2 तसे च गे ली चाळीस वष आपल्या परमे श्वर दे वाने तु म्हास रानावनातून कसे चालवले ,
त्या प्रवासाची आठवण ठे वा. परमे श्वर तु मची परीक्षा पाहत होता. तु म्हास नम्र करावे , तु मच्या
अं त:करणातील गोष्टी जाणून घ्याव्या, तु म्ही त्याच्या आज्ञा पाळता की नाही ते बघावे म्हणून
त्याने हे केले . 3 परमे श्वराने तु म्हास लीन केले , तु मची उपासमार होऊ िदली आिण मग, तु म्ही व
तु मचे पूवर्ज यांना माहीत नसले ला मान्ना तु म्हास खाऊ घातला. मनु ष्य फक्त भाकरीवर जगत
नाही, तर परमे श्वराच्या मु खातून िनघणार्या हर एक वचनाने जगतो हे तु म्हास कळावे , म्हणून
त्याने हे सवर् केले . 4 गे ल्या चाळीस वषार्त तु मचे कपडे जीणर् झाले नाहीत की तु मचे पाय सु जले
नाहीत. का बरे ? कारण परमे श्वराने तु मचे रक्षण केले . 5 तु मचा दे व परमे श्वर ह्याने तु मच्यासाठी या
सवर् गोष्टी केल्या आहे त ह्याची आठवण तु म्ही ठे वलीच पािहजे . बाप आपल्या मु लाला िशकवतो,
त्याच्यावर सं स्कार करतो तसा तु मचा दे व परमे श्वर तु म्हास आहे . 6 तु मचा दे व परमे श्वर ह्याच्या
आज्ञा पाळा, त्यास अनु सरा आिण त्याच्याबद्दल भय धरून आदर बाळगा. 7 तु मचा दे व परमे श्वर
तु म्हास उ म दे शात घे ऊन जात आहे . ती भूमी सु जला, सु फला आहे . ते थे डोंगरात उगम पावून
जिमनीवर वाहणारे नद्या-नाले आहे त. 8 ही जमीन गह,ू जव, द्राक्षमळे , अं जीर, डािळं ब यांनी
समृ द्ध आहे . ये थे जै तन
ू ते ल, मध यांची रे लचे ल आहे . 9 ये थे मु बलक धान्य आहे . कोणत्याही
ू
गोष्टीची तु म्हास उणीव नाही. ये थील दगड लोहयु क्त आहे त. तु म्हास डोंगरातील तांबे खोदन
काढता ये ईल. 10 ते व्हा तु म्ही खाऊन तृ प्त व्हावे आिण असा चां गला प्रदे श िदल्याबद्दल तु मचा
दे व परमे श्वर ह्याचे गु णगान गावे .
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सावध असा! तु मचा दे व परमे श्वर याचा िवसर पडू दे ऊ नका! मी िदले ल्या आज्ञा िनयम,
िवधी, यांचे कटाक्षाने पालन करा. 12 त्यामु ळे तु म्हास अन्नधान्याची कमतरता पडणार नाही.
तु म्ही चां गली घरे बां धन
ू त्यामध्ये रहाल. 13 तु मची गु रे ढोरे आिण शे ळ्यामें ढ ा यांची सं ख्या वाढे ल.
सोने रुपे आिण मालम ा वाढे ल. 14 या भरभराटीने उन्म होऊ नका. आपला दे व परमे श्वर याला
िवसरु नका. िमसरमध्ये तु म्ही गु लाम होता. परं तु िमसरमधून परमे श्वराने तु मची सु टका केली
व बाहे र आणले . 15 िवषारी नाग आिण िवं चू असले ल्या िनजर्ल, रखरखीत अशा भयं कर रानातून
त्याने तु म्हास आणले . त्याने तु मच्यासाठी खडकातून पाणी काढले . 16 तु मच्या पूवर्जांनी कधीही न
पािहले ला मान्ना तु म्हास खायला घालून पोषण केले . परमे श्वराने तु मची परीक्षा पािहली. शे वटी
तु मचे भले व्हावे म्हणून परमे श्वराने तु म्हास नम्र केले . 17 हे धन मी माझ्या बळावर आिण कुवतीवर
िमळवले असे चु कू नसु द्धा मनात आणू नका. 18 तु मचा दे व परमे श्वर याचे स्मरण ठे वा. त्याने च
तु म्हास हे सामथ्यर् िदले हे लक्षात ठे वा. त्याने तरी हे का केले ? कारण आजच्याप्रमाणे च त्याने
तु मच्या पूवर्जां शी पिवत्र करार केला होता, तोच तो पाळत आहे . 19 ते व्हा आपला दे व परमे श्वर
ह्याला िवसरु नका. इतर दै वतांना अनु सरू नका. त्यांची पूजी िकंवा से वा करु नका. तसे केले त तर
तु मचा नाश ठरले लाच आहे , ही ताकीद मी आताच तु म्हास दे ऊन ठे वतो. 20 ज्या राष्ट् रांचा नाश
परमे श्वर तु मच्यासमोर करणार आहे त्यां च्याप्रमाणे च तु म्हीही नाश पावाल, कारण तु म्ही आपला
दे व परमे श्वर ह्याची वाणी ऐकली नाही.

9
. 32:1-35
हे इस्राएलांनो ऐका, तु म्ही आज यादन नदीपलीकडे जाणार आहात. तु मच्यापे क्षा मोठी
आिण शक्तीशाली अशी राष्ट् रे ताब्यात घे णार आहात. ते थील नगरे मोठी आहे त. त्यांची तटबं दी
आकाशाला िभडले ली आहे . 2 ते थील अनाकी वं शाचे लोक उं च आिण िधप्पाड आहे त. हे तु म्हास
माहीत आहे च. त्यांचा पाडाव कोणी करु शकणार नाही असे त्यां च्यािवषयी आपल्या हे रांनी
म्हटले ले तु म्ही ऐकले ले आहे . 3 पण तु मचा दे व परमे श्वर नदी उतरुन आधी तु मच्यापु ढे जाणार
आहे ह्याची खात्री बाळगा. आिण िवध्वं स करणार्या अग्नीसारखा तो आहे . तो राष्ट् रांचा िवध्वं स
करील. त्या राष्ट् रांना तु मच्यापु ढे नमवे ल. मग तु म्ही त्यांना घालवून द्याल, त्यांचा तात्काळ
पराभव कराल. हे घडणार आहे , असे परमे श्वराने वचनच िदले आहे . 4 तु मचा दे व परमे श्वर त्या
राष्ट् रांना तु मच्यापु ढून हुसकावून लावे ल. पण आमच्या पु ण्याईमु ळेच परमे श्वराने हा प्रदे श
आमच्या ताब्यात िदला असे मनात आणू नका. कारण ते खोटे आहे . परमे श्वराने त्यांना घालवले
ते त्यां च्या दुष्टपणामु ळे, तु मच्या साित्वकपणामु ळे नव्हे . 5 तु म्ही फार चां गले आहा आिण योग्य
मागार्ने जगता म्हणून तु म्ही ये थे राहायला जाणार आहात असे नाही. या राष्ट् रां च्या दुष्टपणामु ळे
तु मचा दे व परमे श्वर त्यांना घालवून दे त आहे आिण अब्राहाम, इसहाक व याकोब या पूवर्जांना
िदले ला शब्द तो पाळत आहे .
1

6 म्हणून तु म्ही हे िनिश्चत लक्षात ठे वा की, तु मच्या चां गल
ू पणामु ळे हा उ म दे श तु मचा दे व
परमे श्वर तु म्हास वतन म्हणून दे त आहे असे नाही, कारण तु म्ही फार ताठमाने चे राष्ट् र आहात.
7 रानात असताना तु म्ही तु मच्या परमे श्वर दे वाचा कोप ओढवून घे तला होता. िमसर सोडल्या
िदवसापासून ते इथे ये ईपयर्ंत तु म्ही परमे श्वराच्या आज्ञे िवरूद्ध बं ड करीत आले ले आहात. 8 होरे बात
तु म्ही परमे श्वरास क् रोधािवष्ट केले त. ते व्हाच तो तु मचा नाश करणार होता. 9 त्याचे असे झाले ;
परमे श्वराने तु मच्याशी केले ला पिवत्र करार म्हणजे दगडी पाट ा घे ण्यासाठी मी डोंगरावर चढून
गे लो. ते थे मी चाळीस िदवस अन् चाळीस रात्री अन्नपाणी न घे ता रािहलो. 10 परमे श्वराने
त्या पाट ा माझ्या हवाली केल्या. परमे श्वराने आपल्या हाताने त्या पाट ां वर त्याच्या आज्ञा

9:11

229

अनु वाद 10:3

िलिहल्या. तु म्ही पवर्तापाशी जमले ले असताना दे व अग्नीतून तु मच्याशी जे बोलला ते सवर् त्याने
िलिहले 11 चाळीस िदवस, चाळीस रात्री झाल्यावर परमे श्वराने त्या आज्ञापटाच्या पाट ा मला
िदल्या. 12 परमे श्वर म्हणाला, “�� ��� ������� ���� ��. िमसरहन
ू तू आणले ले लोक
िबघडले आहे त. इतक्यातच ते माझ्या आज्ञांपासून बहकले आहे त. त्यांनी स्वत: साठी एक ओतीव
मूतीर् केली आहे .” 13 परमे श्वर असे ही मला म्हणाला, “�� �� ������ ������ ���. ते फार
हट् टी आहे त. 14 मला आडवू नकोस, त्यांचा नाश करु दे . मी त्यांचे नाव आकाशाखालून खोडू न
टाकीन. मग मी तु झे , त्यां च्याहन
ू श्रेष्ठ आिण समथर् असे दुसरे राष्ट् र उभारीन.” 15 मग मी मागे
िफरुन डोंगर उतरुन आलो. डोंगरावर आग धगधगत होती. माझ्या हातात आज्ञापटाच्या दोन
पाट ा होत्या. 16 मी पािहले की तु मचा दे व परमे श्वर त्याच्या इच्छे िवरूद्ध वागून तु म्ही पाप केले
होते . तु म्ही सोन्याच्या वासराची ओतीव मूतीर् केली होती. परमे श्वर दे वाच्या आज्ञा पाळण्याचे
थांबवून तु म्ही बहकू न गे ला होता! 17 ते व्हा मी धरले ल्या त्या आज्ञापटाच्या पाट ा हातातून
फेकू न िदल्या आिण तु मच्या समोर त्या फोडू न टाकल्या. 18 मग मी परमे श्वरापु ढे जिमनीवर
डोके टे कू न पूवीर्प्रमाणे च चाळीस िदवस अन् चाळीस रात्र पालथा पडू न रािहलो. तु मच्या घोर
पापामु ळे मी हे केले . परमे श्वराच्या दृष्टीने तु म्ही हे फार वाईट केले आिण परमे श्वराचा कोप
ओढवून घे तलात. 19 परमे श्वराच्या कोपाची मला भीती वाटत होती कारण सं तापाच्या भरात त्याने
तु मचा सं हार केला असता. पण या ही वे ळी परमे श्वराने माझे ऐकले . 20 परमे श्वर अहरोनावर
इतका सं तापला होता की, त्याचा नाश करणार होता. पण मी त्याच्यासाठी प्राथर्ना केली. 21 मग
तु मचे ते अमं गळ कृत्य, तु म्ही केले ली वासराची मूतीर् मी आगीत जाळू न टाकली. नं तर ितचे तु कडे
तु कडे करून भस्म करून टाकले व डोंगरावरुन वाहणार्या ओढ ात फेकू न िदले . 22 नं तर तबे रा,
मस्सा व िकब्रोथ-ह व्वा ये थेही तु म्ही परमे श्वरास सं तप्त केले त. 23 जे व्हा परमे श्वराने कादे शबण्यार्हन
ू तु म्हास रवाना करून सां िगतले की, “��, व जो दे श मी तु म्हास िदला आहे तो ताब्यात
घ्या,” �������� ������ ����� ��� �������� �������� ������������ ���
����; तु म्ही त्याच्यावर िवश्वास ठे वला नाही व त्याचे सां गणे ऐकले नाही. 24 जे व्हापासून
मी तु म्हास ओळखतो* ते व्हापासून तु म्ही परमे श्वराचे ऐकण्यासाठी ने हमीच नकार िदले ला आहे .
25 ते व्हा मी त्याच्या पायाशी चाळीस िदवस अन् चाळीस रात्री पडू न रािहलो. कारण तु मचा
नाश करीन असे परमे श्वर म्हणाला होता. 26 मी परमे श्वरास िवनवणी केली की हे प्रभू तु झ्या
प्रजे चा नाश करु नकोस. तू आपले लोक तु झे वतन खं डून घे तले आहे . तु झ्या सामथ्यार्ने तू त्यांना
िमसरमधून मु क्त करून बाहे र आणले आहे स. 27 अब्राहाम, इसहाक आिण याकोब या तु झ्या
से वकांना तू शब्द िदला आहे स तो आठव. त्यांचा ताठरपणा िवसरून जा. त्यांची पापे िकंवा दुराचार
यां च्याकडे दुलर्क्ष कर. 28 तू त्यांना शासन केले स तर िमसरमधील लोक म्हणतील, परमे श्वर त्यांना
स्वत:च कबूल केले ल्या प्रदे शात ने ऊ शकला नाही. त्यांचा तो द्वे ष करत होता. म्हणून मारुन
टाकण्यासाठीच त्याने त्यांना रानात आणले . 29 पण हे लोक तु झे च आहे त, म्हणजे तु झे वतन आहे त,
तू त्यांना महासामथ्यार्ने आपण होऊन िमसर दे शातून त्यांना बाहे र आणले आहे स.

10
. 34:1-9
ते व्हा हुबे हब
ू पिहल्यासारख्या दोन सपाट दगडी पाट ा परमे श्वराने मला घडवायला
सां िगतल्या. “���� ���� ��������� �������� �� ��� �� ������� ����� ��
��� ��������. 2 तो पु ढे म्हणाला, तू फोडू न टाकले ल्या पाट ां वर होता तोच मजकू र मी
या पाट ां वर िलहीन मग तू या नवीन पाट ा कोशात ठे व.” 3 मग मी बाभळीच्या लाकडाची
एक कोश बनवला. पिहल्यासारख्याच दोन दगडी पाट ा केल्या आिण डोंगरावर गे लो. पाट ा
1

*
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4

माझ्या हातातच होत्या.
मग, डोंगरावर सवर् जमले होते ते व्हा ज्या दहा आज्ञा परमे श्वराने
अग्नीतून तु म्हास िदल्या त्याच त्याने पिहल्या ले खाप्रमाणे या पाट ां वर िलिहल्या आिण त्या
माझ्या स्वाधीन केल्या. 5 मी डोंगर उतरुन खाली आलो. त्या पाट ा मी केले ल्या कोशात
ठे वल्या. त्या तशा ठे वायला मला परमे श्वराने सां िगतले होते . आिण अजूनही त्या ितथे आहे त.
6 इस्राएल लोक प्रवास करत बने याकान िविहरीवरुन मोसे रोथला आले . ते थे अहरोन मरण
पावला. त्यास ते थेच दफन केले . त्याच्या जागी त्याचा मु लगा एलाजार याजकाचे काम करु
लागला. 7 इस्राएल लोक मग मोसे राहन
ू पु ढे याटबाथा या नद्यां च्या
ू गु दगोदा ये थे आिण ते थन
प्रदे शात आले . 8 त्यावे ळी परमे श्वराने एका खास कामिगरीसाठी ले वीचा वं श इतरांपेक्षा वे गळा
केला. परमे श्वराच्या आज्ञापटाचा तो कोश वाहन
ू ने ण्याची जबाबदारी त्यां च्यावर सोपवली. याजक
म्हणून परमे श्वराची से वा करणे , परमे श्वराच्या वतीने लोकांस आशीवार्द दे णे ही त्यांची कामे होती.
ती ते अजूनही करतात. 9 त्यामु ळेच ले वींना इतरांसारखा जिमनीत व वतनात वाटा िमळाला नाही.
परमे श्वर दे वाने कबूल केल्याप्रमाणे परमे श्वरच त्यांचे वतन आहे . 10 मी पिहल्या वे ळेप्रमाणे च
चाळीस िदवस आिण रात्र डोंगरावर रािहलो. यावे ळी परमे श्वराने माझे ऐकले व तु मचा नाश
न करायचे ठरिवले . 11 ते व्हा परमे श्वराने मला सां िगतले , “�� ��� ������ �������
�������� ���� ��. म्हणजे मी त्यां च्या पूवर्जांना जो प्रदे श द्यायचे वचन िदले ते थे ते जाऊन
राहतील.”
हे इस्राएल लोकहो! तु म्ही तु मचा दे व परमे श्वर याचे भय धरावे , त्याच्या सवर् मागार्न
ं े
चालावे , आिण त्याच्यावर प्रीती करावी, आिण तु म्ही आपल्या सवर् हृदयाने आिण आपल्या सवर्
िजवाने परमे श्वर तु मचा दे व याची से वा करावी. 13 परमे श्वराच्या आज्ञा आिण त्याचे जे िनयम मी
आज तु मच्या बर्यासाठी तु म्हास आज्ञािपले ते तु म्ही पाळावे , यािशवाय तु मचा दे व तु मच्याकडू न
काय मागतो? 14 सवर्काही तु मचा दे व परमे श्वर ह्याचे आहे . आकाश, आकाशापलीकडचे आकाश,
पृ थ्वी व पृ थ्वीवरचे सवर्काही परमे श्वर दे वाचे आहे . 15 परमे श्वराचे तु मच्या पूवर्जां वर फार प्रेम
होते . त्या प्रेमाखातीर त्याने इतरांना वगळू न तु म्हास आपले मानले . आजही वस्तूिस्थती ितच
आहे . 16 ते व्हा हट् टीपणा सोडा, आपली अं त:करणे परमे श्वरास द्या. 17 कारण परमे श्वर तु मचा दे व
आहे , तो दे वांचा दे व व प्रभूं चा प्रभू आहे . तो महान व भययोग्य परमे श्वर आहे . तो िवस्मयकारी
आहे . त्यास सवर्जण सारखे च आहे त. तो पक्षपात करत नाही की लाच घे त नाही. 18 अनाथांना,
िवधवांना इतकेच काय शहरात आले ल्या परकीयानां ही अन्नवस्त्र पु रवून आपले प्रेम दाखवतो.
19 म्हणून तु म्ही परक्यां शी प्रेमाने वागले पािहजे . कारण िमसर दे शात तु म्हीही उपरे च होतात.
20 तु म्ही फक्त तु मचा दे व परमे श्वर याचे च भय धरा व त्याचीच से वा करा, त्याच्याबद्दल आदर
बाळगा. त्यास धरुन राहा, शपथ वाहाताना त्याच्याच नावाने शपथ घ्या. 21 फक्त परमे श्वराची
स्तु ती करा. तो तु मचा दे व आहे . त्याने केले ले चमत्कार आिण भयानक थोर कृत्ये तु म्ही प्रत्यक्ष
पािहली आहे त. 22 तु मचे पूवर्ज खाली िमसरमध्ये गे ले ते व्हा ते फक्त स रजण होते . आता तु मचा
दे व परमे श्वर याच्या कृपे ने तु म्ही त्याच्या िकतीतरी पटीने अिधक, आकाशातील तार्यां इतके झाला
आहात.
12 आता,

11
1 म्हणून

तु मचा दे व परमे श्वर ह्यां च्यावर प्रेम करा. त्याच्या आज्ञे पर् माणे वागा. त्याने घालून
िदले ल्या िनयमांचे, आज्ञांचे पालन करा. 2 परमे श्वराने तु मच्यासाठी केले ले सवर् प्रताप आज
आठवा. हे मी तु म्हासच सां गत आहे . तु मच्या मु लाबाळांना नव्हे . कारण त्यांनी या िशस्तींपै की
काहीच पािहले िकंव्हा अनु भवले नाही. तु मचा दे व परमे श्वर त्याची थोरवी, त्याचे सामथ्यर् व
पराक् रमी हात व ऊगारले ला बाहू ह्याच्याद्ववारे , 3 िमसरचा राजा फारो व त्याचा सवर् दे श ह्याला
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त्याने कोणती िचन्हे व चमत्कार दाखवली हे तु म्ही पािहले च आहे . िमसरचे सै न्य, त्यांचे घोडे ,
रथ यांची कशी दै ना झाली, तु मचा ते पाठलाग करत असताना त्यां च्यावर तांबड ा समु दर् ाच्या
पाण्याचा लोंढा कसा आणला हे ही तु म्ही पािहले . परमे श्वराने त्यांना पूणर् ने स्तनाबूत केले . 5 तु म्ही
ये थे ये ईपयर्ंत रानावनातून तु म्हास त्याने कसे आणले हे तु म्हास माहीत आहे च. 6 त्याचप्रमाणे
रऊबे नाचा मु लगा अलीयाब याच्या दाथान व अबीराम या मु लांचे दे वाने काय केले ते तु म्हास माहीत
आहे . त्यांना आिण त्यांचे कुटु ं बीय, त्यांचे तं ब,ू नोकरचाकर व गु रे ढोरे यांना सवर् इस्राएलादे खत
पृ थ्वीने आपल्या पोटात घे तले . 7 परमे श्वराची ही महान कृत्ये तु मच्या मु लांनी नाही, तर तु म्ही
तु मच्या डोळ्यांनी पािहलीत. 8 ते व्हा आज मी दे तो ती प्रत्ये क आज्ञा कटाक्षाने पाळा त्यामु ळे
तु म्ही बलशाली व्हाल, यादन ओलांडून जो दे श ताब्यात घ्यायला तु म्ही िसद्ध झाला आहात तो
हस्तगत कराल. 9 त्या दे शात तु म्ही िचरकाल रहाल. तु मच्या पूवर्जांना व त्यां च्या वं शजांना
दुधामधाचा प्रदे श* द्यायचे परमे श्वराने वचन िदले आहे . या प्रदे शात सु ब ा आहे . 10 तु म्ही
जे थे जाणार आहात तो प्रदे श तु म्ही सोडू न आले ल्या िमसरसारखा नाही. ते थे तु म्ही भाजीच्या
मळ्याप्रमाणे बी पे रून पायांनी जमीनीला पाणी दे त होता. 11 पण आता िमळणारी जमीन तशी
नाही. त्या दे शामध्ये डोंगर आिण खोरी आहे त. आकाशातून पडणार्या पावसाचे पाणी या भूमीला
िमळते . 12 तु मचा दे व परमे श्वर त्या जिमनीची काळजी घे तो. वषार्ंच्या सु रुवातीपासून शे वटपयर्ंत
त्याची या जिमनीवर कृपादृष्टी असते . 13 परमे श्वर म्हणतो, ज्या आज्ञा मी आज तु म्हास दे त आहे
त्यांचे तु म्ही काटे कोरपणे पालन करा. मन:पूवर्क तु मचा दे व परमे श्वर याची से वा करा. त्याच्यावर
प्रेम करा. 14 तसे वागलात तर तु मच्या भूमीवर मी योग्यवे ळी पाऊस पाडीन. म्हणजे तु म्हास
धान्य, नवीन द्राक्षरस, ते ल यांचा साठा करता ये ईल. 15 माझ्यामु ळे तु मच्या गु राढोरांना कुरणात
गवत िमळे ल. तु म्हास खाण्याकरता पु ष्कळ असे ल. 16 पण सां भाळा, गाफील राहू नका. या
दे वापासून परावृ त होऊन इतर दै वतांचे भजन पूजन करु नका. 17 तसे केले त तर परमे श्वराचा
कोप तु मच्यावर होईल. तो आकाश बं द करील आिण मग पाऊस पडणार नाही. जिमनीत पीक
ये णार नाही. जो चां गला दे श परमे श्वर तु म्हास दे त आहे त्यामध्ये तु म्हास लवकरच मरण ये ईल.
18 म्हणून सां गतो या आज्ञा लक्षात ठे वा. त्या हृदयात साठवून ठे वा. त्या िलहन
ू ठे वा. आिण
19
लक्षात राहण्यासाठी हातावर िचन्हादाखल बां धा व कपाळावर लावा.
आपल्या मु लाबाळांना
हे िनयम िशकवा. घरीदारी, झोपताना, झोपून उठताना त्यािवषयी बोलत राहा. 20 घराच्या
फाटकां वर, आिण दारां च्या खांबां वर ही वचने िलहा. 21 म्हणजे जो दे श परमे श्वराने तु मच्या
पूवर्जांना शपथपूवर्क दे ऊ केला त्या दे शात तु म्ही आिण तु मची मु लेबाळे पृ थ्वीवर आकाशाचे छप्पर
असे पयर्ंत रहाल. 22 मी सां गतो त्या सवर् आज्ञा नीट पाळा. परमे श्वर तु मचा दे व ह्याजवर प्रेम करा.
त्याने सां िगतले ल्या मागार्ने जा. त्याच्यावरच िनष्ठा ठे वा. 23 म्हणजे तु म्ही जाल ते व्हा ते थील इतर
राष्ट् रांना परमे श्वर ते थन
ू हुसकावून लावे ल. तु मच्यापे क्षा मोठ ा आिण सामथ्यर्वान राष्ट् रावर
तु म्ही ताबा िमळवाल. 24 जे थे जे थे तु म्ही पाय ठे वाल ती जमीन तु मची होईल. दिक्षणे तील
वाळवं टापासून उ रे ला लबानोन पयर्ंत आिण पूवला फरात नदीपासून पिश्चमे ला समु दर् ापयर्ंत
एवढा प्रदे श तु मचा होईल. 25 कोणीही तु मचा सामना करु शकणार नाही. परमे श्वर दे वाने
तु म्हास सां िगतल्याप्रमाणे , तु म्ही जे थे जे थे जाल ते थे लोकांस तु मची दहशत वाटे ल. 26 आज
मी तु मच्यापु ढे आशीवार्द आिण शाप हे पयार्य ठे वत आहे . त्यातून िनवड करा. 27 आज मी तु मचा
दे व परमे श्वर ह्याच्या ज्या आज्ञा तु म्हास सां िगतल्या त्या नीट लक्षपूवर्क पाळल्यात तर तु म्हास
आशीवार्द िमळे ल. 28 पण या आज्ञा न ऐकता भलतीकडे वळालात तर शाप िमळे ल. ते व्हा आज मी
सां िगतल्या मागार्नेच जा. इतर दै वतां च्या मागे लागू नका. परमे श्वरास तु म्ही ओळखता पण इतर
दै वतांची तु म्हास ओळख नाही. 29 तु मचा दे व परमे श्वर तु म्हास त्या प्रदे शात घे ऊन जाईल. तु म्ही
लवकरच तो प्रदे श ताब्यात घ्याल. ते थे गे ल्याबरोबर तु म्ही गिरज्जीम डोंगरावर जा, व आशीवार्द
4
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उच्चारा. मग ते थन
डोंगर यादन नदीच्या
ू एबाल डोंगरावर जाऊन शापवाणीचा उच्चार करा.
पलीकडे , सु यर् माळवतो त्या िदशे ला अराबात राहणार्या कनानी लोकां च्या प्रदे शात, पिश्चमे कडे
िगलगाल शहराजवळच्या मोरे ये थील ओक वृ क्षांजवळ आहे त. 31 तु म्ही यादन नदी पार करून
जाल. तु मचा दे व परमे श्वर दे त असले ली जमीन तु म्ही ताब्यात घ्याल. ती तु मची असे ल. त्यामध्ये
वस्ती कराल ते व्हा 32 मी आज सां िगतले ले िनयम व िवधी यांचे काळजीपूवर्क पालन करा.

12
1 परमे श्वर हा तु मच्या पूवर्जांचा दे व आहे . त्याने िदले ल्या प्रदे शात तु म्ही हे िवधी व िनयम
यांचे पालन काटे कोरपणे िजवं त रहाल तोपयर्ंत काळजीपूवर्क पाळा. 2 आता ते थे असले ल्या ज्या
राष्ट् रांना तु म्ही ताब्यात घे णार आहात. त्यातले लोक ज्या िठकाणी, उं च पवर्त, टे कड ां वर, आिण
िहरवीगार झाडी अशा बर्याच िठकाणी आपल्या दे वाची उपासना करीत असतील त्या सवार्च
ं ा
तु म्ही अवश्य नाश करा. 3 तु म्ही ते थील वे द्या मोडू न टाका, दगडी स्मारकस्तं भांचा िवध्वं स करा.
अशे रा मूतीर् जाळा, त्यां च्या दै वतां च्या कोरीव मूतीर्ची मोडतोड करा. म्हणजे त्यािठकाणी त्यांची
नाविनशाणीही उरणार नाही. 4 ते लोक करतात तशी तु म्ही आपला दे व परमे श्वर ह्याची उपासना
करु नका. 5 तु मचा दे व परमे श्वर तु मच्या सवर् वं शातून एक स्थान िनवडू न घे ईल. आपल्या नावाची
स्थापना ते थे करील. ते त्याचे खास िनवासस्थान असे ल. ते थे तु म्ही उपासने साठी जात जा. 6 ते थे
तु म्ही आपापले होमबली, यज्ञबली, आपल्या िपकांचा व जनावरांचा एक दशां श िहस्सा, काही खास
भे टी, नवस फेडण्याच्या वस्तू, खु शीने अपर्ण करायच्या वस्तू तसे च आपल्या पाळीव प्राण्यांत
जन्मले ला पिहला गोर्हा तु म्ही आणा. 7 आपल्या कुटु ं िबयासमवे त तु मचा दे व परमे श्वर याच्या
सािन्नध्यात तु म्ही ते थे भोजन करा. तु म्ही कष्ट करून जे िमळवले त त्याच्या आनं दात ते थे तु म्ही
सवर्जण सामील व्हा. तु मचा दे व परमे श्वर याच्या आशीवार्दाने तु म्हास सवर् गोष्टी मनासारख्या
िमळत आहे त याची आठवण ठे वा. 8 आतापयर्ंत आपण सगळे आपल्या मनाला वाटे ल तशी उपासना
करत आलो तशी आता करु नका. 9 कारण तु मचा दे व परमे श्वर दे त असले ले हे िवसाव्याचे व वतनाचे
िठकाण अजून िमळाले नाही. 10 पण आता तु म्ही यादन नदीपलीकडे तु मचा दे व परमे श्वर दे णार
असले ल्या दे शात जाऊन राहणार आहात. ते थे तु म्हास सवर् शत्रूंपासून अभय िमळे ल. तु म्हास
स्वस्थता लाभे ल. 11 मग तु मचा दे व परमे श्वर एका िठकाणी आपले खास िनवासस्थान िनवडे ल.
त्यास तो आपले नाव दे ईल. ितथे तु म्ही मी सां गतो त्या सवर् वस्तू घे ऊन जा; होमबली, यज्ञबली,
धान्याचा व प्राण्यांचा दहावा िहस्सा, परमे श्वरास अपर्ण करायच्या वस्तू, नवस फेडायच्या वस्तू
आिण पाळीव पशु -पक्षी यांचा पिहला गोर्हा, घे ऊन जा. 12 ये ताना आपली मु लेबाळे , दासदासी,
या सवार्न
ं ा या िठकाणी घे ऊन या. तु मच्या वे शींच्या आत राहणार्या ले वींनाही बरोबर आणा
(कारण त्यांना जिमनीत व वतनात तु मच्याबरोबर वाटा नाही) सवार्न
ं ी िमळू न तु मचा दे व परमे श्वर
याच्या सािन्नध्यात आनं दात वे ळ घालवा. 13 आपले होमबली वाटे ल त्यािठकाणी अपर्ण करु
नका त्यािवषयी सावध असा. 14 परमे श्वर तु मच्या वं शां च्या वतनात अशी एक पिवत्र जागा
िनवडील. ते थेच तु म्ही हे होमबली अपर्ण करा व ज्या ज्या इतर गोष्टीं िवषयी मी तु ला आज्ञा
करत आहे त्या सवर् ते थे करा. 15 तथािप, तु म्ही राहता ते थे हरीण, सांबर असे कोणते ही चां गले
प्राणी मारुन खाऊ शकता. तु ला तु झा दे व परमे श्वर याने आशीवार्द िदल्याप्रमाणे ते हवे िततके
खा. हे मांस शु द्ध, अशु द्ध अशा कोणत्याही लोकांनी खावे . 16 फक्त त्यातले रक्त ते वढे खाऊ नका.
ते पाण्यासारखे जमीनीवर ओतून टाका. 17 आपण राहतो ते थे काही गोष्टी खाणे िनिषद्ध आहे .
त्या म्हणजे , दे वाच्या वाट ाचे धान्य, नवीन द्राक्षरस, ते ल, कळपातील पिहला गोर्हा, दे वाला
स्वखु शीने अपर्ण करायच्या वस्तू नवस फेडण्याच्या गोष्टी, आणखी काही दे वाला अपर्ण करायच्या
खास गोष्टी वगै रे. 18 या गोष्टी तु मचा दे व परमे श्वर जे स्थान िनवडील ते थेच आिण त्याच्या समवे त
खाव्या. आपली मु लेबाळे , दासदासी, वे शीच्या आतील ले वी यांना बरोबर घे ऊन ितथे जाऊन त्या
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खा. जी कामे पार पाडली त्याबद्दल तु मचा दे व परमे श्वर याच्या सािन्नध्यात आनं द व्यक्त करा.
19 या दे शात रहाल िततके िदवस या सगळ्यात ले वींना न चु कता सामील करून घ्या. 20 तु मच्या
दे शाच्या सीमा वाढवायचे तु मचा दे व परमे श्वर ह्याने तु म्हास वचन िदले आहे . तसे झाले की त्याने
िनवडले ली जागा तु मच्या राहत्या घरापासून लांब पडे ल. 21 ते व्हा मांसाची गरज पडली की जे
िमळे ल ते मांस तु म्ही खा. तु मचा दे व परमे श्वर याने िदले ल्या पशु -पक्षयां च्या कळपातील कोणताही
प्राणी मारलात तरी चाले ल. मी आज्ञा िदल्याप्रमाणे तु म्ही राहत्या जागी हे मांस हवे ते व्हा खा.
22 हरीण िकंवा सांबर यां च्याप्रमाणे च हे खा. शु द्ध, अशु द्ध कोणाही व्यक्तीने ते खावे . 23 पण रक्त
मात्र खाण्यात ये ऊ दे ऊ नका. कारण रक्त म्हणजे जीवन आहे . ज्या मांसात जीवनाचा अं श
आहे ते खाणे कटाक्षाने टाळा. 24 रक्त से वन करु नका. ते पाण्यासारखे जिमनीवर ओतून टाका.
25 परमे श्वराच्या दृष्टीने जे योग्य ते च तु म्ही करावे म्हणजे तु मचे व तु मच्या वं शजांचे कल्याण
होईल. 26 दे वाला काही िवशे ष अपर्ण करायचे ठरवले तर तु मचा दे व परमे श्वर याने िनवडले ल्या
त्याच्या जागी तु म्ही जावे . नवस बोललात तर तो फेडायलाही ते थे जा. 27 आपले होमबली म्हणजे
मांस व रक्त ते थे तु झा दे व परमे श्वर याच्या वे दीवर अपर्ण करा. इतर बलीचे रक्त वे दीवर वाहा.
मग त्याचे मांस खा. 28 मी िदले ल्या या सवर् आज्ञांचे पालन काळजीपूवर्क करा. जे तु मचा दे व
परमे श्वर ह्याच्या दृष्टीने चां गले व उिचत आहे ते केल्याने तु मचे व तु मच्या मु लाबाळांचे िनरं तर
कल्याण होईल.
29 तु म्ही दुसर्यां च्या जिमनीवर ताबा िमळवणार आहात.

तु मचा दे व परमे श्वर तु मच्यासाठी त्या
राष्ट् राचा पाडाव करील. ते व्हा ते थील लोकांस हुसकावून तु म्ही ते थे रहाल. 30 एवढे झाल्यावर
एक खबरदारी घ्या. त्यांचा पाडाव झाल्यावर तु म्हासच त्यांचे अनु करण करण्याचा मोह होईल.
आिण त्यां च्या दे वां च्या भजनी लागाल. ते व्हा सावध राहा. त्यां च्या दै वतां च्या नादी लागू नका.
या राष्ट् रानी ज्याप्रकारे से वा केली तशीच मी आता करतो असे मनात आणू नका. 31 तु मचा दे व
परमे श्वर याच्या बाबतीत तसे करु नका. कारण परमे श्वरास ज्या गोष्टींचा ितटकारा आहे त्या सवर्
गोष्टी हे लोक करतात. ते आपल्या दे वाकरता आपल्या मु लाबाळांचा होमसु द्धा करतात. 32 ते व्हा
मी सां गतो ते च कटाक्षाने करा. त्यामध्ये अिधक उणे करु नका.
1 स्वप्नांचा
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अथर् सां गणारा एखादा सं देष्टा तु मच्याकडे एखाद्या वे ळी ये ईल. आपण काही िचन्ह,
िकंवा चमत्कार दाखवतो असे तो म्हणे ल. 2 कदािचत् त्या िचन्हाचा तु म्हास पडताळा ये ईल िकंवा
चमत्कार खराही ठरे ल. मग तो, तु म्हास अपिरिचत अशा इतर दै वतांची से वा करायला सु चवे ल.
3 तरी त्या सं देष्टयाचे िकंवा स्वप्न पाहणार्याचे ऐकू नका. कारण तु म्ही आपला दे व परमे श्वर
ह्यां च्यावर सं पण
ू र् मनाने व सं पण
ू र् िजवाने प्रीती करता िक नाही हे पाहण्यासाठी तु मचा दे व परमे श्वर
तु मची परीक्षा पाहत असे ल. 4 ते व्हा तु म्ही आपल्या परमे श्वर दे वालाच अनु सरा. त्याचे भय
बाळगा त्याच्या आज्ञा पाळा. त्याची वाणी ऐका, त्याची से वा करा आिण त्यालाच िबलगूण
राहा. 5 तसे च त्या सं देष्ट ाला िकंवा स्वप्न सां गणार्याला ठार मारा. कारण तु मचा दे व परमे श्वर
याने तु म्हास िमसर दे शात तु म्ही गु लाम होता ते व्हा ते थन
ू सोडवले आहे . परमे श्वर दे वाने आज्ञा
दे ऊन ने मन
ू िदले ल्या जीवनमागार्पासून हा मनु ष्य तु म्हास दरू ने तो म्हणून आपल्यामधून तु म्ही
या दुष्टाईचे िनमूर्लन करा. 6 तु मच्या िनकटची एखादी व्यक्ती हळू च तु म्हास दुसर्या दै वताच्या
भजनी लावायचा प्रयत्न करील. ही व्यक्ती म्हणजे तु मचा सख्खा भाऊ, मु लगा, मु लगी, िप्रय
पत्नी, िकंवा िजवलग िमत्रही असू शकतो. तो म्हणे ल, चल आपण या दुसर्या दै वताची पूजा करु.
तु झ्या िकंवा तु झ्या पूवर्जां च्या ऐकण्यातही नसले ले हे दै वत असे ल 7 (मग ते दे व तु मच्या भोवताली
जवळपास िकंवा लांब राहणारे आसपासच्या िकंवा दुरच्या राष्ट् राचे असोत.) 8 त्या व्यक्तीच्या
म्हणण्याला मान्यता दे ऊ नका. त्याचे ऐकू नका. त्याची गय ये ऊ दे ऊ नका. त्यास मोकळा सोडू
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नका. तसे च त्यास लपवू नका. त्यास ठार करा. त्यास दगडांनी मारा. पिहला दगड तु म्ही
उचला आिण मारायला सु रूवात करा. मग इतर जण त्यास दगडांनी मारतील. 10 मरे पयर्ंत त्यास
दगडमार करावी; कारण िमसरमधून ज्याने तु म्हास दास्यातून सोडवले त्या परमे श्वर दे वापासूनच हा
तु म्हास बहकवायचा प्रयत्न करत आहे . 11 ही गोष्ट सवर् इस्राएलां च्या कानावर गे ली की त्यांनी
ही भीती वाटे ल, आिण अशी दुष्कृत्ये करायला ते धजावणार नाहीत. 12 तु म्हास राहण्याकरता
तु मचा दे व परमे श्वर नगरे दे ईल. त्यापै की एखाद्या नगरातून तु मच्या कानावर वाईट बातमी ये ईल.
ती अशी की, 13 तु मच्यापै कीच काही नीच माणसे * आपल्यापै की काही जणांना कुमागार्ला लावत
आहे त. आपण अन्य दै वतांची से वा करु या, असे म्हणून त्यांनी नगरातील लोकांस बहकावले
आहे त. (ही दै वते तु म्हास अपरीचीत असतील.) 14 असे काही कानावर आल्यास ते खरे आहे की
नाही याची आधी पूणर् शहािनशा करून घ्या. ते खरे िनघाले , असे काही भयं कर घडल्याचे िसद्ध
झाले , 15 तर त्या नगरातील लोकांस त्याचे शासन द्या. त्या सवार्च
ं ा तलवारीने वध करा. त्यां च्या
जनावरांनाही िशल्लक ठे वू नका. ते शहर पूणर्पणे उध्वस्त करा. 16 मग ते थील सवर् मौल्यवान
वस्तू गोळा करून शहराच्या मध्यभागी आणा. आिण त्याचबरोबर सवर् शहर बे िचराख करून टाका.
ते तु मचा दे व परमे श्वर याचे होमापर्ण असे ल. ते शहर पु न्हा कधीच वसवता कामा नये . 17 ते
नगर नाश करायला परमे श्वराच्या हवाली केले जावे म्हणून त्यातील कोणतीही वस्तू स्वत:साठी
ठे वून घे ऊ नका. ही आज्ञा ऐकलीत तर परमे श्वराचा तु मच्यावरचा क् रोध ओसरे ल. त्यास तु मची
दया ये ईल तु मच्याबद्दल प्रेम वाटे ल तु मच्या पूवर्जांना त्याने कबूल केल्याप्रमाणे त्याच्याकृपे ने
तु मच्या दे शाची भरभराट होईल. 18 नगरे उध्वस्त करण्यािवषयी तु मचा दे व परमे श्वर याचे ऐकले त,
त्याच्या आज्ञा पाळल्यात तरच हे घडे ल. ते व्हा तु मचा दे व परमे श्वर याच्या दृष्टीने जे योग्य ते च
तु म्ही करा.

14
1 तु म्ही आपला दे व परमे श्वर ह्याची मु ले आहात.

ते व्हा कोणी मरण पावले तर अं गावर वार करून
घे णे, मुं डण करणे असे करु नका. 2 कारण इतरांपेक्षा तु म्ही वे गळे आहात. तु मचा दे व परमे श्वर याची
पिवत्र प्रजा आहात. आपली खास प्रजा म्हणून त्याने भु तलावरील सवर् राष्ट् रातून तु मची िनवड
केली आहे .
. 11:1-47
परमे श्वरास ज्यांची घृ णा वाटते असे काही खाऊ नका. 4 खाण्यास पात्र असे पशू हे , गाय
बै ल, शे ळ्या, में ढ ा, 5 सांबर, हरीण, रानमें ढा दुभंगले ल्या खु रांचा आिण रवं थ करणारा कोणताही
प्राणी खाण्यास योग्य आहे . 6 पशूपैकी ज्यांचे खूर िचरले ले िकंवा दुभंगले ले आहे त व जे रवं थ
करतात अशा पशूंचे मांस तु म्ही खावे . 7 पण उं ट, ससा व शाफान खाऊ नका. कारण ते रवं थ करणारे
असले तरी त्यांचे खूर दुभंगले ले नाहीत. ते व्हा ते खाण्यास अशु द्ध समजावे त. 8 डु क्करही खाऊ
नये . त्याचे खूर दुभंगले ले आहे पण तो रवं थ करत नाही. ते व्हा ते सुध्दा अशु द्ध होय. त्याचे मांस
खाऊ नका, तसे च मरण पावले ल्या डु कराला स्पशर्ही करु नका. 9 जलचरांपैकी पं ख आिण खवले
असले ला कोणताही मासा खा. 10 पण ज्यांना पं ख आिण खवले नाहीत असा मासा खाऊ नका.
ते अशु द्ध अन्न होय. 11 कोणताही शु द्ध पक्षी खा. 12 पण गरुड, लोळणारा गीध, मत्स्यमार्या,
13 ससाणा, वे गवे गळ्या जातीच्या घारी, 14 कोणत्याही जातीचा कावळा, 15 िनरिनराळ्या जातीचे
शहामृ ग, गवळणा, कोकीळ, बिहरी ससाणा, 16 िपं गळा, मोठे घु बड व पांढरे घु बड, 17 पाणकोळी,
िगधड, करढोक, 18 िनरिनराळ्या जातीचे बगळे , करकोचे , िटटवी, वटवाघूळ यापै की कोणताही पक्षी
खाऊ नये . 19 पं ख असले ले कीटक खाण्यास अशु द्ध होत. ते व्हा ते खाऊ नये त. 20 पण कोणताही
3
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शु द्ध पक्षी खायला हरकत नाही.
मृ त्यू आले ला कोणताही प्राणी खाऊ नका. तो तु म्ही
नगरात आले ल्या परक्या पाहुण्याला दे ऊ शकता. त्यास तो खायला हरकत नाही िकंवा त्यास तु म्ही
तो िवकू शकता. पण तु म्ही मात्र तो खाऊ नका. कारण तु म्ही परमे श्वर तु मचा दे व ह्याची पिवत्र
प्रजा आहात. करडू त्याच्या आईच्या दुधात िशजवू नका.
22

दरवषीर् तु मच्या शे तात िपकवले ल्या धान्याचा एक दशां श िहस्सा काढून ठे वा. 23 मग
परमे श्वराने िनवडले ल्या त्याच्या वस्तीच्या िठकाणी, त्याचा सहवास िमळावा म्हणून जा. धान्य,
नवा, द्राक्षरस, ते ल यांचा दहावा भाग, गु राढोरांचा पिहला गोर्हा यांचे ते थे से वन करा. असे
केल्याने तु मच्या परमे श्वर दे वाबद्दल सतत भय बाळगण्यास िशकशील. 24 पण एखाद्यावे ळी
हे िठकाण फार दरू असे ल तर हे सवर् ते थपयर्ंत वाहन
ू ने णे तु म्हास शक्य होणार नाही. असे
झाले तर, तु झा दे व परमे श्वर याच्या आशीवार्दाने िमळे ल त्याचा दं शमां श तु ला ितकडे घे वन
ू
जाता आला नाही, 25 ते वढा भाग तु म्ही िवकू न टाका. तो पै सा गािठला बां धन
ू तु झा दे व
परमे श्वर याने िनवडले ल्या जागी जा. 26 त्या पै शाने तु म्ही गाई-गु रे , शे ळ्यामें ढ ा, द्राक्षरस,
मद्य िकंवा कोणताही खाद्यपदाथर् िवकत घ्या. आिण आपला दे व परमे श्वर ह्याच्यासमोर सहकुटु ं ब
सहपिरवार त्याचा आनं दाने उपभोग घ्या. 27 हे करताना तु मच्या नगरातील ले वींना वगळू नका.
त्यांनाही यामध्ये सामील करून घ्या. कारण तु मच्याप्रमाणे त्यांना जिमनीत वाटा िमळाले ला
नाही. 28 प्रत्ये क तीन वषार्न
ं ी त्या वषार्ंच्या उत्पन्नातील दहावा भाग काढून ठे वा. गावातील
इतरांसाठी म्हणून हे धान्य गावात वे गळे साठवून ठे वा. 29 ले वींना तु मच्यासारखे वतन नाही म्हणून
त्यांनी तसे च इतर गरजूंनीही यातून धान्य घ्यावे . नगरात आले ले परकीय, िवधवा, अनाथ मु ले
यां च्यासाठीही ते आहे . असे वागलात तर तु मचा दे व परमे श्वर तु म्हास सवर् कायार्त आशीवार्द दे ईल.

15
. 21:1-11;
. 25:1-7
सात वषार्ंच्या शे वटी तु म्ही कजर् माफ करून टाकावे . 2 त्याची पद्धत अशी: प्रत्ये काने
आपल्या इस्राएल बां धवाला िदले ले कजर् रद्द करून टाकावे . त्यास परतफेड करायला सां गू नये .
कारण परमे श्वराने च त्यावषीर् कजर्मुक्ती जाहीर केली आहे . 3 परक्याकडू न हवी तर वसु ली करावी,
पण तु झ्या बां धवाकडे तु झे काही ये णे असे ल तर ते तू सोडू न दे . 4 तु मच्या दे शात कोणी गरीब असता
कामा नये . कारण ही भूमी तु म्हास परमे श्वराने िदली आहे आिण तो तु म्हास भरभरुन आशीवार्द
दे णार आहे 5 पण त्यासाठी तु म्ही तु मचा दे व परमे श्वर याच्या आज्ञे त रािहले पािहजे . मी आज
सां िगतले ल्या सवर् आज्ञा काळजीपूवर्क पाळा. 6 मग तु मचा दे व परमे श्वर आपल्या वचनानु सार
तु मचे कल्याण करील. तु म्ही इतर राष्ट् रांना उसने द्याल पण उसने घ्यायची तु मच्यावर वे ळ ये णार
नाही. तु म्ही इतर राष्ट् रावर स ा चालवाल पण तु मच्यावर इतरांची स ा चालणार नाही. 7 तु मचा
दे व परमे श्वर तु म्हास दे णार असले ल्या या दे शात एखादा मनु ष्य गरीब असे ल, त्यास मदत करायला
हात आखडता घे ऊ नका, स्वाथीर्पणाने वागू नका. 8 त्याच्यासाठी हात सै ल सोडा आिण त्याच्या
गरजे पुरते उसने द्या. 9 कजर्माफीचे वषर् (सातवे वषर्) आता जवळच आले आहे अशा दुष्ट िवचाराने
कुणाला मदत नाकारू नका. गरजूंच्या बाबतीत असे क्षु दर् िवचार मनात आणू नका. त्याच्या
बाबतीत अनु दार राहू नका. तसे केले तर ते तु मच्यािवरुध्द परमे श्वराकडे गार्हाणे गातील. आिण
तु म्हास पाप लागे ल. 10 ते व्हा तु म्हास शक्य आहे ते त्यांना द्या. उदार अं त:करणाने द्या. या
सत्कृत्याबद्दल तु म्हास परमे श्वर दे वाचा आशीवार्द िमळे ल. तु म्ही जे काम हाती घ्याल त्यामध्ये
तु म्हास यश िमळे ल. 11 गरीब लोक तर दे शात ने हमीच असणार म्हणून मी म्हणतो की त्यांना मदत
करायला तयार राहा. आपल्या दे शातील गरजवं तांना सढळ हाताने मदत करा.
1 प्रत्ये क
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12 एखादी इब्री स्त्री िकंवा पु रुष तु म्ही दास म्हणून िवकत घे तले ला असे ल तर सहा वष चाकरी
झाल्यावर, सातव्या वषीर् त्यास मु क्त करा. 13 पण त्यास िरक्त हाताने जाऊ दे ऊ नका. 14 तर
तु झी गु रे , खळे , द्राक्षकुंड यातून उदार हाताने दे . तु मचा दे व परमे श्वर याच्या आशीवार्दाने तु म्हास
भरभरुन िमळाले आहे , त्या प्रमाणात त्यास दे . 15 आपण िमसरमध्ये दास होतो व तु मचा दे व
परमे श्वर याने तु म्हास मु क्त केले हे लक्षात ठे वा. त्यासाठीच मी तु म्हास आज ही आज्ञा दे त आहे .
16 असे घडे ल की, तो तु म्हास म्हणे ल, मी तु मच्यापासु न दर
ू जाणार नाही, कारण तु मच्यावर व
कुटु ं बावर प्रीती करीत असे ल आिण आनं दात असल्यामु ळे तो तु म्हास सोडू न जायला तयार होणार
नाही. 17 ते व्हा दरवाजाजवळ धरुन अरीने त्याचा कान टोचा. तो तु मचा कायमचा दास आहे हे
त्यावरुन कळे ल. दासीच्या बाबतीतही असे च करा. 18 दासांना मु क्त करून जाऊ दे ताना तु म्हास
जड वाटू नये . पगारी नोकराला तु म्हास द्यावे लागले असते त्याच्या िनम्म्या पै शातच याने तु मची
से वा केली आहे हे लक्षात ठे वा. असे केले त तर तु म्ही जे जे कराल त्यामध्ये तु मचा दे व परमे श्वर
तु म्हास आशीवार्द दे ईल.
19

तु मच्या कळपातील सवर् जनावरांचा पिहला गोर्हा पिवत्र मानून तो परमे श्वरास अपर्ण
करा. पिहला गोर्हा कामाला जु ं पू नका. पिहल्या में ढराची लोकर कातरू नका. 20 दरवषीर् या
सगळ्या गोर्हांना तु मचा दे व परमे श्वर याने िनवडले ल्या जागी घे ऊन जा. ते थे सवर् कुटु ं िबयांसमवे त
परमे श्वरासमोर त्याचे मांस खा. 21 पण यापै की एखाद्या जनावरात लं गडे पणा, आं धळे पणा असे
काही व्यं ग असे ल तर तु मचा दे व परमे श्वर ह्याला त्याचा बली दे ऊ नका. 22 वाटल्यास घरीच त्याचे
मांस खा. हरणाचे िकंवा सांबराचे मांस खातात त्याप्रमाणे अशु द्ध व शु द्ध कोणीही ते खावे . 23 फक्त
त्याचे रक्तसे वन करु नये . ते ते वढे पाण्याप्रमाणे जिमनीवर ओतून द्यावे .

16
. 12:1-20; 34:18-26
अबीब *मिहन्यात लक्षात ठे वून तु मचा दे व परमे श्वरािप्रत्यथर् वल्हांडण सण साजरा करा.
कारण याच मिहन्यात तु मचा दे व परमे श्वर याने तु म्हास रात्रीच्या वे ळी िमसरदे शातून बाहे र
काढले . 2 परमे श्वराने आपल्या िनवासासाठी िनवडले ल्या जागी जा. ते थे वल्हांडणाचा यज्ञपशू
परमे श्वरास अपर्ण करा. शे ळ्यामें ढ ा िकंवा गाय बै ल यापै की हा पशू असावा. 3 त्यावे ळी खमीर
घातले ली भाकर खाऊ नका. बे खमीर भाकरी तु म्ही सात िदवस खावी. ही भाकरी म्हणजे दु:ख
स्मरणाची भाकर होय. त्याने तु म्हास िमसरमधील कष्टांची जन्मभर आठवण राहील. िकती
गडबडीने तु म्हास तो दे श सोडावा लागला होता! त्याचा तु म्ही आमरण िवसर पडू दे ऊ नका.
4 ते व्हा या सात िदवसात दे शभर कोणाच्याही घरी खमीर िदसता कामा नये . तसे च पिहल्या िदवशी
सं ध्याकाळी जो बली द्याल तो सूयोर्दयापूवीर् खाऊन सं पवून टाका. 5 वल्हांडणाच्या पशूचे यज्ञापर्ण
तु मचा दे व परमे श्वर याने तु म्हास वस्तीसाठी िदले ल्या कोणत्याही नगराच्या आत करु नका. 6 दे व
आपले िनवासस्थान िनवडील ते थेच व सूयार्स्त होण्याच्या वे ळीच ते केले पािहजे . िमसरमधून
परमे श्वराने तु म्हास बाहे र काढल्यािप्रत्यथर् वल्हांडण सण आहे . 7 तु झा दे व परमे श्वर जे स्थान
िनवडील ते थेच हा यज्ञपशू िशजवून खा. मग सकाळी आपापल्या घरी परत जा. 8 सहा िदवस
बे खमीर भाकर खा. सातव्या िदवशी कोणते ही कामकाज करु नये . या िदवशी तु मचा दे व परमे श्वर
ह्याच्याप्रीत्यथर् पिवत्र मे ळा भरवावा. 9 पीक काढल्यापासून सात आठवडे मोजा उभ्या िपकाला
िवळा लागल्यापासून सात आठवडे मोजा. 10 मग, आपल्या खु शीने एखादी िवशे ष भे टवस्तू आणून
1
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आपला दे व परमे श्वर याच्यासाठी सप्ताहांचा सण साजरा करा. आपल्याला परमे श्वर दे वाच्या
कृपे ने िकती िमळाले याचा अं दाज घे ऊन िकती द्यायचे ते ठरवा. 11 परमे श्वराने िनवडले ल्या त्याच्या
िवशे ष िनवासस्थानी जा. ते थे तु मचा दे व परमे श्वर याच्या सािन्नध्यात सहकुटु ं ब सहपिरवार
आनं दात वे ळ घालवा. आपली मु लेबाळे , दास, गावातील ले वी, परके, अनाथ, िवधवा या सवार्न
ं ा
बरोबर घ्या. 12 तु म्ही िमसरमध्ये दास होता हे िवसरु नये म्हणून हे िवधी न चु कता पाळा.
13 खळ्यातील आिण द्राक्षकुंडामधील उत्पन्न जमा केल्यावर सात िदवसानी मं डपाचा सण साजरा
करा. 14 हा सणही मु ले आिण मु ली, दासदासी, ले वी, शहरातील वाटसरु, परके, अनाथ, िवधवा,
यां च्यासह साजरा करा. 15 तु मचा दे व परमे श्वर याने िनवडले ल्या िनवासस्थानी, त्याच्या सन्मानाथर्
सात िदवस हा सण साजरा करा. तु मच्या िपकां वर आिण तु म्ही घे तले ल्या कष्टां वर तु मचा दे व
परमे श्वर याची कृपादृष्टी आहे . ते व्हा आनं दात राहा. 16 तु मचा दे व परमे श्वर याच्या पिवत्र
िनवासस्थानी तु म्हातील सवर् पु रुषांनी वषार्तन
ू तीनदा एकत्र जमले पािहजे . बे खमीर भाकरीचा सण,
सप्ताहांचा सण आिण मं डपाचा सण हे ते तीन प्रसं ग होत. ये ताना प्रत्ये काने भे टवस्तू आणली
पािहजे . 17 प्रत्ये काने यथाशक्ती िदले पािहजे परमे श्वराने आपल्याला काय आशीवार्द िदला याचा
िवचार करून आपण काय द्यायचे ते ठरवावे .
18 तु मचा दे व परमे श्वर याने तु म्हास िदले ल्या नगरां मध्ये आपापल्या वं शाप्रमाणे न्यायाधीश
व अिधकारी यां च्या ने मणु का कराव्यात. या व्यक्तींनी नीतीने न्यायदान करावे . 19 त्यांनी ने हमी
िन:पक्षपाती असले पािहजे . त्यांनी लाच घे ऊन न्यायिनवाडा करता कामा नये . पै से पाहन
ू भल्या
भल्यांचेही डोळे िफरतात व ते िनरपराध लोकां च्या म्हणण्याचा िवपयार्स करतात. 20 चां गुलपणा
आिण िन:पक्षपातीपणा यांचीच ने हमी कास धरावी. म्हणजे तु मचा दे व परमे श्वर याने तु म्हास
िदले ला हा प्रदे श सं पादन करून ते थे तु म्ही सु खाने रहाल. 21 जे व्हा तु मचा दे व परमे श्वर यासाठी
तु म्ही वे दी उभाराल ते व्हा ितच्याशे जारी अशे रा दे वीच्या सन्मानाथर् लाकडी स्तं भ उभारू नका.
22 कोणत्याही खोट ा दै वतांसाठी स्तं भ उभारू नका. तु मचा दे व परमे श्वर ह्याला अशा गोष्टींचा
ितरस्कार वाटतो.

1

17

परमे श्वरास यज्ञात अपर्ण करायचा गोर्हा िकंवा में ढरू यां च्यात कोणते ही व्यं ग असता
कामा नये . कारण तु मचा दे व परमे श्वर ह्याला त्याचा वीट आहे . 2 तु मचा दे व परमे श्वर
ह्याने िदले ल्या नगरात राहायला लागल्यावर एखादे दृष्कृत्ये घडल्याचे तु मच्या कानावर आले .
परमे श्वराच्या कराराचा भं ग केल्याचे पाप एखाद्या स्त्रीच्या िकंवा पु रुषाच्या हातून झाल्याचे
कळले . परमे श्वराच्या आज्ञे िवरूद्ध, 3 म्हणजे आज्ञांचे उल्लघं न करून ते सूयर्, चं दर् , िकंवा
आकाशातील तांरागण इतर दै वतांची पूजा करू लागले , 4 अशी बातमी कानावर आली की तु म्ही
त्याबाबतीत कसून चौकशी करा. हे भयं कर कृत्ये इस्राएलमध्ये खरोखर घडले आहे याबद्दल
तु मची खात्री झाली, 5 तर ही दुष्कृत्ये करणार्याला स्त्री असो वा पु रुष तु म्ही त्या व्यक्तीला
िशक्षा करा. नगराच्या वे शीजवळ भर चौकात त्या व्यक्तीला आणून ितला दगड धोंड ांनी
मरे पयर्ंत मारा. 6 त्या व्यक्तीच्या दुष्कृत्याला दोन िकंवा तीन साक्षीदार असले पािहजे त. एकच
साक्षीदार असे ल तर मात्र अशी िशक्षा करु नका. 7 प्रथम साक्षीदारांनी मारायला हात उचलावा,
मग इतरांनी मारावे . अशाप्रकारे आपल्यामधून अमं गळपणा िनपटू न काढावा. 8 एखादे खूनाचे
प्रकरण, दोन व्यक्तीमधील वाद, िकंवा मारामारीत एखादा जखमी होणे अशा सारख्या काही
खटल्यांमध्ये न्यायािनवाडा करणे तु म्हास आवाक्याबाहे रचे वाटे ल, या वादांची सु नावणी चालले ली
असताना उिचत काय ते ठरवणे न्यायाधीशांना जड जाईल, ते व्हा परमे श्वराने िनवडले ल्या पिवत्र
िनवासस्थानी जावे . 9 ते थे ले वी वं शातील याजक व त्यावे ळी कामावर असले ला न्यायाधीश यांचा
सल्ला घ्यावा. या समस्ये ची सोडवणूक ते करतील. 10 परमे श्वराच्या पिवत्र िनवासस्थानी ते
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आपला िनणर्य तु म्हास सां गतील. त्यांचे म्हणणे ऐकू न तसे करा. ते जे जे करायला सां गतील ते ते
सवर् कुचराई न करता अं मलात आणा. 11 तु ला ज्या सूचना ते दे तील व जो िनणर्य तु ला सां गतील
त्याप्रमाणे कर. त्यांनी तु ला सां िगतले ल्या िनणर्यापासु न उजवीडावीकडे वळू नको. 12 जो मनु ष्य
उन्म होऊन तु झा दे व परमे श्वर ह्याचे ते थे हजर असणार्या याजकाचे व न्यायाधीशाचे ऐकणार
नाही त्यास चां गले शासन करा. त्यास मृ त्यूदंड द्या. इस्राएलातून या नीच मनु ष्याचे उच्चाटन
करा. 13 हे ऐकू न इतरांना दहशत बसे ल व घाबरुन ते पु ढे उन्म पणा करणार नाहीत.
14 तु मचा

दे व परमे श्वर दे त असले ल्या दे शात तु म्ही जात आहात. त्याचा ताबा घे ऊन तु म्ही ते थे
रहाल. मग इतर राष्ट् राप्रमाणे आपण आपल्यावर राजा ने मावा असे तु म्हास वाटे ल. 15 ते व्हा
परमे श्वराने िनवड केले ल्या व्यक्तीची तु म्ही राजा म्हणून ने मणूक करा. राजा हा तु मच्यापै कीच
असला पािहजे , परदे शी असता कामा नये . 16 त्याने स्वत:साठी अिधकािधक घोडे बाळगता कामा
नये त. घोडदळ वाढवण्यासाठी त्याने िमसरमध्ये माणसे पाठवता कामा नये त.* कारण, तु म्ही
पु न्हा माघारी िफरता कामा नये , असे परमे श्वराने बजावले आहे . 17 तसे च त्यास बर्याच िस्त्रया
असू नये त. कारण त्याने तो परमे श्वरापासून परावृ होईल. सोन्या-रुप्याचाही फार साठा त्याने
करु नये . 18 राज्य करायला लागल्यावर त्याने स्वत:साठी िनयमशास्त्राची एक नक्कल वहीत
िलहन
ू ठे वावी. याजक, ले वी यांनी आपल्याजवळ ठे वले ल्या पु स्तकातून ती करावी व जन्मभर
त्याचे अध्ययन करावे . 19 िनयमशास्त्रातील सवर् आज्ञांचे त्याने पालन करावे व अशा रीतीने तो
परमे श्वर दे वाचे भय बाळगायला िशकेल. 20 म्हणजे आपल्या प्रजे पेक्षा, भाऊबं दापे क्षा आपण
कोणी उच्च आहोत अशी जाणीव त्यास स्पशर् करणार नाही. तो िनयमांपासून िवचलीत होणार
नाही. अशाप्रकारे वागल्यास तो व त्याचे वं शज इस्राएलावर दीघर्काळ राज्य करतील.

18
1 ले वी याजकाला म्हणजे ले व्यां च्या सवर् वं शातील लोकांस इस्राएलमध्ये जिमनीत वाटा िकंवा
वतन िमळणार नाही. ते याजक म्हणून काम करतील. परमे श्वरासाठी अपर्ण केले ल्या बलींवर त्यांनी
िनवार्ह करावा. तोच त्यांचा वाटा. 2 त्यां च्या इतर भाऊबं दाप्रमाणे ले वींना जिमनीत वतन नाही.
परमे श्वराने सां िगतल्याप्रमाणे खु द्द परमे श्वरच त्यांचे वतन होय. 3 यज्ञासाठी गोर्हा िकंवा में ढरू
मारताना त्या जनावराचा खां द्याचा भाग, गालफडे व कोथळा याजकाला द्यावा. 4 धान्य, नवीन
द्राक्षरस व ते ल या आपल्या उत्पन्नातील पिहला वाटाही त्यांना द्यावा. तसे च में ढरांची पिहल्यांदा
कातरले ली लोकरही ले वींना द्यावी. 5 कारण तु म्हा सवार्ंमधून ले वी व त्याच्या वं शजांना तु मचा दे व
परमे श्वर ह्याने आपल्या िनरं तर से वेसाठी िनवडू न घे तले आहे . 6 प्रत्ये क ले वीच्या मं िदरातील
से वेच्या ठरािवक वे ळा असतील. पण दुसर्या कुठल्या वे ळेला त्यास काम करायचे असल्यास तो
करु शकतो. इस्राएलमध्ये कोणत्याही नगरात राहणारा कोणीही ले वी घर सोडू न परमे श्वराच्या
पिवत्र िनवासस्थानी ये ऊ शकतो. हे केव्हाही करायची त्यास मु भा आहे . 7 परमे श्वराची से वा
करणार्या आपल्या सवर् ले वीय बां धवांपर् माणे त्याने ही ते थे से वा करावी. 8 त्यास इतरांपर् माणे च
वाटा िमळे ल. िशवाय आपल्या कुटु ं बाच्या उत्पन्नात त्याचा वाटा असे लच.
9 तु मचा दे व परमे श्वर ह्याने िदले ल्या िठकाणी राहायला जाल ते व्हा ितकडच्या राष्ट् रां तील
लोकांपर् माणे भयं कर कृत्ये करु नका. 10 आपल्या पोटच्या मु लाबाळांचा वे दीवर बली दे ऊ नका.
ज्योितषी, चे टूक करणारा, शकुनमु हतर् पाहणारा, मां ित्रक यां च्या नादी लागू नका. 11 वशीकरण
करणार्याला थारा दे ऊ नका. तु मच्यापै की कोणीमध्यस्थ, मां ित्रक बनू नये . मृ तात्म्याशी
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िवचारणारा असू नये .
अशा गोष्टी करणार्यांचा तु मचा दे व परमे श्वर ह्याला ितरस्कार आहे .
म्हणून तर तो इतर राष्ट् रांना तु मच्या वाटे तून घालवून दे ईल. 13 तु मचा दे व परमे श्वर ह्याच्याशीच
पूणर्पणे िवश्वासू असा. 14 इतर राष्ट् रांना आपल्या भूमीतून हुसकावून लावा. ते लोक ज्योितषी,
चे टूक करणारे अशां च्या नादी लागणारे आहे त. पण तु मचा दे व परमे श्वर तु म्हास तसे करु दे णार
नाही.
12

15

परमे श्वर तु मच्यासाठी सं देष्ट ाला पाठवील. तु मच्यामधूनच तो उदयाला ये ईल. तो
माझ्यासारखा असे ल. त्याचे तु म्ही ऐका. 16 तु मच्या सां गण्यावरुनच दे व असे करत आहे . होरे ब
पवर्ताशी तु म्ही सवर् जमले ले असताना तु म्हास या पवर्तावरील अग्नीची आिण दे ववाणीची भीती
वाटली होती. ते व्हा तु म्ही म्हणालात, पु न्हा हा आमचा दे व परमे श्वर ह्याचा आवाज आमच्या कानी
न पडो. तसा अग्नीही पु न्हा दृष्टीस न पडो, नाहीतर खिचतच आम्ही मरु. 17 ते व्हा परमे श्वर मला
म्हणाला, यांचे म्हणणे ठीकच आहे . 18 मी यां च्यामधूनच तु झ्यासारखा एक सं देष्टा उभा करीन.
माझी वचने त्याच्या मु खाने ऐकवीन. माझ्या आज्ञे पर् माणे तो लोकां शी बोले ल. 19 हा सं देष्टा
माझ्या वतीने बोले ल. ते व्हा जो कोणी ते ऐकणार नाही त्यास मी शासन करीन. 20 पण हा सं देष्टा
मी न सां िगतले ले ही काही माझ्या वतीने बोलला, तर त्यास मृ त्यु दं ड िदला पािहजे . इतर दै वतां च्या
वतीने बोलणारा सं देष्टाही कदािचत उदयास ये ईल. त्यालाही ठार मारले पािहजे . 21 तु म्ही म्हणाल
की अमु क वचन परमे श्वराचे नव्हे हे आम्हास कसे कळणार? 22 तर, परमे श्वराच्या वतीने म्हणून तो
सं देष्टा काही बोलला व ते प्रत्यक्षात घडले नाहीतर समजा की ते परमे श्वराचे बोलणे नव्हते , तर
तो सं देष्टा स्वत:चे च िवचार बोलून दाखवत होता. त्यास तु म्ही घाबरायचे कारण नाही.

19
,
:
. 35:9-28;
. 20:1-9
1 तु झा दे व परमे श्वर ज्या राष्ट् रांची भूमी तु ला दे त आहे , त्या राष्ट् रांना नष्ट केल्यावर त्यां च्या
प्रदे शाचा तू ताबा घे तल्यानं तर, त्यां च्या जागी त्यांची नगरे आिण घरे तु म्ही ताब्यात घ्याल, 2 ते व्हा
तु झा दे व परमे श्वर जो दे श तु ला दे त आहे त्यामध्ये तीन नगरे तु म्ही राखून ठे वा. 3 म्हणजे कोणाच्या
हातून मनु ष्यवध झाल्यास त्यास ते थे पळू न जाता यावे म्हणून रस्ते तयार कर, आिण जो प्रदे श
तु झा दे व परमे श्वर तु ला दे त आहे त्या दे शाचे तू तीन भाग कर. 4 मनु ष्यवध करून या तीनपै की
एका नगरात आश्रयाला ये णार्याबद्दल िनयम असा: पूवीर्चे वै र नसताना जर कोणी चु कू न आपल्या
शे जार्याला ठार मारले तर त्याने ये थे जावे . 5 उदाहरणाथर्, एखादा मनु ष्य लाकडे तोडायला त्याच्या
शे जार्याबरोबर जं गलात गे ला. ते थे झाडावर कुर्हाड चालवत असताना चूकून कुर्हाडीचे पाते
दांड ापासून िनसटले आिण ते नक्की दुसर्यावर पडू न तो मे ला. अशावे ळी कुर्हाड चालवणार्याने
यापै की एखाद्या नगराच्या आश्रयाला जाऊन आपले प्राण वाचवावे . 6 हे नगर फार दरू असे ल
तर त्यास ते थपयर्ंत पोचता ये णार नाही. मृ ताचा जवळचा नाते वाईक त्याचा पाठलाग करील
व त्यास त्या नगरात पोचण्यापूवीर्च गाठे ल. आिण रागाच्या भरात त्याचा वध करील. खरे
पाहता त्या मनु ष्याच्या हातून वै र नसताना मनु ष्य हत्या झाली होती ते व्हा तो प्राणदं डाला पात्र
नव्हता. 7 म्हणून मी तु ला ही आज्ञा करतो अशी तीन नगरे स्वत:साठी राखून ठे व. 8 तु मच्या
प्रदे शाचा िवस्तार करण्याचे तु मचा दे व परमे श्वर ह्याने तु मच्या वशं जाना शपथ िदल्याप्रमाणे ,
त्यांना वचन िदले ला सवर् प्रदे श तो तु म्हास दे ईल. 9 तु मचा दे व परमे श्वर ह्याजवर प्रीती करा व
त्याने दाखवले ल्या मागार्त िनयमीत चालत जा. मी िदले ल्या या आज्ञा तु म्ही पूणर्पणे पाळल्यात
तर मग परमे श्वराने तु मच्या प्रदे शाचा िवस्तार केला की तु म्ही पिहल्या तीन नगरां च्या भरीला
आश्रयासाठी आणखी तीन नगरे िनवडा. 10 म्हणजे तु मचा दे व परमे श्वर तु म्हास दे णार असले ल्या
भूमीवर िनदोर्ष मनु ष्यांचा रक्तपात होणार नाही आिण अशा हत्ये चे दोष तु म्हास लागणार नाही.
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पण द्वे षापोटीही एखादा मनु ष्य सं धीची वाट पाहत लपूनछपून दुसर्याच्या िजवावर उठे ल,
त्याच्यावर प्राणघातक हल्ला करून या नगरात पळू न गे ला. 12 अशावे ळी त्याच्या नगरातील
विडलधार्यांनी माणसे पाठवून त्यास ते थन
ू बाहे र काढावे व मृ ताच्या नाते वाईकां च्या हवाली करावे .
म्हणजे त्यास मृ त्यूची िशक्षा झाली पािहजे . 13 त्या मनु ष्यावर दया दाखवू नका परं तु िनरपराध
मनु ष्याच्या हत्ये चा दोष इस्राएलातून पु सून टाक म्हणजे तु झे कल्याण होईल. 14 शे जार्याच्या
जिमनीची सीमा खूण काढू नको. पूवीर्च्या लोकांनी त्या सीमा आखले ल्या आहे त. हे तु मचा दे व
परमे श्वर ह्याने तु मच्या वाट ाला जे वढे वतन िदले त्याच्या या खूणा आहे त.
15 एखाद्याने

काही गु न्हा िकंवा अपराध केला तर, अपराधाचा आरोप कोणावर असे ल तर त्यास
दोषी ठरवायला एक साक्षीदार पु रे सा नाही. त्याने खरे च गु न्हा केला आहे हे ठरवायला दोन िकंवा
तीन साक्षीदार तरी हवे तच. 16 अमक्याच्या हातून अपराध घडला आहे असे एखादा साक्षीदार
द्वे षबु द्धीने , मु द्दाम खोटे सां गू शकतो. 17 अशावे ळी त्या दोघांना परमे श्वरासमोर म्हणजे ते थे जे
याजक व न्यायाधीश त्यावे ळी असतील त्यां च्यापु ढे उभे करावे . 18 मग न्यायाधीशांनी त्याबाबत
कसून चौकशी केली पािहजे . त्यातून साक्षीदाराचा आपल्या बं धुिवरोधात खोटारडे पणा उघडकीला
आला, 19 तर मग तु म्ही त्यास तीच िशक्षा करावी जी त्यास आपल्या बं धल
ू ा जे शासन व्हावे असे
वाटत होते . अशा रीतीने आपल्यामधून नीच वृ ीचा नायनाट करा 20 हे ऐकू न इतरांना भीती वाटे ल
आिण ते थन
ू पु ढे तु मच्यामध्ये असे वाईट घडणार नाही. 21 तू दया दाखवू नये . कोणी कोणाचा
जीव घे तल्यास त्यालाही दे हान्ताचे शासन द्यावे . डोळ्याबद्दल डोळा, दाताबद्दल दात, हाताच्या
बदल्यात हात आिण पायाच्या बदल्यात पाय असा दं ड करावा.

20
शत्रूवर चाल करून जाल ते व्हा त्यांचे घोडे , रथ आिण तु मच्यापे क्षा मोठे सै न्य पाहन
ू
घाबरुन जाऊ नका. कारण ज्याने तु म्हास िमसरमधून बाहे र काढले तो परमे श्वर दे व तु मच्याबरोबर
आहे . 2 तु म्ही यु द्धावर जाल ते व्हा तु मच्या याजकाने आपल्या सै न्याकडे ये ऊन त्यां च्याशी बोलणे
करावे . 3 ते अशी, “������� �����, ऐका. तु म्ही आज शत्रूवर चाल करून जात आहात.
ते व्हा आपले धै यर् गमावू नका. भयभीत होऊ नका. मन कचरू दे ऊ नका, िभऊ नका, थरथर
कापू नका शत्रूला पाहन
ू घाबरु नका. 4 कारण तु म्हास दे व परमे श्वर ह्याची साथ आहे . शत्रू
िवरूद्ध लढाई करायला तसे च िवजय िमळवायला तो तु म्हास मदत करणारा आहे .” 5 मग ले वी
अिधकार्यांनी सै न्याला असे सां गावे , “���� �� ������ ���� ������ ����� ����
���� ��� ���� �������� ��� ��? त्याने परत जावे . कारण तो यु द्धात मरण पावल्यास
दुसरा कोणी गृ हप्रवे श करील. 6 द्राक्षमळा लावून अजून त्याची तोडणी केली नाही, फळ चाखले
नाही असा कोणी आहे काय? त्याने माघारी जावे कारण तो यु द्धात मरण पावल्यास दुसराच कोणी
त्याच्या मळ्यातील फळे खाईल. 7 तसे च, पत्नीला मागणी घालून अजून लग्न केले ले नाही असा
कोणी असल्यास त्याने परत जावे . कारण तो यु द्धात कामी आल्यास त्याच्या वाग्द वधूशी दुसरा
कोणी लग्न करील.” 8 त्या ले वी अिधकार्यांनी पु ढे हे ही सां गावे की “������ � ����������
����� ���� ������� ������ ��� ��� ����. नाहीतर त्याच्यामु ळे इतरांचेही हृदयाचे
अवसान गळे ल.” 9 अशाप्रकारे सै न्याशी सं भाषण केल्यानं तर अिधकार्यांनी से नापतींची ने मणूक
करावी. 10 तु म्ही एखाद्या नगरावर चाल करून जाल ते व्हा प्रथम शांतते च्या तहाची बोलणी करून
पाहा. 11 त्यांनी तु मच्या बोलण्याला शांतीने उ र दे ऊन नगराचे दरवाजे उघडले तर ते थील सवर्
प्रजा तु मची गु लाम होईल व तु मची से वाचाकरी करील. 12 पण त्यांनी तु मची तहाची बोलणी
फेटाळू न लावली आिण ते यु द्धाला सज्ज झाले तर मग नगराला वे ढा घाला. 13 आिण तु मचा
दे व परमे श्वर ते तु मच्या हाती दे ईल ते व्हा ते थील सवर् पु रुषांना तलवारीने ठार करा. 14 पण त्या
1 तु म्ही
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नगरातील िस्त्रया, मु ले, गु रे ढोरे इत्यादी लूट स्वत:साठी घ्या. तु मचा दे व परमे श्वर ह्याने िदले ल्या
या लु टीचा उपभोग घ्या. 15 तु मच्यापासून फार लांब असणार्या व तु मच्या प्रदे शाबाहे र असणार्या
नगरांबाबत असे करण्यात यावे . 16 पण तु मचा दे व परमे श्वर तु म्हास दे णार असले ल्या प्रदे शातील
नगरे तु म्ही ताब्यात घ्याल ते व्हा ितथे मात्र कोणालाही िजवं त ठे वू नका. 17 िह ी, अमोरी, कनानी,
पिरज्जी, िहव्वी, यबूसी अशा एकू ण एक सवार्च
ं ा तु मचा दे व परमे श्वर ह्याच्या आज्ञे पर् माणे समूळ
नाश करा. 18 नाहीतर आपापल्या दै वतांची पूजा करताना ते ज्या अमं गळ गोष्टी करतात त्या ते
तु म्हास िशकवतील आिण तसे करणे आपला दे व परमे श्वर ह्याच्या दृष्टीने पाप आहे . 19 यु द्धात
एखाद्या नगराला तु म्ही फार काळ वे ढा घालून रािहलात तर ते थील फळझाडां वर कुर्हाड चालवू
नका. त्यांची फळे अवश्य खा पण झाडे तोडू नका. त्यां च्याशी यु द्ध पु कारायला ती झाडे काही
तु मची शत्रू नाहीत. 20 पण ज्यांना फळ ये त नाहीत ती झाडे तोडलीत तरी चालतील. यु द्ध चालू
असे ल ते नगर पडे पयर्ंत यु द्धासाठी लागणारी तटबं दी बनवायला त्या लाकडाचा उपयोग हवा तर
करा.

21
1 तु मचा दे व परमे श्वर तु म्हास दे णार असले ल्या प्रदे शात एखाद्याचा उघड ावर खून झाले ला
आढळला आिण त्यास कोणी मारले हे कळाले नाही 2 तर तु मच्यापै की वडीलधारे आिण न्यायाधीश
यांनी पु ढे ये ऊन मृ तदे हापासून सभोवर पसरले ल्या गावांचे अं तर मोजावे . 3 मग जो गाव प्रेताच्या
सवार्त जवळचा असे ल ते थील विडलधार्यांनी आपल्या कळपातील एक कालवड िनवडावी.
कधीही कामाला न जु ं पले ली व अजून न व्यायले ली अशी ती गाय असावी. 4 मग वडीलधार्याने
कालवड वाहता झरा असले ल्या खोर्यांत आणावी. हे खोरे कधी पे रणी, नां गरणी न झाले ले असावे .
अशा िठकाणी तीची मान कापावी. 5 ते व्हा ले वी वं शातील याजकांनी यावे ळी ितथे असावे . आपली
से वा करून घ्यायला आिण आपल्या वतीने लोकांस आशीवार्द द्यायला तु मचा दे व परमे श्वर ह्याने
त्यांची याजक म्हणून िनवड केली आहे . प्रत्ये क वादात िकंवा मारामारीत ते िनवाडा करतील. 6 मग
त्या खोर्यात, मृ ताच्या जवळच्या नगरातील वडील मनु ष्यांनी, कालवड मारल्यावर ितच्यावर
आपले हात धु वावे . 7 व स्पष्ट म्हणावे या व्यक्तीला “������ ����� ��� ��� ����.
ही घटना घडताना आम्ही पािहली नाही. 8 हे परमे श्वरा, ज्या इस्राएल लोकांचा तू उद्धार केला
आहे स. आम्हास शु द्ध कर. एका िनरपराध व्यक्तीच्या हत्त्ये बद्दल आम्हास दोषी धरु नकोस. त्या
िनरपराध व्यक्तीच्या हत्ये चा दोष राहू दे ऊ नको. या रक्तपाताच्या दोषाची त्यांना क्षमा केली
जावो.” 9 याप्रमाणे परमे श्वराच्या दृष्टीने जे योग्य ते करून तु म्ही आपल्यामधून या िनरअपराध
मनु ष्याच्या हत्ये चा दोष तू काढून टाकावा.

10 जे व्हा

तू आपल्या शत्रूशी यु द्ध करायला जाशील व दे व परमे श्वर ह्याच्या साहाय्याने तु म्ही
शत्रूला पराभूत कराल व त्यांना बं दीवान कराल. 11 ते व्हा बं िदवानात एखादी सुं दर स्त्री पाहन
ू
ितच्यावर तू मोहीत झालास आिण लग्न करावे असे एखाद्याला वाटल्यास. 12 ते व्हा त्याने ितला
आपल्या घरी आणावे . ितने आपले केशवपन करावे व नखे कापावी. 13 ितचे पिहले , यु द्धकैदीचे
द्योतक असले ले वस्त्रही काढून टाकावे . आपल्या आईवडीलांपासून दुरावल्याबद्दल ितने पूणर्
मिहनाभर त्याच्या घरी शोक करावा. मग त्याने ितच्याजवळ जावे . म्हणजे तो ितचा पती व
ती त्याची पत्नी होईल. 14 पु ढे त्यास ती आवडली नाहीतर त्याने घटस्फोट दे ऊन ितला मु क्त
करावे . पण ितला पै से दे ऊन िवकू नये . ितला गु लाम म्हणून त्याने वागवता कामा नये . कारण त्याने
ितच्याशी शरीरसं बंध ठे वला होता.
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एकीवर दुसरीपे क्षा जास्त प्रेम असे ल. दोघींना
मु ले असतील. पण नावडतीचा मु लगा सगळ्यात मोठा असे ल. 16 तर तो आपल्या मु लांना आपली
सं प ी त्याचे वतन म्हणून वाटू न दे ईल ते व्हा नाआवडतीचा मु लगा ज्ये ष्ठ असताना त्याऐवजी
आपल्या मालम े ची वाटणी करताना, त्याने आपल्या आवडतीच्या मु लाला जे ष्ठत्वाचा हक्क दे ऊ
नये . 17 त्याने आपल्या ज्ये ष्ठ पु त्र नावडतीचा मु लगा असला तरी त्याचा स्वीकार केला पािहजे .
तसे च आपल्या एकंदर मालम े तील दुप्पट वाटा त्यास िदला पािहजे . कारण तो ज्ये ष्ठ पु त्र आहे .
व त्यालाच जे ष्ठपणाचा हक्क आहे .
15 एखाद्याला दोन िस्त्रया असतील आिण त्याचे

18 एखाद्याचा

मु लगा हट् टी व बं डखोर, अिजबात न ऐकणारा, आईबापांना न जु मानणारा असे ल
िशक्षा केली तरी त्यांचे ऐकत नसे ल. 19 अशावे ळी आईवडीलांनी त्यास गावच्या चावडीवर
वडीलधार्यांपुढे न्यावे . 20 या शहरातल्या वडीलधार्यानी त्यांनी सां गावे की, हा उद्दाम व बं डखोर
आहे . तसे च तो खादाड व मद्यपी आहे . 21 यावर त्या गावातील मनु ष्यांनी या मु लाला दगडांनी
मरे पयर्ंत मारावे . असे केल्याने तु म्ही हे पाप आपल्यामधून काढून टाकाल. इस्राएलमधील इतर
लोकां च्या कानावर ही गोष्ट गे ली की ते घाबरुन राहतील.
22 एखाद्याचा अपराध मु त्यु दं ड िमळण्याइतका मोठा असे ल, अशावे ळी त्याच्या दे हां तानं तर लोक

त्याचे प्रेत झाडाला टां गतील, 23 ते व्हा ते रात्रभर झाडावर टां गले ले राहू दे ऊ नका. त्याच िदवशी
कटाक्षाने त्याचे दफन करा. कारण झाडाला टां गले ल्या मनु ष्यावर दे वाचा शाप असतो. तु मचा दे व
परमे श्वर तु म्हास दे णार असले ली भूमी अशी िवटाळू नका.
1 आपल्यापै की

22

कोणाचा बै ल िकंवा में ढरू मोकाट भटकले ले आढळले तर ितकडे दुलर्क्ष न करता
ते त्याच्या मालकाकडे पोचते करा. 2 तो बं ध ू जर जवळपास राहत नसे ल िकंवा कोण आहे ते माहीत
नसे ल तर त्या जनावराला आपल्या घरी आणा. त्याचा मालक शोध करत आला की त्याचे त्यास
परत कर. 3 कोणाचे गाढव, कपडे िकंवा इतर कोणतीही वस्तू अशी इकडे ितकडे िदसली तरी असे च
करा, व त्या शे जार्याला मदत कर. 4 कोणाचे गाढव िकंवा बै ल रस्त्यात पडले ले आढळले तर
ितकडे दुलर्क्ष करु नका. त्यास उठवून उभे राहायला मदत करा. 5 बायकांनी पु रुषांचा िकंवा पु रुषांनी
बायकांचा पे हेराव करु नये . तु मचा दे व परमे श्वर ह्याला तसे करणार्या प्रत्ये काचा िवट आहे .
6 वाटे त तु म्हास झाडावर िकंवा जिमनीवर पक्षयाचे घरटे आढळले आिण मादी अं डी उबवत िकंवा
िपल्लां वर बसले ली िदसली तर िपल्लांसकट ितला ने ऊ नका. 7 हवी तर फक्त िपल्ले घ्या पण आईला
सोडा. हे िनयम पाळले त तर तु मचे कल्याण होईल व तु म्ही िचरायू व्हाल. 8 नवीन घर बां धले त तर
त्याच्या छताला कठडा अवश्य करा. म्हणजे वरुन तोल जाऊन कोणी पडल्यास त्याच्या हत्ये चे
पातक तु म्हास लागणार नाही. 9 द्राक्षमळ्यात इतर धान्याचे िबयाणे पे रू नये . त्यामु ळे सं पण
ू र्
कापणी पिवत्र िठकाणी िदली जाईल. धान्य आिण द्राक्षे यापै की काहीच तु म्हास वापरता ये णार
नाही*. 10 बै ल आिण गाढव एका नां गराला जु ं पू नका. 11 लोकर आिण ताग यां च्या िमश्र िवणीचे
वस्त्र वापरू नका. 12 वे गवे गळे धागे एकत्र करून त्यांचे गोंडे आपल्या पांघरायच्या वस्त्राला
चारीही टोकांना लावा.
13

एखाद्या मनु ष्यास लग्न केल्यावर पत्नीशी शरीरसं बंध ठे वल्यावर काही काळानं तर पत्नी
आवडे नाशी झाली आिण 14 मी या स्त्रीशी लग्न केले पण ती कुमारी नसल्याचे आमच्या
शरीरसं बंधाच्या वे ळी मला आढळू न आले असा खोटा आरोप त्याने ितच्यावर ठे वला तर लोकांमध्ये
ितची बदनामी होईल. 15 ते व्हा त्या मु लीच्या आईवडीलांनी ितच्या कौमायार्चा पु रावा घे ऊन
गावच्या चावडीवर वडीलधार्या पं चाकडे जावे . 16 मु लीच्या विडलाने विडलांस म्हणावे या
*
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पु रुषाशी माझ्या मु लीचे लग्न लावून िदले आहे . पण आता ती त्यास नकोशी झाली आहे .
17 त्याने ितच्यावर भलते सलते आरोप केले आहे त. आिण हा म्हणतो की कौमायार्ची लक्षणे
ितच्या ठायी आढळली नाहीत. पण हा घ्या माझ्या मु लीच्या कौमायार्चा पु रावा, असे मु लीच्या
विडलांनी ते थे सां गन
ू , त्या गावच्या मं डळींना ती चादर दाखववावी. 18 यावर गावच्या विडलांनी
त्या नवर्याला धरुन िशक्षा करावी. 19 त्यास शं भर शे केल दं ड वसु ल करावा. एका इस्राएल
कन्ये वर ठपका ठे वून ितची बदनामी केल्याबद्दल ही रक्कम त्याने मु लीच्या वडीलांना द्यावी. त्याने
पत्नी म्हणून ितचा िस्वकार केला पािहजे . तसे च जन्मभर त्याने ितचा त्याग करता कामा नये .
20 पण पत्नीबद्दल नवर्याने केले ला आरोप खराही असू शकतो. ितच्या कौमायार्चा पु रावा ितचे
आईवडील दाखवू शकले नाहीत तर; 21 गावातील ज्ये ष्ठ मं डळींनी ितला आपल्या विडलां च्या
घराच्या दारापाशी आणावी आिण गावकर्यांनी ितला मरे पयर्ंत दगडांनी मारावे . कारण ितने
इस्राएलमध्ये ही मूखर्पणाची गोष्ट केली आहे . आपल्या विडलां च्या घरी असतानाचे ितचे वतर्न
वे श्ये समान आहे . हा कलं क आपल्यामधून तु म्ही धु वन
ू काढलाच पािहजे . 22 एखाद्या पु रुषाचे
ु
दसर्या िववािहत स्त्री बरोबर लैं िगक सं बंध असतील तर दोघांनाही मृ त्यु दं ड द्यावा. आिण
इस्राएलातून या दुराचाराचे िनमूलर्न करावे . 23 एखाद्या कुमािरकेची मागणी झाले ली असताना
गावातील दुसर्या एखाद्या पु रुषाने ितच्याशी लैं िगक सं बंध ठे वले ले आढळले तर 24 त्या दोघांना
गावाच्या वे शीपाशी भर चौकात आणून दगडांनी मरे पयर्ंत मारावे ती दुसर्याची पत्नी होणार होती.
ितच्याशी शरीरसं बधं ठे वल्याबद्दल पु रुषाला आिण गावांत असून मदतीसाठी आरडाओरडा केला
नाही म्हणून त्या मु लीला मरे पयर्ंत दगडांनी मारावे . अशाप्रकारे आपल्या लोकांमधून हा दुराचार
िनपटू न टाकावा. 25 पण अशा वाग्द मु लीला एखाद्याने रानात गाठले आिण ितच्यावर बलात्कार
केला तर मात्र फक्त त्या पु रुषाला मारावे . 26 त्या मु लीला काही करु नये . दे हांत शासन व्हावे
असा गु न्हा ितने केला नाही. कोणी आपल्या शे जार्यावर चालून जाऊन त्याचा जीव घ्यावा
तसे च हे झाले . 27 त्यास ही मु लगी रानात आढळली, त्याने ितच्यावर हात टाकला. कदािचत्
ितने मदतीसाठी हाका मारल्याही असतील पण ितच्या बचावासाठी ितथे कोणी नव्हते . ते व्हा
ितला िशक्षा करु नये . 28 वाग्द झाले ली नाही अशी कुमािरका कोणाला आढळली आिण त्याने
ितच्यावर बलात्कार केला हे लोकांनी पािहल्यास 29 त्याने मु लीच्या वडीलांना पन्नास शे केल रुपे
द्यावी. आता ती त्याची पत्नी झाली. कारण त्याने ितच्याशी शरीरसं बंध ठे वल्याचे पाप केले आहे .
तो आता ितचा जन्मभर त्याग करु शकत नाही. 30 “������ ��������� ������� ���
���� ���� ��������� ������� ���� ���� ���.”

23
1 जो

भग्नांड िकंवा ज्याचे िलं ग छे दन झाले आहे त्यास परमे श्वराच्या सभे त सहभागी होण्यास
मनाई आहे . 2 जारजाने परमे श्वराच्या सभे त सहभागी होऊ नये . त्याच्या दहाव्या िपढीपयर्ंत ही
मनाई आहे . 3 अम्मोनी आिण मवाबी यांनी परमे श्वराच्या मे ळ्यास ये ऊ नये व त्यां च्या पु ढच्या दहा
िपढ ांनीही इस्राएलांबरोबर सभे त सामील होऊ नये . 4 कारण तु मच्या िमसरपासूनच्या प्रवासात
तु म्हास अन्नपाणी दे ण्यास त्यांनी नकार िदला होता. तसे च अराम नईराईम ये थील पथोर नगराचा
बौराचा मु लगा बलाम ह्याला पै से दे ऊन त्यांनी त्यास तु म्हास शाप द्यायला लावले . 5 तु मचा दे व
परमे श्वर ह्याने मात्र बलामचे ऐकले नाही. उलट त्या शापाचे रुपांतर आशीवार्दात केले . कारण
तु मचा दे व परमे श्वर याची तु मच्यावर प्रीती होती. 6 तु म्ही िजवं त असे पयर्ंत त्यांची शांती व
भरभराट करायला बघू नका. 7 अदोमी लोकांचा कधीही ितरस्कार करु नका. कारण ते तु मचे आप्त
आहे त. तसे च िमसरी लोकांचा द्वे ष करु नका. कारण त्यां च्या दे शात तु म्ही उपरे होतात. 8 त्यां च्या
ितसर्या िपढीपासूनच्या लोकांस इस्राएलांबरोबर परमे श्वराच्या सभे त सहभागी व्हायला हरकत
नाही.
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9 यु द्धावर छावणीत असताना जे जे म्हणून अशु द्धकारक त्यापासून दर
ू राहा. 10 एखाद्याला रात्री
अशु द्धता प्राप्त झाल्यास त्याने छावणीच्या बाहे र जावे . छावणीत राहू नये त्याने छावणीच्या
आत ये वू नये . 11 मग सं ध्याकाळ जवळ आली म्हणजे त्याने स्नान करावे . आिण सूयार्स्त
झाल्यावरच परत छावणीत यावे . 12 प्रातिवर्धींसाठी छावणीच्या बाहे र एक जागा असावी.
13 आपल्या शस्त्रांबरोबरच खणण्यासाठी म्हणून एक कुदळ असावी. प्रातिवर्धीस बसण्यापूवीर् एक
खड् डा खणावा व िवधी आटोपल्यावर त्यावर माती पसरुन तो झाकू न टाकावा. 14 कारण तु मच्या
सं रक्षणासाठी आिण तु मच्याद्वारे शत्रूचा पराभव करण्यासाठी तु मचा दे व परमे श्वर तु मच्यासोबतच
राहणार आहे . ते व्हा छावणी पिवत्र असावी. नाहीतर काही िकळसवाण्या गोष्टी पाहन
ू तो तु म्हास
सोडू न जायचा.
15 एखादा गु लाम कधी त्याच्या मालकाकडू न पळू न जाऊन तु मच्याकडे आला तर त्यास
मालकाच्या स्वाधीन करु नका. 16 त्यास आपल्या िनवडीनु सार त्यास तु मच्या वे शीमध्ये हव्या
त्या गावात राहू द्या. त्यास जाच करु नका. 17 इस्राएलाच्या स्त्रीयांपैकी कोणीही वे श्या होऊ
नये आिण इस्राएली पु त्रापै की कोणासही पु मै थुनास वाहू नये . 18 पु रुष िकंवा स्त्रीवे श्ये च्या
कमाईचा पै सा तु मचा दे व परमे श्वर ह्याच्या पिवत्र िनवासस्थानी, नवस फेडण्याच्या कामासाठी
वापरला जाणार नाही याची दक्षता घ्या. कारण तु मचा दे व परमे श्वरास अशा व्यक्तीचा िवट
आहे . 19 आपल्या इस्राएल बां धवांपैकी कोणाला काही उसने िदल्यास त्यावर व्याज लावू नका.
पै सा, अन्नधान्य िकंवा कोणत्याही व्याज लावता ये ण्यासारख्या गोष्टीवर व्याज आकारू नका.
20 परक्याकडू न व्याज घे तले तरी चाले ल. पण आपल्याच बां धवाला व्याज लावू नका. हे िनयम
पाळले त तर, ज्या दे शात तु म्ही राहणार आहात ते थे हाती घे तले ल्या प्रत्ये क कायार्त तु म्हास
तु मचा दे व परमे श्वर ह्याचा आशीवार्द िमळे ल. 21 तु मचा दे व परमे श्वर ह्याला नवस बोललात तर
तो फेडायला उशीर करु नका. कारण तु मचा दे व परमे श्वर तु म्हास त्याचा जाब िवचारील. नवस
फेडला नाहीत तर पाप लागे ल. 22 पण नवस बोललाच नाहीत तर पाप लागणार नाही. 23 जे
वचन तु म्ही दे ता ते पाळत जा. तु मचा दे व परमे श्वर तु म्हास काही नवस बोला असे म्हणत नाही.
तु म्ही स्वखु शीने तो बोलता ते व्हा त्याप्रमाणे वागा. 24 दुसर्याच्या द्राक्षमळ्यातून जात असताना
वाटल्यास हवी िततकी द्राक्षे खा पण टोपलीत घालून बरोबर घे ऊन जाऊ नका. 25 आपल्या
शे जार्याच्या शे तातून जाताना धान्याची कणसे खु डून खाऊ शकता पण आपल्या शे जार्याच्या
उभ्या िपकास िवळ्याने कापून ने ऊ नका.

24
1 एखाद्याला

लग्नानं तर आपल्या पत्नीच्या सं बंधाने एखादी अयोग्य गोष्ट कळली व ती त्यास
आवडे नाशी झाली तर त्याने ितला घटस्फोट िलहन
ू द्यावा; मग ितला घराबाहे र काढावे . 2 त्याच्या
घरातून बाहे र पडल्यावर हवे तर ितने दुसरा पती करावा. 3 त्यातून समजा असे झाले की या
पतीचीही ितच्यावर इतराजी झाली आिण त्याने ितला घटस्फोट िलहन
ू िदला तर मात्र त्याने ितला
सोडल्यावर पु न्हा पिहल्या पतीने ितच्याशी लग्न करु नये . िकंवा हा दुसरा पती मरण पावला तर
पिहल्या नवर्याने पु न्हा ितच्याशी लग्न करु नये . 4 कारण ती आता भ्रष्ट झाले ली आहे . ितच्याशी
पिहल्या नवर्याने पु न्हा लग्न करणे या गोष्टीचा तु मचा दे व परमे श्वर ह्याला वीट आहे . तु मचा दे व
परमे श्वर तु म्हास दे णार असले ल्या या प्रदे शात असे पाप करु नका. 5 एखाद्याचे नु कते च लग्न
झाले असे ल तर त्यास सै न्यात मोिहमे वर पाठवू नये . तसे च त्याच्यावर िवशे ष कामिगरी सोपवू
नये . नववधूला सु खी ठे वण्यासाठी वषर्भर घरीच राहण्याची मोकळीक त्यास द्यावी.
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6 कोणाला काही उसने िदल्यास त्याबद्दल जाते िकंवा जात्याची तळी गाहाण म्हणून ठे वून
घे ऊ नये , नाहीतर त्याचा जीवच गहाण ठे वून घे तल्यासारखे होईल. 7 कोणी आपल्या इस्राएली
बां धवाचे अपहरण केले आिण गु लाम म्हणून त्याची िवक् री केली तर त्या पळवणार्या मनु ष्यास ठार
करावे व आपल्यामधून अशा दुष्कृत्याचे िनमूर्लन करावे . 8 कोणाला महारोग झाल्याचे आढळले
तर ले वी याजकाने सां िगतले ल्या सवर् गोष्टींचे काटे कोर पालन करा. माझ्या आज्ञे पर् माणे याजक
सां गतील ते ऐका. 9 िमसरमधून बाहे र पडल्यावर पु ढच्या प्रवासात िमयार्मचे तु मचा दे व परमे श्वर
ह्याने काय केले ते चां गले लक्षात असू द्या. 10 तु म्ही आपल्या शे जार्याला कोणत्याही प्रकारचे कजर्
द्याल ते व्हा तारण िमळवायला त्याच्या घरात िशरू नका. 11 बाहे रच थांबा. मग ज्याला तु म्ही कजर्
िदले आहे तो आत जाऊन गहाण ठे वण्याची वस्तू घे ऊन ये ईल. 12 तो फार गरीब असला तर दुसरे
काहीच त्याच्याजवळ गहाण ठे वण्यासारखे नसल्यामु ळे आपले कपडे आणील. तर ते वस्त्र अं गावर
घे ऊन झोपू नका. 13 त्यास रोजच्या रोज सं ध्याकाळ झाली की दे त जा म्हणजे त्यास पु रे से अं थरुन
पांघरुण िमळे ल. त्याबद्दल तो तु म्हास आशीवार्द दे ईल. तु मचा दे व परमे श्वर ह्याच्या दृष्टीने हे तु मचे
वागणे न्यायीपणाचे व उिचत होय. 14 तु मच्याकडे काम करणार्या गरीब आिण गरजू नोकरांचे शोषण
करु नका. मग तो इस्राएली बां धव असो की तु मच्या गावात राहणारा कोणी परकीय असो. 15 त्यास
रोज सूयार्स्तापूवीर् त्याचा रोजगार दे त जा. कारण हातावर पोट असल्यामु ळे त्याचा उदरिनवार्ह या
पै शावरच होतो. तु म्ही मजु री िदली नाहीत तर तो परमे श्वराकडे आपले गार्हाणे सां गेल आिण तु म्ही
पापाचे धनी व्हाल. 16 मु लां च्या वागणु कीची िशक्षा म्हणून आई-वडीलांना दे हान्तशासन होऊ नये .
तसे च आई-वडीलां च्या दुष्कृत्याची सजा म्हणून मु लांना ठार करु नये . ज्याच्या त्याच्या दुष्कृत्याची
सजा ज्याला त्यास िमळावी. 17 गावातील परकीय आिण अनाथ यांना उिचत वागणूक िमळावी.
िवधवे चा कपडाल ा गहाण ठे वून घे ऊ नये . 18 िमसरमध्ये तु म्ही गरीब गु लाम होतात आिण तु मचा
दे व परमे श्वर ह्याने तु म्हास ते थन
ू सोडवून मु क्त केले हे लक्षात ठे वा. दीन दुबळ्यां शी असे वागा
हे मी एवढ ासाठी तु म्हास सां गत आहे . 19 शे तातील पीक कापताना एखादी पें ढी ितथे च रािहली
तर ती आणायला परत जाऊ नका. अनाथ, उपरे िवधवा ह्याच्यासाठी ती राहू द्या. त्यांना थोडे
धान्य िमळाले तर तु म्हास तु मच्या प्रत्ये क कायार्त तु मचा दे व परमे श्वर ह्याचा आशीवार्द िमळे ल.
20 जै तन
ू वृ क्षां च्या फळांसाठी झाडणी कराल ते व्हा डहाळ्यांमध्ये कुठे फळे रािहली आहे त का हे
पु न्हा शोधू नको. ती अनाथ, परके, िवधवा यां च्यासाठी राहू दे . 21 द्राक्षमळ्यातून द्राक्षे खु डताना
उरली तर ती द्राक्षे पु न्हा तोडू नको ती अनाथ, परके, व िवधवा त्यां च्यासाठीच राहू दे . 22 तु म्हीही
िमसरमध्ये गरीब गु लाम होता म्हणून मी तु म्हास हे करायला सां गत आहे . त्याची आठवण ठे वा
आिण गिरबांसाठी एवढे करा.

1 लोकां मध्ये

25

वाद झाल्यास ते न्याय मागण्यासाठी आले तर न्यायाधीशांनी त्यांचा न्याय करावा.
िनदोर्ष्याला िनदोर्ष ठरवावे आिण दोष्याला दोषी ठरवावे . 2 दोषी व्यक्ती फटक्यां च्या िशक्षे ला
पात्र ठरल्यास न्यायाधीशाने त्यास पालथे पाडावे व आपल्या समक्ष त्यास फटके मारुन घ्यावे त.
फटक्यांची सं ख्या गु न्ह्याच्या प्रमाणात असावी. 3 चाळीस फटक्यां च्यावर कोणालाही िशक्षा होऊ
नये . त्याच्यापे क्षा अिधक मारल्यास तु झ्या बां धवाची तु झ्या दे खत अप्रितष्ठा होईल. 4 धान्याची
मळणी करताना बै लाला मु सके बां ध ू नका.
5

दोन भाऊ एकत्र राहत असले आिण त्यातला एक मूलबाळ व्हायच्या आधीच वारला तर
त्याच्या पत्नीने कुटु ं बाबाहे रच्या कोणा परपु रुषाशी लग्न करु नये . िदराने च ितच्याशी लग्न करावे
व िदराचे कतर्व्य बजावावे . 6 यानं तर ितला जो पिहला मु लगा होईल त्याने ितच्या मृ त पतीचे नाव
पु ढे चालवावे . म्हणजे त्याचे नाव इस्राएलातून पु सले जाऊ नये . 7 त्या मृ त व्यक्तीच्या भावाने
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आपल्या िवधवा भावजयीशी लग्न करण्याचे नाकारले तर ितने गावाच्या वे शीपाशी वडीलधार्या
पं चांकडे जावे व सां गावे की “���� ��� �������� ������ ��� �������������
������� ���� ���� ����. िदराच्या कतर्व्याला अनु सरुन तो माझ्याशी वागत नाही.”
8 अशावे ळी विडलांनी त्याच्या नगराच्या लोकांस बोलावून त्याच्याशी बोलावे . यावरही तो
ऐकायला तयार नसे ल, ितच्याशी लग्न करायला तयार नसे ल 9 तर सवर् विडलांसमोर त्याच्यापु ढे
ये ऊन ितने त्याच्या पायातला जोडा काढावा. त्याच्या तोंडावर थु कावे आिण म्हणावे , “��
���� ������ ������ ��� ����� ���� ������ ���� �����.” 10 जोडा काढून
घे तले ल्याचे घराणे , असे मग त्याचे इस्राएलात सवर्तर् नाव होईल.
11 दोन पु रुषां च्या मारामारीमध्ये त्यातील एकाची पत्नी आपल्या नवर्याच्या मदतीसाठी मध्ये
पडली असता ितने आपला हात पु ढे करून मारणार्याचे जननें िद्रय पकडले , 12 तर दयामाया न
दाखवता त्या स्त्रीचा हात तोडावा. 13 बनावट तराजू वापरुन लोकांची फसवणूक करु नये . वजने
अित जड िकंवा अित हलकी अशी तु झ्या िपशवीत नसावीत. 14 आपल्या घरात मापे फार मोठी
िकंवा फार लहान असू नये त. 15 आपली वजने मापे अचूक आिण योग्य असावीत. म्हणजे तु मचा
दे व परमे श्वर तु म्हास दे णार असले ल्या प्रदे शात तु म्ही दीघर्काळ रहाल. 16 खोट ा वजनमापांनी
लोकांची फसवणूक करणार्यांचा, अनु िचत वागणार्यांचा तु मचा परमे श्वर दे व ह्याला वीट आहे .
17

तु म्ही िमसरमधून ये त असताना अमाले क ये थील लोक तु मच्याशी कसे वागले ते आठवा.
तु म्ही दमले भागले ले असताना त्यांनी तु मच्यावर हल्ला केला.
दमून मागे पडले ल्या तु मच्यातील दुबर्ळांना त्यांनी ठार केले . 19 म्हणून अमाले कांची आठवण सु द्धा
तु म्ही पृ थ्वीच्या पाठीवरुन पु सून टाकली पािहजे . तु मचा दे व परमे श्वर तु म्हास दे णार असले ल्या
प्रदे शात तु म्हास शत्रूंपासून तु झा दे व परमे श्वर ह्याने तु म्हास िवश्राम िदल्यावर हे अं मलात
आणा. िवसरू नका.
18 त्यांना दे वािवषयी भीती नव्हती.

26
1 तु मचा दे व परमे श्वर तु म्हास दे णार असले ल्या प्रदे शात पाऊल टाकू न ते थील जिमनीचा ताबा
घे ऊन, ते थे वस्ती कराल. 2 ते थील परमे श्वराने िदले ल्या शे तजिमनीचे सवर् प्रथम उत्पन्न गोळा
करून घरी आणाल. ते व्हा पिहले पीक टोपल्यात भरुन त्या घे ऊन तु मचा दे व परमे श्वर ह्याने
िनवडले ल्या त्याच्या पिवत्र िनवासस्थानी जा. 3 व त्यावे ळी जो याजक असे ल त्याच्याकडे जाऊन
सां गा की “����������� ������ ���������� �������� ��������� �� ���
�������� ��� ���� ����. त्यामध्ये मी पोहोंचलो आहे ,” 4 मग तो याजक तु मच्या हातून
ती टोपली घे ईल. तु मचा दे व परमे श्वर ह्याच्या वे दीसमोर तो ती खाली ठे वील. 5 ते व्हा तु म्ही तु मचा
दे व परमे श्वर ह्यासमोर असे म्हणावे , “���� ������ �� ������� ����� ����, तो खाली
िमसरमध्ये जाऊन रािहला. ितथे पोहोंचला ते व्हा त्याचा पिरवार लहान होता. पण िमसरमध्ये
त्याचे महान व सामथ्यर्शाली राष्ट् र बनले . 6 ते थे िमसरी लोकांनी आम्हास वाईट वागणूक िदली.
आम्हास गु लाम बनवले . जबरदस्तीने कष्टाच्या कामाला जु ं पले व छळ केला. 7 मग आम्ही
परमे श्वर जो आमच्या पूवर्जांचा दे व ह्याचा धावा केला. त्यां च्या बद्दलची गार्हाणी सां िगतली.
परमे श्वराने आमचे ऐकले . त्याने आमचा त्रास, आमचे कष्ट आिण छळ त्याने पािहले . 8 मग
परमे श्वराने आपल्या प्रचं ड सामथ्यार्ने आम्हास िमसरमधून बाहे र आणले . ते व्हा त्याने मोठ ा
भयानकपणाने चमत्कार व िचन्ह प्रताप दाखवले आिण उत्पात घडवले . 9 आिण ये थे आम्हास
आणून ही दुधामधाचे पाट वाहणारी भूमी आम्हास िदली. 10 आता हे परमे श्वरा, त्या भूमीतील
पिहले उत्पन्न आम्ही आणले आहे .” �� �� ���������� ���� �������������
����� ���������� ���� ���. 11 त्यानं तर सवर्जण एकत्र भोजन करा. तु म्हास व तु मच्या
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कुटु ं िबयांना तु मचा दे व परमे श्वर ह्याच्या कृपे ने जे जे चां गले िमळाले त्याबद्दल आनं द व्यक्त करा.
यामध्ये ले वी आिण गावातील परकीय यांनाही सामील करून घ्या. 12 प्रत्ये क ितसरे वषर् हे दशां श
दे ण्याचे वषर् होय. यावषीर् आपल्या उत्पन्नाचा दहावा िहस्सा ले वी, गावातील परकीय िवधवा
अनाथ यांना द्या म्हणजे ते ही तु झ्या गावात तृ प्त होतील. 13 यावे ळी तु मचा दे व परमे श्वर ह्याला
सां गा की “������ ������ �� �� ���������� ������ ������ ���� ���. ले वी,
परकीय, िवधवा, अनाथ या सवार्न
ं ा द्यायचे ते मी िदले आहे . तु झ्या सवर् आज्ञांचे न चु कता पालन
केले आहे . कोणत्याही आज्ञे चे उल्लं घन केले ले नाही. 14 मी दु:खी मन:िस्थतीत यातील काही
खाल्ले ले नाही. तसे च अशु द्ध असताना यातील काही खाल्ले ले नाही. मृ तांना यातील काही अपर्ण
केले नाही. मी आपला दे व परमे श्वर याचे ऐकले आहे . तु झ्या आज्ञांपर् माणे वागलो आहे . 15 आता
तू तु झ्या पिवत्र िनवासस्थानातून, स्वगार्तन
ू आम्हा इस्राएल लोकांस आशीवार्द दे . आम्हास
िदले ल्या भूमीला आशीवार्द दे . ही दुधामधाची रे लचे ल असले ली भूमी आम्हास द्यायचे तू आमच्या
पूवर्जांना कबूल केले होते स.”
16 “������ �� ���� ���� � ���� ������ ��� ����� ��� ��������
������ ������� �� ����� ���. ते सवर् तु म्ही मन:पूवर्क पाळा. 17 परमे श्वर हाच
तु मचा दे व असे आज तु म्ही म्हणाला आहात. त्याच्या मागार्ने चालायचे तु म्ही मान्य केले आहे .
त्याच्या िशकवणीनु सार वागायचे त्याचे िनयम व आज्ञा पाळायचे तु म्ही वचन िदले आहे . तो जे
जे सां गेल त्याप्रमाणे आचरण ठे वायचे तु म्ही कबूल केले आहे . 18 परमे श्वराने आज तु म्हास पूवीर्
सां िगतल्याप्रमाणे आपली खास प्रजा म्हणून आपले से केले आहे . माझ्या सवर् आज्ञा पाळाव्या
असे ही तु म्हास त्याने सां िगतले आहे . 19 इतर सवर् राष्ट् रापे क्षा तो *तु म्हास महान करणार आहे .
तो तु म्हास प्रशं सा, नावलौिकक, सन्मान बहाल करील. आिण त्याच्याच सां गण्याप्रमाणे तु म्ही
परमे श्वर आपला दे व ह्याची पिवत्र प्रजा व्हाल.”

27
1 मग मोशे आिण इस्राएलमधील वडीलजन, यांनी लोकांस आज्ञापीले िक, “�� �� �����
�������� ���� ����� ����. 2 तु मचा दे व परमे श्वर दे णार असले ल्या प्रदे शात तु म्ही
लवकरच यादन नदी ओलांडून जाणार आहात. त्यािदवशी मोठे धोंडे ऊभारा आिण त्यां च्यावर
चु न्याचा ले प लावा. 3 त्या धोंडयावर या आज्ञा आिण िशकवणी िलहन
ू काढा. यादन नदी
उतरुन जाल त्यािदवशी हे करा. नं तरच परमे श्वराने सां िगतल्याप्रमाणे , तो दे णार असले ल्या
त्या दुधामधाच्या भूमीत पाऊल टाका. परमे श्वर, तु मच्या पूवर्जांचा दे व ह्याने हा प्रदे श तु म्हास
दे ण्यासाठी वचन िदले आहे . 4 यादन नदी ओलांडून गे ल्यावर माझ्या आजच्या आज्ञा पाळा. एबाल
पवर्तावर चु न्याचा ले प केले ल्या िशला उभारा. 5 तसे च तु मचा दे व परमे श्वर ह्यासाठी एक दगडी वे दी
तयार करा. दगड फोडण्यासाठी लोखं डी हत्यार वापरु नका. 6 वे दी अखं ड, न घडले ल्या दगडाची
असावी. आिण त्यावर आपला दे व परमे श्वरा ह्याला होमबली अपर्ण करा. 7 ते थे शां त्यपर्णांचे
यज्ञ करून भोजन करा. व आपला दे व परमे श्वर ह्याच्यासमोर आनं द करा. 8 मग धोंड ावर
िनयमशास्त्राची सवर् वचने स्वच्छ अक्षरात िलहन
ू काढा.” 9 मग मोशे आिण ले वी याजक इस्राएल
लोकां शी बोलले . मोशे म्हणाला, हे इस्राएला, शांत रहा! आिण ऐक! आज तू तु झा दे व परमे श्वर
ह्याच्या प्रजे तील झालास. 10 ते व्हा परमे श्वर सां गतो त्याप्रमाणे वाग. मी आज दे तो त्या त्याच्या
सवर् आज्ञा आिण िनयम पाळ.

*
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त्याच िदवशी मोशे ने लोकांस हे ही सां िगतले ,
ते यादन नदी पार करून जातील ते व्हा
िशमोन, ले वी, यहद
ू ा, इस्साखार, योसे फ व बन्यामीन या गोत्रांना आशीवार्द दे ण्यासाठी गिरज्जीम
डोंगरावर उभे रहावे . 13 तसे च रऊबे न, गाद, आशे र, जबु लून, दान व नफताली या गोत्रांनी
शाप वाचून दाखवण्यासाठी एबाल डोंगरावर उभे रहावे . 14 ले वींनी सवर् इस्राएलास मोठ ाने
असे सां गावे , 15 “������ ����� ���� �������� ������� ������ �����
���.” �� ������ ������ ���� ���������� �����, दगड िकंवा धातू यां च्यापासून
घडवले ल्या असतात. परमे श्वरास अशा गोष्टींचा वीट आहे ! ते व्हा सवर् लोकांनी “����”
�������. 16 “���� ������� ������ ������� ������ ���������� �����
�������� ������ ���� �� ����� ���.” ������ ���� ������� “����”
�������. 17 परत ले वींनी म्हणावे , “������������ ������ ���� ��������
��� �� ������ �� ����� ���.” ������ ���� ������� “����” �������.
18 ले वींना म्हणावे , “��������� ����� ������ ����� �������� ����� ���.”
������ ���� ������� ���� �������. 19 ले वींनी म्हणावे “�����, अनाथ, आिण
िवधवा यां च्याबाबतीत न्यायीपणाने न वागणारे शािपत असो.” ������ ���� �������
“����” �������. 20 ले वींनी म्हणावे “���������� ������� (सख्ख्या िकंवा सावत्र
आईशी) शरीरसं बंध ठे वून वडीलां च्या तोंडाला काळे फासणारा शािपत असो.” ������ ����
������� “����” �������. 21 ले वींनी म्हणावे “����� ������ ����� �������
����� ���.” ������ ���� ������� “����” �������. 22 ले वींनी म्हणावे ,
“������� ���� ������ ������� ������ ����� ������� ����� ���.”
������ ���� ������� “����” �������. 23 ले वींनी म्हणावे , “������ ������
����� ������� ����� ���.” ������ ���� ������� ������� “����.”
24 ले वींनी म्हणावे , “��������� ��� ������ �� ��� ����� ���� ���� ��� �����
���.” ������ ���� ������� ������� “����.” 25 ले वींनी म्हणावे , “�������
��������� ��� ����������� �� ���� ���� �� ����� ���.” ������ ����
������� ������� “����.” 26 ले वींनी म्हणावे , “�� �� ������������ ����
����� ���� ����, आचरणात आणत नाही तो शािपत असो.” ������ ���� �������
������� “����.”
11

12

28
. 26:1-13;
. 7:12-24
आज, मी िदले ल्या सवर् आज्ञा तु म्ही काळजीपूवर्क पाळल्यात व तु मचा दे व परमे श्वर याची
वाणी तु म्ही ऐकाल तर तु मचा दे व परमे श्वर तु म्हास पृ थ्वीवरील सवर् राष्ट् रांपेक्षा उच्चस्थानी ने ईल.
2 तु म्ही आपला दे व परमे श्वर ह्याची वाणी ऐकाल तर हे सवर् आशीवार्द तु मच्याकडे ये तील: 3 तु म्हास
तु मच्या नगरात आिण शे तात परमे श्वराचे आशीवार्द िमळतील. 4 परमे श्वराच्या आशीवार्दाने
तु मची मु लेबाळे , तु मच्या भूमीचा उपज, व तु मची गु रे ढोरे व त्यांची िपल्ले आशीवार्दीत होतील.
5 तु मच्या टोपल्या आिण पराती परमे श्वराच्या आशीवार्दाने भरले ल्या राहतील. 6 तु म्ही आत याल
ते व्हा आशीवार्दीत व्हाल आिण बाहे र जाल ते व्हा आशीवार्दीत व्हाल. 7 तु मच्यावर चाल करून
ये णार्या शत्रूला पराभूत करण्यास तु म्हास परमे श्वराचे साहाय्य होईल. एका वाटे ने आले ला
शत्रू सात वाटांनी पळत सु टेल. 8 परमे श्वराच्या कृपे ने तु मची कोठारे भरले ली राहतील. तु म्ही
हाती घे तले ल्या कायार्त त्याचे आशीवार्द िमळतील. तु मचा दे व परमे श्वर तु म्हास जो दे श दे त आहे
त्यामध्ये तु मची भरभराट होईल. 9 परमे श्वराने सां िगतल्याप्रमाणे आचरण ठे वले त आिण त्याच्या
आज्ञा पाळल्यात तर आपल्या वचनाला जागून तो तु म्हास आपली पिवत्र प्रजा करून घे ईल.
10 परमे श्वराच्या नावाने तु म्ही ओळखले जाता हे पािहल्यावर इतर राष्ट् रां तील लोकांस तु मचा
धाक वाटे ल. 11 परमे श्वराने द्यायचे कबूल केले ल्या या दे शात तु म्हास भरपूर सं तती होईल. गाईचे
िखल्लार वाढे ल. पीक चां गले ये ईल. 12 आपले आशीवार्दाचे भांडार परमे श्वर तु मच्यासाठी खु ले
1
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करील. योग्यवे ळी तु मच्या भूमीवर पाऊस पडे ल. तु मच्या सवर् कामात त्याचे आशीवार्द िमळतील.
तु म्ही इतर राष्ट् रांना कजर् द्याल पण तु म्हास कजर् काढावे लागणार नाही. 13 आज मी सां िगतले ल्या
तु मचा दे व परमे श्वर ह्याच्या आज्ञांपर् माणे वागलात तर तु म्ही ने ते व्हाल, अनु यायी होणार नाही,
उच्चस्थानी जाल, तळाला जाणार नाही. ते व्हा काळजीपूवर्क या िनयमांचे पालन करा. 14 या
िशकवणीपासून परावृ होऊ नका. उजवीडावीकडे वळू नका. इतर दै वतांची उपासना करु नका.
. 26:14-46
तु मचा दे व परमे श्वर ह्याचे जर तु म्ही ऐकले नाहीत, त्याच्या ज्या आज्ञा आिण िवधी मी
आज सां गत आहे त्यांचे पालन केले नाहीत तर पु ढील सवर् शाप तु मच्यामागे लागतील: 16 नगरात
आिण शे तात तु म्ही शािपत व्हाल. 17 तु मच्या टोपल्या आिण पराती शािपत होतील आिण त्या
िरकाम्या राहतील. 18 परमे श्वराच्या शापाने तु म्हास फार सं तती होणार नाही, जिमनीत पीक चां गले
ये णार नाही, गु राढोरांचे िखल्लार फार वाढणार नाही. वासरे करडे शािपत होतील. 19 बाहे र जाताना
आिण आत ये ताना परमे श्वर तु म्हास शाप दे ईल. 20 तु म्ही दुष्कृत्ये करून परमे श्वरापासून परावृ त
झालात तर तु मच्यावर सं कटे कोसळतील. हाती घे तले ल्या प्रत्ये क कामात शाप ये तील व तु म्ही
हताश व्हाल. तु मचा िवनािवलं ब समूळ नाश होईपयर्ंत हे चाले ल. परमे श्वराच्या मागार्पासून
िवचलीत होऊन तु म्ही भलतीकडे गे ल्यामु ळे असे होईल. 21 जो प्रदे श काबीज करायला तु म्ही
जात आहात ते थन
ू तु म्ही पूणर्पणे नष्ट होईपयर्ंत परमे श्वर तु म्हास भयं कर रोगराईने ग्रस्त करील.
22 परमे श्वर तु म्हास रोग, ताप, सूज व बु रशी यांनी िशक्षा करील. उष्णता भयं कर वाढे ल आिण
अवषर्ण *पडे ल. िपके होरपळू न आिण कीड पडू न करपून जातील. तु मचा नाश होईपयर्ंत ही सं कटे
तु मच्या पाठीस लागतील. 23 आकाशात ढग िदसणार नाही. आकाश लखलखीत िपतळे सारखे
तप्त आिण पायाखालची जमीन लोखं डासारखी घट् ट होईल. 24 परमे श्वर पाऊस पाडणार नाही.
आकाशातून फक्त धूळ आिण वाळू यांचा वषार्व होईल. तु मचा नाश होईपयर्ंत हे चाले ल. 25 तु म्ही
तु मच्या शत्रूपु ढे मार खाल असे परमे श्वर करील. शत्रूवर तु म्ही एका िदशे ने चढाई कराल आिण
सात िदशांनी पळ काढाल. तु मच्यावरील सं कटे पाहन
ू पृ थ्वीवरील इतर लोक भयभीत होतील.
26 तु मच्या प्रेतां वर जं गली श्वापदे आिण पक्षी ताव मारतील आिण त्यांना हुसकावून लावायला
कोणी असणार नाही. 27 परमे श्वराने पूवीर् िमसरच्या लोकांस गळवांनी पीिडत केले तसे च तो यावे ळी
तु म्हास करील. गळवे , वाहणारी खरुज, सतत कंड सु टणारा नायटा अशा गोष्टींनी तो तु म्हास
शासन करील. 28 परमे श्वर तु म्हास वे डेपणा, अं धत्व, भांबावले पण यांनी ग्रस्त करील. 29 तु म्ही भर
िदवसा आं धळ्यासारखे चाचपडत चालाल. प्रत्ये क कामात अपयशाचे धनी व्हाल. लोक तु म्हास
एकसारखे नागवतील, दुखावतील आिण तु म्हास कोणी त्राता राहणार नाही. 30 तु मचे िजच्याशी
लग्न ठरले आहे , ितचा उपभोग दुसरा कोणी घे ईल. तु म्ही घर बां धाल पण त्यामध्ये राहणार नाही.
द्राक्षमळा लावाल पण त्याचे फळ तु म्हास िमळणार नाही. 31 लोक तु मच्यासमोर तु मचा बै ल
कापतील पण त्याचे मांस तु म्हास खायला िमळणार नाही. तु मची गाढवे लोक पळवून ने तील
आिण परत करणार नाही. तु मच्या शे ळ्यामें ढ ा शत्रूच्या हाती जातील आिण तु म्हास कोणी
सोडवणारा असणार नाही. 32 तु मच्या मु ला-मु लींचे इतर लोक अपहरण करतील. िदवसांमागून
िदवस तु म्ही त्यांचा शोध घ्याल. वाट पाहता पाहता तु मचे डोळे िशणतील पण ती सापडणार
नाहीत, आिण दे व तु मच्या मदतीला ये णार नाही. 33 तु मच्या जिमनीचे उत्पन्न आिण तु मच्या
सार्या श्रमाचे फळ एखादे अपिरिचत राष्ट् र बळकावे ल, लोक तु मची उपे क्षा करतील. 34 जे दृष्टीस
पडे ल त्याने तु म्ही चक् रावून जाल. 35 तु मच्या गु डघ्यां वर, पायां वर, पावलांपासून डोक्यापयर्ंत सवर्
शरीरावर ठसठसणारी व बरी न होणारी गळवे उठतील. अशा रीतीने परमे श्वर तु म्हास शासन करील.
36 तु म्ही, तु मच्या पूवर्जांनी कधी न पािहले ल्या अशा दे शात तु मची व तु मच्या राजाची रवानगी
15 पण
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परमे श्वर करील. तु म्ही ते थे काष्ठपाषाणाच्या अन्य दे वतांची पूजाअचार् कराल.
आिण ज्या
ज्या राष्ट् रात परमे श्वर तु म्हास ने ईल ते थील लोक िवस्मयचिकत होतील. त्यां च्या चे ष्टे चा आिण
िनं देचा, म्हणीचा तु म्ही िवषय व्हाल. 38 तु मच्या शे तात भरपूर पीक ये ईल पण त्यातले तु मच्या
पदरात थोडे च पडे ल. कारण बरे चसे टोळधाड फस्त करील. 39 तु म्ही द्राक्षमळा लावून त्यामध्ये
खूप श्रम कराल. पण द्राक्षे िकंवा द्राक्षरस तु म्हास िमळणार नाही. कारण िकड ते खाऊन टाकील.
40 तु मच्या जिमनीत जै तन
ू वृ क्ष िजकडे ितकडे ये तील पण त्यांचे ते ल मात्र तु म्हास िमळणार
नाही. कारण फळे जिमनीवर गळू न, ते थेच सडू न जातील. 41 तु म्हास मु ले आिण मु ली होतील
पण ती तु म्हास लाभणार नाहीत. त्यांचे अपहरण होईल. 42 तु मच्या भूमीचे , तु मच्या झाडांचे,
शे तातील उभ्या िपकाचे टोळधाडीने नु कसान होईल. 43 तु मच्या गावात राहणार्या परकीयांची
उन्नती होईल आिण तु मची अधोगती होईल. 44 ते तु म्हास कजर् दे तील, तु मच्याजवळ त्यांना उसने
द्यायला काही असणार नाही. सवर् शरीरावर मस्तकाचे िनयं तर् ण असते त्याप्रमाणे ते तु मच्यावर
िनयं तर् ण ठे वतील. तु म्ही जणू तूच्छ बनून रहाल. 45 तु मचा दे व परमे श्वर ह्याने जे सां िगतले ते
तु म्ही ऐकले नाही, त्याच्या आज्ञा आिण िनयम यांचे पालन केले नाही, तर हे सवर् शाप तु मचा
नायनाट होईपयर्ंत तु मचा िपच्छा पु रवतील. 46 हे शाप तु मच्यावर व तु मच्या सतं तीवर कायमचे
िचन्ह व आश्चयर् असे होतील. 47 सवर् तर्हे ची समृ द्धी असताना तु म्ही आनं दाने व उत्सािहत मनाने
तु मचा दे व परमे श्वर ह्याची से वा केली नाही म्हणून 48 परमे श्वराने पाठवले ल्या शत्रूसमोर तु म्हास
नतमस्तक व्हावे लागे ल. आिण तु म्ही त्यांची से वा तहान भूकेने गांजले ले दीन, सवर् तर्हे ने वं िचत
असे होऊन कराल. परमे श्वर †तु मच्या माने वर लोखं डाचे जोखड ठे वील. ते तु म्हास बाजूला करता
ये णार नाही. तु मच्या अं तापयर्ंत ते तु म्हास वागवावे लागे ल. 49 दरू च्या राष्ट् रांतील शत्रूला
परमे श्वर तु मच्यावर पाठवील. त्यांची भाषा तु म्हास समजणार नाही. गरुडांसारखे ते झे पावत
ये तील. 50 त्या दे शातील लोक क् रूर असतील. वृ द्धांचा ते मान राखणार नाहीत. लहानांना
दया दाखवणार नाहीत. 51 तु मची जनावरे आिण तु म्ही काढले ले पीक ते ने तील. तु म्ही नष्ट
होईपयर्ंत ते तु मची लूट करतील. धान्य, द्राक्षरस, ते ल, गु रे ढोरे , शे ळ्यामें ढ ा काही म्हणता
काही तु म्हास उरणार नाही. 52 ते राष्ट् र तु मच्या नगरांना वे ढा घालून हल्ला करील. आपल्या
नगराभोवती असणारी उं च आिण भक्कम तटबं दी िजच्यावर तु म्ही िवश्वास ठे वता. ती पण तटबं दी
कोसळू न पडे ल. तु मचा दे व परमे श्वर तु म्हास दे णार असले ल्या दे शातील तु मच्या सवर् नगरांना
शत्रू वे ढा घाले ल. 53 तु म्हास फार यातना भोगाव्या लागतील. शत्रू वे ढा घालून तु मची रसद
तोडे ल. त्यामु ळे तु मची उपासमार होईल. तु म्ही भु केने व्याकुळ होऊन, तु मचा दे व परमे श्वर
ह्याने तु मच्या पोटी घातले ल्या मु लाबाळांनाच तु म्ही खाल. 54 तु मच्यामधील अत्यं त सं वेदनशील
आिण हळव्या मनाचा मनु ष्यसु ध्दा क् रूर बने ल, मग इतरांची काय कथा! क् रूरते ने त्याची नजर
इतरांकडे वळे ल. आपली िप्रय पत्नी, अजून िजवं त असले ली मु ले हीसु ध्दा त्यातून सु टणार नाहीत.
55 खायला काहीच िशल्लक उरणार नाही ते व्हा तो आपल्या मु लांचाच घास करे ल. आिण त्या
मांसात तो कोणालाही, अगदी आपल्या घरातल्यांनाही वाटे करी होऊ दे णार नाही. शत्रूच्या
वे ढ ामु ळे आिण छळामु ळे असे िवपरीत घडे ल. 56 तु मच्यामधील अितशय कोमल हृदयाची
आिण नाजूक स्त्रीसु द्धा क् रूर बने ल. नाजु कपणाची कमाल म्हणजे आजतागायत ितने चालायला
जिमनीवर पावले ही टे कवली नसतील. पण आता आपला प्राणिप्रय पती, आपली लाडकी मु ले
यां च्याबद्दलही ती िनष्ठु र होईल. 57 पण लपूनछपून मु लाला जन्म दे ऊन ते नवजात बालक व
प्रसूित वे ळी बाहे र पडणारे सवर्काही ती भु केने व्याकुळ झाल्यामु ळे खाऊन टाकील. जे व्हा तु मचा
शत्रू तु मच्या शहरांना वे ढा घालील आिण यातना सहन करायला लावील, त्यावे ळी वरील सवर्
वाईट गोष्टी घडू न ये तील. 58 या ग्रंथातील सवर् िशकवण व आज्ञा तु म्ही पाळा. प्रतापी आिण
भययोग्य तु मचा दे व परमे श्वर ह्याचे भय धरा. याप्रमाणे आचरण ठे वले नाहीत तर 59 तु मच्यावर व
†
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तु मच्या वं शजां वर परमे श्वर अने क सं कटे कोसळवील, भयं कर रोगराई पसरे ल.
रोगराईला
आिण उपद्रवांना तु म्ही िमसरमध्ये तोंड िदले ले आहे . त्यांची तु म्हास धास्ती वाटत असे . त्या
सगळ्यांतन
ू तु म्हास पु न्हा जावे लागे ल. 61 या ग्रंथात नसले ले उपद्रव आिण रोगसु द्धा परमे श्वर
तु मच्या मागे लावील. तु मचा समूळ नाश होईपयर्ंत तो हे करील. 62 आकाशातील तार्यां इतके
तु म्ही सं ख्ये ने िवपु ल असलात तरी तु मचा दे व परमे श्वर ह्याचे न ऐकल्यामु ळे त्यापै की फारच थोडे
िशल्लक रहाल. 63 तु मची भरभराट करायला आिण तु मची सं ख्या वाढवायला जसा परमे श्वरास
आनं द वाटत होता तसाच आनं द त्यास तु मचा नाश करायला आिण तु म्हास रसातळाला न्यायला
वाटे ल. तु म्ही जो दे श काबीज करायला जात आहात ते थन
ू तु म्हास हुसकावून लावले जाईल.
64 परमे श्वर तु म्हास पृ थ्वीच्या या टोकापासून त्या टोकापयर्ंत सवर् लोकां मध्ये िवखरुन टाकील. ते थे
तु म्ही काष्ठपाषाणाच्या मूतीर्ची उपासना कराल. तु म्हास आिण तु मच्या पूवर्जांना माहीत नसले ल्या
परकीय दे वांची उपासना कराल. 65 या इतर राष्ट् रांमध्ये तु म्हास शांती लाभणार नाही. परमे श्वर
तु मचे मन काळजीने पोखरुन टाकील. तु मचे डोळे शीणतील तु म्ही बे चैन व्हाल. 66 तु म्हास ने हमी
आपल्या जीवाची काळजी वाटत राहील, तु म्ही रात्रंिदवस धास्तावले ले रहाल. तु म्हास िजवाची
काही खात्री वाटणार नाही. 67 सकाळी तु म्ही म्हणाल, “�� ����� ���� �� ���!” ���
������ ������, “�� ���� ���� �� ���� ���!” ������� ������ ���� ���
��������� ��������� ������ ������ ��� ����. 68 परमे श्वर तु म्हास जहाजातून
पु न्हा िमसरला पाठवील. जे थे तु म्हास पु न्हा कधी परतून जावे लागणार नाही असे मी म्हणालो
होतो ते थे परमे श्वर तु मची रवानगी करील. िमसरमध्ये तु म्ही शत्रूचे दास म्हणून स्वत:ची िवक् री
करु बघाल पण कोणीही तु म्हास िवकत घे णार नाही.

29
1 इस्राएलाशी होरे ब पवर्ताजवळ परमे श्वराने पिवत्र करार केला होता. त्याखे रीज, मवाबात
दे खील पिवत्र करार करायची परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा िदली. तो पिवत्र करार हा होय: 2 मोशे ने
सवर् इस्राएलांना बोलावून सां िगतले , िमसर दे शामध्ये परमे श्वराने जे जे केले ते सवर् तु म्ही पािहले
आहे . फारो, त्याचे से वक आिण त्याचा दे श यांचे परमे श्वराने काय केले ते तु म्ही पािहले आहे . 3 ती
महान सं कटे , िचन्हे व मोठे चमत्कार तु म्ही आपल्या डोळ्यांनी पाहीले आहे त. 4 पण आजपयर्ंतही
परमे श्वराने तु म्हास समजायला मन, बघण्यास डोळे व ऐकण्यास कान िदले ले नाही. 5 परमे श्वराने
तु म्हास वाळवं टातून चाळीस वष चालवले . पण एवढ ा कालावधीत तु मचे कपडे िवरले नाहीत की
जोडे िझजले नाहीत. 6 तु म्ही भाकरी खाल्ली नाही की द्राक्षरस अथवा मद्य प्यायला नाही. हा
परमे श्वरच तु मचा दे व आहे हे तु म्हास कळावे म्हणून त्याने असे केले . 7 तु म्ही ये थे आलात आिण
हे शबोनचा राजा सीहोन आिण बाशानाचा राजा ओग आपल्यावर चढाई करून आले . पण आपण
त्यांचा पराभव केला. 8 त्यांचा दे श आपण घे ऊन तो रऊबे नी, गादी व मनश्शे चे अध घराणे यांना
इनाम म्हणून िदला. 9 या करारातील सवर् आज्ञा तु म्ही पाळल्यात तर तु म्हास सवर् कायार्त असे च
यश िमळत राहील. 10 आज तु म्ही सवर्जण म्हणजे च तु मच्यातील अं मलदार विडलधारे , प्रमु ख
आिण सवर् इस्राएल वं शज, तु मचा दे व परमे श्वर ह्याच्यासमोर उभे आहात. 11 तु मची बायकामु ले
तसे च लाकू ड तोड ापासून पाणक्यापयर्ंत तु मच्या छावणीतले सवर् उपरे ही आज याकरीता उभे
आहे त. 12 तु मचा दे व परमे श्वर ह्याच्याशी करारबद्ध व्हायला तु म्ही इथे जमले ले आहात. परमे श्वर
तु मच्याशी पिवत्र करार करणार आहे . 13 त्याद्वारे तो तु म्हास आपली खास प्रजा करणार आहे
आिण तो तु मचा परमे श्वर बनणार आहे . त्याने हे तु म्हास आिण अब्राहाम, इसहाक व याकोब या
तु मच्या पूवर्जांना कबूल केले आहे . 14 हा शपथपूवर्क पिवत्र करार फक्त आपल्याशी आज इथे
करतो असे नव्हे , 15 तर आपला दे व परमे श्वर ह्याच्यासमोर आज आपल्यामध्ये या िठकाणी हजर
असले ल्या व हजर नसले ल्यासाठीही आहे . 16 आपण िमसरमध्ये कसे राहत होतो ते तु म्हास आठवत
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आहे च. वे गवे गळ्या राष्ट् रातून ये थपयर्ंतचा आपण प्रवास कसा केला हे तु म्हास माहीतच आहे .
17 त्या लोकां च्या लाकू ड, पाषाण, चांदी, सोने यापासून बनवले ल्या मूतीर् व इतर अमं गळ वस्तूही
पाहील्या, 18 आपल्या परमे श्वर दे वापासून परावृ होऊन त्यां च्या दै वतां च्या भजनी लागले ला
कोणी पु रुष, स्त्री, एखादे कुटु ं ब िकंवा कुळ ये थे नाही ना याची खात्रीकरुन घ्या. अशी माणसे िवष
व कडू दवणा प्रमाणे असतात. 19 एखादा हे कराराचे बोलणे ऐकू नही, मी मला हवे ते च करणार.
माझे चागं लेच होईल असे स्वत:चे समाधान करून घे त असे ल. तर त्याचा त्यास त्रास होईलच पण
सु क्याबरोबर ओले ही जळू न जाईल. 20 परमे श्वर अशा मनु ष्यास क्षमा करणार नाही. परमे श्वराचा
त्याच्यावर भयानक कोप होईल. या ग्रंथातील सवर् शाप त्यास लागतील, आिण परमे श्वर
भु तलावरून त्याची नाविनशाणी पु सून टाकील. 21 या िनयमशास्त्राच्या ग्रंथातील करारात
िलिहले ला आहे . त्यातल्या सवर् शापाप्रमाणे परमे श्वर त्यां च्या वाइटासाठी त्यास इस्राएलाच्या
सवर् वं शातून घालवून दे ईल*. 22 या दे शाचा कसा नाश झाला हे पु ढे तु मचे वं शज आिण
दरू दरू च्या दे शातील परकीय पाहतील. या दे शातील िवप ी याप्रकारे परमे श्वराने पसरवले ले
रोग ते पाहतील. 23 ये थील भूमी गं धक आिण खार यां च्यामु ळे जळू न वै राण होईल. ितच्यात
गवताचे पाते दे खील उगवणार नाही. सदोम, गमोरा, अदमा व सबोियम ही शहरे परमे श्वराच्या
कोपाने उद्ध्वस्त झाली तसे च या दे शाचे होईल. 24 “����������� �� ������ ��� ��
����? त्याचा एवढा कोप का झाला?” ��� ��� ������������ ��� ��������.
25 त्याचे उ र असे की, “������ ���������� ��� �������� �������� ������
���� ����������� �������� ����������� ����������� �����������
��� ����. िमसरमधून या लोकांस बाहे र आणल्यावर परमे श्वराने त्यां च्याशी पिवत्र करार
केला होता तो यांनी मोडला. 26 हे इस्राएल इतर दै वतांची पूजा करु लागले . यापूवीर् त्यांना
हे दे व माहीत नव्हते . तसे च इतर दै वतांची पूजा करु नये असे परमे श्वराने त्यांना बजावले होते .
27 म्हणून त्यां च्यावर परमे श्वर क् रुद्ध झाला व या ग्रंथातील शापवाणी त्यां च्याबाबतीत खरी करून
दाखवली. 28 क् रोधीष्ट होऊन परमे श्वराने त्यांचे या दे शातून उच्चाटन केले व आज ते जे थे आहे त
ते थे त्यांची रवानगी केली?” 29 काही गोष्टी आमचा दे व परमे श्वर ह्याने गु प्त ठे वले ल्या आहे त.
त्या फक्त त्यालाच माहीत. पण हे बाकी सवर् त्याने उघड केले आहे . आपल्याला व आपल्या पु ढील
िपढ ांसाठी िशकवण दे ऊन ती िनत्य पाळायला सां िगतले आहे .

30
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मी सां िगतले ल्या या सवर् गोष्टी तु मच्याबाबतीत घडतील. आशीवार्द तसे च शापही खरे
होतील. तु मचा दे व परमे श्वर तु म्हास इतर राष्ट् रांमध्ये घालवून दे ईल. ते व्हा तु म्हास या सवर्
गोष्टींची आठवण होईल. 2 ते व्हा तु म्ही तु मच्या मु लांबाळासह सं पण
ू र् मनाने व सं पुणर् जीवाने तु मचा
दे व परमे श्वर ह्याच्याकडे वळाल आिण मी आज िदले ल्या सवर् आज्ञांचे पालन करून त्याची वाणी
ऐकाल. 3 ते व्हा तु मचा दे व परमे श्वर तु मच्यावर दया दाखवील आिण ज्या ज्या राष्ट् रांमध्ये तु झी
पां गापां ग केली असे ल ते थन
ू तु ला पु न्हा एकत्र आणील तो तु म्हास मु क्त करील. 4 तु मची त्याने
जे थे जे थे पां गापां ग करून टाकली होती ते थन
ू तु झा दे व परमे श्वर तु म्हास परत आणील. मग ते
दे श िकती का लांबचे असे नात! 5 पु न्हा आपल्या पूवर्जां च्या दे शात तु म्ही याल आिण तो दे श
तु मचा होईल. परमे श्वर तु मचे कल्याण करील आिण पूवर्जांना िमळाले त्यापे क्षा िकतीतरी अिधक
कल्याण करील आिण तु म्हास अधीक बहग
ू ु णीत करील. 6 तु मचा दे व परमे श्वर तु मच्या हृदयाची
सुं ता व तु मच्या पु वर्ंजां च्या हृदयाची सुं ता करील आिण आपण िजवं त रहावे म्हणून तु म्ही आपला
दे व परमे श्वर ह्यां च्यावर सं पण
ू र् मनाने व सं पुणर् जीवाने प्रेम कराल. 7 मग हे सवर् शाप तु मचा दे व
परमे श्वर तु मच्या शत्रूंवर व ितरस्कार करणार्यावर आणील. 8 आिण तु म्ही पु न्हा परमे श्वराची
*
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वाणी ऐकाल. आज मी दे त असले ल्या सवर् आज्ञा तु म्ही पाळाल. मी तु म्हास सवर् कायार्त यश
दे ईल. त्याच्या आशीवार्दाने तु म्हास भरपूर सं तती होईल. गाईना भरपूर वासरे होतील. शे तात
भरघोसपीक ये ईल. तु मचा दे व परमे श्वर तु मचे भले करील. तु मच्या पूवर्जांपर् माणे च तु मचे कल्याण
करण्यात त्यास आनं द वाटे ल. 10 पण तु म्ही तु मचा दे व परमे श्वर ह्याने सां िगतल्याप्रमाणे आचरण
ठे वले पािहजे . िनयमशास्त्रातील ग्रंथात सां िगतले ल्या आज्ञा व िनयम यांचे कसोशीने पालन
केले पािहजे . सं पण
ू र् अं त:करणाने व सं पण
ू र् जीवाने तु मचा दे व परमे श्वर ह्याला अनु सरले पािहजे .
तर तु मचे कल्याण होईल. 11 जी आज्ञा मी आता तु म्हास दे त आहे ती पाळायला फारशी अवघड
नाही. ती तु मच्या आवाक्याबाहे र नाही. 12 ती काही स्वगार्त नाही की, “����� �� ������
������ ��� �������� ���� �� ������������ ���� � �������� �����?”
��� ������� ������� ������. 13 ती समु दर् ापलीकडे नाही की, “����� �� ������
������ ��� ������ ��� ���� ���� � ����� ���� �������� �����?” ���
������� ������� �����. 14 हे वचन तर अगदी तु मच्याजवळ आहे . ते तु मच्याच मु खी
आिण मनी वसत आहे . म्हणून तु म्हास ते पाळता ये ईल. 15 आज मी तु मच्यापु ढे जीवन आिण
मृ त्यू, चां गले आिण वाईट हे पयार्य ठे वले आहे त. 16 तु मच्या परमे श्वर दे वावर प्रेम करा, त्याच्या
मागार्ने जा व त्याच्या आज्ञा, िनयम पाळा अशी माझी तु म्हास आज्ञा आहे . म्हणजे तु म्ही जो प्रदे श
आपलासा करायला जात आहात ते थे दीघर्काळ रहाल, तु मच्या दे शाची भरभराट होईल, तु म्हास
तु मचा दे व परमे श्वर ह्याचे आशीवार्द िमळतील. 17 पण तु म्ही परमे श्वराकडे पाठ िफरवलीत, त्याचे
ऐकले नाहीत, इतर दै वतांचे भजन पूजन केले त; 18 तर मात्र तु मचा नाश ठरले लाच आहे हे मी
तु म्हास बजावून सां गतो. यादन नदीपलीकडच्या प्रदे शात मग तु म्ही फार काळ राहणार नाही.
19 “�� ������ ��� ���������� �������� �� ������� ���� ��� ������ ��
������� ����� ���� ������ ����� ���. जीवनाचा पयार्य िस्वकारलात तर आशीवार्द
िमळे ल. दुसर्याची िनवड केलीत तर शाप िमळे ल. ते व्हा जीवनाची िनवड करा म्हणजे तु म्ही व
तु मची मु लेबाळे िजवं त राहतील. 20 तु मचा दे व परमे श्वर ह्याजवर प्रेम करा. त्याच्या आज्ञा पाळा.
त्यास सोडू नका. कारण परमे श्वर म्हणजे च जीवन. तसे केले त तर अब्राहाम, इसहाक, व याकोब
या तु मच्या पूवर्जांना वचन िदल्याप्रमाणे परमे श्वर तु म्हास त्या प्रदे शात दीघार्युष्य दे ईल.”

31
. 27:12-23
मग मोशे ने सवर् इस्राएलांना ही वचने सां िगतली. 2 तो म्हणाला, “�� ��� �������
������� ���. माझ्याने आता तु मचे ने तृत्व होत नाही. िशवाय यादन नदीपलीकडे जायचे नाही
असे , परमे श्वराने मला सां िगतले आहे . 3 तु मचा दे व परमे श्वर हा तु म्हास साथ दे ईल. तु मच्यासाठी
तो इतर राष्ट् रांना पराभूत करील. त्यां च्याकडू न तु म्ही त्या प्रदे शाचा ताबा घ्याल. पण परमे श्वराने
सां िगतल्याप्रमाणे यहोशवा तु मचे ने तृत्व करील. 4 अमोर्यांचे राजे सीहोन आिण ओग यांचा
परमे श्वराने सं हार केला. तसे च तो यावे ळी तु मच्यासाठी करील. 5 या राष्ट् रांचा पराभव करण्यात
परमे श्वराचे तु म्हास साहाय्य होईल. पण त्यावे ळी, मी सां िगतले तसे तु म्ही वागले पािहजे . 6 शौयर्
दाखवा. खं बीर पणाने वागा. त्या लोकांची भीती बाळगू नका! कारण प्रत्यक्ष तु मचा दे व परमे श्वर
तु मच्याबरोबर आहे . तो तु म्हास अं तर दे णार नाही, तु मची साथ सोडणार नाही” 7 मग मोशे ने
यहोशवाला बोलावले . सवार्स
ं मक्ष त्यास सां िगतले , “����� ���� ��� ����� ����. या
लोकां च्या पूवर्जांना परमे श्वराने जी भूमी द्यायचे कबूल केले आहे , ते थे तू त्यांना ने णार आहे स.
ती काबीज करायला या इस्राएलांना तू मदत कर. 8 परमे श्वर तु मच्या सोबतीला तु मच्यापु ढे च
चालणार आहे . तो तु म्हास सोडू न जाणार नाही, तु म्हास अं तर दे णार नाही. ते व्हा िभऊ नको आिण
िनभर्य राहा.”
1
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नं तर मोशे ने सवर् िनयमशास्त्र िलहन
ू याजकांना िदले . हे याजक ले वी वं शातील होते .
परमे श्वराच्या कराराचा कोश वाहण्याचे काम त्यांचे होते . इस्राएलाच्या विडलधार्या लोकांसही
मोशे ने हे िनयमशास्त्र िदले . 10 मग मोशे वडीलधार्या लोकां शी बोलला. तो म्हणाला,
“�������� ��� ���������� ������� ������� ���� �������� ������
����� ��������� ������� ���� �� ����� ������ �������� �����
�����. 11 यावे ळी सवर् इस्राएलांनी तु मचा दे व परमे श्वर ह्याने त्यां च्यासाठी िनवडले ल्या पिवत्र
िनवासस्थानी जमावे . ते व्हा त्यांना ऐकू जाईल अशा पद्धतीने तु म्ही हे िनयमशास्त्र वाचून दाखवावे .
12 पु रुष, िस्त्रया, लहान मु ले, गावातील परकीय अशा सवार्न
ं ा यावे ळी एकत्र आणावे . त्यांनी
ही िशकवण ऐकावी, परमे श्वर दे वाचे भय धरावे या िशकवणीचे जीवनात आचरण करावे . 13 ज्या
पु ढच्या िपढीला ही िशकवण माहीत नव्हती त्यांना ती माहीत होईल. लवकरच तु म्ही यादन
ओलांडून जो दे श आपलासा करायला चालला आहात ते थे ही मु लेबाळे ही तु मचा दे व परमे श्वर
ह्याज िवषयीचे भय धरण्यास तो िशकवील.”
9

14 परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “���� ������ ��� ���� ��� ���. यहोशवाला
घे ऊन िनवासमं डपात ये . म्हणजे मी त्यास आज्ञा दे ईन.” ������ ���� � ������
��������������� ����. 15 दशर्नमं डपाच्या प्रवे शद्वारी असले ल्या मे घस्तं भात परमे श्वर
प्रगट झाला. 16 ते व्हा परमे श्वर मोशे ला म्हणाला, “�� ��� ����� ��� ������ �
������ ���������� ������. ते व्हा हे लोक माझ्यापासून परावृ त होतील. ते माझ्याशी
केले ला पिवत्र करार मोडतील. माझी साथ सोडू न ते वे श्ये समान त्या दे शातील इतर खोट ा
दै वतांची पूजा करायला लागतील.” 17 ते व्हा माझा त्यां च्यावर कोप होऊन मी त्यांना सोडू न
जाईन. मी त्यांना मदत करायचे नाकारल्याने त्यांचा नाश होईल. त्यांना अने क अडचणींना सामोरे
जावे लागे ल. त्यां च्यावर सं कटे कोसळतील. ते व्हा ते म्हणतील की आपल्याला परमे श्वराची
साथ नाही म्हणून आपल्यावर आप ी ये त आहे त. 18 पण त्यांनी इतर दै वतांची पूजा केल्याने ,
दुष्कृत्ये केल्यामु ळे मी त्यांना मदत करणार नाही. 19 “������ ������ �� ��� �����
���� � ������� ������ �����. त्यां च्याकडू न ते तोंडपाठ करून घ्या. म्हणजे इस्राएल
लोकां िवरूद्ध ही माझ्याबाजूने साक्ष राहील. 20 त्यां च्या पूवर्जांना कबूल केले ल्या भूमीत मी त्यांना
ने णार आहे . ही भूमी दुधामधाने समृ द्ध आहे . ते थे त्यांची अन्नधान्याची चं गळ होईल. ते सं पन्न
जीवन जगतील. पण मग ते इतर दै वतांकडे वळतील व त्यांची पूजा करतील. माझ्यापासून ते
परावृ त होतील व कराराचा भं ग करतील. 21 त्यामु ळे त्यां च्यावर आप ी कोसळतील. त्यांना अने क
अडचणी ये तील. त्याही वे ळी हे गीत त्यां च्यामु खी असे ल आिण त्यां च्या चु कीची साक्ष त्यांना
पटे ल. कारण जो दे श मी शपथ वाहन
ू दे ऊ केला. मी त्यांना त्या भूमीत अजून ने लेले नाही. पण
त्यां च्या मनात ते थे गे ल्यावर काय काय करायचे याबाबत जे िवचार चालू आहे त ते मला अगोदरच
माहीत आहे त.” 22 ते व्हा त्याच िदवशी मोशे ने ते गीत िलहन
ू काढले , आिण इस्राएल लोकांस ते
िशकवले . 23 मग नूनचा मु लगा यहोशवा याला परमे श्वर म्हणाला, “������� ��, खं बीर राहा.
मी वचनपूवर्क दे ऊ केले ल्या प्रदे शात तू या इस्राएलांना घे ऊन जाशील. मी तु झ्याबरोबर राहीन.”
24 मोशे ने सवर् िशकवण काळजीपूवर्क िलहन
ू काढल्यावर 25 ले वींना आज्ञा िदली. (ले वी म्हणजे
परमे श्वराच्या कराराचा कोश वाहणारे लोक.) मोशे म्हणाला, 26 “�� ��������������
����� ���� ��� ������������� ��������� ����� ����. तु मच्यािवरुध्द हा
साक्ष राहील. 27 तु म्ही फार ताठर आहात हे मला माहीत आहे . तु म्ही आपलाच ठे का चालवता. मी
तु मच्याबरोबर असतानाही तु म्ही परमे श्वरािवरूद्ध बं ड केले आहे . ते व्हा माझ्यामागे ही तु म्ही ते च
कराल. 28 तु मच्या वं शातील सवर् विडलांना व महाजनांना ये थे बोलवा. स्वगर् आिण पृ थ्वीच्या
साक्षीने त्यांना मी चार गोष्टी सां गेन. 29 माझ्या मृ त्यूनंतर तु म्ही दुराचरण करणार आहात हे
मला माहीत आहे . मी सां िगतले ल्या मागार्पासून तु म्ही ढळणार आहात. त्यामु ळे भिवष्यात

31:30

255

अनु वाद 32:22

तु मच्यावर सं कटे कोसळतील. कारण परमे श्वराने िनिषद्ध म्हणून सां िगतले ल्या गोष्टी तु म्ही करणार
आहात. तु मच्या दुष्कृत्याने तु म्ही परमे श्वराचा राग ओढवून घ्याल.” 30 सवर् इस्राएल लोक एकत्र
जमल्यावर मोशे ने हे सं पण
ू र् गीत त्यां च्यासमोर म्हटले .

32
1 “�� �����, ऐक मी काय म्हणतो ते .” ������ �� ���� ������ �������.
पजर्न्याप्रमाणे माझ्या बोधाचा वषार्व माझे भाषण दहीवराप्रमाणे िठबको. तो बोध
असे ल जिमनीवरुन खळखळणार्या पाण्यासारखा. िहरवळीवर िरझमिझमणार्या पावसासारखा.
झाडाझु डु पां वर पडणार्या पावसाच्या सरीसारखा. 3 मी परमे श्वराच्या नावाची घोषणा करीन.
तु म्हीही परमे श्वराची महती गा! 4 तो माझा दुगर् आहे आिण त्याची कृती पिरपूणर्! कारण तो,
त्याचे सवर् मागर्, उिचत आहे त! दे वच खरा आिण िवश्वासू न्यायी आिण सरळ आहे . 5 तु म्ही
त्याची मु ले नाहीत. तु मची पापे त्यास मळीन करतील. तु म्ही लबाड आहात. 6 मूखर् आिण िनबु र्द्ध
जन हो, परमे श्वराशी असे वागता? तो तर तु मचा िपता, िनमार्ता कतार् आिण धतार् तोच आहे .
7 आठवण करा पूवीर् काय घडले ते अने क वषार् पूवीर् काय काय झाले ते लक्षात आणा; आपल्या
बापाला िवचारा, तो सां गेल आपल्या वडीलजनांना िवचारा, ते सां गतील. 8 परात्पर दे वाने लोकांची
िवभागणी राष्ट् रा राष्ट् रांमध्ये केली. प्रत्ये क राष्ट् राला स्वतं तर् भूभाग िदला. दे वाने इस्राएल
लोंकाच्या सं ख्ये पर् माणे राष्ट् राच्या सीमा आखल्या. 9 परमे श्वराचा वाटा त्याचे लोक होत.
याकोब हाच त्याच्या वतनाचा वाटा आहे . 10 याकोब त्यास तो वाळवं टात भणभणत्या वार्याच्या
वै राण प्रदे शात सापडला त्याने त्याच्याजवळ राहन
ू त्याची काळजी घे तली आिण डोळ्यातील
बाहल
ू ीप्रमाणे त्यास सां भाळले . 11 इस्राएलाला परमे श्वर गरुडासारखा आहे . गरुड पक्षीण
आपल्या िपलांना उडायला िशकवताना घरट ातून ढकलते . त्यां च्या सं रक्षणाथर् त्यां च्याबरोबर
तीही उडते . िपल्ले पडली झडली तर धरता यावे म्हणून पं ख पसरते आिण पं खावर बसवून त्यांना
सु रिक्षत जागी आणते . तसा परमे श्वर इस्राएलाला जपतो. 12 परमे श्वराने च इस्राएलाला पु ढे
आणले . दुसरा कोणी दे व मदतीला नव्हता. 13 परमे श्वराच्याच पु ढाकाराने त्याने या डोंगराळ
प्रदे शाचा ताबा घे तला. मग याकोबाने शे तात भरपूर पीक घे तले . परमे श्वराने त्यास खडकातून
मध िदला, त्या कठीण खडकातून त्याच्यासाठी ते लही काढले . 14 गाईम्हशींचे , शे ळ्यामें ढ ाचे
ू , पु ष्ट में ढे व कोकरे , बाशानचे उ म प्रतीचे बकरे , उत्कृष्ट गहू हे परमे श्वराने
लोणी आिण दध
त्यांना िदले . द्राक्षाची लाल मिदराही इस्राएलांनो, तु म्ही प्यालात. 15 पण यशु रुन *पु ष्ट होऊन
लाथा झाडू लागला. तो धष्टपु ष्ट झाला! तो लठ् ठ झाला, तो तु कतु कीत झाला आिण त्याने
आपल्या तारणकत्यार् दे वाचा त्याग केला! आपले तारण करणारा दुगार्सारखा परमे श्वर तु च्छ
मानला. 16 त्यांनी अन्य दै वतांची पूजा करायला सु रुवात केली आिण त्याची ईष्यार् जागवली. मूतीर्
त्यास मान्य नाहीत, तरी या लोकांनी मूतीर् केल्या व त्याचा कोप ओढवला. 17 खरे दे व नव्हे त
अशा भु तांना त्यांनी यज्ञापर्णे केली. अपिरिचत दै वतांची पूजा केली. आपल्या पूवर्जांना पूवीर् कधी
माहीत नसले ल्या दै वतांची पूजा केली. 18 आपल्या िनमार्णकत्यार्च्या दुगार्चा त्यांनी त्याग केला.
जीवनदायी दे वाला ते िवसरले . 19 परमे श्वराने हे पािहले व आपल्या प्रजे चा िधक्कार केला. कारण
प्रजे नेच त्यास िचथवले होते ! 20 तो म्हणाला, मी आता त्यां च्यापासून तोंड िफरवतो. त्यांचा शे वट
कसा होईल ते मी पाहीन, कारण ही माणसे फार कुटील आहे त. ही मु ले अिवश्वसनीय मु लांपर् माणे
आहे त. 21 मूतीर्पूजा करून यांनी माझा कोप ओढवला. मूतीर् म्हणजे दे व नव्हे त. क्षु ल्लक मूतीर्
करून त्यांनी मला क् रुद्ध केले . ते व्हा त्यांना मत्सर वाटे ल असे मी करीन. जे एकसं ध राष्ट् र नाही
अशा लोकांमाफर् त, मूढ राष्ट् राच्या योगे मी यांना इष्यस पे टवीन. 22 माझा क् रोध धगधगणार्या
अग्नीप्रमाणे आहे . अधोलोकाच्या तळापयर्ंत तो जाळत जातो. पृ थ्वी व ितच्यावरील वनस्पती,
2
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पवर्तांचे पायथे यांनाही तो भस्मसात करतो.
मी इस्राएलां वर सं कटे आणीन. त्यां च्यावर मी
माझ्या बाणांचा ने म धरीन. 24 भु केने ते कासावीस होतील. भयं कर प्रखर तापाने व भं यकर
मरीने ग्रस्त होतील. वनपशू त्यां च्यावर सोडीन. िवषारी साप व सरपटणारे प्राणी त्यांना दं श
करतील. 25 रस्त्यावर सै न्य त्यांना तलवारीने मारे ल व घरात ते भयभीत होतील. तरूण पु रुष,
िस्त्रया, लहानमु ले व वृ द्ध सवार्न
ं ा सै न्य ठार करे ल. 26 लोकां च्या आठवणीतून ते पु सले जातील
इतका मी या इस्राएलांचा नाश केला असता. 27 पण त्यांचा शत्रू काय म्हणे ल हे मला माहीत
आहे . आम्ही आमच्या सामथ्यार्ने िजं कलो. इस्राएलांचा नाश काही परमे श्वरामु ळे झाला नाही,
अशी ते बढाई मारतील. 28 इस्राएल राष्ट् र िवचारशून्य आहे , त्यास समज म्हणून नाहीच. 29 ते
शहाणे असते तर त्यांना समजले असते . त्यांनी पु ढच्या पिरणामांचा िवचार केला असता. 30 एक
मनु ष्य हजारांचा पाठलाग करु शकेल काय? दोघे जण दहा हजारांना सळो की पळे करून सोडू
शकतील का? परमे श्वराने च या जमावला आपल्या शत्रूच्या हवाली केले तरच ते शक्य आहे .
खं द्या दुगार्समान असणार्या परमे श्वराने त्यांना गु लामांसारखे िवकले तरच असे घडे ल. 31 आपल्या
शत्रूंचा दुगर् म्हणजे परमे श्वर आपल्या अभे द्य िकल्यासारख्या परमे श्वराच्या तोडीचा नाही हे
ते ही कबूल करतात. 32 सदोम आिण गमोरा ये थल्याप्रमाणे त्यांची द्राक्षे िवषारी आहे त त्यांचे
घोस कडू च आहे त. 33 त्यांची द्राक्षे कडू जहर आिण द्राक्षरस अजगराचे िवषारी गरळासमान
आहे . 34 परमे श्वर म्हणतो अथार्त ही िशक्षा सध्या मी राखून ठे वली आहे . माझ्या भांडारात ती
बं दीस्त ठे वली आहे . 35 अनवधानाने त्यां च्या हातून काही दुष्कृत्ये घडायची मी वाट पाहत आहे .
त्यांनी काही वावगे केले की त्यांचा सं कटकाळ आलाच म्हणून समजा मी त्यांना िशक्षा करीन.
36 परमे श्वर आपल्या प्रजे ची कसोटी पाहील. आपल्या से वकां वर दया दाखवील. पण गु लाम
तसे च स्वतं तर् यांना तो स ाहीन, असहाय्य करून सोडील. 37 परमे श्वर म्हणे ल, कोठे आहे त ते
खोटे दे व? तु म्ही आश्रयासाठी ज्याच्याकडे धाव घे तलीत तो कुठे आहे तु मचा दुगर्? 38 ते खोटे
दै वत तु मच्या यज्ञातील चरबी खाणारे , तु म्ही अपर्ण केले ल्यातील द्राक्षरस प्राशन करणारे दै वत
कोठे आहे त? ते व्हा त्या दै वतांनीच उठू न यावे व तु म्हास साहाय्य करावे ! 39 ते व्हा आता पाहा,
मीच खरा आिण एकमे व दे व 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! 40 आकाशाकडे बाहू उभारुन मी हे वचन दे त आहे . मी सनातन
आहे हे सत्य असे ल तर या गोष्टी खर्या होतील. 41 माझी लखलखाती तलवार परजून मी शत्रूंना
शासन करीन. ते याच िशक्षे ला पात्र आहे त. 42 माझे शत्रू ठार होतील. त्यांचा पाडाव होईल
ते कैद होतील. माझ्या बाणांची टोके त्यां च्या रक्ताने माखतील आिण माझे तलवारीचे पाते शत्रू
सै न्याचा िशरच्छे द करील. 43 समस्त राष्ट् रांनो, दे वाचा प्रजे चा जयजयकार करा. कारण हा दे व
आपल्या से वकां च्या बाजूने उभा राहतो. आपल्या से वकांचा सं हार करु पाहणार्यांना शासन करतो.
शत्रूला योग्य अशी िशक्षा दे तो. आिण आपली प्रजा आिण प्रदे श ह्यां च्यासाठी प्रायिश्चत
करतो. 44 मोशे ने या गीताचे शब्द सवर् इस्राएलांना ऐकू जातील असे ऐकवले . नूनाचा पु त्र होशा
(म्हणजे च, यहोशवा) मोशे बरोबर होता. 45 ह्याप्रमाणे मोशे ने ही सवर् वचने इस्राएल लोकांस
सां गण्याचे सं पिवल्यावर 46 मोशे लोकांस म्हणाला, “�� ���� ������ �� ������ ����
���������� ���. आपल्या मु लाबाळांनाही या िनयमशास्त्राचे काटे कोरपणे पालन करायला
सां गा. 47 त्यांचे महत्व कमी ले खू नका. या आज्ञां वरच तु मचे जीवन अवलं बन
ू आहे . त्यायोगे च
तु म्ही आपल्याला िमळणार असले ल्या त्या यादन नदीपलीकडच्या प्रदे शात दीघर्काळ वास्तव्य
कराल.”
िदवशी परमे श्वर मोशे शी बोलला. तो म्हणाला, 49 “���� �����, यरीहो शहराच्या
समोर अबारीम पवर्तांमध्ये जो नबो डोंगर आहे त्या डोंगरावर जा. मी इस्राएलांना जो कनान दे श
दे णार आहे तो तू ते थन
ू पाहू शकशील. 50 या डोंगरावर तु झे िनधन होईल. तु झा भाऊ अहरोन
48 त्याच
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हा जसा होर डोंगरावर मृ त्यू पावल्यावर स्वजनांना िमळाला तसे च तु झे होईल.
कारण तु म्ही
दोघांनीही माझ्यािवरूद्ध पाप केले आहे . कादे श जवळच्या मरीबा झर्यापाशी तु म्ही होता. सीन
वाळवं टातील ही गोष्ट आहे . ते थे इस्राएलांसमोर तु म्ही माझा िवश्वासघात केला तसे च मला
पिवत्र मानले नाही. 52 ते व्हा मी इस्राएलांना दे णार असले ली भूमी तू पाहू शकतोस पण तु झे ते थे
जाणे होणार नाही.”

33
1 दे वाचा भक्त मोशे याने इस्राएल लोकांस आपल्या मृ त्यु पूवीर् असा आशीवार्द िदला, तो असाः
“�������� ����� ����� ���. उष:कालच्या प्रकाशाप्रमाणे तो से ईर वरुन आला,
ू ांसमवे त आला दे वाचे समथर् सै िनक त्याच्याबरोबर
पारान डोंगरावरुन प्रकाशला, दहा हजार दे वदत
होते . 3 परमे श्वराचे आपल्या लोकां वर खरे च फार प्रेम आहे . त्याची पिवत्र प्रजा त्याच्या
हातात आहे . ते लोक त्याच्या पायाशी बसून त्याच्याकडू न िशकवण घे तात. 4 मोशे ने आम्हास
िनयमशास्त्र िदले . ती िशकवण याकोबाच्या लोकांची ठे व आहे . 5 इस्राएलचे सवर् वं श आिण त्यांचे
प्रमु ख आले ते व्हा परमे श्वर यशु रुनचा राजा झाला. 6 रऊबे नचे लोक मोजकेच असले तरी ते जगोत,
त्यांना मरण न ये वो.” 7 मोशे ने यहद
ू ाला हा आशीवार्द िदला: “���������, यहद
ू ा तु झ्याकडे
मदत मागे ल ते व्हा त्याचे ऐक. त्याच्या लोकांची व त्यांची गाठभे ट करून दे . त्यास शक्तीशाली
कर आिण शत्रूला पराभूत करण्यात त्यास साहाय्यकारी हो.” 8 ले वीिवषयी मोशे असे म्हणाला:
“���� ���� ��� ������� ���. तो थु म्मीम व उरीम बाळगतो. मस्सा ये थे तू ले वीची
कसोटी पािहलीस. मरीबाच्या झर्याजवळ, ते तु झे च आहे त याची तू कसोटी करून घे तलीस. 9 हे
परमे श्वरा, आपल्या कुटु ं िबयांपेक्षाही त्यांनी तु ला आपले मानले . आपल्या आईवडीलांची कदर
केली नाही. भाऊबं दांना ओळख दाखवली नाही. पोटच्या पोरांची पवार् केली नाही. पण तु झ्या
आज्ञांचे पालन केले . तु झा पिवत्र करार पाळला. 10 ते तु झे िवधी याकोबाला, िनयमशास्त्र
इस्राएलाला िशकवतील. तु झ्यापु ढे धूप जाळतील. तु झ्या वे दीवर होमबली अपर्ण करतील.
11 परमे श्वरा, जे जे ले वीचे आहे त्यास आशीवार्द दे . ते जे करतील त्याचा िस्वकार कर. त्यां च्यावर
हल्ला करणार्यांचा सं हार कर. त्यां च्या शत्रूंना पार ने स्तनाबूत करून टाक.” 12 बन्यामीन
िवषयी मोशे म्हणाला, “�������� ���������� ����� ���. तो परमे श्वरापाशी सु रिक्षत
राहील. दे व त्याचे सदोिदत रक्षण करील. आिण परमे श्वराचे वास्तव्य त्याच्या दे शात राहील.”
13 योसे फािवषयी तो म्हणाला, “���������� ������ ����������� ����������
���. परमे श्वरा, त्यां च्या दे शात आकाशातून पावसाचा वषार्व कर आिण त्यां च्या भूमीतून मु बलक
पाणी दे . 14 सूयार्मुळे उत्कृष्ट फिलत त्यां च्या पदरात पडो. आिण प्रत्ये क मिहना* आपली उत्कृष्ट
फळे त्यास दे वो. 15 टे कड ा आिण पु रातन पवर्त यां च्यातील अमूल्य िजन्नस त्यांना िमळोत.
16 धरतीचा उ मातील उ म ठे वा योसे फाला िमळो. योसे फाची आपल्या भाऊबं दापासून ताटातूट
झाली होती. ते व्हा जळत्या झु डू पातल्या, परमे श्वराचा दुवा त्यास िमळो. 17 प्रथम जन्मले ल्या
गोर्हासारखा त्याचा प्रताप आहे . त्याचे िशं गे रानबै लाच्या िशं गांपर् माणे आहे त. ते लोकां वर
चढाई करून त्यांना पृ थ्वीच्या सीमे पयर्ंत ढकलतील. असे मनश्शे चे हजारो आिण एफ् राइमचे लाखो
आहे त.” 18 मोशे जबु लूनबद्दल म्हणाला, “�������, बाहे र जाल ते व्हा आनं द करा. इस्साखारा
आपल्या डे र्यात आनं दाने राहा. 19 ते लोकांस आपल्या डोंगरावर बोलावतील. ते थे ते योग्य
यज्ञ करतील. समु दर् ातील धन आिण वाळू तील खिजना हस्तगत करतील.” 20 गादिवषयी मोशे
म्हणाला, “������ ������� ������ ��� ���� ���. गाद िसं हासारखा आहे . तो आधी
दबा धरून बसतो. आिण सावजावर हल्ला करून त्याच्या िचं धड ा करतो. 21 स्वतःसाठी तो उ म
भाग ठे वतो. राजाचा वाटा स्वतःला घे तो. लोकांचे प्रमु ख त्याच्याकडे ये तात. जे परमे श्वराच्या
2
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दृष्टीने न्यायाने , ते तो करतो. इस्राएलाच्या लोकांसाठी जे उिचत ते च करतो.”
म्हणाला, “��� ������ ������� ����. तो बाशान मधून झे प घे तो.” 23 नफताली िवषयी
मोशे ने सां िगतले , “������, तू सवर् चां गल्या गोष्टीने समाधानी त्या तु ला भरभरून िमळतील.
तु झ्यावर परमे श्वराचा आशीवार्द राहील. गालील तलावाजवळचा प्रदे श तु ला िमळे ल.” 24 आशे र
िवषयी मोशने असे सां िगतले , “������ ������ ���� �������� �����. तो आपल्या
बां धावांना िप्रय होवो. त्याचे पाय ते लाने माखले ले राहोत. 25 तु मच्या दरवाजांचे अडसर लोखं डाचे
व िपतळे चे असोत. तु मचे सामथ्यर् आयु ष्यभर राहो.” 26 हे यशु रुना! परमे श्वर दे वासारखा कोणी
नाही. तु झ्या साहाय्यासाठी, मे घां वर आरुढ होऊन तो आपल्या प्रतापाने आकाशातून तु झ्या
मदतीला ये तो. 27 दे व सनातन आहे . तो तु झे आश्रयस्थान आहे . दे वाचे सामथ्यर् सवर्काळ राहते !
तो तु झे रक्षण करतो. तु झ्या शत्रूंना तो तु झ्या प्रदे शातून हुसकावून लावे ल. शत्रूंना नष्ट
कर असे तो म्हणतो. 28 म्हणून इस्राएल सु रिक्षत राहील. याकोबाची िवहीर त्यां च्या मालकीची
आहे . धान्याने व द्राक्षरसाने सं पन्न अशी भूमी त्यांना िमळे ल. त्या प्रदे शावर भरपूर पाऊस
पडे ल. 29 इस्राएला, तू आशीवार्दीत आहे स. इतर कोणते ही राष्ट् र तु झ्यासारखे नाही. परमे श्वराने
तु ला वाचवले आहे . भक्कम ढालीप्रमाणे तो तु झे रक्षण करतो. परमे श्वर म्हणजे तळपती तलवार.
शत्रूंना तु झी दहशत वाटे ल. त्यांची महान िठकाणे तू तु डवशील!
22 दान िवषयी मोशे

34
1 मवाब प्रदे शातील यादन खोर्यातून िपसगा पवर्ताच्या माथ्यावरील नबो नामक िशखरावर
मोशे चढून गे ला. यरीहो समोरील यादन पलीकडचा हा भाग. परमे श्वराने मोशे ला िगलादपासून
दानपयर्ंत सवर् िगलाद प्रदे श, 2 नफताली, एफ् राईम व मनश्शे चा सवर् प्रदे श दाखवला.
पिश्चमे कडल्या भूमध्य समु दर् ापयर्ंतचा यहद
ू ाचा सवर् प्रदे श दाखवला. 3 तसे च ने गेब आिण
सोअरापासून यरीहो या खजु राच्या झाडां च्या नगरापयर्ंतचे खोरे हे ही दाखवले . 4 परमे श्वर मोशे ला
म्हणाला, “��������, इसहाक आिण याकोब यांना कबूल केले ला हाच तो प्रदे श. त्यां च्या
वं शजांना तो द्यायचे मी त्यांना वचन िदले आहे . तु ला मी तो पाहू िदला पण तू ये थे जाणार नाहीस.”
5 मग परमे श्वराचा से वक मोशे त्या मवाबाच्या प्रदे शात मरण पावला. असे घडणार हे परमे श्वराने
त्यास सां िगतले होते च. 6 मवाबात मोशे चे परमे श्वराने दफन केले . बे थ-पौरासमोरच्या खोर्यात हा
भाग आला. पण मोशे ची कबर ने मकी कोठे आहे हे आजतागायत कोणाला कळले ले नाही. 7 मोशे
मरण पावला ते व्हा एकशे वीस वषार्चा होता. ते व्हाही त्याची प्रकृती क्षीण झाली नव्हती व दृष्टी
चां गली होती. 8 इस्राएल लोकांनी मोशे साठी तीस िदवस शोक केला. त्या काळात ते मवाबातील
यादन खोर्यात रािहले . 9 मोशे ने यहोशवावर आपले हात ठे वून त्यास नवा पु ढारी म्हणून ने मले
होते . त्यामु ळे नूनाचा पु त्र यहोशवा याला ज्ञानाचा आत्मा प्राप्त झाला होता. म्हणून इस्राएल
लोक त्याच्या आज्ञे त वागू लागले . परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा केल्याप्रमाणे त्यांनी आचरण ठे वले .
10 इस्राएलात मोशे सारखा दुसरा सं देष्टा आजपयर्ंत झाला नाही. परमे श्वरास मोशे चा प्रत्यक्ष
पिरचय होता. 11 िमसर दे शामध्ये महान चमत्कार करून दाखवायला परमे श्वराने मोशे ला पाठवले .
िमसर दे शामध्ये फारो, त्याचे से वक व सवर् लोकांनी हे चमत्कार पािहले . 12 मोशे ने करून दाखवले
तसे चमत्कार व भयकारक गोष्टी दुसर्या कोणा सं देष्ट ाने करून दाखवल्या नाहीत. इस्राएलाच्या
सवर् लोकांनी त्याची ही कृत्ये पािहली.
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यहोशवाचे पु स्तक स्पष्टपणे त्याच्या ले खकाचे नाव सां गत नाही. नूनाचा पु त्र यहोशवा,
कदािचत मोशे चा उ रािधकारी, इस्त्राएलचा पु ढारी म्हणून असण्याची शक्यता जास्त आहे .
यहोशवाच्या मृ त्यूनंतर या पु स्तकाच्या नं तरचे भाग िकमान एका अन्य व्यक्तीने िलिहले होते .
यहोशवाच्या मृ त्यूनंतर अने क िवभाग सं पािदत/सं किलत केले गे ले असावे त याची दे खील शक्यता
आहे . या पु स्तकात यहोशवाच्या ने तृत्वाखाली मोशे च्या मृ त्यूनंतर प्रितज्ञावत िदले ल्या जमीनीत
िवजय प्राप्त होतो.
साधारण इ. पू. 1405 - 1385.
या भागाची सं भाव्य शक्यता कनानमधून उगम पावते िजथे यहोशवाने भूमीवर िवजय िमळवला
होता.
यहोशवा हे पु स्तक इस्राएलमधील लोकांना आिण पिवत्र शास्त्रामधील भावी वाचकांना
िलिहले होते .
यहोशवाचे पु स्तक, दे वाने प्रितज्ञावत िदले ली जमीन िजं कण्यासाठी लागले ल्या सै न्य मोिहमे चा
आढावा प्रदान करते . िमसरापासून िनगर्मपयर्ंत आिण नं तर चाळीस वष अरण्याच्या भटकंतीनं तर,
नविनिमर्त राष्ट् र आता प्रितज्ञावत िदले ल्या जमीनीत प्रवे श करण्यास, रिहवासींवर िवजय
िमळिवण्यास व प्रांतावर कब्जा करण्यास सज्ज झाले आहे . यहोशवाच्या पु स्तकात हे दाखवून
िदले आहे की या कराराच्या आधारावर िनवडले ले लोक त्याच्या प्रितज्ञावत िदले ल्या जमीनीत
स्थापन झाले . ये थे दे शभक्तीबरोबर त्यां च्याशी केले ल्या कराराबद्दल परमे श्वराच्या िनष्ठे ची
नोंद सापडली आहे आिण या दे शाला प्रथम सीनायमध्ये िदले गे ले होते . भिवष्यातील
िपढ ांमधील िनष्ठा, एकता आिण उच्च मनोबल यासाठी दे वाच्या लोकांना प्रेिरत करण्यासाठी
आिण मागर्दशर्नासाठी हे शास्त्रवचन आहे .
िवजय
रूपरे षा
1. प्रितज्ञावत िदले ल्या जमीनीत प्रवे श — 1:1-5:12
2. जमीन काबीज करणे — 5:13-12:24
3. जमीनीची वाटणी करणे — 13:1-21:45
4. अन्यजातीय ऐक्य आिण परमे श्वराप्रती िनष्ठा — 22:1-24:33
1

परमे श्वराचा से वक मोशे ह्याच्या मरणानं तर असे झाले की, नूनाचा पु त्र यहोशवा, मोशे चा
मु ख्य मदतनीस याच्याशी परमे श्वर बोलला, 2 “���� ���� ���� ��� ����� ���, तर
आता ऊठ, तू आिण हे सवर् लोक असे तु म्ही यादन, ओलांडून जो दे श मी इस्राएल लोकांस, दे त
आहे त्यामध्ये जा. 3 मी मोशे ला सां िगतल्याप्रमाणे ज्या ज्या िठकाणी तु मचे पाऊल पडे ल, ते
प्रत्ये क िठकाण मी तु म्हाला िदले आहे .
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व हा लबानोन यापासून महानद, फरात नदीपयर्ंतचा िह ी यांचा सवर् दे श, व मावळतीकडे
भूमध्य सागराचा प्रदे श तु मचा होईल. 5 तु झ्या आयु ष्यात तु झ्यापु ढे कोणाचाही िटकाव लागणार
नाही, जसा मोशे बरोबर मी होतो तसाच तु झ्याबरोबरही मी असे न, मी तु ला सोडू न जाणार नाही. व
तु ला टाकणार नाही.
6 बलवान हो, धै यर् धर, कारण जो दे श ह्या लोकां च्या पूवर्जांना दे ण्याची शपथ मी त्यां च्याजवळ
वािहली आहे तो तू यांना वतन म्हणून िमळवून दे शील. 7 मात्र तू बलवान हो व धै यर् धर,
आिण माझा से वक मोशे याने तु ला िदले ले िनयमशास्त्र सगळे काळजीपूवर्क पाळ, ते सोडू न
उजवीडावीकडे वळू नको, म्हणजे तू जाशील ितकडे यशस्वी होशील.
8 िनयमशास्त्राचा हा ग्रंथ तु झ्या मु खातून िनघून जाऊ नये म्हणून रात्रंिदवस त्याचे मनन कर,
त्या जे काही िलिहले आहे ते सवर् तू पाळ. मग तु झी भरभराट होईल आिण तू यशस्वी होशील.
9 मी तु ला आज्ञा केली नाही का? बलवान हो, धीट हो, घाबरू नकोस, धै यर्हीन होऊ नकोस, कारण
तू जाशील ितकडे तु झा दे व परमे श्वर तु झ्याबरोबर असे ल.”
10 मग यहोशवाने लोकां च्या पु ढार्यांना अशी आज्ञा केली की, 11 “�������� �����
������ ��� ����� ���� ��, स्वतःसाठी अन्नसामग्री तयार करा. कारण तु मचा दे व
परमे श्वर जो दे श तु म्हाला ताब्यात दे णार आहे त्याचा ताबा घे ण्यासाठी तीन िदवसाच्या आत
तु म्हाला ही यादन ओलांडायची आहे .”
12 मग यहोशवाने रऊबे नी, गादी व मनश्शे चा अधार् वं श ह्यांना म्हटले , 13 “�����������
���� ���� ������ �������� �� ����� ���� ���� ���� ���� ���, तो तु म्हाला
म्हणाला होता की, तु म्हाला िवसावा िमळावा म्हणून तु मचा दे व परमे श्वर हा दे श तु म्हाला दे त आहे .
14 या यादने च्या पूवकडील जो दे श मोशे ने तु म्हाला िदला आहे त्यामध्ये च तु मच्या िस्त्रया,
पु त्र-मु लेबाळे आिण गु रे ढोरे ह्यांनी रहावे , पण तु म्ही सवर् योद्ध ांनी सशस्त्र होऊन आपल्या
बां धवांपुढे नदीपलीकडे जावे आिण त्यांना मदत करावी. 15 परमे श्वर तु मच्याप्रमाणे च तु मच्या
बां धवांना िवसावा दे ईल आिण तु मचा दे व परमे श्वर ह्याने त्यांना िदले ल्या दे शाचा ते ही ताबा घे तील,
मग परमे श्वराचा से वक मोशे ह्याने यादने च्या पूवस, उगवतीकडे जो दे श तु म्हाला िदला आहे , त्या
तु मच्या वतनाच्या दे शात परत ये ऊन त्याचा ताबा तु म्ही घ्यावा.”
16 ते व्हा त्यांनी यहोशवाला उ र िदले , “�� ���� �������� �� �������� �����
���� ���� �� ���� ����� ��� ��� �� �������� ������� ����� �����
���. 17 जसे आम्ही सवर् बाबतींत मोशे चे सां गणे ऐकत होतो तसे च आम्ही तु झे ही ऐकू , मात्र
तु झा दे व परमे श्वर मोशे बरोबर होता तसाच तु झ्याबरोबर असो. 18 जो कोणी तु झ्या आज्ञे िवरूद्ध बं ड
करे ल व तु झे शब्द पाळणार नाही त्यास दे हान्त िशक्षा द्यावी. तू मात्र खं बीर हो व धै यर् धर.”
4 रान

2
. 11:31
नं तर नूनाचा पु त्र यहोशवा ह्याने गु प्तपणे दोन हे र िशट् टीम ये थन
ू पाठवले , त्याने त्यांना
सां िगतले की, “�� ��� �� ��� � ������� ����� ��� ����� ��.” �����������
�� ���� ��� ����� �������� ���������� ��� �����. 2 मग कोणी यरीहोच्या
राजाला सां िगतले की, “���� ������� ��� ������ ��� ����������� �� ������
���� ��� ����.” 3 ते व्हा यरीहोच्या राजाने राहाबे ला िनरोप पाठवला की, “�� �����
��������� ���� ������ ���� ����� ���� ������� ����� ���, कारण सार्या
दे शाचा भे द काढण्यासाठी ते आले आहे त.”
4 त्या दोघा पु रुषांना लपवून ती स्त्री म्हणाली, माझ्याकडे कोणी पु रुष आले होते खरे , “�� ��
����� ���� �� ��� ���� ����. 5 अं धार पडल्यावर वे शीचा दरवाजा लावून घे ण्याच्या
1
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वे ळी ते िनघून गे ले, ते कोठे गे ले ते मला ठाऊक नाही. तु म्ही लवकर त्यांचा पाठलाग करा म्हणजे
तु म्ही कदािचत त्यांना पकडू शकाल.”
6 पण ितने तर त्या मनु ष्यांना धाब्यावर ने ऊन ते थे जवसाची ताटे पसरली होती त्यामध्ये लपवून
ठे वले होते . 7 त्यांचा पाठलाग करणारे लोक यादने कडे जाणार्या वाटे ने उतारापयर्ंत गे ले; त्यांचा
पाठलाग करणारे हे लोक गावाबाहे र पडताच वे शीचे दरवाजे बं द करण्यात आले .
8 इकडे ते हे र झोपी जाण्यापूवीर् ती त्यां च्याकडे धाब्यावर गे ली, 9 ती म्हणाली,
“����������� �� ��� �������� ���� ���, आम्हां ला तु मची दहशत बसली आहे
आिण दे शातील सवर् रिहवाश्यांची तु मच्या भीतीने गाळण उडाली आहे , हे मला माहीत आहे .
10 कारण तु म्ही िमसर दे शातून िनघाला ते व्हा तु मच्यासमोर परमे श्वराने तांबड ा समु दर
् ाचे पाणी
कसे आटिवले आिण यादने पलीकडे राहणारे अमोर्यांचे दोन राजे सीहोन व ओग ह्यांचा तु म्ही कसा
समूळ नाश केला हे आमच्या कानी आले आहे . 11 हे ऐकताच आमचे अवसान गळू न गे ले आिण
कोणामध्ये ही धै यर् रािहले नाही, कारण तु मचा दे व परमे श्वर हाच वर स्वगार्त व खाली पृ थ्वीवर दे व
आहे .
12 मी तु मच्यावर दया केली आहे , म्हणून आता माझ्यासमोर परमे श्वराच्या नावाने शपथ घ्या
की, आम्हीही तु झ्या विडलाच्या घराण्यावर दया करू, आिण मला अचूक खूण द्या, 13 तसे च तु म्ही
माझे आईवडील, भाऊ, बिहणी आिण त्यांचे सवर्स्व ह्यांचा आम्ही बचाव करू आिण तु म्हा सवार्च
ं े
प्राण मरणापासून वाचवू, अशीही शपथ घ्या.”
14 ते व्हा त्या पु रुषांनी ितला म्हटले , “�������� ���� ������� ����� ����� ����,
तर तु मच्यासाठी आम्ही आमचे प्राण दे ऊ, आिण परमे श्वर आम्हां ला हा दे श दे ईल ते व्हा आम्ही
तु झ्याशी दयाळू पणाने व खरे पणाने वागू.”
15 ते व्हा ितने त्यांना िखडकीतून दोराने खाली उतरले , कारण ितचे घर गावकुसास लागून होते .
16 ितने त्यांना सां िगतले होते की, “����� ������ ����������� �������� ����
��� ������ ������ ��������� �� ��� ���� ��� ���� ���� ����, तोपयर्ंत
तु मचा पाठलाग करणारे परततील, मग तु म्ही मागर्स्थ व्हा.” 17 ते पु रुष ितला म्हणाले , “��
���������� �� ��� ����� ��� ������������ �������� ��� � ����.
18 मात्र आम्ही ह्या दे शात ये ऊ ते व्हा ज्या िखडकीतून तू आम्हां ला उतरिवले , ितला हा िकरिमजी
दोर बां ध आिण या घरात तु झे आईबाप, भाऊबं द आिण तु झ्या बापाचे सबं ध घराणे तु झ्याजवळ
एकत्र कर. 19 कोणी तु झ्या घराबाहे र रस्त्यावर गे ला तर त्याच्या रक्तपाताचा दोष त्याच्याच
माथी राहील, आमच्यावर त्याचा दोष ये णार नाही; पण घरात तु झ्याबरोबर जो असे ल त्याच्यावर
कोणी हात टाकला तर त्याच्या रक्तपाताचा दोष आमच्या माथी राहील.
20 जर तू आमची कामिगरी बाहे र फोडलीस तर आमच्याकडू न जी शपथ तू घे तली आहे स
ितच्यातून आम्ही मु क्त होऊ.” 21 ती म्हणाली, “������� ���������������� ����.”
����������� ������� ����� �������� �� �������� ����; नं तर ितने
िकरिमजी दोर आपल्या िखडकीला बां धला.
22 ते जाऊन डोंगरास पोहचले , आिण त्यां च्या पाठलाग करणारे परत माघारी जाईपयर्ंत ते थे
तीन िदवस रािहले ; त्यांचा पाठलाग करणार्यांनी वाटे त चहक
ू डे शोध केला, पण ते त्यांना सापडले
नाहीत.
23 मग ते दोघे पु रुष डोंगरावरून उतरून नूनाचा पु त्र यहोशवा ह्याच्याकडे परत आले आिण
घडले ले सगळे वतर्मान त्यांनी त्यास सां िगतले . 24 ते यहोशवाला म्हणाले , “����� �� ����
��� ����������� ������ ���� ���� ���, आपल्या भीतीमु ळे या दे शाचे सवर् रिहवाशी
गळू न गे ल्यासारखे झाले आहे त.”
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1 यहोशवा पहाटे स ऊठला आिण सवर् इस्राएल लोकांसह िशट् टीमाहन
ू िनघून यादनतीरी आला

आिण पलीकडे जाण्यापूवीर् ते ते थे रािहले .
2 तीन िदवसानं तर पु ढारी छावणीच्या मध्य भागामधून गे ले. 3 व त्यांनी लोकांस अशी आज्ञा
केली की, “���� ��� �������� ������ ������� ��� ���� ����� ���� ���
������ ������ ����� ������ �� ����� ����� ��������� ������� ��;
4 पण कोशाच्या व तु मच्यामध्ये मोजून सु मारे दोन हजार हात* अं तर ठे वा; त्याच्या फार जवळ
जाऊ नका, म्हणजे ज्या वाटे ने तु म्हाला जायचे आहे ती तु म्हाला समजे ल; कारण यापूवीर् या वाटे ने
तु म्ही कधी गे ला नाही.”
5 मग यहोशवा लोकांस म्हणाला, “����� ����, कारण उद्या परमे श्वर तु मच्यामध्ये
आश्चयर्कारक कृत्ये करणार आहे .” 6 नं तर यहोशवा याजकांना म्हणाला, “������� ���
����� ���� ��������� ���� ���,” ����������� �� ������� ��� �����
���� ��������� ���� ���� �����. 7 परमे श्वर दे व यहोशवाला म्हणाला, “��
�� ���� ������������ �������� ���� ����� ���������� �������
����, म्हणजे मी जसा मोशे बरोबर होतो तसाच तु झ्याबरोबरही आहे हे त्यांना समजून ये ईल.
8 कराराचा कोश वाहणार्या याजकांना आज्ञा कर की, ‘������ ������ ������������
���������� ����� ������ ������ ������� ���� ����� ��� ����.”
9 मग यहोशवा इस्राएल लोकांस म्हणाला, “���� ��! आिण दे व परमे श्वर याची वचने ऐका!
10 अशा प्रकारे तु म्हाला समजे ल की, िजवं त दे व तु मच्यामध्ये आहे , आिण कनानी, िह ी, िहव्वी,
पिरज्जी, िगगार्शी, अमोरी व यबूसी यांना तो तु मच्या समोरून घालवून दे ईल. 11 सं पण
ू र् पृ थ्वीचा
जो प्रभू त्याच्या कराराचा कोश तु मच्यासमोर पलीकडे जाण्यासाठी यादने त प्रवे श करीत आहे .
12 तर आता प्रत्ये क वं शातील एक मनु ष्य, अशी इस्राएल वं शातून बारा माणसे तु म्ही िनवडा;
13 सं पण
ू र् पृ थ्वीचा जो प्रभू परमे श्वर याच्या कराराचा कोश वाहणार्या याजकां च्या पायांचे तळवे
यादने च्या पाण्याला लागताच वरून वाहत ये णारे यादने चे पाणी वाहण्याचे थांबन
ू त्याचे दोन भाग
होतील व त्याची रास उभी राहील.”
14 लोक यादने पलीकडे जाण्यासाठी आपल्या तं बत
ू न
ू िनघाले ते व्हा कराराचा कोश वाहणारे
याजक लोकांपुढे चालले . 15 कराराचा कोश वाहणारे यादने पाशी ये ऊन पोहचले आिण कोश
वाहणार्या याजकांचे पाय कडे च्या पाण्यात बु डाले . (कापणीच्या हं गामाच्या िदवसात यादन नदी
दुथडी भरून वाहत असते .) 16 ते व्हा जे पाणी वरून वाहत ये त होते ते बर्याच अं तरावर म्हणजे
सारतानाजवळील आदाम नगरापाशी साठू न रािहले व त्याची रास उभी झाली, आिण जे पाणी
अराबाचा समु दर् म्हणजे क्षारसमु दर् याकडे वाहत जात होते ते अगदी हटले ; मग ते सवर् लोक
यरीहोसमोर पार उतरून गे ले.
17 परमे श्वराच्या कराराचा कोश वाहणारे याजक यादने च्या मध्यभागी कोरड ा जिमनीवरून
पार िनघून गे ले. अशा प्रकारे सवर् इस्राएल राष्ट् र यादने पलीकडे गे ले.

4
लोक यादन पार करून गे ले, ते व्हा परमे श्वर यहोशवाला म्हणाला, 2 प्रत्ये क वं शातून एक
असे बारा पु रुष तू लोकांमधून िनवड, 3 आिण त्यांना अशी आज्ञा दे ऊन सां ग, “������������
�������� ���� ������� ������� ���� ��� ���� ����� ���� ����� �����
����������� ������ ���� �� ��� �� ������ ���� ������ ����� �������
���� ���� �� ����.”
4 मग यहोशवाने इस्राएलच्या प्रत्ये क वं शातून एक असे जे बारा पु रुष िनवडले होते
त्यांना बोलावले . 5 यहोशवा त्यांना म्हणाला, “������ ���� ��� �������� ������
��������� �������� ������������ �������� ���� ������� ��������
������������� ���� ����� ����� ������ ��������� ����.
1 सवर्

*
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म्हणजे हे तु मच्यामध्ये िचन्हादाखल होईल, पु ढच्या ये णार्या िदवसात जे व्हा तु मची मु ले
तु म्हाला िवचारतील की, ‘�� ���������� ���� ��� ���?’ 7 ते व्हा तु म्ही त्यांना सां गा
की, यादने चे पाणी परमे श्वराच्या कराराच्या कोशापु ढे दुभागले गे ले; कराराचा कोश यादन पार
करून जात असताना यादने चे पाणी दुतफार् दुभागले . अशा प्रकारे हे धोंडे इस्राएल लोकांसाठी
सवर्काळ स्मारक होतील.”
8 यहोशवाच्या या आज्ञे पर
् माणे इस्राएल लोकांनी केले .
परमे श्वराने यहोशवाला
सां िगतल्याप्रमाणे इस्राएल लोकां च्या वं शां च्या सं ख्ये पर् माणे त्यांनी यादने च्या मध्यभागातून
बारा धोंडे उचलून इस्राएल लोकां च्या वं शसं ख्ये पर् माणे रचले . त्यांनी ते घे ऊन त्या रात्री िजथे
मु क्काम केला ितथे ने ऊन ठे वले . 9 तसे च यादने च्या मध्यभागी कराराचा कोश वाहणार्या याजकांचे
पाय जे थे िस्थर झाले होते ते थे यहोशवाने बारा दगड उभे केले ; आिण ते आजपयर्ंत स्मारक म्हणून
ते थे आहे त.
10 मोशे ने यहोशवाला जे आज्ञािपले होते ते च लोकांस सां गण्याची आज्ञा परमे श्वराने यहोशवाला
केली; त्याप्रमाणे करण्याचे सं पेपयर्ंत कराराचा कोश वाहणारे याजक यादने च्या मध्यभागी उभे
रािहले . मग लोक घाईघाईने पार उतरून गे ले. 11 झाडू न सवर् लोक उतरून गे ल्यावर त्यां च्या दे खत
परमे श्वराचा कराराचा कोश आिण याजक पलीकडे गे ले. 12 रऊबे नी, गादी आिण मनश्शे चा अधार्
वं श हे मोशे च्या सां गण्याप्रमाणे सशस्त्र होऊन इस्राएल लोकांपुढे गे ले, 13 यु द्धासाठी सज्ज
झाले ले सु मारे चाळीस हजार पु रुष परमे श्वरासमोर नदी उतरून यरीहोजवळच्या मै दानात पोहचले .
14 त्या िदवशी परमे श्वराने सवर् इस्राएलाच्या दृष्टीने यहोशवाची थोरवी वाढवली. जसे ते मोशे चे
भय धरीत होते तसे च त्यांनी यहोशवाचे भय त्यां च्या सगळ्या हयातीत धरले . 15 ते व्हा परमे श्वर
यहोशवाला म्हणाला, 16 “������� ��� ��������� �������� ����������� ��
�������� ����� ��.”
17 त्याप्रमाणे , यहोशवाने याजकांना यादने तन
ू बाहे र ये ण्याची आज्ञा केली. 18 मग परमे श्वराचा
कराराचा कोश वाहणारे याजक यादने च्या मध्य भागातून िनघून वर आले आिण त्यांचे पाय कोरड ा
जिमनीला लागताच यादने चे पाणी मूळ िठकाणी परत आले आिण चार िदवसांपव
ू ीर् जसे होते
त्याप्रमाणे पु न्हा दुथडी भरून वाहू लागले .
19 पिहल्या मिहन्याच्या दशमीस लोकांनी यादन पार करून यरीहोच्या पूवर् सीमे वरील िगलगाल
ये थे तळ िदला. 20 यादने तन
ू उचलून आणले ले बारा धोंडे यहोशवाने िगलगाल ये थे रचले . 21 तो
इस्राएल लोकांस म्हणाला की, “���� ������ ����� �������� ������ ��������
��������, ‘�� ���������� ���� ��� ���?’

ते व्हा तु म्ही त्यांना सां गा की, ‘������� ��� ���� ������������ �������
������� ��� ����. 23 आम्ही तांबडा समु दर् पार करे पयर्ंत, तु मचा दे व परमे श्वर याने जसे
तांबड ा समु दर् ाचे पाणी आटवून कोरडे केले , तसे च परमे श्वर तु मचा दे व ह्याने यादने चे पाणी
आम्ही ितच्यातून चालत पार आलो तोपयर्ंत आमच्यापु ढून हटवले . 24 ह्यावरून परमे श्वराचा हात
समथर् आहे , हे पृ थ्वीवरील सवर् लोक जाणतील आिण तु म्ही तु मचा दे व परमे श्वर याचे िनरं तर भय
बाळगाल.”
22

5
1 इस्राएल लोक यादने पलीकडे

जाईपयर्ंत परमे श्वराने ितचे पाणी त्यां च्यासाठी कसे आटिवले हे
यादने पलीकडील अमोर्यां च्या सवर् राजांनी व समु दर् िकनार्याच्या सवर् कनानी राजांनी ऐकले , ते व्हा
इस्राएल लोकां च्या भीतीने त्यां च्या काळजाचे पाणी-पाणी झाले आिण ते गिलतगात्र झाले .
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वे ळी परमे श्वर यहोशवाला म्हणाला, “����������� ������ ���� �������
������� ������ ���� ����� ��.” 3 त्याप्रमाणे यहोशवाने गारगोटीच्या सु र्या बनवून
इस्राएल लोकांची सुं ता अरालोथ *हे नाव िदले ल्या टे कडीजवळ केली.
4 यहोशवाने त्यांची सु ं ता केली याचे कारण हे की, यु द्धास लायक असे िमसर दे शातून िनघाले ले
सगळे पु रुष िमसर दे शातून िनघाल्यानं तर वाटे ने रानात मरण पावले होते . 5 िमसर दे शातून
िनघाले ल्या सवर् पु रुषांची सुं ता झाली होती, पण िमसर दे शातून बाहे र िनघाल्यानं तर रानात वाटे ने जे
जन्मले त्यांची सुं ता झाली नव्हती; 6 कारण इस्राएल लोक रानात चाळीस वष प्रवास करीत होते ;
िमसर दे शातून िनघाले ल्या सवर् राष्ट् राने म्हणजे यु द्धास लायक अशा पु रुषांनी परमे श्वराची वाणी न
ऐकल्यामु ळे, त्या काळात त्यांचा नाश झाला होता; परमे श्वराने त्यांना शपथ दे ऊन सां िगतले होते
की, ज्यात दुधामधाचे प्रवाह वाहतात असा जो दे श† मी तु मच्या पूवर्जांना तु मच्यासाठी शपथे वर
दे ऊ केला होता, तो दे श मी तु मच्या नजरे स पडू दे णार नाही. 7 त्यां च्या जागी त्यांची जी मु ले दे वाने
वाढिवली होती त्यांची यहोशवाने सुं ता केली, कारण वाटे ने त्यांची सुं ता झाली नव्हती; ते बे सुनत
रािहले होते .
8 सवर् राष्ट् राची सु ं ता करणे सं पल्यावर ते बरे होईपयर्ंत छावणीत आपापल्या िठकाणी रािहले .
9 मग परमे श्वर यहोशवाला म्हणाला, िमसरी लोक तु मची िनं दा करीत असत ती आज मी
आपल्याद्वारे दरू लोटली आहे , म्हणून आजही त्या जागे ला िगलगाल ‡म्हणतात.
10 इस्राएल लोकांनी िगलगालात तळ िदल्यावर यरीहोजवळच्या मै दानात त्या मिहन्याच्या
चतु दर्शीस सं ध्याकाळी वल्हांडण सण पाळला. 11 वल्हांडणाच्या दुसर्या िदवशी त्या दे शात
िपकले ल्या धान्याच्या बे खमीर भाकरी आिण हुरडा हा त्यांनी खाल्ला.
12 त्यांनी दे शां तले उत्पन्न खाल्ले त्याच्या दुसर्या िदवसापासून मान्ना बं द झाला; तो पु न्हा
इस्राएल लोकांस िमळाला नाही, त्या वषीर् त्यांनी कनान दे शातले उत्पन्न खाल्ले .
2 त्या

13 यहोशवाने यरीहोजवळ असताना समोर पिहले तो कोणी पु रुष आपल्या हाती उपसले ली
तलवार घे ऊन पु ढे उभा आहे असे त्याच्या नजरे स पडले . यहोशवाने जवळ जाऊन िवचारले , तू
आमच्या पक्षाचा की आमच्या वै र्यां च्या पक्षाचा?
14 तो म्हणाला, “��������� ������� ����; कारण मी परमे श्वराच्या से नेचा से नापती
आहे .” ������ �������� ����� ��� ���������� ���� ��� ������� ����
������, “������ �������� ������ ������� ��� ����� ���?” 15 परमे श्वराचा
से नापती यहोशवाला म्हणाला, “������ ������� ���� ���; कारण ज्या जागी तू उभा
आहे स ती पिवत्र आहे .” ������ �������� ��� ����.

6
1 इस्राएल

सै न्याच्या भीतीमु ळे यरीहोची सवर् प्रवे शद्वारे मजबूत लावून घे ण्यात आली होती;
कोणी बाहे र गे ला नाही की आत आला नाही. 2 परमे श्वर यहोशवाला म्हणाला, “����, यरीहो,
त्याचा राजा व त्याचे कसले ले योद्धे मी तु झ्या हाती िदले आहे त. 3 तु म्ही सगळे योद्धे या
नगरासभोवती एक प्रदिक्षणा घाला. असे सहा िदवस करा. 4 सात याजकांनी एडक्याच्या
िशं गाचे सात कण घे ऊन कराराच्या कोशापु ढे चालावे ; सातव्या िदवशी तु म्ही नगराला सात
प्रदिक्षणा घालाव्यात आिण याजकांनी कण वाजवावे त, 5 नं तर ते एडक्याच्या िशं गाच्या कण्यार्नी
दीघर् नाद करतील आिण जे व्हा तु म्ही कण्यार्चा आवाज ऐकाल ते व्हा सवर् लोकांनी मोठा जयघोष
करावा म्हणजे नगराच्या िभं ती जागच्या जागी कोसळतील; मग तु म्ही प्रत्ये काने सरळ आत
चालून जावे .” 6 नं तर नूनाचा पु त्र यहोशवा याने याजकांना बोलावले आिण त्यांना म्हटले ,
*
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“������� ��� ����� ���� ��� ��� �������� ��� ���������� �������
����� ���� ������������� �������� ���� ����.” 7 तो लोकांस म्हणाला, “���,
नगराला प्रदिक्षणा घाला, आिण सशस्त्र पु रुषांनी परमे श्वराच्या कराराच्या कोशापु ढे चालावे .”
8 यहोशवाने लोकांस सां िगतल्याप्रमाणे सात याजक परमे श्वर दे वापु ढे एडक्याच्या िशं गांचे सात
कण वाजवत चालले आिण परमे श्वराच्या कराराचा कोश त्यां च्या मागोमाग िनघाला. 9 सशस्त्र
लोक कण वाजिवणार्या याजकांपुढे चालत होते आिण कण्यार्ची गजर्ना होत असताना पाठीमागचे
सं रक्षक सै न्य कराराच्या कोशाच्या मागोमाग ये त होते . 10 मग यहोशवाने लोकांस अशी आज्ञा
केली की, मी तु म्हाला सां गेपयर्ंत जयघोष करू नका, “��������� ���� ����� ����
��� ��� ��� � ������ ������ �������� �� ������ ���� ���; मग मी सां गेन
ते व्हाच जयघोष करा.” 11 या प्रकारे परमे श्वराच्या कराराच्या कोशाची नगरासभोवती एक वे ळ
प्रदिक्षणा झाली. त्यानं तर त्यांनी छावणीत ये ऊन ते थे रात्री मु क्काम केला. 12 यहोशवा मोठ ा
पहाटे स उठला आिण याजकांनी परमे श्वराचा कराराचा कोश उचलून घे तला. 13 सात याजक
एडक्याच्या िशं गांचे कण घे ऊन परमे श्वराच्या कोशापु ढे ती एकसारखी वाजवीत िनघाले आिण
सशस्त्र लोक त्यां च्यापु ढे चालले ; कण वाजवले जात असताना िपछाडीचे लोक परमे श्वराच्या
कराराच्या कोशामागे चालत होते . 14 ते दुसर्या िदवशीही नगराला एक प्रदिक्षणा घालून
छावणीत परत आले ; असे त्यांनी सहा िदवस केले . 15 सातव्या िदवशी अगदी पहाटे स उठू न
त्यांनी अशाच प्रकारे त्या नगराला सात प्रदिक्षणा घातल्या; त्या िदवशी मात्र त्यांनी त्या
नगराला सात प्रदिक्षणा घातल्या. 16 सातव्या वे ळी याजक कण वाजवीत असताना यहोशवा
लोकांस म्हणाला, “����� ���, कारण परमे श्वराने हे नगर तु मच्या हाती िदले आहे ; 17 हे नगर
व ह्यात जे काही असे ल ते सवर् परमे श्वरास समिपर्त करावे ; मात्र राहाब वे श्ये ला आिण जे कोणी
ितच्यासोबत ितच्या घरी असतील त्यांना िजवं त ठे वावे , कारण आपण पाठवले ल्या जासु दांना ितने
लपवून ठे वले होते . 18 तु म्ही मात्र समिपर्त वस्तूंपासून सवर्दा दरू च राहा; त्या समिपर्त झाल्यावर
त्यातली एखादी वस्तू तु म्ही घ्याल, तर इस्राएलाच्या छावणीवर शाप आणाल व ितला सं कटात
पाडाल. 19 पण सवर् सोने , रुपे आिण तां ब्याची व लोखं डाची सवर् पात्रे परमे श्वराकरता पिवत्र
आहे त; ती परमे श्वराच्या भांडारात जमा केली पािहजे त.” 20 ते व्हा लोकांनी जयघोष केला आिण
कण वाजत रािहले , कण्यार्च
ं ा आवाज ऐकताच लोकांनी मोठ ाने जयघोष केला आिण तट जागच्या
जागी कोसळला; लगे च लोकांनी आपआपल्यासमोर त्या नगरात सरळ चालून जाऊन ते काबीज
केले . 21 त्या नगरातील पु रुष, िस्त्रया, तरुण, वृ द्ध, बै ल व में ढरे , गाढवे वगै रे सवार्च
ं ा त्यांनी
तलवारीने समूळ नाश केला. 22 ते व्हा जे दोन पु रुष तो दे श हे रावयाला गे ले होते त्यांना यहोशवा
म्हणाला, “������ ��� ��������������� ���� ���������� ��� ���� ����
��� ���� �� ���� ����� ������� ����� ���.” 23 ते व्हा त्या तरुण हे रांनी आत
जाऊन राहाबे ला, ितच्या आई-वडीलांना, भाऊबं दांना, ितचे जे कोणी होते त्या सवार्न
ं ा म्हणजे
ितच्या सवर् आप्तजनांना बाहे र आणून इस्राएलाच्या छावणीबाहे र ने ऊन ठे वले . 24 मग त्यांनी ते
नगर व त्यातले सवर्काही आग लावून जाळले ; मात्र सोने , रुपे आिण तां ब्याची व लोखं डाची पात्रे
ही त्यांनी परमे श्वराच्या घराच्या भांडारात ठे वली. 25 यहोशवाने राहाब वे श्या, ितच्या विडलांचा
पिरवार व ितचे जे कोणी होते ते सवर् वाचवले ; ितचा वं श आजपयर्ंत इस्राएल लोकांमध्ये वस्ती करून
आहे ; कारण जे जासूद यरीहो हे रायला यहोशवाने पाठवले होते , त्यांना ितने लपवून ठे वले होते .
26 त्या वे ळी यहोशवाने त्यांना शपथ घातली आिण तो त्यांना म्हणाला की, “�� ���� �����
��� ������ ������ ����� ����������� ��� �����. त्याचा पाया घालताच
त्याचा ज्ये ष्ठ पु त्र मरे ल आिण त्याच्या वे शी उभारताच त्याचा किनष्ठ पु त्र मरे ल.” 27 याप्रमाणे
परमे श्वर यहोशवाबरोबर रािहला, आिण त्याची कीतीर् सवर् दे शभर पसरली.
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इस्राएल लोकांनी समिपर्त वस्तूंच्या बाबतीत अपराध केला; यहद
ू ा वं शांतील जे रहाचा
मु लगा जब्दी याचा मु लगा कमीर् याचा मु लगा आखान याने समिपर्त वस्तूंपैकी काही ठे वून घे तल्या,
म्हणून इस्राएल लोकां वर परमे श्वराचा कोप पे टला. 2 बे थेल शहराच्या पूवस बे थ-आवे नाजवळ
आय नगर आहे ितकडे यहोशवाने यरीहोहन
ू माणसे पाठवली आिण त्यांना सां िगतले की, “��,
तो दे श हे रा.” ������ ������� ���� �� ��� �����, 3 नं तर ते यहोशवाकडे परत
ये ऊन म्हणाले , सवर् लोकांनी ते थे जाऊ नये , “���� ��� ��� ���� ��������� ���� ��
������ ����� �����; ते थे सवर् लोकांस जाण्याचे कष्ट दे ण्याची गरज नाही; कारण ते लोक
थोडकेच आहे त.” 4 म्हणून लोकांतले सु मारे तीन हजार पु रुष ितकडे रवाना झाले ; पण आय ये थल्या
मनु ष्यांपुढे त्यांना पळ काढावा लागला. 5 आय ये थील मनु ष्यांनी त्यां च्यातली सु मारे छ ीस माणसे
मारून टाकली आिण आपल्या वे शीपासून शबारीमापयर्ंत *त्यांचा पाठलाग करून उतरणीपयर्ंत
त्यांना मारीत ने ले; आिण त्यामु ळे लोक घाबरले आिण त्यांचे धै यर् खचले . 6 यहोशवाने आपले
कपडे फाडले आिण तो व इस्राएलाचे वडील सं ध्याकाळपयर्ंत परमे श्वराच्या कराराच्या कोशापु ढे
आपल्या डोक्यात धूळ घालून आिण पालथे पडू न रािहले . 7 मग यहोशवा म्हणाला, हायहाय!
“�� ����� ���������; तू या सवर् लोकांस यादन ओलांडून का आणले ? अमोर्यां च्या
हाती दे ऊन आमचा नाश करण्यासाठी आणले स का? आम्ही समाधानी होऊन यादने च्या पलीकडे
रािहलो असतो तर िकती बरे होते ! 8 हे प्रभू, इस्राएलाने आपल्या शत्रूंना पाठ दाखिवली;
आता मी काय बोलू? 9 कारण कनानी लोक आिण दे शातले सवर् रिहवासी हे ऐकू न आम्हां ला
घे रतील आिण पृ थ्वीवरच्या लोकांस आमचे नाव िवसरावयास लावतील. ते व्हा तू आपल्या महान
नावासाठी काय करणार आहे स?” 10 ते व्हा परमे श्वर यहोशवाला म्हणाला, ऊठ, असा पालथा
का पडलास? 11 इस्राएलाने पाप केले आहे ; मी त्यां च्याशी केले ला कराराचा त्यांनी भं ग केला
आहे ; समिपर्त वस्तूंपैकी काही त्यांनी घे तल्या आहे त; एवढे च नव्हे तर त्यांनी चोरी व लबाडीही
केली आहे , आिण त्या वस्तू आपल्या सामानामध्ये ठे वल्या आहे त. 12 त्याचा पिरणाम म्हणून
इस्राएल लोक आपल्या शत्रूंपु ढे िटकाव धरत नाहीत, ते आपल्या शत्रूंना पाठ दाखिवतात,
कारण ते शािपत झाले आहे त; तु मच्यामधून त्या समिपर्त वस्तू नाश केल्यािशवाय ये थन
ू पु ढे मी
तु मच्यामध्ये राहणार नाही. 13 तर उठ, लोकांस पिवत्र कर, त्यांना सां ग उद्यासाठी स्वतःला
पिवत्र करा, कारण इस्राएलाचा दे व परमे श्वर म्हणतो, “�� ��������, तु झ्यामध्ये समिपर्त
वस्तू अजून आहे त, तु मच्यामधून त्या समिपर्त वस्तू तु म्ही दरू करून त्यांचा नाश करा. त्या
तु मच्यातून काढून त्यांचा सवर्नाश करीपयर्ंत शत्रूपु ढे तु मचा िटकाव लागणार नाही.” 14 सकाळी
तु म्ही आपआपल्या वं शाप्रमाणे हजर राहा. मग ज्या वं शाला परमे श्वर पकडील त्या वं शाच्या
एकाएका घराण्याने पु ढे यावे ; मग ज्या घराण्याला परमे श्वर पकडील त्या घराण्यातील एकाएका
पु रुषाने पु ढे यावे ; 15 ज्याच्याजवळ समिपर्त वस्तू सापडतील त्यास त्याच्या सवर्स्वासह अग्नीने
जाळू न त्याचा नाश करावा. कारण त्याने परमे श्वराचा करार मोडला आहे , आिण इस्राएलमध्ये
मूढपणाचे काम केले आहे . 16 यहोशवाने मोठ ा पहाटे स उठू न इस्राएलाचा एकएक वं श समोर
आणला, आिण यहद
ू ा वं श पकडला गे ला. 17 मग त्याने यहद
ू ाची कुळे जवळ आणली, ते व्हा जे रह
कू ळ पकडले गे ले. आिण जे रहाच्या कुळातले एकएक घराणे समोर आणण्यात आले ते व्हा जब्दीला
पकडण्यात आले . 18 मग त्या घराण्यातील एकएका पु रुषास जवळ आणले ते व्हा यहद
ू ा वं शातील
19
जे रहाचा मु लगा जब्दी याचा मु लगा कमीर् याचा मु लगा आखान हा पकडला गे ला. ते व्हा यहोशवा
आखानाला म्हणाला, “������ ����, इस्राएलाचा दे व परमे श्वर याला गौरव दे आिण तु झ्या
गु न्ह्यांची कबु ली कर; कृपा करून तू काय केले ते आता मला सां ग; माझ्यापासून काही लपवू
नको.” 20 आखानाने यहोशवाला उ र िदले की, “�� ����� ���������� ��� ��������
�������� ������� ��� ���� ���; आिण मी जे केले ते हे : 21 लु टीमध्ये एक सुं दर िशनारी
*
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झगा, दोनशे शे केल रुपे आिण सोन्याची पन्नास शे केल वजनाची एक वीट या वस्तू मला िदसल्या
ते व्हा मला त्या घे ण्याची इच्छा झाली. माझ्या डे र्यामध्ये त्या जिमनीत पु रले ल्या आहे त आिण
ू पाठवले . ते तं बक
रुपे त्याच्या खाली आहे .” 22 ते व्हा यहोशवाने दत
ू डे धावत गे ले, आिण पाहा,
त्याच्या तं बत
ू त्या वस्तू लपवले ल्या होत्या व त्याच्या खाली रुपे होते . 23 त्याने त्या तं बत
ू न
ू
काढून यहोशवा आिण सवर् इस्राएल लोक यां च्याकडे आणून परमे श्वरासमोर ठे वल्या. 24 त्यानं तर
यहोशवाने व त्यासोबतच्या सवर् इस्राएल लोकांनी जे रहाचा पु त्र आखान याला व त्याच्याबरोबर
ते रुपे , तो झगा व ती सोन्याची वीट, त्याची मु ले व त्याच्या मु ली, त्याचे बै ल, गाढवे , शे रडे मेंढरांचे
कळप, त्याचा तं बू व त्याचे जे काही होते नव्हते ते सवर् अखोरच्या खोर्यात ने ले. 25 यहोशवा
म्हणाला, “�� �������� �� ����� �����? परमे श्वर तु ला आज त्रास दे ईल.” ��
���� ����������� ����� ������ ���� � �� ���� ������� ����� �� ���
�����. 26 त्यावर त्यांनी एक मोठी दगडांची रास केली; ती आजपयर्ंत ते थे आहे . मग परमे श्वराचा
भडकले ला राग शांत झाला. यावरुन त्या स्थळाला आजपयर्ंत अखोरचे †खोरे असे म्हणतात.

8
1 परमे श्वर यहोशवाला म्हणाला, “��� ���, धै यर्हीन होऊ नको; ऊठ, सवर् लढाई करणार्या
लोकांस बरोबर घे . आय नगरापयर्ंत जा. पाहा, आयचा राजा, त्याचे लोक, त्याचे नगर आिण त्याचा
दे श मी तु झ्या हाती िदला आहे ; 2 यरीहो आिण त्याचा राजा यांचे तू केले ते च आय व त्याचा
राजा यांचे कर; मात्र त्यातील लूट व गु रे ढोरे तु म्ही आपणासाठी लूट म्हणून घ्या; नगराच्या मागे
सै न्याला दबा धरून बसव.” 3 त्याप्रमाणे यहोशवाने सवर् योद्ध ांसह आय नगरावर चढाई करून
जाण्याची तयारी केली; त्याने तीस हजार, बलवान, व शूर पु रुष िनवडू न घे तले आिण त्यांना रात्री
पाठवून िदले . 4 त्याने त्यांना अशी आज्ञा केली, “����, नगराच्या मागे जाऊन नगरावर दबा धरून
बसा; नगरापासून फार दरू जाऊ नका, पण तु म्ही सवर् तयार राहा. 5 मी आिण माझ्याबरोबरचे सवर्
लोक त्या नगराजवळ ये ऊ. आिण ते पूवीर्प्रमाणे आम्हावर हल्ला करावयाला ये तील ते व्हा आम्ही
त्यां च्यापु ढून पळायला लागू. 6 असे आम्ही त्यांना पळवीत नगराबाहे र दरू ने ईपयर्ंत ते आमच्या
पाठीस लागतील, कारण त्यांना वाटे ल, ‘��������������� �������� ������ �� ��
����� ����.’ ��������� ����� ������������� ������ ����; 7 मग तु म्ही
दबा धरणार्यांनी उठू न नगर काबीज करावे ; कारण तु मचा दे व परमे श्वर ते तु मच्या हाती दे णार आहे .
8 तु म्ही ते नगर काबीज करताच त्यास आग लावा. परमे श्वराच्या सां गण्याप्रमाणे त्याचे पालन
करा; पाहा, मी तु म्हाला आज्ञा केली आहे .” 9 मग यहोशवाने त्यांना रवाना केले . ते आयच्या
पिश्चम बाजूला बे थेल व आय यां च्या दरम्यान दबा धरून बसले . परं तु यहोशवा मात्र त्या रात्री
आपल्या लोकांबरोबरच झोपला. 10 यहोशवा भल्या पहाटे स उठला आिण त्याने सै न्य तयार केले ,
यहोशवा आिण इस्राएलाचे वडील आिण त्यांनी आय नगरावर हल्ला केला. 11 त्यां च्याबरोबर
सवर् योद्धे लढाई करावयाला गे ले, आिण आय नगराजवळ पोहचल्यावर त्यांनी त्यासमोर उ रे स
तळ िदला; ते व आय नगर यां च्यामध्ये एक दरी होती. 12 त्याने सु मारे पाच हजार पु रुष आय
नगराच्या पिश्चमे स बे थेल व आय यां च्या दरम्यान दबा धरावयला ठे वले . 13 त्याने नगरां च्या
उ रे च्या िठकाणी मु ख्य सै न्य आिण पिश्चमे कडे सै न्याचे रक्षण करणारे ठे वून यहोशवा त्या रात्री
त्या दरीत रािहला. 14 आयच्या राजाने हे पािहले ते व्हा तो व त्याच्या नगरातले सगळे लोक पहाटे स
लवकर उठू न इस्राएलाशी सामना करायला अराबासमोरील यादने च्या दरीकडे गे ले. पण नगराच्या
िपछाडीस लोक आपणावर दबा धरून आहे त हे त्यांना माहीत नव्हते . 15 यहोशवा व सवर् इस्राएल
त्यां च्यासमोर परािजत झाल्याचे सोंग करून रानाच्या वाटे ने पळायला लागले . 16 त्यांचा पाठलाग
करण्यासाठी आय नगरातल्या सवर् लोकांस एकत्र बोलवण्यात आले ; ते यहोशवाचा पाठलाग करीत
नगरापासून दरू वर गे ले. 17 इस्राएलाचा पाठलाग करायला िनघाला नाही असा कोणी पु रुष आय
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िकंवा बे थेल ये थे रािहला नाही; त्यांनी ते नगर पूणर् सोडू न दे ऊन आिण उघडे टाकू न इस्राएलाचा
पाठलाग केला. 18 ते व्हा परमे श्वर यहोशवाला म्हणाला, “������ ���� ������ ���� ��
������� ��, कारण ते मी तु झ्या हाती दे ईन” ����������� �������� ������ ����
������ ���� ������� ����. 19 त्याने आपला हात उगारताच दबा धरणार्या सै न्याने
वे गाने धावत जाऊन नगरात प्रवे श केला व ते काबीज केले आिण लगे च नगराला आग लावली.
20 आय नगराच्या पु रुषांनी मागे वळू न पिहले तो नगरातून िनघणारा धूर आकाशात चढताना
त्यांना िदसला, ते व्हा त्यांना इकडे िकंवा ितकडे िनसटू न जाण्याचा मागर्च रािहला नाही; इकडे
जे लोक रानाच्या मागार्ने पळत होते ते आपला पाठलाग करणार्यां वर उलटले . 21 दबा धरणार्यांनी
नगर घे तले आहे व त्याचा धूर वर चढत असल्याचे यहोशवा व सवर् इस्राएलांनी पािहले ते व्हा ते
मागे उलटू न आय नगराच्या मनु ष्यां वर तु टू न पडले . 22 आिण दुसरे इस्राएल सै न्य जे नगरात
होते ते त्यां च्यावर चाल करून बाहे र आले . आय नगराची माणसे इस्राएलाच्या मध्ये सापडली;
िकत्ये क इस्राएल इकडे व िकत्ये क ितकडे होते ; आिण त्यांनी त्यांना असे मारले की त्यां च्यातला
कोणी वाचला िकंवा िनसटू न गे ला नाही. 23 त्यांनी आय नगराच्या राजाला पकडू न िजवं त ठे वले
आिण त्यास यहोशवाकडे आणले . 24 ज्या मोकळ्या रानात त्यांनी त्यांचा पाठलाग केला होता ते थे
इस्राएलांनी आय नगराच्या रिहवाश्यांचा सं हार केला आिण त्यांनी त्या सवार्च
ं ा तलवारीच्या धारे ने
नाश केला. मग इस्राएल लोक आय नगरात परत आले . त्यावर त्यांनी तलवारीच्या धारे ने हल्ला
केला. 25 त्या िदवशी आय नगरातली सगळी माणसे पडली, त्यामध्ये सवर् िस्त्रया आिण पु रुष
िमळू न ती बारा हजार होती. 26 आय ये थील सवर् रिहवाश्यांचा समूळ नाश होईपयर्ंत यहोशवाने
नगराकडे बरची उगारले ला आपला हात मागे घे तला नाही. 27 परमे श्वराने यहोशवाला आज्ञा
केल्याप्रमाणे इस्राएलांनी त्या नगरांतली गु रे ढोरे व इतर मालम ा मात्र स्वतःसाठी लूट म्हणून
घे तली. 28 ते व्हा यहोशवाने आय नगर जाळू न टाकले व त्याची कायमची नासाडी करून त्याचा
ढीग केला; आजपयर्ंत ते िठकाण भकास आहे . 29 आय नगराच्या राजाला त्याने सं ध्याकाळपयर्ंत
झाडावर फाशी िदली व सूयार्स्ताच्या वे ळी यहोशवाच्या आज्ञे ने त्यांनी त्याचे प्रेत झाडावरून
काढून नगराच्या वे शीजवळ फेकले आिण त्याच्यावर धोंड ांची मोठी रास केली. ती आजपयर्ंत
तशीच आहे .
. 27:4, 5
मग यहोशवाने इस्राएलाचा दे व परमे श्वर याच्यासाठी एबाल डोंगरावर एक वे दी बां धली;
31 परमे श्वराचा से वक मोशे याने इस्राएल लोकांस आज्ञा केल्याप्रमाणे , “������ ��������
���������������� �������� ��������������� ������ � ��������
������� ���� ������.” ���� ������� �������� ����������� ����
������. त्या वे दीवर त्यांनी परमे श्वरास होमबली अिपर्ले आिण शां त्यपर्णाचे यज्ञ केले . 32 ते थे
इस्राएल लोकांदेखत यहोशवाने दगडां च्या िशळां वर मोशे ने िदले ल्या िनयमशास्त्राची नक्कल
िलिहली. 33 परमे श्वराचा कराराचा कोश वाहणार्या ले वी याजकांसमोर सवर् इस्राएल, त्यांचे
वडील, अिधकारी आिण न्यायाधीश तसे च दे शात जन्मले ले आिण उपरी हे कोशाच्या उजवीकडे
व डावीकडे उभे रािहले . इस्राएल लोकांस प्रथम आशीवार्द दे ण्यासं बंधी परमे श्वराचा से वक
मोशे याने पूवीर् जी आज्ञा िदली होती, त्याप्रमाणे िनम्मे लोक गरीज्जीम डोंगरासमोर व िनम्मे
एबाल डोंगरासमोर उभे रािहले . 34 त्यानं तर िनयमशास्त्राच्या ग्रंथात िलिहले ली आशीवार्दाची व
शापाशी सवर् वचने त्याने वाचून दाखवली. 35 इस्राएलाच्या सं बध मं डळीसमोर व त्यां च्या िस्त्रया,
मु लेबाळे व त्यां च्यामध्ये राहणारे उपरी यां च्यासमोर मोशे ने िदले ल्या सगळ्या आज्ञा यहोशवाने
वाचून दाखिवल्या; त्यातला एकही शब्द त्याने गाळला नाही.
30
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मग यादन नदीच्या पिश्चमी डोंगराळ प्रदे शात, तळवटीत आिण लबानोनासमोरील
महासमु दर् ाच्या िकनार्यावर राहणारे िह ी, अमोरी, कनानी, पिरज्जी, िहव्वी आिण यबूसी यांचे
जे सवर् राजे होते . 2 त्यांनी एका आदे शाखाली एकत्र जमून यहोशवा व इस्राएल यां च्या िवरुद्ध
लढाई पु कारली. 3 यहोशवाने यरीहो आिण आय या नगरांचे काय केले हे जे व्हा िगबोनाच्या
रिहवाश्यांनी ऐकले , 4 ते व्हा त्यांनी फसवे िगरीची योजना केली; त्यांनी राजदुतांपर् माने वतर्णक
ू
केली, *आिण आपल्या गाढवावर जु नी गोणताटे व िझजले ले, फाटले ले, िशवले ले द्राक्षरसाचे
बु धले घे तले ; 5 त्यांनी आपल्या पायात िझजले ले व िठगळाचे जोडे आिण अं गात जु ने पुराणे कपडे
घातले ; त्यां च्या खाण्याच्या सवर् भाकरी वाळले ल्या आिण बु रसटल्या होत्या. 6 ते िगलगाल ये थील
छावणीत यहोशवाकडे ये ऊन त्यास व इस्राएल लोकांस म्हणाले , “����� ��� �������
��� ���� ������ ��� ����������� ���� ���.” 7 इस्राएल लोकांनी त्या िहव्वी
लोकांस म्हटले , “����� ������������ ���� ��� �����? कदािचत न जाणो तु म्ही
आमच्याजवळ राहणारे असाल.” 8 ते यहोशवाला म्हणाले , “����� ���� ��� ���.”
�������� ������� �������, “������ ��� � ����� ���?” 9 त्यांनी त्यास
म्हटले , “���� ��� �������� ������ ��� ���� ����� ���� ��� ��� ���
������� ��� ����. कारण त्याने िमसरात जी प्रत्ये क गोष्ट केली त्याची कीतीर् आम्ही ऐकली
आहे ; 10 आिण यादने च्या पलीकडील अमोरी लोकांचे दोन राजे , हे शबोनाचा राजा सीहोन आिण
अष्टारोथातला बाशानाचा राजा ओग, यांना जे काय केले ते ही आम्ही ऐकले आहे . 11 ते व्हा आमचे
वडील आिण आमच्या दे शातील सवर् रिहवासी आम्हां ला म्हणाले , प्रवासासाठी आपल्याबरोबर
िशदोरी घ्या व त्यांना भे टायला जा आिण त्यांना म्हणा, आम्ही तु मचे दास आहोत, ते व्हा आता
आमच्याशी करार करा.” 12 या पाहा आमच्या भाकरी! आम्ही घरून तु मच्याकडे ये ण्यास िनघालो
त्या िदवशी, प्रवासात िशदोरी म्हणून घे तल्या ते व्हा त्या गरम होत्या; पण आता त्या वाळू न
बु रसटल्या आहे त. 13 हे द्राक्षरसाचे बु धले आम्ही भरून घे तले ते व्हा नवे होते , पण आता ते
फाटू न तु टू न गे ले आहे त; हे आमचे कपडे आिण जोडे फार लांबच्या प्रवासाने जीणर् झाले आहे त.
14 ते व्हा लोकांनी त्यांचे काही अन्न स्वीकारले ; पण त्यांनी मागर्दशर्नासाठी परमे श्वर दे वाचा
सल्ला घे तला नाही. 15 मग यहोशवाने त्यां च्याशी समे ट केला आिण त्यांना जीवन बहाल करून
सु रिक्षत ठे वण्याचे अिभवचन िदले . लोकां च्या ने त्यांनीही त्यां च्याशी शपथ घे तली. 16 इस्राएल
लोकांनी त्यां च्याशी करार केल्यानं तर तीन िदवसानी त्यांना समजले की, हे आपले शे जारी असून
आपल्यामध्ये राहणारे आहे त. 17 नं तर इस्राएल लोक कू च करीत ितसर्या िदवशी त्यां च्या नगरास
जाऊन पोहचले . त्यां च्या नगरांची नावे िगबोन, कफीरा, बै रोथ व िकयार्थ-यारीम. 18 पण इस्राएल
लोकांनी त्यांना मारून टाकले नाही, कारण त्यां च्या ने त्यांनी इस्राएलाचा दे व परमे श्वर याची
शपथ घे तली होती; ते व्हा सवर् इस्राएल लोकांनी त्यां च्या ने त्यां िवरुद्ध कुरकुर केली. 19 परं तु
सवर् ने त्यांनी सगळ्या लोकांस सां िगतले , “����� ������������� ���������� ���
�������� ���� ��� ����� ���, म्हणून आता आम्हां ला त्यांना हात लावता ये त नाही.
20 त्यां च्याशी आम्ही असे च वागणार; त्यांना आम्ही िजवं त राखणार; तसे न केल्यास त्यां च्याशी
शपथ वािहल्यामु ळे आम्ही क् रोधास पात्र ठरू.” 21 ने त्यांनी लोकांस सां िगतले की, “�������
����� ���� ����.” ��������� ������� ����������������� ������ ���
���� �������� ������� ��������� � ������� ����. 22 यहोशवाने त्यांना
बोलावून म्हटले , “������ ����������� ���� ���� ����� ��� ����� ���� ���
������ �������� �� �����? 23 म्हणून आता तु म्ही या कारणासाठी शािपत आहात,
आिण तु मच्यातले काही ने हमी दास होऊन रहाल; तु म्ही माझ्या दे वाच्या घरासाठी लाकू ड तोडणारे
व पाणी काढणारे असे होऊन रहाल.” 24 त्यांनी यहोशवाला उ र िदले , “�� ���� ���
�������� ������ ��� ����������� �������� ���� ������������ ���
����� ��� ���� ��� �������� ���� ���� ���� ���� ���� ���������
*
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����, हे तु झ्या दासांना पक्के कळले होते ; तु मच्यामु ळे आम्हां ला आमच्या जीवाची फार भीती
वाटली म्हणून आम्ही हे काम केले . 25 आता पाहा, आम्ही तु झ्या हातात आहोत; तु ला बरे व योग्य
िदसे ल तसे आमचे कर.” 26 त्यामु ळे यहोशवाने त्यांचे तसे केले ; त्यांना इस्राएल लोकां च्या हातातून
सोडवले ; इस्राएल लोकांनी त्यांना िजवे मारले नाही, 27 यहोशवाने त्या िदवशी मं डळीसाठी आिण
परमे श्वर िनवडणार होता त्या स्थानी त्याच्या वे दीसाठी िगबोन्यांना लाकू ड तोडणारे व पाणी
काढणारे म्हणून ने मले ; तसे ते आजपयर्ंत आहे त.

10
1 यहोशवाने आय नगर िजं कून त्याचा कसा पूणर्पणे नाश केला, आिण जसे त्याने यरीहोचे व
त्याच्या राजाचे केले तसे च आय नगराचे व त्याच्या राजाचे केले , पण िगबोनाचे रिहवासी इस्राएल
लोकां शी समे ट करून त्यां च्यामध्ये राहत आहे त, हे सवर् यरूशले मेचा राजा अदोनीसदे क याने ऐकले
होते . 2 ते व्हा यरूशले मातील लोक फार भयभीत झाले , कारण िगबोन हे मोठे शहर असून एखाद्या
राजकीय नगरासारखे मोठे होते . ते आय नगरापे क्षा मोठे असून ते थले सगळे पु रुष पराक् रमी योद्धे
होते . 3 मग यरूशले मेचा राजा अदोनीसदे क याने हे बर् ोनाचा राजा होहाम, यमूर्थाचा राजा िपराम,
लाखीशाचा राजा याफीय आिण एग्लोनाचा राजा दबीर यांना िनरोप पाठवला, 4 “�� ���������
���� ��� ��� ���, आपण िगबोनाला मार दे ऊ; कारण त्याने यहोशवाशी व इस्राएल लोकां शी
समे ट केला आहे .” 5 ते व्हा यरूशले मेचा राजा, हे बर् ोनाचा राजा, यमूर्थाचा राजा, लाखीशाचा राजा
आिण एग्लोनाचा राजा या पाच अमोरी राजांनी एकत्र िमळू न आपल्या सवर् सै न्यांसह चढाई केली
आिण िगबोनासमोर तळ दे ऊन ते त्यां च्याशी लढू लागले . 6 हे पाहन
ू िगबोनातल्या मनु ष्यांनी
िगलगालच्या छावणीत यहोशवाला िनरोप केला की, “������ ��������� ������ ���
����� ��� ���; आमच्याकडे लवकर ये ऊन आमचा बचाव कर व आम्हां ला मदत कर; कारण
डोंगरवटीतले सवर् अमोरी राजे एकत्र जमून आमच्यावर चालून आले आहे त. 7 ते व्हा यहोशवा
आपले सवर् योद्धे व शूर वीर यांना बरोबर घे ऊन िगलगाल ये थन
ू िनघाला.” 8 परमे श्वर यहोशवाला
म्हणाला, “������� ��� ���; कारण मी त्यांना तु झ्या हाती िदले आहे ; त्यां च्यातला कोणीही
तु झ्यापु ढे िटकणार नाही.” 9 यहोशवा िगलगालाहन
ू सारी रात्र चालत चढून जाऊन त्यां च्यावर
एकाएकी चाल करून आला 10 आिण परमे श्वर दे वाने इस्राएलापु ढे शत्रूंत गोंधळ उडवला. त्यांनी
िगबोनापाशी त्यांची मोठी क ल करून बे थ-होरोनाच्या चढावाच्या वाटे ने त्यांचा पाठलाग केला
आिण अजे का व मक्केदा ये थपयर्ंत ते त्यांना मारत गे ले. 11 ते इस्राएलापु ढून बे थ-होरोनाच्या
उतरणीवरून पळू न जात असताना परमे श्वराने अजे कापयर्ंत आकाशातून त्यां च्यावर गारांचे मोठे
दगड फेकल्यामु ळे ते ठार झाले . इस्राएल लोकांनी तलवारीने मारले त्यांपेक्षा जास्त लोक गारां च्या
दगडांनी मरण पावले . 12 परमे श्वराने अमोर्यांना इस्राएल लोकां च्या हाती िदले त्या िदवशी
यहोशवा दे वाशी बोलला; इस्राएलासमक्ष तो असे म्हणाला, “�� ������, तू िगबोनावर िस्थर
हो; हे चं दर् ा, तू अयालोनाच्या खोर्यावर िस्थर हो.” 13 ते व्हा राष्ट् राने आपल्या शत्रूंचा बदला
घे ईपयर्ंत सूयर् िस्थर झाला आिण चं दर् थांबला. याशाराच्या ग्रंथात ही कथा िलिहली आहे ना?
सूयर् आकाशाच्या मधोमध सु मारे एक सं पण
ू र् िदवस थांबला; त्याने अस्तास जाण्याची घाई केली
नाही. 14 असा िदवस त्यापु वीर् िकंवा त्यानं तरही आला नाही; त्या िदवशी परमे श्वराने मानवाचा
शब्द ऐकला, कारण परमे श्वर इस्राएलासाठी लढत होता. 15 मग यहोशवा सवर् इस्राएलासह
िगलगाल ये थील छावणीकडे परत आला. 16 ते पाच राजे पळू न जाऊन मक्केदा ये थील एका
गु हे त लपून बसले . 17 मक्केदा ये थील गु हे त ते पाच राजे लपले ले सापडले आहे त असे यहोशवाला
कोणी कळवले . 18 ते व्हा यहोशवा म्हणाला, गु हे च्या तोंडावर मोठमोठे धोंडे लोटा आिण ितच्यावर
मनु ष्यांचा पहारा बसवा. 19 पण तु म्ही स्वतः ते थे थांबू नका; आपल्या शत्रूंचा पाठलाग करा;
त्यां च्या िपछाडीच्या लोकांस ठार मारा; त्यांना त्यां च्या नगरांत जाऊ दे ऊ नका; कारण तु मचा

10:20

271

यहोशवा 10:42

दे व परमे श्वर याने त्यांना तु मच्या हाती िदले आहे .
यहोशवा आिण इस्राएल लोक यांनी
त्यांची मोठी क ल करून त्यांचा नाश करण्याचे काम सं पवले ; पण त्यां च्यातले काही लोक
बचावून तटबं दीच्या नगरांत गे ले. 21 मग सवर् सै न्य मक्केदाच्या छावणीत यहोशवाकडे शांतीने
माघारी आले ; इस्राएलािवरुद्ध कोणी चकार शब्द काढण्याचे धाडस केले नाही. 22 मग यहोशवा
म्हणाला, “������ ���� ����� ���� ��� ������� ����� ��������� ����
��.” 23 त्याप्रमाणे त्यांनी केले , म्हणजे यरूशले मेचा राजा, हे बर् ोनाचा राजा, यमूर्थाचा राजा,
लाखीशाचा राजा आिण एग्लोनाचा राजा या पाच राजांना त्यांनी गु हे तन
ू काढून त्याच्याकडे आणले .
24 ते त्या राजांना यहोशवाकडे घे ऊन आले ते व्हा त्याने सवर् इस्राएल लोकांस बोलावून आणले .
मग तो आपल्याबरोबर लढाईवर गे लेल्या योद्ध ां च्या से नानायकांना म्हणाला, “���� ����
��������� ������ ��� ����.” ������ ������� ���� ���� ���������
������ ��� ����. 25 यहोशवा त्यांना म्हणाला, “��� ���, कचरू नका, बलवान व िनभर्य
व्हा; कारण ज्यां च्याशी तु म्ही लढाल त्या तु मच्या सवर् शत्रूचे परमे श्वर असे च करील.” 26 नं तर
यहोशवाने त्यांना ठार मारून पाच झाडां वर त्यांना टां गले , आिण ते सं ध्याकाळपयर्ंत त्या झाडां वर
टां गले ले होते . 27 सूयार्स्ताच्या वे ळी यहोशवाच्या आज्ञे वरून लोकांनी त्यांना त्या झाडां वरून
उतरिवले आिण ज्या गु हे त ते लपले होते ितच्यात त्यांना टाकले आिण त्या गु हे च्या तोंडावर
त्यांनी मोठमोठे धोंडे रचले . आजपयर्ंत ते तसे च आहे त. 28 त्या िदवशी यहोशवाने मक्केदा घे ऊन
तलवारीने त्यांचा व त्याच्या राजाचा पूणर्पणे नाश केला; त्यां च्याबरोबर ते थल्या प्रत्ये क िजवं त
प्राण्यांचाही त्याने नाश केला; त्याने कोणालाही िजवं त ठे वले नाही. त्याने यरीहोच्या राजाचे जे
केले ते च मक्केदाच्या राजाचे ही केले . 29 मग मक्केदाहन
ू िनघून सवर् इस्राएलांना बरोबर घे ऊन
यहोशवा लीब्नावर चालून गे ला व िलब्नाच्यािवरुद्ध त्यांनी लढाई केली; 30 परमे श्वराने ते नगर
व त्याचा राजा यांना इस्राएलाच्या हाती िदले आिण यहोशवाने त्याचा व त्यातल्या सवर् िजवं त
प्राण्यांचा तलवारीने सं हार केला; त्यां च्यातल्या कोणालाही िजवं त ठे वले नाही; यरीहोच्या राजाचे
त्याने जे केले ते च ये थल्याही राजाचे केले . 31 त्यानं तर िलब्ना सोडू न सवर् इस्राएलासह यहोशवा
लाखीशावर चालून गे ला. त्याने त्यासमोर तळ िदला आिण त्याच्यािवरुध्द लढला. 32 परमे श्वराने
लाखीश इस्राएलाच्या हाती िदले व त्यांनी ते दुसर्या िदवशी घे तले , िलब्नाचा केला तसाच
लाखीशाचा व ते थल्या प्रत्ये क िजवं त प्राण्याचा त्याने तलवारीने नाश केला. 33 ते व्हा गे जेराचा
राजा होरम लाखीशाला मदत दे ण्यासाठी चालून आला, पण यहोशवाने त्यास व त्याच्या लोकांस
एवढा मार िदला की त्यातला एकही िजवं त रािहला नाही. 34 मग लाखीश सोडू न यहोशवा सवर्
इस्राएलासह एग्लोनावर चालून गे ला; त्यासमोर तळ दे ऊन ते त्याच्याशी लढले . 35 त्याच िदवशी
त्यांनी ते घे तले आिण तलवारीने त्यांचा सं हार केला; लाखीशातल्याप्रमाणे ते थील प्रत्ये क िजवं त
प्राण्यांचा त्या िदवशी त्याने समूळ नाश केला. 36 मग एग्लोन सोडू न यहोशवा सवर् इस्राएलासह
हे बर् ोनावर चढाई करून गे ला. आिण ते त्याच्याशी लढले ; 37 त्यांनी ते घे तले आिण ते नगर, त्याचा
राजा, त्याची सवर् उपनगरे आिण त्यातले सवर् प्राणी यांचा तलवारीने सं हार केला; यहोशवाने
एग्लोनातल्याप्रमाणे च ये थेही कोणाला िजवं त राहू िदले नाही. त्याने त्याचा आिण त्यातल्या
प्रत्ये क िजवं त प्राण्यांचा समूळ नाश केला. 38 नं तर यहोशवा सवर् इस्राएलासह मागे वळू न
दबीरास चालून गे ला आिण त्याच्यािवरुध्द लढला. 39 त्याने ते ते थला राजा व त्याची सवर् नगरे
हस्तगत करून त्यांचा तलवारीने सं हार केला. ते थील प्रत्ये क िजवं त प्राण्यांचा त्याने समूळ
नाश केला. कोणालाही िजवं त राहू िदले नाही हे बर् ोनाचे , िलब्ना व त्याचा राजा यांचे त्याने जे
केले ते च दबीर व त्याचा राजा यांचेही केले . 40 या प्रकारे यहोशवाने त्या सवर् दे शांचा म्हणजे
डोंगराळ प्रदे श, ने गेब, तळवट व उतरण यातील सवर् प्रांत आिण त्यांचे राजे यांना काबीज केले ;
कोणालाही िजवं त राहू िदले नाही; इस्राएलाचा दे व परमे श्वर याने आज्ञा केल्याप्रमाणे प्रत्ये क
िजवं त गोष्टीचा त्याने समूळ नाश केला. 41 यहोशवाने तलवारीने हल्ला करून कादे श-बण्यार्पासून
गज्जापयर्ंतचा मु लख
ू व िगबोनापयर्ंतचा सवर् गोशे न प्रांत त्याने मारला. 42 हे सवर् राजे व त्यांचे
20

10:43

272

यहोशवा 11:22

दे श यहोशवाने एकाच वे ळेस घे तले , कारण इस्राएलाचा दे व परमे श्वर इस्राएलासाठी लढत होता.
43 मग यहोशवा आिण त्याच्याबरोबर सवर् इस्राएल िगलगाल ये थील छावणीकडे माघारी आले .

11
1 जे व्हा हासोराचा राजा याबीन याने हे ऐकले ते व्हा त्याने मादोनाचा राजा योबाब आिण
िशम्रोनाचा राजा व अक्षाफाचा राजा ह्यांना, 2 आिण तसे च उ रे कडील डोंगराळ प्रदे शांत,
िकन्ने रोथाच्या दिक्षणे कडील अराबात. तळवटीत आिण पिश्चमे कडील दोरात असले ल्या राजांना,
3 आिण पूवकडले व पिश्चमे कडले कनानी, तसे च अमोरी, िह ी, पिरज्जी व डोंगरवटीतले यबूसी
आिण हमोर्न डोंगराच्या तळाशी िमस्पा प्रातांत राहणारे िहव्वी यांना बोलावणे पाठवले . 4 ते व्हा
त्यांचे सवर् सै न्य समु दर् िकनार्यावरील वाळू सारखा अगिणत समु दाय घे ऊन िनघाले . त्यां च्याबरोबर
पु ष्कळ घोडे व रथ होते . 5 या सवर् राजांनी एकत्र जमून इस्राएलाशी लढावयास मे रोम
सरोवराजवळ तळ िदला. 6 मग परमे श्वर यहोशवाला म्हणाला, “��������� ����������
��� ���, कारण उद्या मी या वे ळी त्या सवार्न
ं ा इस्राएलाच्या हाती दे ऊन मारणार आहे . त्यां च्या
घोड ां च्या घोडिशरा तोडू न टाक व त्यांचे रथ अग्नीत जाळू न टाक.” 7 ते व्हा यहोशवा आपल्या
सवर् योद्ध ांसह मे रोम पाण्याजवळ अकस्मात ये ऊन त्यां च्यावर तु टू न पडला. 8 परमे श्वराने
त्यांना इस्राएलाच्या हाती िदले ; त्यांनी त्यांना मार दे ऊन सीदोन महानगरापयर्ंत व िमस्रफोथ
माईमापयर्ंत आिण पूवस िमस्पा खोर्यापयर्ंत पाठलाग करून त्यांचा एवढा सं हार केला की त्यातला
एकही िजवं त रािहला नाही. 9 परमे श्वराच्या सां गण्याप्रमाणे यहोशवाने केले , म्हणजे त्यां च्या
घोड ां च्या घोडिशरा तोडल्या व त्यांचे रथ अग्नीत जाळू न टाकले . 10 त्या वे ळी यहोशवाने
माघारी ये ऊन हासोर घे तले , व त्याच्या राजाला तलवारीने ठार मारले . पूवीर् हासोर त्या सवर्
राज्यांमध्ये प्रमु ख होते . 11 ते थल्या प्रत्ये क िजवं त प्राण्यांना त्यांनी तलवारीने ठार मारून
त्यांचा समूळ नाश केला; आिण कोणताही िजवं त प्राणी िजवं त ठे वला नाही; नं तर त्याने हासोर
नगराला आग लावून ते जाळू न टाकले . 12 परमे श्वराचा से वक मोशे याच्या आज्ञे पर् माणे यहोशवाने
त्या राजांची सवर् नगरे सवर् राजासह हस्तगत करून त्यांना तलवारीने ठार मारले व त्यांचा समूळ
नाश केला. 13 टे कड ां वर वसले ली कोणतीही नगरे इस्राएलाने जाळली नाहीत; हासोर मात्र
यहोशवाने जाळले . 14 या नगरातील सवर् मालम ा व गु रे ढोरे इस्राएल लोकांनी लु टून ने ली, पण
त्यांनी तलवार चालवून प्रत्ये क मनु ष्य मारून टाकला, एकही िजवं त प्राणी िजवं त ठे वला नाही.
15 परमे श्वराने आपला से वक मोशे याला आज्ञा केल्याप्रमाणे मोशे ने यहोशवाला आज्ञा केली;
आिण त्याप्रमाणे यहोशवाने केले . यहोशवाने मोशे ला आज्ञा िदले ली कोणतीही गोष्ट करण्याचे
त्याने सोडले नाही.
16 अशा प्रकारे यहोशवाने इस्राएलाचा डोंगरी मु लख
ू , सवर् ने गेब, सवर् गोशे न प्रांत, तळवट,
असा सवर् दे श घे तला. 17 तसे च से ईरच्या वाटे वरील हालाक डोंगरापासून हमोर्न पवर्ताच्या
पायथ्याशी असले ल्या लबानोनाच्या खोर्यातील बाल-गाद ये थपयर्ंतचा सवर् प्रदे श त्याने हस्तगत
केला; त्यां च्या सवर् राजांना त्याने धरून ठार मारले . 18 त्या सवर् राजाशी यहोशवाने पु ष्कळ िदवस
यु द्ध केले . 19 िगबोनात राहणार्या िहव्व्याखे रीज कोणत्याही नगराने इस्राएल लोकां शी समे ट
केला नाही; ती सवर् त्यांनी लढून घे तली, 20 कारण परमे श्वराने त्यांची मने कठीण केली होती,
अशासाठी की त्यांनी इस्राएलािवरुद्ध यु द्ध करण्यासाठी पु ढे यावे आिण त्याने त्यांचा समूळ नाश
करावा. परमे श्वराने मोशे ला अज्ञािपल्याप्रमाणे त्यांचा समूळ नाश करण्याच्या िनणर्यापयर्ंत, त्याने
त्यां च्या दया-याचने ची गय केली नाही. 21 ते व्हा यहोशवाने डोंगराळ प्रदे शांत जाऊन हे बर् ोन,
दबीर व अनाब यहद
ू ा व इस्राएलाच्या सबं ध डोंगराळ प्रदे शांत राहणार्या अनाकी लोकांचा नाश
केला. त्यांचा व त्यां च्या नगरांचा समूळ नाश केला. 22 इस्राएल लोकां च्या दे शात एकही अनाकी
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उरला नाही; मात्र गज्जा, गथ व अश्दोद यांतले थोडे उरले .
परमे श्वराने मोशे ला सां िगतले
होते त्याप्रमाणे यहोशवाने सवर् दे श काबीज केला. यहोशवाने तो इस्राएल लोकांस वं शां च्या
िनयमाप्रमाणे वाटू न वतन करून िदला; ते व्हा दे शाला यु द्धापासून िवसावा िमळाला.
23

12
. 21:21-35
नदीच्या पूवकडील सूयर् उगवतो त्या बाजूला, आणोर्न नदीपासून ते हमोर्न डोंगरापयर्ंत,
आिण पूवकडील सं पण
ू र् अराबाचा प्रदे श इस्राएल लोकांनी िजं कून काबीज केला, त्याच्या राजांची
नावे ही आहे त: 2 अमोर्यांचा राजा सीहोन; जो हे शबोन शहरात राहत होता, तो खोर्याच्या
मध्यावर आणोर्न गोगर्च्या काठावर असणार्या अरोएरपासून अम्मोन्यां च्या अध्यार् िगलादावर
खाली याब्बोक सीमे पयर्ंत राज्य करत असे . 3 िकन्ने रोथ समु दर् ापयर्ंत आराबावर, अराब समु दर् ाच्या
*पूवकडे , बे थ-यिशमोथापयर्ंत आिण दिक्षणे कडे , िपसगा पवर्ताच्या उतरणीपयर्ंतसु द्धा सीहोन राज्य
करत असे . 4 बाशानाचा राजा ओग, उरले ल्या रे फाई लोकांतन
ू रािहले ल्यांपैकी एक होता, तो
अष्टारोथ व एद्रई ये थे राहत होता. 5 तो हमोर्न पवर्त, सले ख, आिण सं पण
ू र् बाशानावर, गशूरी
सीमे पयर्ंत आिण माकाथी, आिण अध्यार् िगलादावर, हे शबोनचा राजा सीहोन याच्या सीमे पयर्ंत
राज्य करत असे . 6 परमे श्वराचा से वक मोशे , आिण इस्राएली लोकांनी त्यांचा पराभव केला, आिण
परमे श्वराचा से वक मोशे याने ती भूमी रऊबे नी, गादी, आिण मनश्शे चा अधार् वं श यांना वतन म्हणून
िदली.
1 यादन

7

यादने च्या पिश्चमे स लबानोन खोर्यातील बाल-गादापासून से ईरास जाणार्या घाटातील
हालाक डोंगरापयर्ंत ज्या राजांचे दे श होते आिण ज्यांना यहोशवा व इस्राएल लोकांनी मारले ते
हे , हा दे श यहोशवाने इस्राएल वं शाना त्यां च्या वाट ाप्रमाणे वतन म्हणून िदला, 8 डोंगराळ
प्रदे शात, तळवटीत, अराबात, उतरणीत, रानात आिण ने गेबात, िह ी, अमोरी, कनानी, पिरज्जी,
िहव्वी व यबूसी राहत होते . 9 या राजांमध्ये , यरीहोचा राजा, बे थेलशे जारी असले ल्या आयचा
राजा, 10 यरूशले मचा राजा, हे बर् ोनाचा राजा, 11 यमूर्थाचा राजा, लाखीशाचा राजा 12 एग्लोनाचा
राजा, गे जेराचा राजा, 13 दबीरचा राजा, बे थ-गे देरचा राजा, 14 हमार्चा राजा, अरादचा राजा,
15 िलब्नाचा राजा, अदुल्लामाचा राजा.
16 मक्केदाचा राजा बे थेलचा राजा, 17 तप्पूहाचा
राजा, हे फेरचा राजा, 18 अफेकाचा राजा, शारोनचा राजा, 19 मादोनाचा राजा, हासोराचा राजा,
20 िशम्रोन-मरोनचा राजा, अक्षाफाचा राजा, 21 तानखाचा राजा, मिगद्दोचा राजा, 22 केदे शचा
राजा, कमलांतील यकनामाचा राजा, 23 नाफत-दोर ये थील दोराचा राजा, िगलगाल ये थील
गोयीमचा राजा, 24 ितरसाचा राजा; या प्रमाणे एकंदर एकतीस राजे होते .

13
1 आता यहोशवा म्हातारा आिण चां गल्या उतारवयाचा झाला होता. ते व्हा परमे श्वर त्याच्याशी
म्हणाला, “�� �������� ���� ���� ��� ���� �� ������ ���� ���, परं तु अजून
पु ष्कळ दे श काबीज करून घ्यावयाचा रािहला आहे .” 2 हा दे श अजून बाकी रािहला आहे :
पिलष्ट ांचा सवर् प्रांत, आिण सवर् गशूरी प्रांत; 3 िमसराच्या पूवस जी शीहोर नदी ितजपासून
उ रे स जे एक् रोन त्याच्या सीमे पयर्ंत ही जो दे श, तो कनान्यांचा मानले ला आहे ; गज्जी व
अश्दोदी, अष्कलोन, गथी व एक् रोनी व अव्वी यांचे पिलष्टी पाच सु भेदार आहे त. 4 दिक्षणे स
कनान्यांचा सवर् दे श, आिण सीदोन्याचे मारा, अफेक व अमोर्यां च्या सीमे पयर्ंतचा दे श; 5 आिण
िगबली यांचा दे श, व सूयार्च्या उगवतीस सवर् लबानोन, हमोर्न डोंगराखालच्या बाल-गादापासून

*
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हमाथात जायच्या िठकाणापयर्ंत तो दे श घ्यायचा आहे ;
िमस्रफोथ माइमापयर्ंत
डोंगराचे सवर् राहणारे , सवर् सीदोनी, यांस मी इस्राएलाच्या सं तानापु ढून वतनातून बाहे र घालवीन;
त्यांचा दे श इस्राएलाचे वतन होण्यास मी तु ला आज्ञा िदल्याप्रमाणे िचठ् ठ ा टाकू न वाटू न दे .
7 तर आता नऊ वं श व अधार् मनश्शे चा वं श यांस वतन होण्यासाठी या दे शाच्या वाटण्या कर.
6 लबानोनापासून

,
8

मनश्शे च्या बाकीच्या अध्यार् वं शाला व रऊबे नी व गादी यांना आपल्या वतनाचा वाटा
िमळाला आहे ; परमे श्वराचा से वक मोशे याने त्यांना यादने च्या पलीकडे पूवस जे िदले ते त्यांचे
आहे . 9 आणोर्न नदीच्या काठावरले अरोएर म्हणजे त्या खोर्याच्या मध्यभागी ते नगर, ते थन
ू
दीबोनापयर्ंत मे दब्याची सवर् पठारे ही; 10 आिण अमोर्यांचा राजा सीहोन ज्याने हे शबोनात राज्य
केले त्याची, अम्मोनी सं तानां च्या सीमे पयर्ंत सवर् नगरे ; 11 िगलाद आिण गशूरी व माकाथी यांची
सीमा, आिण अवघा हमोर्न डोंगर व सले खापयर्ंत सवर् बाशान; 12 म्हणजे रे फाईतला जो एकटाच
शे ष रािहले ला अष्टारोथ व एद्रई ये थे राज्य करणारा बाशानाचा ओग याचे सारे राज्य, ये थल्या
सवार्च
ं ा मोशे ने मारून वतनातून बाहे र घालवले . 13 तथािप इस्राएलाच्या सं तानानी गशूरी व
माखाथी यांना वतनातून बाहे र घालवले नाही, तरी आजपयर्ंत गशूरी व माकाथी इस्राएलामध्ये
राहत आहे त. 14 ले वीच्या वं शाला मात्र त्याने वतन िदले नाही; “���������� ���
����������� ����� ����������������� �������� ������ ������,” ���
������� ��� ���; 15 परं तु रऊबे नाच्या सं तानां च्या वं शाला त्याच्या कुळाप्रमाणे मोशे ने
िदले . 16 आिण त्याची प्राप्त झाले ली सीमा ही होती, आणोर्न नदीच्या काठावर जे अरोएर,
म्हणजे त्या खोर्याच्या मध्यभागी जे नगर, ते थन
ू मे दबाजवळचा सवर् पठारी प्रदे श; 17 हे शबोन
आिण पठारावरील जी सवर् नगरे ; दीबोन व बामोथ-बआल व बे थ-बालमोन; 18 आिण याहस व
कदे मोथ, मे फाथ; 19 आिण िकयार्थाईम व िसब्मा व खोर्याच्या डोंगरावरचे सरे थ शहर; 20 बे थ-पौर
व िपसगाच्या उतरणी व बे थ-यिशमोथ; 21 आिण पठारातली सवर् नगरे ; म्हणजे अमोर्याचा राजा
सीहोन त्याचे सवर् राज्य त्यामध्ये होते ; त्याने हे शबोनात राज्य केले ; त्यास मोशे ने मारले , आिण
दे शात राहणारे िसहोनाचे मु ख्य म्हणजे िमद्यानावरले अिधपती अवी रे केम व सूर व हरू रे बा यांसहीत
मारले . 22 आिण त्यां च्या मारले ल्यामध्ये तो ज्योितषी बौराचा पु त्र बलाम, याला इस्राएलाच्या
सं तानानी तलवारीने जीवे मारले . 23 तर रुऊबे नाच्या सं तांनांची सीमा यादन नदीचा तीर अशी
झाली; रऊबे नाच्या सं तानां च्या कुळाप्रमाणे त्यांचे हे च वतन, ती नगरे व त्यां च्या खालची गावे .
24 गादाच्या वं शालाही त्यां च्या कुळाप्रमाणे मोशे ने वतन िदले . 25 आिण त्यांची सीमा याजे र व
िगलादातली सवर् नगरे व अम्मोन्यां च्या सं तानांचा अधार् दे श, राब्बा यां च्यापु ढे जे अरोएर ते थपयर्ंत
झाली. 26 आिण हे शबोनापासून रामाथ िमस्पापयर्ंतचा प्रदे श, आिण बतोनीम व महनाईमापासून
दबीरच्या सीमे पयर्ंत; 27 आिण खोर्यातले बे थ-हाराम व बे थ-िनम्रा व सु क्कोथ व साफोन, म्हणजे
हे शबोनाचा राजा सीहोन याच्या राज्याचा शे ष भाग, यादन व ितच्यातीरींचा िकन्ने रोथ समु दर् ाच्या
काठापयर्ंत, असे योदने च्या पलीकडे पूवस झाले . 28 गादाच्या सं तानां च्या, कुळाप्रमाणे त्याचे
वतन हे च, ती नगरे व त्यां च्या खालचे गां व. 29 आिण मनश्शे च्या अध्यार् वं शाला मोशे ने वतन
िदले ; तर मनश्शे च्या अध्यार् सं तानां च्या वं शाला त्यां च्या कुळाप्रमाणे असे झाले ; 30 की त्यांची
सीमा महनाईमापासून सवर् बाशान, म्हणजे बाशानाचा राजा ओग याचे अवघे राज्य, बाशानातली
याईराची जी अवघी गावे साठ नगरे त्यांसुद्धा; 31 आिण अधार् िगलाद, आिण बाशानात ओगाच्या
राज्यातली नगरे अष्टारोथ व एद्रई यांसुद्धाही; असे मनश्शे चा पु त्र माखीर यां च्या सं तानांना,
म्हणजे माखीराच्या अध्यार् सं तानांना त्यां च्या कुळाप्रमाणे प्राप्त झाले . 32 यरीहोजवळ यादन
नदीच्या पलीकडे पूवस मवाबाच्या मै दानात मोशे ने जी वतने िदली ती हीच. 33 ले वीच्या वं शाला
मोशे ने वतन िदले नाही; इस्राएलाचा दे व परमे श्वर याने जसे त्यास सां िगतले , तसा तोच त्यांचे
वतन आहे .
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14
1 आिण कनान दे शात इस्राएलाच्या लोकांनी जी वतने

घे तली, म्हणजे एलाजार याजक व नूनाचा
पु त्र यहोशवा व इस्राएल लोकां च्या वं शाच्या विडलां च्या घराण्याचे पु ढारी यांनी त्यास जी वतने
िदली ती ही आहे त. 2 परमे श्वराने मोशे द्वारे नऊ वं शां िवषयी व अध्यार् वं शािवषयी जशी आज्ञा िदली
होती, तसे िचठ् ठ ा टाकू न त्यांचे वतनाचे वाटे झाले . 3 कारण दोन वं शांना व अध्यार् वं शाला मोशे ने
यादने च्या पलीकडे वतन िदले होते , परं तु त्यां च्याबरोबर ले व्यांना वतन िदले नाही. 4 वास्तिवक
पाहता योसे फ वं शाचे दोन वं श मनश्शे व एफ् राइम असे होते , आिण ले व्यांना दे शात त्यांनी वाटा
िदला नाही, केवळ वस्तीसाठी नगरे , आिण त्यां च्या पशूंसाठी व त्यां च्या मालम े साठी त्यांना
फक्त काही नगरात त्यांची जागा िदली. 5 जशी परमे श्वराने मोशे ला आज्ञा िदली होती, तसे करून
इस्राएल लोकांनी दे श वाटू न घे तला.
6

आिण यहद
ू ा वं शाचे लोक िगलगालात यहोशवाजवळ आले ते व्हा किनज्जी यफुन्ने चा पु त्र
काले ब तो त्यास म्हणाला, “�����-बण्यार्मध्ये परमे श्वराने दे वाचा मनु ष्य मोशे याला मजिवषयी
व तु जिवषयी काय सां िगतले होते ते तु ला माहीतच आहे . 7 परमे श्वराचा से वक मोशे याने जे व्हा
मला कादे श-बण्यार्पासून दे श हे रावयाला पाठवले , ते व्हा मी चाळीस वषार्च
ं ा होतो, आिण मला
त्या दे शािवषयी काय वाटते ती बातमी मी त्यास कळवली. 8 पण माझे बं ध ू जे माझ्याबरोबर वर
चढून गे ले होते त्यांनी लोकांचे मन घाबरून जाईल असे केले , परं तु मी माझा दे व परमे श्वर याला
पूणर्पणे अनु सरलो. 9 ते व्हा त्याच िदवशी मोशे ने शपथ वाहन
ू सां िगतले की, ज्या भूमीवर तु झे
पाऊल चालले ती खात्रीने तु झा व तु झ्या वं शजाचे वतन अशी सवर्काळ होईल; कारण की तू
माझा दे व परमे श्वर याला पूणर्पणे अनु सरलास. 10 तर आता पाहा इस्राएल रानात चालत असता,
परमे श्वराने ही गोष्ट मोशे ला सां िगतली, तसे त्याने मला या पं चेचाळीस वषार्त िजवं त ठे वले आहे ;
आिण आता पाहा, मी आज पं चाऐंशी वषार्च
ं ा आहे . 11 जे व्हा मोशे ने मला पाठवले होते , ते व्हाच्या
िदवसाप्रमाणे मी आजही सामथ्यर्वान आहे . लढाई करण्याचे व ये जा करण्याचे सामथ्यर् माझ्यात
जसे ते व्हा होते िततकेच आजही आहे . 12 तर परमे श्वराने त्यािदवशी ज्या डोंगराळ प्रदे शािवषयी
सां िगतले , तो हा आता मला दे ; कारण त्यािदवशी तू ऐकले होते की, ते थे अनाकी लोक आिण मोठी
तटबं दीची नगरे आहे त; तरी परमे श्वर माझ्याबरोबर असला तर त्याने सां िगतल्याप्रमाणे मी त्यांना
वतनातून बाहे र घालवीन.” 13 ते व्हा यहोशवाने त्यास आशीवार्द िदला; आिण यफुन्ने चा पु त्र
काले ब याला हे बर् ोनाचे वतन िदले 14 यास्तव किनज्जी यफुन्ने चा पु त्र काले ब याचे हे बर् ोन वतन
आजपयर्ंत चालत आहे ; कारण की तो इस्राएलाचा दे व परमे श्वर याला पूणर् अनु सरला. 15 पूवीर्च्या
काळी हे बर् ोनाचे नाव िकयार्थ-आबार् होते ; तो आबार् अनाकी लोकांमध्ये मोठा मनु ष्य होता; नं तर
लढाईपासून दे शाला िवसावा िमळाला.

15
1

यहद
ू िदले ला जो भाग िचठ् ठ ा टाकू न िमळाला तो
ू ी वं शाला त्याच्या कुळाप्रमाणे ने मन
अदोमाच्या सीमे पयर्ंत आिण दिक्षणकडे सीन रानापयर्ंत अगदी दिक्षणे च्या सीमे पयर्ंत पसरला
आहे . 2 आिण त्यांची दिक्षण सीमा क्षारसमु दर् ाच्या शे वटची खाडी, िजचे तोंड दिक्षणे स आहे ,
ते थन
ू झाली. 3 ती तशीच अक् रब्बीम नावाच्या चढणीच्या दिक्षणे कडे जाऊन सीन रानाच्या
कडे ने कादे श-बण्यार्च्या दिक्षणे स गे ली असून हे सर् ोन नगराजवळू न अद्दारा नगरावरून जाऊन
ककार् नगराकडे वळली आहे . 4 आिण ती असमोना जवळू न िमसरी नदीस गे ली; नं तर ितचा
शे वट पिश्चम समु दर् ा नजीक आहे ; अशी तु मची दिक्षण सीमा व्हावी. 5 आिण पूवर् सीमा
क्षार समु दर् ावरून यादने च्या मु खापयर्ंत आहे ; आिण उ रे स कोपर्याची सीमा समु दर् ाच्या काठी
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यादने चा मु खाजवळील समु दर् ाची खाडी ते थन
मग ती सीमा बे थ-होग्ला नगराच्या
ू आहे .
चढावावरून जाऊन बे थ-अराबा नगराच्या उ रे स जाते ; नं तर ती सीमा रऊबे नाचा पु त्र बोहन
याची धोंड ते थवर चढून गे ली; 7 मग ती सीमा अखोरच्या खोर्यापासून दबीरापयर्ंत जाऊन उ रे स
िगलगालकडे वळली आहे ; हे िगलगाल नदीच्या दिक्षणे स अदुम्मीमाच्या चढणीसमोर आहे , ती नदी
दिक्षणे स आहे ; नं तर ती सीमा एन-शे मेशाच्या नावाच्या झर्याजवळू न जाऊन ितचा शे वट एनरोगे लास होतो. 8 मग ती सीमा िहन्नोमाच्या पु त्राच्या िखं डीजवळू न यबूसी म्हणजे यरूशले म
त्याच्या दिक्षण भागास चढून जाते ; नं तर पिश्चमे स िहन्नोम िखं डीच्या समोर जो डोंगर, जो
रे फाईमां च्या उ रे स आहे , खोर्याच्या शे वटी िशखरावर सीमा चढून गे ली. 9 मग डोंगराच्या
िशखरापासून ने फ्तोहाच्या पाण्याच्या झर्यापयर्ंत सीमा पु ढे गे ली; आिण एफ् रोन डोंगरावरच्या
नगरात जाऊन, बाला म्हणजे च िकयार्थ-यारीम ितकडे ती सीमा पु ढे गे ली, 10 मग बालापासून ती
सीमा पिश्चमे स से ईर डोंगराकडे िफरून यारीम डोंगर, म्हणजे च कसालोन त्याच्या उ रे कडल्या
भागा जवळू न गे ली, आिण बे थ-शे मेशाकडे उतरून ितम्ना शहराकडे गे ली. 11 मग ती सीमा
एक् रोन शहराच्या बाजूस उ रे कडे गे ली, आिण िशक् रोन नगरापयर्ंत सीमा गे ली आहे ; मग बाला
डोंगराजवळू न जाऊन यबने ल नगरास गे ली; या सीमे चा शे वट समु दर् ात होता. 12 आिण पिश्चमे ची
सरहद्द महासमु दर् चा िकनारा हीच सीमा होती, ही चहुकडली सीमा यहद
ू ाच्या वं शास त्यां च्या
कुळाप्रमाणे जो िवभाग िमळाला त्याची होती.
6

1:11-15
आिण परमे श्वराने यहोशवास सां िगतल्यानु सार यहोशवाने यफुन्ने चा पु त्र काले ब याला
यहद
ू ाच्या वं शाबरोबर वाटा िदला, त्याने िकयार्थ-आबार्, म्हणजे च हे बर् ोन शहर हे त्यास िदले ; हा
आबार् अनाक्यांचा पूवर्ज होता. 14 मग ते थन
ू काले बाने अनाकाची तीन मु ले शे शय व अहीमान
व तलमय म्हणजे अनाकाचे वं शज यांना वतनातून घालवले . 15 नं तर तो ते थन
ू दबीर शहरात
राहणार्यां वर चालून गे ला; दबीराचे पूवीर्चे नाव िकयार्थ-से फर होते . 16 ते व्हा काले ब म्हणाला,
“�� �������-से फर लढून काबीज करून घे ईल, त्यास मी आपली कन्या अखसा पत्नी करून
दे ईन. 17 ते व्हा काले बाचा भाऊ कनाज याचा पु त्र अथिनएल याने ते काबीज केले ; यास्तव त्याने
आपली कन्या अखसा त्यास पत्नी करून िदली.” 18 आिण ती त्याच्याकडे आली ते व्हा असे झाले
की ितने आपल्या बापाजवळ शे त मागायला त्यास गळ घातली, आिण ती गाढवावरून उतरली,
ते व्हा काले बाने ितला म्हटले , तु ला काय पािहजे ? 19 अखसाने उ र िदले , “��� ��������
����; कारण तु म्ही मला ने गेब िदले आहे तर मला पाण्याचे झरे ही द्या.” ������ ���� ����
��� � ����� ��� ����.
13

यहद
ू ाच्या वं शाचे वतन त्यां च्या कुळाप्रमाणे हे च आहे ; 21 यहद
ू ाच्या वं शजांना दिक्षणे स
अदोमाच्या सीमे जवळील नगरे िमळाली ती ही; कबसे ल व एदे र व यागूर; 22 कीना व दीमोना
व अदादा; 23 आिण केदे श व हासोर व इथनान; 24 जीफ, टे ले म व बालोथ; 25 हासोर-हद ा व
करीयोथ हस्रोन (यालाच हासोरसु द्धा म्हणत) 26 अमाम व शमा व मोलादा; 27 आिण हसर-गदा व
हे ष्मोन व बे थ-पे लेट; 28 आिण हसर-शु वाल व बै र-शे बा व िबजोथा; 29 बाला, ईयीम व असे म;
30 आिण एल्तोलाद व कसील व हमार्; 31 आिण िसकलाग व मद्मन्ना व सन्सन्ना; 32 आिण
लबावोथ, िशलहीम, अईन व िरम्मोन; ही सवर् नगरे एकोणतीस त्यांची गावे . 33 तळवटीतली
नगरे ही, एष्टावोल, सरा व अषणा; 34 जानोहा व एन-गन्नीम तप्पूहा व एनाम; 35 यमूर्थ व
अदुल्लाम, सोखो व अजे का; 36 आिण शाराईम व अदीथईम व गदे रा व गदे रोथईम, अशी चौदा
नगरे , आिण त्यांची गावे ; 37 सनान व हदाशा व िमग्दल-गाद; 38 िदलन, िमस्पा व यकथे ल;
39 लाखीश व बसकाथ व एग्लोन; 40 कब्बोन व लहमाम व िकथलीश; 41 गदे रोथ बे थ-दागोन
व नामा व मक्केदा; अशी सोळा नगरे , आिण त्यांची गावे . 42 िलब्ना व एथे र व आशान;
20
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इफ्ताह व अष्णा व नजीब;
आिण कईला व अकजीब व मारे शा; अशी नऊ नगरे , आिण
त्यांची गावे . 45 एक् रोन आिण त्याच्या उपनगरांसह त्याची गावे ; 46 एक् रोनाजवळची आिण
पिश्चमे ची अश्दोदाची बाजूकडली सवर् वसाहत, त्याच्याजवळच्या खे डेगावांसह. 47 अश्दोद,
त्याच्या सभोवतीची उपनगरे व खे डी; गज्जा, त्याच्या सभोवतीची उपनगरे आिण खे डी; िमसराचा
ओहोळ व महासमु दर् ाच्या िकनार्यावरची नगरे . 48 आिण डोंगराळ प्रदे शातली नगरे ही, शामीर व
य ीर व सोखो; 49 दन्ना व िकयार्थ-सन्ना ते च दबीर; 50 अनाब व एष्टमो व अनीम, 51 आिण गोशे न
ू ा व एशान, 53 यानीम
व होलोन व िगलो. अशी अकरा नगरे , आिण त्याकडील खे डी, 52 अरब व दम
54
व बे थ-तप्पूहा व अफेका, हुमटा व िकयार्थ-आबार् ते च हे बर् ोन व िसयोर, अशी नऊ नगरे , आिण
त्यांची खे डी. 55 मावोन, कमल व जीफ व यूटा, 56 इज्रेल व यकदाम व जानोहा, 57 काइन, िगबा,
व ितम्ना, ही दहा नगरे आिण त्यांची खे डी. 58 हल्हल
ू , बे थ-सूर व गदोर, 59 माराथ, बे थ-अनोथ
60
व एल्तकोन; ही सहा नगरे आिण त्यांची खे डी. िकयार्थ-बाल म्हणजे च िकयार्थ-यारीम व राब्बा
ही दोन नगरे आिण त्यांची खे डी. 61 रानातली नगरे ही, बे थ-अराबा, िमद्दीन व सखाखा; 62 आिण
िनबशान व िमठाचे नगर व एन-गे दी; ही सहा नगरे आिण त्यांची खे डी. 63 तथािप यरूशले मात
राहणार्या यबूसी लोकांस यहद
ू ाच्या वं शजाना घालवता आले नाही; यास्तव यबूसी यरूशले मात
यहद
ू ाच्या वं शजाजवळ आजपयर्ंत राहत आहे त.
43

44

16
1 योसे फ वं शाला ने मन
ू िदले ला जो भाग िचठ् ठ

ा टाकू न ठरवला तो हा, याची सीमा यरीहोजवळ
यादन नदीपासून यरीहोच्या पूवकडल्या जलसं चयापाशी जाऊन रानातील डोंगराळ प्रदे शातून
बे थेल शहरास िनघते . 2 मग बे थेलापासून लूजास जाऊन अकीर् लोकांची सीमा अटारोथ याजवळू न
गे ली. 3 पु ढे पिश्चमे स यफले टी लोकां च्या सीमे वरून खालच्या बे थ-होरोनाच्या सीमे पयर्ंत व गे जेर
शहरापयर्ंत उतरून गे ली; आिण ितचा शे वट समु दर् ाजवळ होता. 4 याप्रमाणे योसे फाचे वं शज
मनश्शे व एफ् राइम यांना वतन िमळाले . 5 एफ् राइमाच्या वं शजांची सीमा त्यां च्या कुळांपर् माणे
अशी पडली की त्यां च्या वतनाची सीमा अटारोथ-अद्दार शहराच्या पूवपासून वरल्या बे थ-होरोना
पयर्ंत होती. 6 आिण ती सीमा िमखमथाथाजवळ समु दर् ाकडे उ र बाजूला गे ली, आिण पूवस
तानथ-िशलोपयर्ंत ती सीमा वळली, मग ते थन
ू पु ढे पूवस यानोहा ते थवर गे ली. 7 नं तर ती यानोहा
पासून अटारोथ शहर व नारा नगर ये थपयर्ंत उतरली, मग यरीहोस िमळू न बाहे र यादने स गे ली.
8 तप्पूहा यापासून पिश्चमे स काना ओढ ापयर्ंत सीमा गे ली; आिण ितचा शे वट समु दर
् ापयर्ंत
होता; एफ् राइमाच्या वं शाचे त्यां च्या कुळांपर् माणे हे च वतन आहे . 9 आिण मनश्शे च्या वं शजाच्या
वतनापै की िकत्ये क नगरे एफ् राइमाच्या वं शजासाठी वे गळी केले ली होती; ती सवर् नगरे व त्यांची
गावे होती; 10 तथािप जे कनानी गे जेरात राहत होते , त्यांना एफ् राइम्यांनी घालिवले नाही; यास्तव
ते कनानी एफ् राइमामध्ये आजपयर्ंत राहत आहे ; आिण ने मन
ू िदले ले काम करण्यास ते दास झाले
आहे त.

17

मनश्शे च्या वं शजाला हे वतन ने मन
ू िदले ले होते . कारण मनश्शे योसे फाचा प्रथम पु त्र,
याच्या वं शाचा भाग िचठ् ठ ा टाकू न ठरवला तो हा, म्हणजे मनश्शे चा प्रथम पु त्र माखीर,
िगलादाचा बाप हा तर मोठा शूर होता, आिण त्यास िगलाद व बाशान हा भाग िमळाला होता.
2 मनश्शे च्या रािहले ल्या वं शजांनाही त्यां च्या कुळांपर
् माणे िवभाग िमळाले ते असे , अबीये जेर व
हे लेक व अिस्रये ल व शे खेम व हे फेर व शमीदा हे आपआपल्या कुळांपर् माणे योसे फ पु त्र जो
मनश्शे त्याच्या वं शातले पु रुष होते , त्यां च्या िनरिनराळ्या कुळांसाठी हे िवभाग ठरले ; 3 मनश्शे चा
पु त्र माखीर, याचा पु त्र िगलाद, याचा पु त्र हे फेर, याचा पु त्र सलाफहाद, याला मु लगा
1
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नव्हता, परं तु मु ली होत्या; आिण त्याच्या मु लींची नावे ही आहे त: महला व नोआ, होग्ला,
िमल्का व ितरसा. 4 आिण एलाजार याजक व नूनाचा पु त्र यहोशवा व अिधकारी यां च्यापु ढे
त्या ये ऊन त्या म्हणाल्या, “����������� ������ ��� ����� ���� �� ��������
������ ������������� ��� ������.” ������ ������ �������������
��������������� ������� ��������� ��������� ������������� ���
����. 5 आिण यादने च्या पिश्चमे कडे िगलाद व बाशान या प्रांतांखेरीज मनश्शे ला दहा भाग
िमळाले . 6 कारण की मनश्शे च्या मु लींना त्याच्या मु लांमध्ये वतन िमळाले , आिण मनश्शे च्या
इतर वं शजांना िगलाद प्रांत िमळाला. 7 आिण मनश्शे ची सीमा आशे रापासून शखे माच्या
समोरल्या िमखमथाथा नगरापयर्ंत झाली, आिण ती सीमा एन-तप्पूहाच्या लोकवस्तीच्या उजव्या
भागापयर्ंत पोहचते . 8 तप्पूहा प्रांत मनश्शे चा होता, परं तु मनश्शे च्या सीमे जवळचे तप्पूहा नगर
एफ् राइमाच्या वं शाचे होते . 9 आिण सीमा काना ओढ ावरून, ओढ ाच्या दिक्षणे स गे ली; ही नगरे
एफ् राइमाची होती, ती मनश्शे च्या नगरांमध्ये होती; आिण मनश्शे ची सीमा ओढ ाच्या उ रे स
होती, आिण ितचा शे वट भूमध्य समु दर् ाजवळ होता. 10 दिक्षणभाग एफ् राइमाचा, आिण उ रभाग
मनश्शे चा, आिण समु दर् त्याची सीमा होता, आिण उ रे स आशे रात व पूवस इस्साखारात ते एकत्र
झाले . 11 आिण इस्साखारात व आशे रात बे थ-शान व त्याची खे डी, आिण इब्लाम व त्याची खे डी,
आिण दोर व त्याची खे डी यामध्ये राहणारे , आिण एन-दोर व त्यांची खे डी यामध्ये राहणारे , आिण
तानख व त्यांची खे डी यांत राहणारे , आिण मिगद्दो व त्यांची खे डी यांत राहणारे , हे तीन परगणे
मनश्शे चे झाले . 12 पण या नगरातील रिहवाश्यांना मनश्शे चे वं शज बाहे र घालवायला समथर्
नव्हते ; या दे शातच राहण्याचा कनान्यांनी तर हट् ट धरला. 13 तरी असे झाले की जे व्हा इस्राएल
लोक बळकट झाले , ते व्हा त्यांनी कनान्यांना ने मले ले काम करायला लावले आिण त्यांना अगदीच
घालवून िदले नाही. 14 ते व्हा योसे फाचे वं शज यहोशवाला म्हणाले की, “����������� ���
��������� �������� ���� ��� ����� �������� ���� ���� ��� �� ��
������ ����� �������� ������ ��� ����� �� ���� ����?” 15 ते व्हा यहोशवाने
त्यांना म्हटले , “�� ������ �������� ���� ���� � ��� ���� ������� �������
������ �������� ���� ������ ������� � ����� ������� �������� ���
����� ���� ����� ���.” 16 नं तर योसे फाच्या वं शजांनी म्हटले , “������� ������
�������� ���� ����; आिण जे कनानी तळप्रांतात राहतात, त्या सवार्न
ं ा लोखं डी रथ
आहे त; म्हणजे बे थ-शान व ितजकडली खे डी यांतले , आिण इज्रेल खोरे जे , त्यामध्ये आहे त.”
17 ते व्हा यहोशवाने योसे फाच्या घराण्यास, म्हणजे एफ् राइम व मनश्शे यांना असे म्हटले की,
“������ �������� ��� ����, व तु मचे सामथ्यर्ही मोठे आहे ; तु म्हाला एकच वाटा नसावा;
18 ते व्हा डोंगराळ प्रदे शही तु झा होईल; तो अरण्य आहे तरी तू ते तोडशील; बाहे रील भागही
तु झे होतील, कारण कनान्यांना जरी लोखं डी रथ आहे त आिण ते बळकट आहे त तरी तू त्यांना
घालवशील.”

18
1 मग इस्राएलाची सवर् मं डळी िशलो ये थे एकत्र झाली, आिण ते थे त्यांनी दशर्नमं डप उभा केला,
आिण त्यां च्यापु ढे सवर् दे श िजं कले ला होता. 2 तरी ज्यांना आपला वतनाचा वाटा िमळाला नव्हता,
असे इस्राएलाच्या लोकांपैकी सात वं श रािहले होते . 3 यास्तव यहोशवाने इस्राएलाच्या लोकांस
म्हटले , “�� ��� ������� ���������� ��� �������� ���� �������� ����,
तो आपल्या ताब्यात घे ण्यासाठी िकती उशीर करणार आहात?” 4 तु म्ही आपल्यासाठी प्रत्ये क
वं शातली तीन माणसे ने मा; म्हणजे मी त्यांना पाठवीन, आिण त्यांनी दे शात जाऊन चोहोकडे िफरून
त्यां च्या वतनाच्या िवभागाप्रमाणे , वणर्न िलहन
ू माझ्याजवळ आणावे . 5 म्हणजे त्यांनी त्याचे
सात वाटे करावे ; यहद
ाने
दिक्षणे
स
आपल्या
सीमे
त रहावे , आिण योसे फाच्या घराण्याने उ रे स
ू
6
आपल्या सीमे त रहावे . तसे तु म्ही दे शाच्या वे गवे गळ्या सात वाट ांचे वणर्न िलहा आिण ते
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वणर्न इकडे माझ्याजवळ आणा; मग ये थे आपला दे व परमे श्वरासमोर मी तु मच्यासाठी िचठ् ठ ा
टाकीन. 7 ले व्यांना तर तु मच्यामध्ये वाटा नाही; कारण की परमे श्वराचे याजकपण ते च त्यांचे
वतन आहे ; आिण गाद व रऊबे न व मनश्शे चा अधार् वं श ह्यांना, यादने च्या पलीकडे पूवला, वतन
िमळाले आहे परमे श्वराचा से वक मोशे याने त्यांना ते िदले आहे . 8 ते व्हा ती माणसे ते थन
ू िनघून
दे शभर िफरली आिण यहोशवाने दे शाचे वणर्न करणार्यांना आज्ञा िदली; तो म्हणाला, “�����
������� ����� ������ ����� ���� ��� ��������� ��� ��. मी ये थे िशलोत
परमे श्वरासमोर तु मच्यासाठी िचठ् ठ ा टाकीन.” 9 याप्रमाणे ती माणसे जाऊन दे शभर िफरली,
आिण त्यातील नगरांपर् माणे त्यां च्या सात िवभागाचे वणर्न वहीत िलहन
ू त्यांनी िशलोतल्या
छावणीत यहोशवाजवळ आणले . 10 मग यहोशवाने त्यां च्यासाठी िशलोमध्ये परमे श्वरासमोर
त्यां च्या नावाच्या िचठ् ठ ा टाकल्या; असा यहोशवाने ते थे तो दे श इस्राएलाच्या लोकांस त्यां च्या
त्यां च्या वतन भागाप्रमाणे वाटू न िदला.
11

ते व्हा बन्यािमनाच्या वं शजांना ने मन
ू िदले ला प्रदे श त्यां च्या कुळांपर् माणे िचठ् ठी टाकू न
जो वाटा िमळाला तो असा; त्यां च्या वाट ाची सीमा यहद
ू ाचे वं शज व योसे फाचे वं शज यां च्या
मध्यभागी िनघाली. 12 म्हणजे उ र बाजूला त्यांची सीमा यादने पासून सु रू होऊन यरीहोच्या
उ रे कडू न वर जाऊन, पिश्चमे कडे डोंगरावरून बे थ-आवे नापयर्ंत रानात िनघते . 13 मग ते थन
ू ती
लूज ते च बे थेल ये थे पोहचते आिण लूजच्या दिक्षण बाजूकडू न िनघून खालच्या बे थ-होरोनाच्या
दिक्षणे स जो डोंगर त्याकडे अटारोथ-अद्दार ये थे िनघते 14 ते थन
ू मग पिश्चम सीमा वळसा घे ऊन
बाजूस बे थ-होरोनाच्या समोरून त्याच्या दिक्षणे स जो डोंगर ते थन
ू यहद
ू ाचे नगर आिण िकयार्थ15
बाल तोच िकयार्थ-यारीम ये थे िनघते . याची पिश्चम सीमा हीच. दिक्षणे कडील सीमा पिश्चमे ला
सु रू होऊन बाजू िकयार्थ-यारीमाच्या वरच्या टोकापासून िनघून ने फ्तोहा झर्याकडे जाते . 16 मग
ती सीमा िहन्नोमाच्या पु त्राच्या िखं डीसमोरला डोंगर, जो रे फाईमाच्या तळवटीच्या उ रे ला,
त्याच्या काठी उतरली, आिण यबूसी यां च्या दिक्षण भागी िहन्नोम िखं डीत उतरून खाली एनरोगे लास गे ली. 17 मग उ रे कडे वळू न एन-शे मेशाकडे गे ली, आिण अदुम्मीम ये थील चढणीच्या
समोरल्या गलीलोथाकडे गे ली; मग रऊबे नाचा मु लगा बोहन याच्या खडकाकडे जाते . 18 मग ती
अराबा याच्या समोरल्या भागी उ रे ला जाऊन अराबास उतरली. 19 मग ती सीमा बे थ-होग्लाच्या
उ र िदशे स जाऊन गे ली, आिण सीमे चा शे वट क्षारसमु दर् ाच्या उ रे च्या खाडीपयर्ंत दिक्षणे कडे
यादने च्या मु खापाशी झाला; ही दिक्षण सीमा झाली. 20 आिण पूवर्बाजूला त्याची सीमा यादन नदी
झाली; बन्यािमनाच्या सं तानांचे वतन, त्यां च्या कुळाप्रमाणे , त्यां च्या चहुकडल्या सीमांपर् माणे , हे
होते . 21 आिण बन्यामीन वं शाला त्यां च्या त्यां च्या कुळाप्रमाणे ही नगरे िमळाली; यरीहो व बे थहोग्ला व एमे क-केसीस 22 आिण बे थ-अराबा व समाराइम व बे थेल; 23 अव्वीम व पारा व आफ् रा;
24 कफर-अम्मोनी व अफनी व िगबा; अशी बारा नगरे आिण त्यांची गावे ; 25 िगबोन व रामा व
बै रोथ; 26 िमस्पे व कफीरा व मोजा; 27 रे केम व इपै ल व तरला; 28 से ला, एले फ व यबूसी म्हणजे च
यरूशले म, िगबाथ, िकयार्थ; अशी चवदा नगरे , आिण त्यांची गावे ; बन्यािमनाच्या सं तानांचे वतन,
त्यां च्या कुळांपर् माणे त्यांचे आहे .

19
1 दुसर्या वे ळेस िशमोनाच्या नावाची िचठ् ठी म्हणजे िशमोनाच्या वं शाची िचठ् ठी त्यां च्या
कुळांपर् माणे िनघाली; त्यांचे वतन तर यहद
ू ाच्या वं शजाच्या वतनामध्ये त्यांना वतन िमळाले .
2 आिण त्यांचे वतन म्हणून ही नगरे त्यांना िमळाली; बै र-शे बा म्हणजे शे बा व मोलादा; 3 हसरशु वाल व बाला व असे म; 4 एल्तोलाद व बथूल व हमार्; 5 आिण िसकलाग व बे थ-मकार्-बोथ व
हसर-सूसा; 6 आिण बे थ-लबवोथ व शारुहे न; ही ते रा नगरे , आिण त्यांची गावे ; 7 अईन, िरम्मोन व
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गावे ; 8 बालथ-बै र, म्हणजे च दिक्षण प्रदे शातील

एथे र व आशान; अशी नगरे चार, आिण त्याकडले
रामा ये थपयर्ंत या नगरां च्या चहुकडली सवर् गावे . िशमोनी वं शजांचा त्यां च्या कुळांपर् माणे हाच
वतन भाग होय. 9 िशमोनाला यहद
ू ी वं शजाच्या वतनातील प्रदे शातच वाटा दे ण्यात आला. कारण
यहद
ू ी वं शाचे वतन त्यां च्या सं ख्ये च्या मानाने फार मोठे होते , म्हणून त्यां च्या वतनात िशमोनी
वं शजाला वतन िमळाले .
10 ितसरी िचठ् ठी जबु लून वं शजाची त्यां च्या कुळाप्रमाणे िनघाली; आिण त्यां च्या वतनाची
सीमा सारीदपयर्ंत आहे ; 11 त्यांची सीमा पिश्चमे स, वर मरलापयर्ंत जाऊन दब्बे शेथ ये थे पोहचते
आिण यकनामा समोरील ओहोळास जाऊन लागते . 12 ती सारीद ये थन
ू पूवकडे सूयार्च्या उगवतीस
वळू न िकसलोथ-ताबोर याच्या सीमे स लागते ; ते थन
ू दाबरथ ये थे जाऊन याफीयपयर्ंत वर जाते .
13 ते थन
ू पूव िदशे कडे गथ-हे फेर व इ ा-कासीन ये थवर जाते . आिण ते थन
ू ने या जवळील िरम्मोन
ये थे िनघते ; 14 ती सीमा त्यास वळसा घालून उ रे स हन्नाथोनपयर्ंत जाते व ते थन
ू इफताह-एल
खोर्यात सं पते . 15 कट् टाथ, नहलाल व िशम्रोन, इदला, बे थलहे म आिदकरून बारा नगरे िदली,
त्यामध्ये गावे मोजली नाहीत. 16 जबु लून वं शाचे त्यां च्या कुळांपर् माणे , हे च वतन, ही नगरे व
त्यां च्या आसपासची गावे हे होत.
17 इस्साखाराच्या

वं शजाची त्यां च्या कुळांपर् माणे चौथी िचठ् ठी िनघाली. 18 त्यां च्या सीमे च्या
आत ही नगरे होती; इज्रेल व कसु ल्लोथ व शूनेम; 19 आिण हफराईम, िशयोन व अनाहराथ;
20 रब्बीथ, िकशोन व अबे स; 21 रे मे थ व एन-गन्नीम, एन-हद्दा व बे थ-पसे स, 22 त्याची सीमा ताबोर,
शहसु मा व बे थ-शे मेश, ये थवर जाते आिण त्यां च्या सीमे चा शे वट यादन ये थे झाला; ही सोळा
नगरे व त्यांची गावे . 23 इस्साखाराच्या वं शाचे त्यां च्या कुळाप्रमाणे हे च वतन, ही नगरे व त्यां च्या
आसपासची गावे हे होत.
24 पाचवी िचठ् ठी आशे र वं शजां च्या नावाची त्यां च्या कुळांपर
् माणे िनघाली. 25 त्यां च्या सीमे च्या
आत ही नगरे होती हे लकथ, हली, बटे न व अक्षाफ; 26 अल्लामे लेख, अमाद व िमशाल, त्यांची
सीमा पिश्चमे स कमल व िशहोर-िलब्नाथ ये थवर जाते ; 27 ती वळू न सूयार्च्या उगवतीस बे थ-दागोन
ये थवर जाऊन उ रे स जबु लून वतनापयर्ंत आिण इफताह-एल खोर्याच्या उ रे कडू न व बे थ-एमे क
नगर व िनये ल नगर ये थपयर्ंत पोहचते , तशीच डावीकडे काबूल नगर ये थे िनघते . 28 ते थन
ू एब्रोन,
रहोब व हम्मोन व काना यां वरून जाऊन मोठ ा सीदोन शहरापयर्ंत पोहचते . 29 ते थन
ू ती वळसा
घे ऊन रामापयर्ंत जाते व ते थन
ू सोर नामक तटबं दीच्या नगरापयर्ंत जाते . ते थन
ू ती होसा नगराकडे
वळते आिण अकजीब प्रदे शातून जाऊन समु दर् ाला िमळते . 30 उम्मा, अफेक व रहोब, ही बावीस
नगरे व त्यांची गावे त्यांना िमळाली; 31 आशे राच्या वं शाचे त्यां च्या कुळांपर् माणे , हे च वतन, ही
नगरे व त्यां च्या आसपासची गावे हे होत.
32 सहावी िचठ् ठी नफताली वं शजां च्या नां वाची त्यां च्या कुळांपर
् माणे

िनघाली. 33 त्यांची सीमा
हे लेफ नगर आिण साननीमातील एला वृ क्ष यापासून अदामी-ने केब शहर व यबने ल यावरुन लक्कुम
ये थे जाऊन यादने पाशी िनघते . 34 ते थन
ू ती सीमा पिश्चमे स वळू न अजनोथ ताबोर ये थे जाते व
ते थन
ू हुक्कोक शहर ये थे जाते ; व ते थन
ू दिक्षणे स जबु लूनाच्या वतन भागापयर्ंत आिण पिश्चमे स
आशे राच्या वतनापयर्ंत उगवतीस यादने पाशी यहद
ू ाच्या वतनभागाला जाऊन िमळते . 35 त्यातील
तटबं दीची नगरे हे , िसद्दीम, से र, हम्मथ, रक्कथ व िकन्ने रेथ; 36 अदामा, राम व हासोर; 37 केदे श,
एद्रई व एन-हासोर; 38 इरोन िमग्दल-एल, हरे म, बे थ-अनाथ व बे थ-शे मेश ही एकोणीस नगरे आिण
त्यांची गावे . 39 नफतालीच्या वं शचे त्याच्या कुळांपर् माणे हे च वतन, ही नगरे आिण त्यांची गावे .
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40 सातवी िचठ् ठी दान वं शजाच्या नावाची त्याच्या कुळांपर
् माणे िनघाली. 41 त्यां च्या वतन
सीमे च्या आत ही नगरे होती; सरा, एष्टावोल, ईर-शे मेश. 42 शालब्बीन व अयालोन व इथला;
43 एलोन व ितम्ना, एक् रोन; 44 एलतके, िगब्बथोन व बालाथ; 45 यहद
ू ा, बने -बराक व गथ-िरम्मोन.
46 मीयाकोर्न व रक्कोन, याफोच्या समोरील प्रदे श. 47 दानाच्या वं शजाची सीमा त्यां च्या मूळ
वतनाबाहे रही गे ली, कारण की दान वं शजांनी ले शेम शहराशी लढून त्यास धरले ; आिण तलवारीने
त्यास मारल्यावर त्यांचा ताबा घे ऊन त्यामध्ये वस्ती केली, आिण आपला पूवर्ज दान याचे नाव
त्यांनी ले शेम शहरास ठे वले . 48 दानाच्या वं शाचे त्यां च्या कुळांपर् माणे हे च वतन, ही नगरे आिण
त्यांची गावे िमळाली ते हे .
49 इस्राएल लोकांनी दे शाच्या सीमांपर
् माणे वतन करून घे ण्याची समाप्ती केल्यावर नूनाचा
पु त्र यहोशवा याला आपल्यांमध्ये वतन िदले . 50 परमे श्वराच्या आज्ञे पर् माणे त्यांनी एफ् राइम
डोंगरावरचे ितम्नाथ-से रह नगर, जे त्याने मािगतले , मग तो ते नगर बां धन
ू त्यामध्ये रािहला.
51 एलाजार याजक व नूनाचा पु त्र यहोशवा व इस्राएलाच्या वं शां तले वडील अिधकारी यांनी
िशलोमध्ये दशर्नमं डपाच्या दारी परमे श्वरासमोर, िचठ् ठ ा टाकू न जी वतने वाटू न िदली ती ही;
याप्रमाणे त्यांनी दे श वाटू न दे ण्याचे सं पले .

20
. 35:9-28;
. 19:1-13
मग परमे श्वर यहोशवाला म्हणाला, 2 “�� ������� ������ ����, मी मोशे च्या द्वारे
तु म्हाला ज्या आश्रयस्थानािवषयी सां िगतले होते ती नगरे तु म्ही आपल्यासाठी ठरवा; 3 म्हणजे जो
चु कू न, नकळत कोणा मनु ष्यास जीवे मारले असता त्या हत्या करणार्याने त्यामध्ये पळू न जावे ;
याप्रमाणे ती नगरे रक्तपाताचा सूड घे णार्यापासून आश्रयस्थाने अशी होतील. 4 आिण त्याने
त्यातल्या एका नगराकडे पळू न गे ल्यावर नगराच्या वे शीच्या दाराशी उभे राहन
ू आपले प्रकरण त्या
नगराच्या विडलांना सां गावे ; मग त्यांनी त्यास आपल्या नगरात घे ऊन त्यास िठकाण ने मन
ू द्यावे ,
आिण त्याने त्यां च्यामध्ये रहावे . 5 आिण जो रक्ताचा सूड घे ण्यार्याने , त्याचा पाठलाग केला, तरी
त्या नगराच्या लोकांनी मनु ष्यवध करणार्याला त्याच्या स्वाधीन करू नये ; कारण की त्याने नकळत
आपल्या शे जार्याला मारले , त्याचे त्याच्याशी पूवीर्पासूनचे वै र नव्हते . 6 मं डळीसमोर न्याय
होईपयर्ंत िकंवा जो मु ख्य याजक त्या िदवसात असे ल त्याच्या मरणापयर्ंत त्या नगरात त्याने रहावे ;
नं तर त्या हत्या करणार्याने आपल्या नगरात म्हणजे ज्या नगरातून तो पळाला त्यामध्ये आपल्या
घरी माघारी जावे .” 7 यास्तव त्यांनी गालीलात नफतालीच्या डोंगराळ प्रदे शातील केदे श,
एफ् राइमाच्या डोंगराळ प्रदे शातील शखे म, आिण यहद
ू ाच्या डोंगराळ प्रदे शातील िकयार्थआबार् म्हणजे च हे बर् ोन, ही वे गळी करून ठे वली. 8 पूवस यरीहोजवळ यादन नदीच्या पलीकडे
रानातल्या सपाटीवर रऊबे नाच्या वं शांतले बे जेर, आिण िगलादात गाद वं शातले रामोथ, आिण
बाशानात मनश्शे च्या वं शातले गोलान ही नगरे वे गळी करून ठे वली. 9 ही नगरे इस्राएलाच्या
सवर् लोकांसाठी, आिण त्यामध्ये राहणारा जो परदे शी त्यां च्यासाठी अशी ने मले ली होती की जो
कोणी चु कू न मनु ष्यास मारतो, त्याने त्यामध्ये पळू न जावे , आिण तो सभे पुढे उभा राहीपयर्ंत त्याने
रक्ताचा सूड घे णार्याच्या हातून मरू नये .
1
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ते व्हा ले वी वं शातील विडलां च्या घराण्याचे मु ख्य एलाजार याजक व नूनाचा पु त्र यहोशवा
व इस्राएली वं शाच्या विडलां च्या घराण्याचे मु ख्य त्यां च्याजवळ आले . 2 ते कनान दे शातील
िशलो ये थे म्हणाले की, परमे श्वराने मोशे च्या द्वारे अशी आज्ञा िदली होती की “��������
����������� ���� ��� ������ �������� ������� ������� ������.”
3 यास्तव इस्राएल लोकांनी परमे श्वराच्या आज्ञे पर
् माणे आपल्या वतनांतन
ू ही नगरे आिण त्यांची
गायराने ले व्यांना िदली. 4 ते व्हा कहाथीच्या कुळांसाठी िचठ् ठी िनघाली ते व्हा ले व्यांतल्या अहरोन
याजकाच्या वं शजांना यहद
ू ा व िशमोनी, बन्यामीन या वं शां च्या वाट ातून ते रा नगरे िमळाली.
5 कहाथीच्या रािहले ल्या वं शजांना एफ् राइमाच्या वं शां तल्या कुळाच्या वाट ातून व दानाच्या
वं शां च्या वाट ातून व मनश्शे च्या अध्यार् वं शाच्या वाट ातून दहा नगरे िचठ् ठ ा टाकू न िमळाली.
6 आिण गे षोर्नाच्या वं शजांना इस्साखार वं शातील कुळां च्या व आशे र, नफताली, बाशानात
मनश्शे च्या अध्यार् वं शां च्या नगरांपैकी ते रा नगरे िचठ् ठ ा टाकू न िमळाली. 7 मरारीच्या वं शजांना
त्यां च्या कुळांपर् माणे रऊबे न, व गाद व जबु लून याच्या वं शांतन
ू बारा नगरे िमळाली. 8 परमे श्वराने
मोशे ला िदले ल्या आज्ञे पर् माणे इस्राएल लोकांनी िचठ् ठ ा टाकू न ही नगरे आिण त्यांची गायराने
ले व्यांना िदली. 9 त्यांनी यहद
ू ा व िशमोन यां च्या वं शाच्या िवभागातली नगरे िदली, त्यांची नावे
सां िगतले ली आहे त, 10 ले वी वं शातील कहाथीच्या कुळातल्या अहरोनाच्या वं शजांसाठी ही नगरे
होती, कारण पिहली िचठ् ठी त्यांची िनघाली. 11 त्यांना त्यांनी यहद
ू ाच्या डोंगराळ प्रदे शातले
अनाक्याचा िपता याचे नगर िकयार्थ-आबार् म्हणजे च हे बर् ोन आिण त्याची चहुकडली गायराने
त्यांना िदली. 12 परं तु नगराची शे तभूमी व त्याकडली खे डी यफुन्ने चा पु त्र. काले ब याला वतन
करून िदली होती. 13 त्यांनी अहरोन याजकाच्या वं शजाला हत्या करणार्यासाठी आश्रयाचे म्हणून
हे बर् ोन नगर व त्याचे गायरान िदले , आिण िलब्ना व त्याचे गायरान; 14 आिण य ीर व त्याचे
गायरान, आिण एष्टमोवा व त्याचे गायरान; 15 होलोन व त्याचे गायरान आिण दबीर व त्याचे
गायरान; 16 अईन व त्याचे गायरान, आिण यु ट् टा व त्याचे गायरान, बे थ-शे मेश व त्याचे गायरान;
अशी त्या दोन वं शांतली नऊ नगरे िदली; 17 बन्यामीन वं शातले िगबोन व त्याचे गायरान; िगबा व
त्याचे गायरान; 18 अनाथोथ व त्याचे गायरान, आिण अलमोन व त्याचे गायरान, अशी चार नगरे
िदली. 19 अहरोन वं शातील याजकांना त्यांची ते रा नगरे व त्यांची गायराने िमळाली. 20 रािहले ल्या
कहाथी वं शातील ले व्यांना एफ् राइम वं शाच्या िवभागापै की िचठ् ठी टाकू न नगरे िदली. 21 त्यांनी
हत्या करणार्याच्या आश्रयासाठी एफ् राइमाच्या डोंगरावरचे नगर शखे म व त्याचे गायराने त्यांना
िदले ; आिण गे जेर व त्याचे गायरान; 22 िकबसाईम व त्याचे गायरान; आिण बे थ-होरोन ितचे
गायरान अशी एकंदर चार नगरे िदली; 23 दानाच्या वं शातून एलतके व त्याचे गायरान, िगब्बथोन
व त्याचे गायरान; 24 अयालोन व त्याचे गायरान, गथ-िरम्मोन व त्यांचे गायरान अशी चार नगरे
िदली; 25 मनश्शे च्या अध्यार् वं शांतले तानख व गथ-िरम्मोन त्यांची गायराने , अशी दोन नगरे िदली;
26 बाकी रािहले ल्या कहाथाच्या वं शजांना एकंदर दहा नगरे व त्यांची गायराने िदली. 27 ले वी
वं शातील गे षोर्नाच्या कुळाला मनश्शे च्या दुस-या अध्यार् वं शांतन
ू हत्या करणार्याच्या आश्रयाचे
नगर बाशानातले गोलान व त्यांचे गायरान, आिण बै श्तरा व त्यांचे गायरान अशी दोन नगरे िदली;
28 इस्साखार वं शातले िकश्शोन व त्याचे गायरान, दाबरथ व त्याचे गायरान; 29 यमूर्थ व त्याचे
गायरान, एन-गन्नीम व त्याचे गायरान, अशी चार नगरे िदली; 30 आिण आशे राच्या वं शातली
िमशाल व त्यांचे गायरान, अब्दोन व त्यांचे गायरान, 31 हे लकथ व त्यांचे गायरान, आिण रहोब व
त्यांचे गायरान, अशी चार नगरे िदली; 32 नफतालीच्या वं शातले हत्या करणार्याच्या आश्रयाचे
नगर गालीलातले केदे श व त्यांचे गायरान, आिण हम्मोथ-दोर व त्यांचे गायरान, आिण कातार्न
व त्यांचे गायरान, अशी तीन नगरे िदली. 33 गे षोर्न्याची सवर् नगरे त्याच्या कुळांपर् माणे ते रा
नगरे व त्यांची गायराने , 34 आिण रािहले ले ले वी मरारी वं शजाच्या कुळाला जबु लूनाच्या वं शातले
यकनाम व त्याचे गायरान, कतार् व त्याचे गायरान; 35 िदम्रा व त्याचे गायरान, नहलाल व त्याचे
गायरान, अशी चार नगरे िदली; 36 आिण रऊबे न वं शातले बे जेर व त्यांचे गायरान, आिण याहस
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37 कदे मोथ

व त्यांचे गायरान;
व त्यांचे गायरान, आिण मे फाथ व त्यांचे गायरान, अशी चार नगरे
िदली; 38 आिण गादाच्या वं शांतले हत्या करणार्याच्या आश्रयाचे नगर िगलादातले रामोथ व
त्यांचे गायरान, महनाईम व त्यांचे गायरान 39 हे शबोन व त्याचे गायरान, याजे र व त्यांचे गायरान,
अशी एकंदर चार नगरे िदली. 40 ले व्यां च्या कुळातली रािहले ल्या मरारीच्या वं शजांना त्यां च्या
कुळांपर् माणे एकंदर बारा नगरे िचठ् ठ ा टाकू न त्यांना िदली. 41 इस्राएल लोकां च्या वतनातून
ले व्यांना एकंदर अठ् ठेचाळीस नगरे , त्यां च्या गायरानासह िदली. 42 ती नगरे अशी होती की त्या
प्रत्ये क नगरास त्याच्या सभोवार गायराने होती, असे त्या सवर् नगरांना होते .
43 याप्रमाणे परमे श्वराने इस्राएलाला जो दे श त्यां च्या पूवर्जांना दे ण्याची शपथ वािहली होती
तो अवघा िदला; आिण ते तो वतन करून घे ऊन त्यामध्ये रािहले . 44 याप्रकारे परमे श्वराने
त्यां च्या पूवर्जांजवळ जशी शपथ वािहली होती, तसा त्याप्रमाणे च त्यास चहं क
ू डू न िवसावा िदला,
त्याच्या सवर् शत्रूंतला कोणी त्यां च्यापु ढे िटकला नाही; परमे श्वराने त्यांचे सवर् शत्रू त्यां च्या हाती
िदले . 45 परमे श्वराने इस्राएलाच्या घराण्याला िदले ल्या प्रत्ये क उ म अिभवचनापै की एकही पूणर्
झाल्यावाचून रािहले नाही. त्याने िदले ले प्रत्ये क अिभवचन घडू न आले .

22
1 मग यहोशवाने रऊबे नी, गादी आिण मनश्शे च्या अध्यार् वं शाला बोलावले ; 2 तो त्यांना
म्हणाला, “����������� ���� ���� ���� �� �������� ����� ���� ��
�������� ���� �� �������� ������ ���� ��� �� �� �������� ���������
���� ����������� ������ ���� ���� ���� 3 मागील सवर् िदवसांमध्ये आिण
आजपयर्ंत तु म्ही आपल्या भावांना सोडले नाही. परं तु आपला दे व परमे श्वर याच्या सूचनांचे आिण
आज्ञांचे काटे कोरपणे पालन केले आहे . 4 आिण तु मचा दे व परमे श्वर याने आपल्या त्याने िवसावा
िदला आहे ; ते व्हा तु म्ही आता माघारी िफरा, आिण परमे श्वराचा से वक मोशे ने यादने च्या पलीकडे
िदले ला जो तु मचा स्वतःचा प्रदे श त्यामध्ये आपापल्या तं बत
ू जाऊन राहा. 5 ते व्हा परमे श्वराचा
से वक मोशे याने आज्ञा केल्याप्रमाणे त्याच्या आज्ञा आिण जे शास्त्र िदले आहे ; त्याचे काटे कोरपणे
पालन करण्यािवषयी जपा. तु म्ही आपला दे व परमे श्वर ह्याच्यावर प्रीती करावी, सवर् मागार्ंत
त्याचे अनु सरण करावे , त्याच्या आज्ञा पाळाव्या, आिण त्याच्याशी िबलगून रहावे आिण आपल्या
सं पण
ू र् अं तःकरणाने व आपल्या सं पण
ू र् िजवाने त्याची से वा करावी म्हणून फार जपा.” 6 यहोशवाने
त्यांना आशीवार्द दे ऊन िनरोप िदला, मग ते आपआपल्या तं बक
ू डे गे ले. 7 मनश्शे च्या अध्यार्
वं शाला मोशे ने बाशानात वतन िदले होते परं तु त्याच्या दुसर्या अध्यार् वं शाला यहोशवाने त्यां च्या
भावांमध्ये पिश्चमे स यादने च्या पिश्चमे ला िदले होते ; आणखी जे व्हा यहोशवाने त्यांना त्यां च्या
तं बक
ू डे जायला िनरोप िदला, आिण त्यांना आशीवार्द िदला. 8 ते व्हा त्याने त्यांना असे सां िगतले की,
“���� ������ � ������ �����, रुपे आिण सोने , तांबे व लोखं ड, आिण पु ष्कळ वस्त्रे घे ऊन
तु म्ही आपल्या तं बक
ू डे माघारी जा आपल्या भावांबरोबर आपल्या शत्रूंची लूट वाटू न घ्या.” 9 मग
रऊबे न वं श, व गाद वं श व मनश्शे चा अधार् वं श कनानाच्या दे शातल्या िशलोहन
ू इस्राएलाच्या
इतर वं शजांतन
ू िनघून आपला वतनी िगलाद दे श, जो मोशे कडू न परमे श्वराने सां िगतल्यावरून
त्यां च्या वतनाचा झाला, त्यामध्ये जाण्यास माघारी चालले . 10 ते व्हा यादन नदीच्या पिश्चमे च्या
कनानातील गलीलोथ ये थे रऊबे नाचा वं श व गादाचा वं श व मनश्शे चा अधार् वं श पोहचल्यावर,
त्यांनी ते थे यादने जवळ मोठी प्रेक्षणीय अशी वे दी बां धली. 11 ते व्हा इस्राएलाच्या इतर लोकांनी
असे ऐकले की, पाहा, रऊबे नाचा वं श व गादाचा वं श व मनश्शे चा अधार् वं श यानी कनान दे शासमोर
यादने वरले गलीलोथ ये थे, “���� ���������� ��� ����� ��� ���� ���� �� ����
������ ���.” 12 असे जे व्हा इस्राएल लोकां च्या सार्या मं डळीने ऐकले , ते व्हा इस्राएल
लोकांचा सवर् समु दाय त्यां च्यािवरुद्ध लढावयास िशलो ये थे एकत्र जमला. 13 त्यानं तर इस्राएल
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लोकांनी, रऊबे न, गाद आिण मनश्शे च्या अध्यार् वं शांकडे िगलाद ये थे िनरोपे पाठिवले . त्यांनी
एलाजार याजक याचा पु त्र िफनहास यालाही पाठवले . 14 आिण त्याच्याबरोबर इस्राएलाच्या
प्रत्ये क वं शातील पूवर्जां च्या घराण्याचा एकएक अिधकारी असे दहा अिधकारी पाठवले ; आिण
त्यां च्यातील प्रत्ये कजण इस्राएलातील आपापल्या वं शाचा प्रमु ख होता. 15 ते व्हा िगलाद
दे शात रऊबे न वं श व गाद वं श व मनश्शे चा अधार् वं श त्याच्याकडे ये ऊन त्यांनी ये ऊन असे
सां िगतले , 16 परमे श्वराचा सवर् लोकसमु दाय असे म्हणतो की, तु म्ही इस्राएलाच्या दे वािवरुद्ध
असे पातक का केले ? आज या िदवशी तु म्ही वे दी बां धन
ू , परमे श्वराचे अनु सरण करण्याद्वारे
17
परमे श्वरािवरुद्ध बं ड केले नाही काय?
पौराच्या प्रकरणी* जो आमच्याकडू न अपराध घडला
त्यामु ळे परमे श्वराच्या मं डळीवर मरी ये ऊन गे ली, तरी आजवर आम्ही त्या अपराधापासून शु द्ध
झालो नाही, 18 सध्याच्या ह्या िदवसात परमे श्वरास अनु सरण्याचे तु म्ही सोडू न दे त आहात काय?
आज तु म्ही परमे श्वरािवरुद्ध बं डाळी केली तर उद्या सवर् इस्राएल मं डळीवर त्याचा क् रोध होईल.
19 आिण जर तु मच्या वतनाचा दे श अशु द्ध असला, तर परमे श्वर वतनाच्या दे शात, जे थे परमे श्वराचा
िनवासमं डप राहत आहे ते थे उतरून या, आिण आमच्यामध्ये वतन करून घ्या, परं तु आमचा दे व
परमे श्वर याच्या वे दी व्यितिरक्त तु मच्यासाठी दुसरी वे दी बां धन
ू आमचा दे व परमे श्वर याच्यािवरुद्ध
आिण आमच्यािवरुद्ध ही बं ड करू नका. 20 जे रहाचा पु त्र आखान याने समिपर्त वस्तु ं िवषयी
आज्ञे चा भं ग केला, आिण इस्राएलाच्या सवर् मं डळीवर कोप झाला नाही काय? आिण तो पु रुष
आपल्या अपराधामु ळे एकटाच मे ला नाही. 21 ते व्हा रऊबे न वं श, व गाद वं श व मनश्शे चा अधार्
वं श यांनी इस्राएलाच्या हजार हजार लोकां वर जे जे अिधकारी होते त्यांनी उ र दे ऊन म्हटले ,
22 जो समथर् दे व परमे श्वर! जो समथर् दे व परमे श्वर! तो जाणतो; आिण इस्राएल, तोसु द्धा
जाणील; हे बं ड असल्यास िकंवा हे परमे श्वरािवरुद्ध उल्लं घन असल्यास तू आज आम्हां ला वाचवू
नकोस; 23 परमे श्वरास अनु सरण्याचे सोडू न दे ण्यासाठी आम्ही जर ही वे दी बां धली, ितच्यावर
होमापर्ण, पे यापर्ण आिण शां त्यपर्णाचे यज्ञ करण्यासाठी जर बां धली असे ल, तर त्याबद्दल परमे श्वर
स्वतःचे आमचे पािरपत्य करो. 24 कदािप नाही, आम्ही अशा भीतीने िवचार केला िक कदािचत
पु ढील काळी तु मचे पु त्र आमच्या पु त्रांना म्हणतील की इस्राएलाचा दे व परमे श्वर याच्याशी
तु मचा काय सं बंध आहे ? 25 हे रऊबे नी व गादी लोकहो, परमे श्वराने यादन ही सीमा लावून
िदली आहे ; तु म्हाला परमे श्वरावर हक्क नाही. अशा प्रकारे तु मचे वं शज आमच्या वं शजांना
परमे श्वराचे भय धरण्यापासून परावृ करतील. 26 यास्तव आम्ही म्हटले की, “��� ��������
�� ���� �����, जी होमापर्णासाठी िकंवा यज्ञापर्णासाठी नसे ल.” 27 तर ती, आमच्या व
तु मच्यामध्ये , आिण आमच्यामागे आमच्या िपढ ांमध्ये हे साक्ष दे ण्यासाठी व्हावी; अशी की आम्ही
परमे श्वरासमोर आपल्या होमापर्णांनी व आपल्या यज्ञापर्णांनी व आपल्या शां त्यपर्णांनी त्याची
से वा करीत जावी; आिण पु ढल्या काळी तु मच्या सं तानानी आमच्या सं तानांना असे म्हणू नये की,
“����������� ����� ���� ���� ����.” 28 यास्तव आम्ही म्हटले की, पु ढे जे व्हा ते
लोक आम्हां ला िकंवा आमच्या वं शजांना असे म्हणतील ते व्हा आम्ही त्यांना असे सां गू की तु म्ही
परमे श्वराच्या वे दीचा नमु ना “����; ही आमच्या पूवर्जांनी ती होमबली िकंवा यज्ञापर्णासाठी
बां धली नाही तर ही आमच्या व तु मच्यामध्ये साक्ष दे ण्यासाठी म्हणून आहे .” 29 आमचा दे व
परमे श्वर ह्याला होमापर्ण, अन्नापर्ण, िकंवा यज्ञापर्ण करण्यासाठी आमचा दे व परमे श्वर याची
त्याच्या िनवासमं डपाच्यासमोर असले ल्या वे दीखे रीज दुसरी वे दी बां धन
ू आम्ही परमे श्वरािवरुद्ध
बं ड करण्याचे आिण प्रभूला अनु सरण्याचे सोडू न दे ण्याचे आमच्या हातून कदािप न घडो. 30 ते व्हा
रऊबे न वं श, गाद वं श व मनश्शे चा अधार् वं श ह्यांनी ज्या गोष्टी सां िगतल्या, त्या िफनहास याजक
व त्याच्याबरोबर जे असले ले अिधकारी म्हणजे इस्राएलाच्या प्रत्ये क वं शाचे जे प्रमु ख पु रुष
होते , ते व्हा त्यांना बरे वाटले . 31 यास्तव एलाजार याजक याचा पु त्र िफनहास ह्याने रऊबे न वं श व
गाद वं श, व मनश्शे वं श यांना सां िगतले , “�� �������� ���� ��, परमे श्वर आमच्यामध्ये
*
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आहे ; कारण की तु म्ही परमे श्वराचा काही गु न्हा केला नाही; ये णेकरून तु म्ही इस्राएल लोकांस
परमे श्वराच्या हातातून सोडवले आहे .” 32 मग रऊबे न वं श व गाद वं श यांपासून िगलाद दे शातून
एलाजार याजक याचा पु त्र िफनहास व ते अिधकारी यानी कनान दे शात इस्राएलाच्या लोकांजवळ
माघारे ये ऊन त्यांना वतर्मान सां िगतले . 33 ते व्हा इस्राएल लोकांचे समाधान होऊन त्यांनी दे वाचा
धन्यवाद केला, आिण ज्या दे शात रऊबे न वं श व गाद वं श रािहले होते , ते व्हा रऊबे न व गाद
यां च्यािवरुद्ध लढाई करून त्यांचा नाश करावा असे ते कधीच म्हणाले नाही. 34 ते व्हा रऊबे न व
गाद यानी त्या वे दीला “��†” ��� ��� ����; कारण, “�������� ��� ��� ���,” ����
�� ����������� “�����” ����.

23

1 परमे श्वराने इस्राएलला त्यां च्या आसपासच्या सवर् शत्रूंपासून िवसावा िदल्यानं तर बराच
काळ लोटला, आिण यहोशवा वृ द्ध झाला होता. 2 ते व्हा यहोशवाने सवर् इस्राएल, त्यांचे वडील व
त्यांचे मु ख्य पु रुष व त्यांचे न्यायाधीश व त्यावरील कारभारी यांना बोलावून सां िगतले , “�� ���
����� ���� ���. 3 तु मच्यासाठी, या सवर् राष्ट् रांसोबत तु मचा दे व परमे श्वर याने सवर्काही
कसे केले , हे सवर् तु म्ही आपल्या डोळ्यांनी पािहले आहे . कारण परमे श्वर दे व, जो स्वतः केवळ
तु मच्यासाठी लढला. 4 पाहा, या उरले ल्या राष्ट् रांचा आिण जी राष्ट् रे मी मारून टाकली त्यांचा
सवर् दे श यादने पासून पिश्चमे कडल्या मोठ ा समु दर् ापयर्ंतही मी तु म्हाला तु मच्या वं शाप्रमाणे
वतनासाठी वाटू न िदला आहे . 5 आिण तु मचा दे व परमे श्वर स्वत: त्यांना तु मच्यापु ढून घालवील,
आिण त्यांना तु मच्यापु ढून वतनातून काढीलच, आिण जसे तु मचा दे व परमे श्वर याने तु म्हाला
सां िगतले , तसे तु म्ही त्यांचा दे श वतन करून घ्याल. 6 ते व्हा चां गले बळकट व्हा, यास्तव मोशे च्या
िनयमशास्त्राच्या ग्रंथात जे िलिहले ले आहे त्या सवार्च
ं े पालन करा आिण त्यांपासून उजवीकडे
िकंवा डावीकडे वळू नका. 7 तु मच्याजवळ जी राष्ट् रे उरले ली आहे त त्यांमध्ये तु म्ही जाऊ नका,
आिण त्यां च्या दे वां च्या नावांची आठवण करू नका, आिण त्यांची शपथ घालू नका; त्यांची से वाही
करू नका, आिण त्यां च्या पाया पडू नका. 8 परं तु आजपयर्ंत जसे तु म्ही करीत आला, तसे आपला
दे व परमे श्वर याला िबलगून राहा. 9 कारण, परमे श्वराने तु मच्यापु ढून मोठी व पराक् रमी राष्ट् रे
वतनातून घालवली, परं तु तु मची अशी गोष्ट आहे की तु मच्यापु ढे आजपयर्ंत कोणीही मनु ष्य उभा
राहू शकला नाही. 10 तु मच्यातला एक मनु ष्य हजारांची पाठ पु रवील, कारण की तु मचा दे व परमे श्वर
याने जसे तु म्हाला सां िगतले , तसा तो स्वत: तु मच्यासाठी लढतो. 11 तर तु म्ही आपला दे व परमे श्वर
यावर प्रीती करण्यासाठी आपल्या िच ाची फार खबरदारी घ्या. 12 पण जर तु म्ही कोणत्याही
प्रकारे मागे वळाल, आिण जी तु मच्याजवळ उरले ली राष्ट् रे यां च्याशी िचकटू न रहाल आिण
त्यां च्याशी िववाह करून त्यां च्यामध्ये जाल, आिण ते तु मच्यामध्ये ये तील; 13 तर तु म्ही हे पक्के
समजा की यापु ढे तु मचा दे व परमे श्वर या राष्ट् रांना तु मच्या नजरे पु ढून आणखी घालवणार नाही;
आिण जी ही उ म भूमी तु मचा दे व परमे श्वर याने तु म्हाला िदली, ितच्यावरून तु म्ही नाश पावून
जाल तोपयर्ंत ती तु म्हाला सापळा व पाश व तु मच्या पाठीला चाबूक व तु मच्या डोळ्यांत काटे
असे होतील. 14 तर पाहा, आज मी सवर् जग जाते त्या वाटे ने जात आहे ; परं तु तु म्ही आपल्या
सं पण
ू र् मनात व आपल्या सं पण
ू र् िच ात जाणता की ज्या चां गल्या गोष्टी तु मचा दे व परमे श्वराने
तु मच्यािवषयी सां िगतल्या, त्या सवार्ंतली एकही गोष्ट कमी पडली नाही; अवघ्या तु म्हाला प्राप्त
झाल्या; त्यातली एकही गोष्ट कमी पडली नाही. 15 तर असे होईल की तु मचा दे व परमे श्वर
याने तु म्हाला सां िगतले ली जी प्रत्ये क चां गली गोष्ट, ती जशी तु म्हाला प्राप्त झाली तशी दे व
तु म्हाला प्रत्ये क वाईट गोष्ट प्राप्त व्हावी अशी करील; जी ही उ म भूमी तु मच्या दे वाने तु म्हाला
िदली आहे , ितच्यावरून तो तु मचा नाश करून तु म्हास घालवी तोपयर्ंत तो असे करील. 16 तु मचा
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दे व परमे श्वर याने जो करार पाळण्याची तु म्हाला आज्ञा केली आहे , तो मोडू न दुसर्या दे वाची से वा
कराल, आिण त्यांना नमन कराल, तर दे वाचा राग तु म्हावर भडकेल, आिण जो उ म दे श त्याने
तु म्हाला िदला आहे , त्यातून तु म्हाला त्वरीत नष्ट करील.”

24
. 24:9-18
ते व्हा यहोशवाने इस्राएलाचे सवर् वं श शखे मात एकवट करून इस्राएलाचे वडील व त्याचे
पु ढारी व त्याचे न्यायाधीश व त्यावरले अिधकारी यांस बोलावले , आिण ते दे वापु ढे हजर झाले .
2 ते व्हा यहोशवाने सवर् लोकांस सां िगतले , “���������� ��� �������� ��� ������
��, पूवर्काळी तु मचे पूवर्ज फरात महानदी पलीकडे राहत होते ; अब्राहामाचा िपता व नाहोराचा
िपता ते रह ते थे होता; ते व्हा त्यांनी दुसर्या दे वाची से वा केली. 3 परं तु त्याने तु मचा पूवर्ज अब्राहाम
ह्याला महानदीच्या पलीकडू न आणले , आिण त्यास कनान दे शात ने ले आिण ते व्हा मी त्यास
इसहाकाद्वारे पु ष्कळ वं शज िदले , 4 आिण इसहाकाला याकोब व एसाव िदला, एसावाला से ईर
डोंगर तो वतन करून िदला, परं तु याकोब हा त्याच्या पु त्रपौत्रांसह िमसर दे शी गे ला. 5 मग
मी मोशे व अहरोन यांना पाठवले आिण िमसर्यांना पीडा दे ऊन पीिडले , नं तर मी तु म्हाला बाहे र
आणले . 6 ते व्हा मी तु मच्या पूवर्जांस िमसर दे शातून बाहे र आणले आिण तु म्ही समु दर् ापयर्ंत ये ऊन
पोहचला, ते व्हा िमसरी, रथ व घोडे घे ऊन, तांबड ा समु दर् ापयर्ंत त्यां च्या पाठीस लागले . 7 ते व्हा
त्यांनी परमे श्वराचा धावा केला, मग त्याने तु मच्या व िमसर्यां च्या मध्ये काळोख पाडला, आिण
त्यां च्यावर समु दर् आणून त्यांना बु डवले ; मी िमसरात जे केले , ते तर तु मच्या डोळ्यांनी पािहले ,
आिण मग तु झी रानात बहुत िदवस रािहला. 8 मग जे अमोरी यादने च्या पलीकडे राहत होते ,
त्यां च्या दे शात मी तु म्हाला आणले ; ते व्हा त्यांनी तु मच्याशी लढाई केली, परं तु मी त्यांना तु मच्या
हाती िदले , आिण तु म्ही त्यांचा दे श ताब्यात घे तला; मी त्यांचा तु मच्यापु ढे नाश केला. 9 नं तर
ू पाठवून
मवाबाचा राजा िसप्पोरपु त्र बालाक त्याने उठू न इस्राएलाशी लढाई केली; ते व्हा त्याने दत
बौराचा पु त्र बलाम याला तु म्हाला शाप दे ण्यासाठी बोलावले . 10 परं तु बलामाचे मी ऐकले नाही;
यास्तव त्याने तु म्हाला आशीवार्द िदला, आिण मी तु म्हाला त्याच्या हातातून सोडवले . 11 मग
तु म्ही यादन उतरून यरीहोजवळ आला, ते व्हा यरीहोचे मालक, अमोरी, आिण पिरज्जी व कनानी
व िह ी व िगगार्शी, िहव्वी व यबूसी, ह्यांनी तु मच्याशी लढाई केली, परं तु मी ते तु मच्या हाती
िदले ; 12 मी तु मच्यापु ढे गां धीलमाशा पाठवल्या, आिण त्यांनी त्यांना तु मच्यासमोरून घालवले ;
अमोर्याचे दोन राजे यांना घालवले ; तु झ्या तलवारीने व धनु ष्याने ही हे झाले नाही. 13 याप्रमाणे
ज्या दे शािवषयी तु म्ही श्रम केले नाहीत, जी नगरे तु म्ही बां धली नाहीत, ती मी तु म्हाला िदली
आहे त, तु म्ही त्यामध्ये राहत आहा; द्राक्षमळे व जै तन
ू बने जी तु म्ही लावली नाहीत, त्यांचे तु म्ही
फळ खात आहात. 14 तर आता तु म्ही पूणर्पणाने व सत्यते ने परमे श्वरास िभऊन त्याची से वा करा,
आिण फरात नदीच्या पूवकडे व िमसर दे शात तु मच्या पूवर्जांनी ज्या दे वांची से वा केली, त्यांना दरू
करून परमे श्वर दे वाचीच से वा करा. 15 जर परमे श्वर दे वाची से वा करणे हे जर तु म्हाला वाईट
वाटते , तर तु म्ही ज्याची से वा कराल, त्यास आज आपल्यासाठी िनवडू न घ्या; फरात नदीच्या
पूवकडे तु मच्या पूवर्जांनी ज्या दे वांची से वा केली, त्यांची से वा करा, िकंवा ज्या अमोर्यां च्या दे शात
तु म्ही राहता त्यां च्या दे वांची से वा करा, परं तु मी व माझ्या घरची माणसे आम्ही परमे श्वराचीच से वा
करू.” 16 ते व्हा लोकांनी असे उ र केले की, “�������� ������ ����� ����� �������
������� ���� ���� ����� ����; 17 कारण परमे श्वर आमचा दे व आहे ; त्याने च आम्हां ला
व आमच्या पूवर्जांना िमसर दे शां च्या दास्यातून बाहे र आणले ; आिण ज्याने आमच्या नजरे समोर
मोठमोठे चमत्कार केले , आिण ज्या वाटे ने आम्ही गे लो व ज्या ज्या राष्ट् रामधून आम्ही मागर्क्रमण
केले त्यामध्ये त्याने आमचे रक्षण केले , 18 आिण दे शात राहणार्या अमोर्यांनासह सवर् राष्ट् रांस
1
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परमे श्वराने आमच्यापु ढून घालवले आहे ; आणखी परमे श्वर आमचा दे व आहे म्हणून आम्ही त्याची
से वा करू.” 19 परं तु यहोशवाने लोकांस सां िगतले , “������ �������� ������ ���� ���
����� ����; कारण की तो पिवत्र दे व आहे . तो ईष्यार्वान दे व आहे ; तो तु मच्या अधमार्ची व
तु मच्या पापांची क्षमा करणार नाही. त्याने तु मचे चां गले केले तो तु म्हाला भस्म करे ल. 20 जर तु म्ही
परमे श्वरास सोडू न आिण परक्या दे वांची से वा कराल, तो उलटू न तु मचे वाईट करील, तु मची हानीही
करील.” 21 ते व्हा लोकांनी यहोशवाला म्हटले , “��� ����, आम्ही परमे श्वराची से वा करू.”
22 ते व्हा यहोशवा लोकांस म्हणाला, “������ ������ ������� ������ ����, तु म्ही
परमे श्वराची से वा करण्यास त्यास आपल्यासाठी िनवडू न घे तले आहे .” �� �������, “�����
������ ����.” 23 “��� ��� �� ��� ������������ �� ���� ��� �����, ते
तु म्ही दरू करा, आिण आपले अं तःकरण इस्राएलाचा दे व परमे श्वर याकडे लावा.” 24 ते व्हा लोकांनी
यहोशवाला म्हटले , “���� ��� �������� ���� ���� ����� ���; आम्ही त्याची वाणी
ऐकू .” 25 त्याच िदवशी यहोशवाने लोकांबरोबर करार केला, आिण शखे मात त्यािठकाणी िनयम व
कायदे स्थापले . 26 ते व्हा यहोशवाने ही वाक्ये दे वाच्या िनयमशास्त्राच्या ग्रंथात िलिहली, आिण
मोठी धोंड घे ऊन, ते थे परमे श्वराच्या पिवत्र स्थानी जे एला झाड, त्याच्याखाली ती उभी केली.
27 आिण यहोशवाने सवर् लोकांस म्हटले , “����, ही धोंड आमच्यािवषयी साक्षीदार होईल, कारण
की परमे श्वराने आपली जी सवर् वचने आमच्याजवळ सां िगतली ती िहने ऐकली आहे त; तर ही
तु मच्यािवषयी साक्षीदार यासाठी व्हावी की तु म्ही आपल्या दे वाला कधी नाकारू नये .” 28 मग
यहोशवाने लोकांस त्यांना त्यां च्या वतनाकडे रवाना केले .
29 मग

या गोष्टी झाल्यावर असे झाले की नूनाचा पु त्र परमे श्वराचा से वक यहोशवा एकशे दहा
वषार्च
ं ा होऊन मे ला. 30 मग त्याच्या वतनाच्या सीमे त एफ् राइमाच्या डोंगरवटीवर जे ितम्नाथसे रह आहे त्यामध्ये , गाश डोंगराच्या उ रे स लोकांनी त्यास पु रले . 31 आिण यहोशवाच्या सवर्
िदवसात, आिण जे वडील यहोशवाच्या मागे अिधक आयु ष्य पावले , म्हणजे परमे श्वराने आपले जे
काम इस्राएलासाठी केले होते , ते अवघे ज्यांनी पािहले होते , त्यां च्या सवर् िदवसात इस्राएलांनी
परमे श्वराची से वा केली. 32 आिण शखे मात जो शे तभूमीचा भाग याकोबाने शखे माचा बाप हमोर
याच्या सं तानांजवळू न शं भर रुप्याच्या तु कड ावर िवकत घे तला होता, आिण जो योसे फाच्या
सं तानां च्या वतनाचा झाला त्यामध्ये , योसे फाची जी हाडे इस्राएली लोकांनी िमसर दे शातून वर
आणली होती, ती त्यांनी पु रली. 33 आिण अहरोनाचा पु त्र एलाजार मे ला, ते व्हा त्याचा पु त्र
िफनहास याची टे कडी जी एफ् राइमाच्या डोंगरवटीत, त्यास िदली होती, ितजवर त्यांनी त्यास
पु रले .
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The Book of

Judges
शास्ते

शास्ते चे पु स्तके कोणी िलिहले याचे कोणते ही सं केत िदले जात नाहीत, परं तु यहद
ू ी परं परे ने
सं देष्टा शमु वेलला ले खक म्हणून नाव िदले आहे , शमु वेल हा शास्ते मध्ये शे वटी होता. शास्ते चा
ले खक िनिश्चतच राजे शाहीच्या सु रुवातीच्या िदवसांमध्ये रािहला होता. आवजूर्न आले ले िनवे दन,
“���� ����� ������������ ���� ������” (शास्ते 17:6; 18:1; 19:1; 21:25)
या पु स्तकात आिण त्याच्या िलखाणाच्या काळात घडणार्या घटनांमधील फरक दशर्िवतात.
शब्द “������” ������ “�������.” ����: शास्ते हे इस्त्राएल लोकांना परराष्ट् रीय
दडपशाहीपासून सु टका दे णारे होते . त्यापै की िकमान काही जणांनी शासक आिण िववादांचे शास्ते
म्हणून काम केले .
जु न्या करारातील शास्ते हे आजच्या समाजातील “������” ���������� ����.
त्यांनी केवळ लोकांमधील मतभे दांचा न्याय केला नाही, तर ते प्रामु ख्याने पु ढारी होते , ज्यांनी
इस्राएलाला जीवनाचे िदशािनदश िदले .
साधारण इ. पू. 1043 - 1000.
हे सवार्त सं भाव्य िदसते की दािवदाच्या कारिकदीर्त शास्ते ची पु स्तके सं किलत केली गे ली आिण
त्याचा मानवी हे तू राजे शाहीचे फायदे प्रदिशर्त करणे हे होते जे णेकरून यहोशवाच्या मृ त्यूनंतर
िनष्फळ प्रणाली कायार्िन्वत होते .
इस्त्राएली लोक आिण पिवत्र शास्त्राचे भिवष्यातील वाचक.
इस्राएलच्या पिहल्या राजाच्या काळात भूमीवर िवजय िमळिवण्यापासून ऐितहािसक काळ
िवकिसत करणे , केवळ इितहास सादर करणे च नव्हे तर शास्तें च्या कालखं डावर एक धािमर्क
दृष्टीकोन सादर करणे (24:14-28; 2:6-13), जरी लोकांनी त्याच्याशी केले ला करार मोडला आहे
तरीसु द्धा अब्राहामशी केले ल्या कराराच्या सं दभार्त दे व िवश्वासू आहे , लोकांना याची आठवण
करून दे ण्यासाठी की परमे श्वर आपल्या कराराशी िनष्ठावान आहे आिण तो न्यायाधीश िकंवा राजा
नाही, जर प्रत्ये क िपढीमध्ये दुष्टाईने लढण्यासाठी दे व कोणीतरी उभा करत असे ल (उत्प ी 3:15)
तर शास्त्यांची सं ख्या िपढीच्या सं ख्ये इतकी असे ल.
िबघाड आिण सु टका
रूपरे षा
1. शास्तें च्या अं तगर्त इस्राएलची पिरिस्थती — 1:1-3:6
2. इस्राएल लोकांचे शास्ते — 3:7-16:31
3. इस्त्राएल लोकां च्या पापशक्तीचे प्रदशर्न — 17:1-21:25
. 15:13-19
यहोशवाच्या मृ त्यूनंतर, इस्राएल लोकांनी परमे श्वरास असे म्हणून िवचारले , “�����
������� ������� ����� ��� ������ ������ ����� ��������� ����
������ �����?” 2 परमे श्वर म्हणाला, “����� ����� ������� ����; पाहा, हा दे श
1
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मी त्याच्या हाती िदला आहे .”
लोकांनी आपले भाऊ, “����� ������ ������
������, आमच्याबरोबर आमच्या प्रदे शात वर या, म्हणजे आपण एकत्र िमळू न कनान्यां िवरुद्ध
लढाई करू, त्याप्रमाणे तु मच्या प्रदे शात आम्हीही तु म्हामध्ये ये ऊ;” ������ ��������
��� �������������� ����.
4 मग यहद
ू ाचे लोक वर चढून गे ले, या प्रकारे परमे श्वराने कनानी व पिरज्जी ह्यां च्यावर त्यांना
िवजय िदला व त्यांनी बे जेक शहर ये थे त्यां च्या दहा हजार लोकांस ठार मारले . 5 बे जेक ये थे त्यांना
अदोनी-बे जेक* सापडला आिण ते व्हा त्यांनी त्याच्याशी लढाई केली व कनानी व पिरज्जी यांचा
पराभव केला.
6 पण अदोनी-बे जेक पळू न गे ला, ते व्हा त्यांनी त्यांचा पाठलाग करून त्यास पकडले आिण
त्यां च्या हातांचे व पायांचे अं गठे कापून टाकले . 7 ते व्हा अदोनी-बे जेक म्हणाला, “������� �
������� ����� ����� ������� ����� ���� ������ �������� ���� �����
����; जसे मी केले तसे दे वाने माझे केले आहे .” ������� ����� ��������� ����; ते थे
तो मे ला.
3 यहद
ू ाच्या

यहद
ू ाच्या लोकांनी यरूशले म नगरािवरुद्ध लढाई करून ते घे तले , आिण तलवारीच्या धारे ने
त्यावर हल्ला करून त्या नगराला आग लावली. 9 नं तर यहद
ू ाचे लोक डोंगराळ प्रदे श, ने गेब
आिण पिश्चमे कडील तळवटीच्या डोंगराळ प्रदे शात राहणार्या कनान्यां शी लढावयाला खाली
गे ले. 10 मग हे बर् ोनात राहणार्या कनान्यां िवरुद्ध यहद
ू ा पु ढे चालून गे ला. (हे बर् ोनाचे पूवीर्चे नाव
िकयार्थ-आबार् होते ) आिण त्यांनी शे शय, अहीमान व तलमय यांचा पराभव केला.
8

ते थन
ू यहद
ू ाचे लोक दबीरच्या रिहवाश्यां वर पु ढे चालून गे ले. (दबीरचे पूवीर्चे नाव िकयार्थसे फर होते ) 12 काले ब म्हणाला, “�� ���� ���� �������-से फर काबीज करील त्यास मी
आपली मु लगी अखसा पत्नी म्हणून दे ईन.” 13 ते व्हा काले बाचा धाकटा भाऊ कनाज अथिनएल
ह्याचा मु लगा ह्याने दबीर नगर काबीज केले आिण म्हणून काले बाने आपली मु लगी अखसा त्यास
पत्नी करून िदली.
14 ती आली ते व्हा आपल्या िपत्यापासून काही शे तजमीन मागून घे ण्यासाठी ितने त्यास गळ
घातली. ती गाढवावरून उतरली ते व्हा काले बाने ितला िवचारले , “�� ���������� ��� ���
����?” 15 ती त्यास म्हणाली, “��� �������� ����; तु म्ही मला ने गेब प्रदे शात स्थाियक
केले आहे ते व्हा मला पाण्याचे झरे ही द्या” ��� �������� ���� ���� � ����� ���
����.
11

16

मोशे चा मे हुणा जो केनी त्यांचे वं शज यहद
ू ाच्या लोकांबरोबर खजु रीच्या नगराहन
ू
अरादाजवळील यहद
ू ातले (जे ने गेबात आहे ) रान आहे ते थे चढून गे ले; आिण ते थे जाऊन यहद
ू ा
लोक अराद जवळ त्या लोकांबरोबर रािहले . 17 आिण यहद
ू ाची माणसे त्यांचा भाऊ िशमोन
ह्याच्या मनु ष्यांबरोबर गे ली आिण त्यांनी सफाथ ये थे राहणारे कनानी यां च्यावर हल्ला करून
त्यांचा पूणर्पणे नाश केला; त्या नगराचे नाव हमार् असे म्हटले होते . 18 यहद
ू ाच्या लोकांनी गज्जा
व त्याच्या सभोवतालची जमीन, अष्कलोन व त्याच्या सभोवतालची जागा आिण एक् रोन व
त्याच्या सभोवतालची जागा ही नगरे घे तली. 19 यहद
ू ाच्या लोकांबरोबर परमे श्वर होता आिण
त्यांनी डोंगराळ प्रदे श ताब्यात घे तला, पण खोर्यात राहणार्या लोकांजवळ लोखं डी रथ असल्याने
त्यांना घालवून दे णे त्यांना जमे ना. 20 मोशे च्या सां गण्याप्रमाणे हे बर् ोन काले बाला दे ण्यात आले
व त्याने ते थन
ू अनाकाच्या ितघा मु लांना घालवून िदले . 21 पण बन्यािमनाच्या लोकांनी यरूशले मेत
*
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राहणार्या यबूसी लोकांस बाहे र घालवले नाही, म्हणून आजपयर्ंत यबूसी लोक यरूशले मेत
बन्यािमनाच्या लोकांबरोबर राहत आहे त.
22 योसे फाच्या घराण्याने ही बे थेलावर हल्ला करण्याची तयारी केली; आिण परमे श्वर
त्यां च्याबरोबर होता. 23 योसे फाच्या घराण्याने हे रिगरी करण्यास बे थेल ये थे माणसे पाठवली.
त्या नगराचे पूवीर्चे नाव लूज होते . 24 त्या हे रांनी नगरातून एक मनु ष्य बाहे र िनघताना पािहला;
आिण त्यांनी त्यास म्हटले , “����� ��� ����� �� �������� ���� ������ �����
�������� ��� ���.” 25 ते व्हा त्याने त्यांना नगरात जाण्याचा मागर् दाखवला आिण त्यांनी
त्या नगरावर तलवार चालवली, पण त्या मनु ष्यास व त्याच्या सवर् पिरवाराला त्यांनी सु खरूप जाऊ
िदले . 26 त्या मनु ष्याने िह ी लोकां च्या दे शात जाऊन एक नगर बां धले व त्याचे नाव लूज ठे वले .
त्याचे नाव आजपयर्ंत ते च आहे .
27 मनश्शे च्या लोकांनी बे थ-शान व त्याची खे डी, तानख व त्याची खे डी, दोर व त्याच्या खे ड ात
राहणार्यांना, इब्लाम व त्याची खे डी यामध्ये राहणार्यांना आिण मिगद्दो व त्याची खे डी यामध्ये
राहणार्यांना बाहे र घालवून िदले नाही. कारण त्या कनान्यांनी त्या प्रदे शात राहण्याचा िनश्चय
केला. 28 जे व्हा इस्राएल लोक सामथ्यर्वान झाले ते व्हा त्यांनी कनानी लोकांस कठोर पिरश्रमाचे
काम करायला लावले ; पण त्यांना कधीच पूणर्पणे घालवून िदले नाही. 29 एफ् राइमने गे जेर ये थे
राहणार्या कनान्यांना घालवून िदले नाही, ते कनानी गे जेर ये थे त्यां च्यामध्ये च रािहले .
30

जबु लूनाने िकत्रोन व नहलोल ये थील रिहवाश्यांना घालवून िदले नाही; पण जबु लूनाने
कनान्यां वर बळजबरी करून कठोर पिरश्रमाच्या कामास ने मले . 31 आशे राने अक्को यातले राहणारे
आिण सीदोन व अहलाब व अकजीब व हे ल्बा, अफीक व रहोब ये थील रिहवाश्यांना घालवून िदले
नाही; 32 म्हणून आशे राचे वं शज त्या दे शाच्या कनानी रिहवाश्यांमध्ये रािहले ; कारण त्यांनी त्यांना
घालवून िदले नाही. 33 नफतालीच्या वं शजांनी बे थ-शे मेश व बे थ-अनाथ ये थील रिहवाश्यांना
घालवून िदले नाही; नफताली त्या दे शाच्या कनानी रिहवाश्यांमध्ये रािहले ; पण बे थ-शे मेश व
बे थ-अनाथ ये थील रिहवासी नफताली लोकांची कठीण कष्टाची कामे करू लागले . 34 अमोरी
लोकांनी दानाच्या वं शजांना डोंगराळ प्रदे शात राहण्यास भाग पाडले . ते त्यांना खाली मै दानात
उतरू दे ईनात; 35 अमोर्यांनी हे रेस डोंगरावर अयालोन व शालबीम ये थे राहण्याचा िनश्चय केला;
पण योसे फाचे घराणे प्रबळ झाल्यावर त्यांनी त्यांना िजं कले आिण कठीण कष्टाचे काम करण्यास
त्यांना भाग पाडले . 36 अमोर्यांची सीमा अक् रब्बीमाचा चढावापसून आिण से ला ये थन
ू डोंगराळ
प्रदे शावर गे ली होती.

2
1 परमे श्वराचा दत
ू िगलगालाहन
ू वर बोखीमास चढून आला आिण तो म्हणाला, “��
�������� �������� ����� ��� ������� ���������� ������ ���
�������� ����� ����; तु मच्याशी केले ला माझा करार मी कधी मोडणार नाही; 2 तु म्ही
या दे शात राहणार्यां शी काही करार करू नका; तु म्ही त्यां च्या वे द्या मोडू न टाका, असे मी तु म्हाला
सां िगतले होते , पण तु म्ही माझी वाणी ऐकली नाही. तु म्ही हे काय केले ? 3 आिण म्हणून मी
दे खील म्हणालो, मी कनानी लोकांस तु मच्यासमोरून घालवून दे णार नाही; पण ते तु मच्या कुशीला
ू जे व्हा सवर्
काट ासारखे होतील आिण त्यांचे दे व तु म्हाला पाश होतील.” 4 परमे श्वराचा दत
इस्राएल लोकांस हे शब्द बोलला, ते व्हा त्यांनी मोठा आक् रोश केला आिण रडले 5 त्यांनी त्या
जागे चे नाव बोखीम *असे ठे वले . ते थे त्यांनी परमे श्वरास यज्ञ अपर्ण केले .

*
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6 जे व्हा यहोशवाने लोकांस िनरोप दे ऊन पाठवून िदले ते व्हा इस्राएलाचे लोक दे श आपल्या
मालकीचा करून घ्यायला प्रत्ये कजण आपल्या वतनास गे ले. 7 यहोशवाच्या सवर् िदवसात,
आिण यहोशवाच्या मरणानं तर िजवं त रािहले ल्या ज्या वडील लोकांनी परमे श्वराने इस्राएलासाठी
केले ली महान कामे पािहली होती त्यां च्या सवर् िदवसात लोकांनी परमे श्वराची से वा केली.
8 परमे श्वराचा से वक नूनाचा मु लगा यहोशवा हा एकशे दहा वषार्च
ं ा होऊन मरण पावला.
9 एफ् राइमाच्या डोंगराळ प्रदे शातील गाश डोंगराच्या उ रे स ितम्नाथ-हे रेस ये थे त्यां च्या
वतनाच्या सीमे वर त्यांनी त्यास पु रले . 10 ती सवर् िपढी पूवर्जांना िमळाल्यानं तर जी दुसरी िपढी
उदयास आली ितला परमे श्वराची आिण त्याने इस्राएलासाठी केले ल्या कामाची ओळख नव्हती.

इस्राएल लोक परमे श्वराच्या दृष्टीने वाईट ते करून बआल दे वांची से वा करू लागले ;
पूवर्जांचा दे व जो परमे श्वर, ज्याने त्यांना िमसर दे शातून बाहे र आणले त्याचा त्यांनी
त्याग केला व अन्य लोकां च्या दे वां च्या नादी लागले , आिण त्यां च्या पाया पडले . त्यांनी
परमे श्वरास क् रोधािवष्ट केले . 13 परमे श्वराचा त्याग करून त्यांनी बआल आिण अष्टारोथ
यांची उपासना केली; 14 इस्राएलावर परमे श्वराचा कोप भडकला, त्याने त्यांना लु टणार्यां च्या
हवाली केले , त्यांनी त्यांची मालम ा लु टली; त्याने त्यांना त्यां च्या आसपासच्या शत्रूंच्या हाती
गु लाम म्हणून िवकले , म्हणून त्यांचा आपल्या शत्रूंसमोर िटकाव लागे ना. 15 परमे श्वराने त्यांना
शपथपूवर्क सां िगतल्याप्रमाणे जे थे इस्राएल लढण्यास जात ते थे त्यां च्यािवरुद्ध परमे श्वराचा
हात पडू न त्यांचा पराभव होई आिण ते फार सं कटात पडत. 16 मग परमे श्वर न्यायाधीश उभे
करी, ते त्यांना त्यांची मालम ा लु टणार्याच्या हातून सोडवीत; 17 तरी ते आपल्या न्यायाधीशांचे
ऐकत नसत; ते व्यिभचारी बु द्धीने अन्य दे वां च्या मागे लागले आिण त्यांची उपासना केली. त्यांचे
पूवर्ज परमे श्वराच्या आज्ञा पाळू न ज्या मागार्ने चालले होते तो त्यांनी त्वरीत सोडू न िदला आिण
त्यांनी आपले पूवर्ज करत असत तसे केले नाही. 18 परमे श्वर जे व्हा त्यां च्यासाठी न्यायाधीश
उभे करी ते व्हा त्या न्यायाधीशाबरोबर परमे श्वर असे आिण त्या न्यायाधीशाच्या सवर् िदवसात तो
त्यांना त्यां च्या शत्रूंच्या हातून बचावीत असे ; कारण त्यां च्यावर जु लूम करणारे व त्यांना गांजणारे
यां च्यामु ळे ते कण्हत असत; म्हणून दे वाला त्यांची दया ये ई. 19 पण न्यायाधीश मरण पावला
म्हणजे ते पु न्हा उलटू न अन्य दे वांची से वा करीत व उपासना करीत व आपल्या पूवर्जांपेक्षा अिधक
िबघडत. ते आपला दुराचार व दुराग्रह सोडीत नसत. 20 ते व्हा इस्राएलावर परमे श्वराचा कोप
भडकू न तो म्हणाला, “�� �� ������������ ���������� ������ ���� ������
����� ��� ��� ���� ���� ���� ����; 21 म्हणून यहोशवाच्या मृ त्यू वे ळी उरले ल्या
राष्ट् रांपैकी कोणालाही मी दे खील ये थन
ू पु ढे त्यां च्या समोरून घालवून दे णार नाही; 22 पण
त्यां च्याकरवी मी इस्राएलाची परीक्षा करीन आिण त्यां च्या पूवर्जांनी परमे श्वराचे जसे मागर् पाळले
तसे ते चालतात की नाही हे मी पाहीन.” 23 म्हणून परमे श्वराने त्या राष्ट् रांना घालवून दे ण्याची
घाई केली नाही, त्यांना राहू िदले आिण त्यांना यहोशवाच्या हाती िदले नाही.
11

12 आपल्या

3
1 इस्राएल लोकांस कनान दे शां तील लढायांचा अनु भव नव्हता त्यांची परीक्षा पाहण्यासाठी
परमे श्वराने काही राष्ट् रे दे शात राहू िदली. 2 इस्राएलाच्या नव्या िपढ ांना, ज्यांना पूवीर् त्या
लढायां िवषयी काहीच माहीत नव्हते त्यांना ितचे िशक्षण िमळावे म्हणून परमे श्वराने जी राष्ट् रे राहू
िदली ती ही; 3 पिलष्ट ांचे पाच सरदार आिण सवर् कनानी, सीदोनी आिण बाल-हमोर्न डोंगरापासून
हमाथाच्या घाटापयर्ंत लबानोन डोंगरात राहणारे िहव्वी. 4 इस्राएलाच्या पूवर्जांना मोशे द्वारे
िदले ल्या आज्ञा ते पाळतात की नाही ह्याची परीक्षा पाहावी म्हणून परमे श्वराने त्यांना मागे ठे वले
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होते .
प्रकारे इस्राएल लोक कनानी, िह ी, अमोरी, पिरज्जी, िहव्वी व यबूसी यां च्यामध्ये
राहू लागले . 6 त्यांनी त्यां च्या मु ली आपणास िस्त्रया करून घे तल्या व आपल्या मु ली त्यां च्या
मु लांना िदल्या आिण त्यां च्या दे वांची से वा केली.
5 अशा

-

वाईट ते केले , आपला दे व परमे श्वर ह्याला ते िवसरले
आिण बआल व अशे रा मूतीर्ची
ं उपासना करू लागले ; 8 म्हणून इस्राएलावर परमे श्वराचा कोप
भडकला आिण त्याने त्यांना अराम-नहराईम राजा कुशन-िरशाथईम ह्याच्या हाती िवकत िदले ,
आिण इस्राएल लोकांनी आठ वषपयर्ंत कुशन-िरशाथईम* ह्याची से वा केली. 9 इस्राएल लोकांनी
परमे श्वराजवळ मोठ ाने आरोळी केली ते व्हा परमे श्वराने त्यां च्यासाठी काले बाचा धाकटा भाऊ
कनाज ह्याचा मु लगा अथिनएल ह्याला इस्राएल लोकां च्या मदतीला उभे केले आिण त्याने त्यांची
सु टका केली. 10 त्याच्यावर परमे श्वराचा आत्मा उतरला व त्याने इस्राएलाचा न्याय केला; तो
लढाईला िनघाला ते व्हा परमे श्वराने अरामाचा राजा कुशन-िरशाथईम ह्याला त्याच्या हाती िदले
व त्याच्यावर त्याचे वचर्स्व झाले , 11 त्यानं तर चाळीस वष दे शाला शांतता लाभली मग कनाजाचा
मु लगा अथिनएल मृ त्यू पावला.
7 इस्राएल लोकांनी परमे श्वराच्या दृष्टीने

12 पु न्हा इस्राएल लोकांनी दे वाच्या दृष्टीने वाईट ते करून आज्ञा मोडली; आिण त्यांनी काय
केले ते त्याने पािहले म्हणून परमे श्वराने मवाबाचा राजा एग्लोन ह्याला इस्राएलावर सबळ केले ,
कारण इस्राएलांनी जे वाईट ते केले होते हे याप्रकारे परमे श्वराने ते पािहले होते . 13 ते व्हा
एग्लोन राजाने अम्मोनी व अमाले की ह्यांना आपल्याबरोबर घे ऊन त्यां च्यावर चाल केली आिण
इस्राएलांना पराभूत करून खजु रीचे नगर ताब्यात घे तले . 14 इस्राएल लोकांनी मवाबाचा राजा
एग्लोन ह्याची अठरा वष से वा केली. 15 परं तु इस्राएल लोकांनी दे वाकडे मोठ ाने आरोळी केली,
ते व्हा परमे श्वराने गे राचा मु लगा एहद
ू ह्याला त्यां च्या मदतीला उभा केला; तो बन्यािमनी असून
डावखु रा होता; त्याच्या हाती इस्राएल लोकांनी मवाबाचा राजा एग्लोन ह्याला भे ट पाठवली.
16 एहद
ू ाने हातभर लांब दुधारी तलवार आपल्यासाठी बनवून आपल्या कपड ाखाली उजव्या
बाजूला लटकावली 17 त्याने मवाबाचा राजा एग्लोन ह्याच्यापु ढे भे ट सादर केली; एग्लोन हा
फार लठ् ठ होता. 18 भे ट िदल्यानं तर त्याने भे ट घे ऊन आले ल्या लोकांस त्याने िनरोप िदला;
19 पण िगलगालाजवळील कोरीव मूतीर्पयर्ंत गे ल्यावर एहद
ू स्वतः परत मागे ये ऊन तो म्हणाला,
महाराज, मला आपल्याला काही गु प्त गोष्ट सां गायची आहे . राजा म्हणाला, “���� ����, ते व्हा
त्याच्याजवळ उभे असले ले सगळे लोक बाहे र गे ले.” 20 एहद
ू त्याच्याजवळ आला त्या वे ळी तो
हवे शीर माडीवर एकटा बसला होता. “���� �������,” “�� �������� ������ �����
���� ���,” ������ �� �������� ����. 21 मग एहद
ू ाने आपल्या डाव्या हाताने उजव्या
मांडीवरली तलवार काढून राजाच्या पोटात खु पसली; 22 पात्यांबरोबर मूठही आत गे ली, आिण
चरबीत रूतून बसली त्याने त्याच्या पोटातून तलवार काढली नाही; त्याचे टोक पाठीतून बाहे र
िनघाली होती. 23 मग द्वारमं डपाच्या बाहे र ये ऊन वर जाऊन एहद
ू ाने माडीचे दरवाजे कुलूप लावून
बं द केले . 24 तो िनघून गे ल्यावर त्याचे दास ये ऊन पाहतात तो माडीचे दरवाजे बं द असल्याचे
त्यांना िदसले . ते व्हा त्यांना वाटले की, “�� ������ ������ �������� ������� ����
����.” 25 त्यांना मोठी काळजी वाटू लागली, आपण कतर्व्यात दुलर्क्ष करीत आहोत असे त्यांना
वाटले , तो माडीचे दरवाजे उघडीत नाही असे पाहन
ू त्यांनी िकल्ली घे ऊन ते उघडले आिण पाहतात
तर त्यांचा स्वामी मरून भूमीवर पडला होता. 26 से वक तर आश्चयर् करीत काय करावे वाट पाहत
होते तोपयर्ंत एहद
ू िनसटू न पळू न कोरीव मूतीर्च्ं या जागे च्या पिलकडे सईर ये थे जाऊन पोहचला.
27 ते थे गे ल्यावर त्याने एफ् राइमाच्या डोंगराळ प्रदे शात रणिशं ग फुंकले , ते व्हा त्याच्याबरोबर
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इस्राएल लोक डोंगराळ प्रदे शातून उतरले , आिण तो त्यां च्यापु ढे चालला.
“������ ������� ��, कारण परमे श्वराने तु मचे मवाबी शत्रू तु मच्या हाती िदले आहे त.”
������ ������� �������� ������� ���� ���� ��������� ����������
���� ����� ���� ��� �������� ��� ��� ���� ����. 29 त्या वे ळी त्यांनी मवाब्यांचे
सु मारे दहा हजार लोक मारले ; ते सवर् िधप्पाड व शूर वीर होते ; त्यां च्यातला कोणीही बचावला
नाही. 30 अशा प्रकारे मवाब त्या िदवशी इस्राएलाच्या स े खाली आला. ह्यानं तर दे शाला ऐंशी
वष िवसावा िमळाला.
28 तो त्यांना म्हणाला,

31 एहद
ू ानं तर अनाथाचा मु लगा शमगार न्यायाधीश झाला; त्याने सहाशे पिलष्ट ांना बै लाच्या
पराणीने िजवे मारले ; अशा प्रकारे त्याने ही इस्राएलाची सं कटातून सु टका केली.

4
1

एहद
ू मरण पावल्यावर इस्राएल लोकांनी परमे श्वराच्या दृष्टीने वाईट गोष्टी करून पु न्हा
आज्ञा मोडली आिण त्यांनी काय केले हे त्याने पािहले . 2 ते व्हा परमे श्वराने कनानी राजा
याबीन जो हासोरात राज्य करीत होता त्याच्या हाती त्यांना िदले ; सीसरा नावाचा त्याच्या
सै न्याचा से नापती होता आिण तो परराष्ट् रीयांचे नगर हरोशे थ *ये थे राहत होता. 3 त्याच्याकडे
नऊशें लोखं डी रथ असून त्याने वीस वष इस्राएल लोकां वर जाचजु लूम करून त्यांचा छळ
केला, म्हणून इस्राएल लोकांनी मोठ ाने रडू न परमे श्वराच्या मदतीकिरता धावा केला. 4 त्या
वे ळी लिप्पदोथाची पत्नी दबोरा भिवष्यवादीण ही इस्राएलाचा न्यायिनवाडा करीत होती.
5 एफ् राइमाच्या डोंगराळ प्रदे शातील रामा व बे थेल यां च्या दरम्यान दबोराच्या खजु रीच्या
झाडाखाली ितची बै ठक असे ; इस्राएल लोक ितच्याकडे त्यांचा वाद सोडवण्यास ये त असत. 6 ितने
अबीनवामाचा पु त्र बाराक ह्याला नफताली लोकां च्या केदे श प्रदे शातून बोलावणे पाठवून म्हटले ,
“�� ������ � ������ ������������ ��� ���� ����� ��������� ����
����� ��������� �� ��� ����� ���������� ��� �������� ������ ����
���� ���. 7 तो म्हणतो, याबीनाचा से नापती सीसरा आपले रथ व आपले सवर् लष्कर घे ऊन
तु झ्याकडे िकशोन नदीपयर्ंत ये ईल असे मी करीन, आिण त्यास तु झ्या हाती दे ईन.” 8 बाराक
ितला म्हणाला, “�� ����������� ����� ��� �� ����, पण तू माझ्याबरोबर ये णार
नसलीस तर मी जाणार नाही.” 9 ती म्हणाली, “�� ����������� ����� ����, पण
ज्या मागार्ने तू जाणार आहे स त्यामध्ये तु झा सन्मान होणार नाही, कारण परमे श्वर सीसरा ह्याला
एका स्त्रीच्या हाती दे णार आहे .” �� ����� ���� ��� ����������� ����� ����
����. 10 बाराकाने जबु लून व नफताली ये थील पु रुषांना केदे श ये थे एकित्रत बोलावले ; मग
त्याच्या मागोमाग दहा हजार पु रुष िनघाले आिण दबोराही त्याच्याबरोबर गे ली. 11 मोशे चा
सासरा होबाब याचे वं शज केनी त्यां च्यापासून केनी हे बेर हा वे गळा होऊन केदे शाजवळचे साननीम
ये थल्या एका एला वृ क्षाखाली तळ दे ऊन रािहला होता. 12 इकडे सीसरा ह्याला खबर लागली
की, अबीनवामाचा मु लगा बाराक हा ताबोर डोंगर चढून गे ला आहे , 13 ते व्हा सीसरा ह्याने आपले
एकंदर नऊशें लोखं डी रथ आिण आपल्याजवळचे सवर् सै न्य, परराष्ट् रीयांचे हरोशे थापासून िकशोन
नदीपयर्ंत बोलावून एकवट केले . 14 दबोरा बाराकाला म्हणाली, “��, आजच परमे श्वराने सीसरावर
तु ला िवजय िदला आहे ; दे व तु झ्यापु ढे िनघाला आहे की नाही?” �� ����� � ��������
������� ��� ���� ��� ����� ���������� ���� �����. 15 परमे श्वराने सीसरा व
त्याचे सवर् रथ आिण त्याचे सै न्य ह्यांना गोंधळू न टाकले ; आिण बाराकाच्या मनु ष्यांनी त्यां च्यावर
तलवारीने हल्ला केला आिण ते व्हा सीसरा रथावरून उतरून पायीच पळू न गे ला. 16 पण इकडे
बाराकाने िवदे श्याच्या हरोशे थपयर्ंत रथाचा व सै न्याचा पाठलाग केला; आिण सीसराची सवर् से ना
*
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तलवारीच्या धारे ने पडली; त्यां च्यातला एकही वाचला नाही.
सीसरा मात्र केनी हे बेर ह्याची
पत्नी याएल िहच्या डे र्याकडे पायी पळू न गे ला; कारण हासोराचा राजा याबीन आिण केनी हे बेराचे
घराणे यांचे सख्य होते . 18 ते व्हा याएल सीसराला सामोरी ये ऊन त्यास म्हणाली, “�� ������,
या इकडे माझ्याकडे ये ण्यास िभऊ नका.” ������ �� ��������� ������� ���� �
���� ����� ���������� �����. 19 तो ितला म्हणाला, “��� ���� ���� �������
��. मला तहान लागली आहे .” ������ ���� ��������� ������ ����� �����
����� ��� ��������� ���� � ���� ����� ������ �����. 20 तो ितला म्हणाला,
“���������� ������ ��� ���� ��� ���� ���� ���� ������ ����� ��, ये थे
एखादा पु रुष आहे काय? तर नाही म्हणून सां ग.” 21 मग हे बेराची पत्नी याएल िहने डे र्याची मे ख
आिण हातोडा हाती घे ऊन आली पाय न वाजिवता त्याच्याजवळ जाऊन त्याच्या कानिशलात
ती मे ख ठोकली; ती आरपार जाऊन जिमनीत रूतली, तो थकू न गे ल्यामु ळे त्यास गाढ झोप
लागली होती आिण तो तसाच मे ला. 22 बाराक सीसराचा पाठलाग करीत आला ते व्हा त्यास याएल
सामोरी ये ऊन म्हणाली, “���, ज्या मनु ष्याचा तु म्ही शोध करीत आहा तो मी तु म्हाला दाखवते .”
�� ���������� �� ���� ����� �� ����� ���� ���� ���� ��� ��������
�������� ��� ������� ����. 23 अशा प्रकारे त्यािदवशी कनानाचा राजा याबीन ह्याला
दे वाने इस्राएल लोकांपुढे परािजत केले . 24 कनानाचा राजा याबीन ह्याच्यावर इस्राएल लोकांची
स ा अिधकािधक वाढत गे ली व शे वटी त्यांनी कनानाचा राजा याबीन ह्याचा नाश केला.

5
1 त्यािदवशी दबोरा आिण अबीनवामाचा पु त्र बाराक ह्यानी गाइले ले गीत: 2 “����������
���� ���� �����, लोक स्वसं तोषाने पु ढे आले , म्हणून परमे श्वराचा धन्यवाद करा. 3 राजानो,
ऐका; अिधपतींनो लक्ष द्या, मी स्वतः परमे श्वरास गाईन; इस्राएलाचा दे व परमे श्वर ह्याची
स्तोत्रे गाईन. 4 हे परमे श्वरा, तू से ईराहन
ू िनघालास, अदोमाच्या प्रदे शातून कू च केलीस,
ते व्हा पृ थ्वी कंपायमान झाली; तसे च आकाशाने जलिबं द ू गाळले ; मे घांनीही जलिबं द ू गाळले ;
5 परमे श्वरासमोर डोंगर थरथरा कापले , इस्राएलाचा दे व परमे श्वर ह्याच्यासमोर हा सीनाय
दे खील थरारला. 6 अनाथाचा मु लगा शमगार ह्याच्या काळी, याएले च्या काळी राजमागर् सु ने
पडले ; वाटसरू आडमागार्न
ं ी प्रवास करीत. 7 मी दबोरा पु ढे ये ईपयर्ंत, इस्राएलात माता
म्हणून मी प्रिसद्ध होईपयर्ंत, इस्राएलात कोणी पु ढारी उरले नव्हते ; 8 लोकांनी नवे दे व िनवडले
ते व्हा वे शीवे शीतून सं गर् ाम झाला; इस्राएलातील चाळीस हजारांमध्ये एकाजवळ तरी ढाल
िकंवा भाला दृष्टीस पडला काय? 9 माझे मन इस्राएलाच्या अिधपतींकडे लागले आहे ते
लोकांबरोबर स्वसं तोषाने पु ढे आले ; तु म्ही परमे श्वराचा धन्यवाद करा. 10 पांढर्या गाढवावर
स्वारी करणार्यांनो, अमूल्य गािलच्यावर बसणार्यांनो, वाटे ने चालणार्यांनो, त्याचे गु णगान करा.
11 पाणवठ ावर पाणक्यां च्या स्वराने परमे श्वराच्या न्यायकृत्यांचे, इस्राएलावरील स े संबंधाने
त्याच्या न्यायकृत्यांचे लोक वणर्न करतात त्या वे ळी परमे श्वराचे प्रजाजन वे शीवर चालून गे ले.
12 जागी हो, जागी हो दबोरे ; जागी हो, जागी हो, गीत गा; बाराका ऊठ; अबीनवामाच्या पु त्रा,
तू आपल्या बं िदवानांना घे ऊन जा. 13 ते व्हा उरले ले सरदार खाली उतरले ; परमे श्वराचे लोक
माझ्याकिरता वीरां िवरुद्ध सामना करावयास उतरले . 14 अमाले कात ज्यांची पाळे मु ळे पसरली
आहे त ते एफ् राइमामधून आले ; तु झ्यामागून बन्यामीन तु झ्या सै न्यात दाखल झाला; माखीराहन
ू
अिधपती व जबु लूनाहन
ू दं डधारी अं मलदार उतरून आले . 15 इस्साखाराचे सरदार दबोरे बरोबर होते ;
इस्साखार बाराकाशी एकिनष्ठ होता; त्याच्या पाठोपाठ ते खोर्यात धावले , रऊबे नाच्या पक्षामध्ये
मोठी चचार् झाली. 16 िखल्लारांसाठी वाजिवले ला पावा ऐकत तू में ढवाड ात का बसलास?
रऊबे नाच्या पक्षािवषयी फार िवचारिविनमय झाला. 17 िगलाद यादने पलीकडे च रािहला; दान
हा आपल्या जहाजापाशीच का बसून रािहला? आशे र समु दर् िकनार्यावर बसून रािहला, आपल्या
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18 जबु लून

धक्क्यावर बसून रािहला.
व नफताली या लोकांनी आपल्या प्रांतांतील उं चवट ां वर
मृ त्यूची पवार् न करता आपला जीव धोक्यात घातला. 19 राजे ये ऊन लढले , ते व्हा कनानाचे
राजे मिगद्दोच्या जलप्रवाहापाशी तानख ये थे लढले ; त्यांना रुप्याची काहीच लूट िमळाली नाही.
20 आकाशातून तारे लढले ; त्यांनी आपआपल्या कक्षातून सीसराशी लढाई केली. 21 िकशोन
नदीने , त्या पु रातन नदीने , त्या कीशोन नदीने त्यांना वाहन
ू ने ले. हे जीवा, िहं मत धरून पु ढे
चाल. 22 ते व्हा घोडे भरधाव उधळले ते मस्त घोडे टापा आपटू लागले , त्यां च्या टापांचा आवाज
ू म्हणतो, मे रोजला शाप द्या त्यातल्या रिहवाश्यांना मोठा शाप
झाला. 23 परमे श्वराचा दत
द्या; कारण परमे श्वरास साहाय्य करावयास वीरां िवरुद्ध परमे श्वरास साहाय्य करावयास ते आले
नाहीत. 24 केनी हे बेर यांची स्त्री याएल ही सगळ्या िस्त्रयांमध्ये धन्य! डे र्यात राहणार्या
ू िदले ; श्रीमं ताना साजे ल
सवर् िस्त्रयांमध्ये ती धन्य! 25 त्याने पाणी मािगतले तो ितने त्यास दध
अशा वाटीत ितने त्यास दही आणून िदले . 26 ितने आपला एक हात मे खेला आिण उजवा हात
कारािगराच्या हातोड ाला घातला; ितने हातोड ाने सीसराला मारले , त्याचे डोके फोडू न टाकले ,
त्याचे कानशील मे ख ठोकू न आरपार िवं धले . 27 ितच्या पायाखाली तो वाकला व पडला, िनश्चल
झाला; जे थे तो वाकला ते थेच तो मरून पडला. 28 सीसराच्या आईने िखडकीतून बाहे र डोकावले ,
ितने जाळीतून हाक मारली, त्याचा रथ यावयाला एवढा उशीर का झाला? त्याच्या रथाच्या
चाकांना कोणी खीळ घातली? 29 ितच्या चतु र सख्यांनी ितला उ र िदले हो, स्वतः ितने च आपणास
उ र िदले ; 30 ‘������� ���������� ������ �� ����� �� ���� ��� �����
��? प्रत्ये क वीराला एक एक िकंवा दोन-दोन कुमािरका; सीसरासाठी रं गीबे रंगी वस्रे, भरजरी
रं गीबे रंगी वस्रे लु टीत िमळाले ल्या कुमािरकां च्या गळ्यांत भु षण म्हणून पांघरण्यासाठी रं गीबे रंगी
वस्रे िमळाली नसतील ना?’ 31 हे परमे श्वरा, तु झे सवर् शत्रू असे च नाश पावोत; पण त्याच्यावर
प्रेम करणारे प्रतापाने उदय पावणार्या सूयार्समान होवोत.” �� ������ ����� �����
������ ������.

6
1 नं तर इस्राएलाच्या लोकांनी परमे श्वराच्या दृष्टीने जे वाईट ते केले , त्याने त्यांना िमद्यानाच्या
िनयं तर् णाखाली सात वष ठे वले . 2 ते व्हा िमद्यानाने इस्राएलावर अिधकाराने जु लूम केला;
िमद्यान्यांमुळे इस्राएलाच्या लोकांनी आपल्यासाठी डोंगरातील भु यारे , गु हा व िकल्ले यांचा
आश्रय घे तला. 3 आिण असे झाले की, जर इस्राएली िपकांची लागवड करीत, तर िमद्यानी व
अमाले की आिण पूवकडले लोक त्यावर हल्ला करीत. 4 त्यांनी त्याच्यािवरुध्द सै न्याचा तळ दे ऊन
गज्जापयर्ंत भूमीच्या िपकांचा नाश केला आिण इस्राएलात काही अन्न आिण में ढरे , गाय, बै ल
िकंवा गाढव असे काही एक िशल्लक ठे वले नाही. 5 जे व्हा ते आपली जनावरे व तं बू घे ऊन आले
ते टोळां च्या थव्यासारखे आत आले आिण त्यांची व त्यां च्या उं टाची सं ख्या मोजणे अशक्य होते ;
असे ते दे शावर आक् रमण करून नाश करावयास आले होते . 6 ते व्हा िमद्यानामु ळे इस्राएलाची
कठीण दुबर्ल अवस्था झाली आिण इस्राएल लोकांनी परमे श्वराकडे मोठ ाने रडू न हाक मारली.
7 जे व्हा इस्राएलाच्या सं तानानी िमद्यान्यां मुळे परमे श्वराकडे मोठ ाने रडू न हाक मारली ते व्हा
असे झाले की, 8 परमे श्वराने कोणी भिवष्यवादी इस्राएलाच्या लोकांजवळ पाठवला; ते व्हा तो
त्यांना बोलला, इस्राएलाचा दे व परमे श्वर असे म्हणतो, मी तु म्हाला िमसरातून काढून वर आणले ,
दास्याच्या घरातून बाहे र काढून आणले ; 9 असे मी तु म्हाला िमसर्यां च्या हातातून व तु मच्या सवर्
जाचणार्यां च्या हातातून सोडवले ; आिण त्यांना तु मच्यापु ढून घालवून त्यांचा दे श तु म्हाला िदला.
10 ते व्हा मी तु म्हाला असे सां िगतले की, “�� ����� ��� �������� ���; ज्या अमोर्यां च्या
दे शात तु म्ही राहत आहा, त्यां च्या दे वांना िभऊ नका, तरी तु म्ही माझी आज्ञा पाळली नाही.”
11 आणखी परमे श्वराचा दत
ू ये ऊन अिबये जेरी योवाश याच्या अफ् रा ये थील एला झाडाखाली
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बसला; ते व्हा त्याचा पु त्र िगदोन िमद्यां न्यापासून गहू लपवावा म्हणून द्राक्षकुंडात गव्हाची
ू त्यास दशर्न दे ऊन त्यास बोलला, “�� �����
मळणी करत होता. 12 आिण परमे श्वराचा दत
����, परमे श्वर तु झ्याबरोबर आहे .” 13 ते व्हा िगदोन त्यास बोलला, “�� ������ �����,
जर परमे श्वर आमच्याबरोबर आहे तर हे सवर् आमच्या बाबतीत का घडले ? परमे श्वराने आम्हां ला
िमसरातून बाहे र आणले आिण त्याच्या अद्भुत कृत्यांबद्दल आमचे पूवर्ज आम्हाजवळ सां गत आले ,
परमे श्वराने आम्हां ला िमसरातून वर आणले की नाही? आता तर परमे श्वराने आमचा त्याग करून
आम्हां ला िमद्यान्यां च्या हाती िदले आहे .” 14 मग परमे श्वराने त्याच्याकडे बिघतले आिण म्हटले ,
“�� ������ �� ����� ��, आिण इस्राएलांना िमद्यान्यां च्या ताब्यातून सोडव; मी तु ला
पाठवले आहे की नाही?” 15 िगदोन त्यास बोलला, “�� ������ �����, मी इस्राएलला कसा
सोडवणार? पाहा, मनश्शे त माझे घराणे कमजोर आहे , आिण मी आपल्या िपत्याच्या घरात कमी
महत्त्वाचा आहे .” 16 परमे श्वर त्यास बोलला, “����� �� ����������� �����, जसे
एका मनु ष्यास मारावे तसे तू एकजात सवर् िमद्यान्यांना ठार करशील.” 17 िगदोन त्यास बोलला,
“���� ���������� �������� ���� �� ��� �������� ���� ���� �������
��� ���� ����� ����. 18 मी तु ला िवनं ती करतो, मी तु झ्याकडे ये ईपयर्ंत तू ये थन
ू जाऊ नको;
म्हणजे मी आपली भे ट आणून तु झ्यापु ढे ठे वीन.” ������ �� �����, “�� ��� ���������
�� ����� ������.” 19 िगदोनाने जाऊन एक करडू व एफाभर सिपठाच्या बे खमीर भाकरी
तयार केल्या; त्याने मांस टोपलीत घातला आिण रस्सा पाते ल्यात घातला, मग त्याच्याजवळ एला
ू ाने त्यास सां िगतले , “�� ���� � ������
झाडाखाली ने ऊन ते सादर केले . 20 ते व्हा दे वाच्या दत
����� �� ������ ���� ���, आिण त्यावर रस्सा ओत.” �� �������� ��� ����.
21 ते व्हा परमे श्वराच्या दत
ू ाने आपल्या हातातल्या काठीच्या टोकाने मांसास व बे खमीर भाकरीला
स्पशर् केला; मग खडकातून अग्नी िनघाला आिण त्याने ते मांस व बे खमीर भाकरी भस्म केल्या;
ू ही िनघून गे ला आिण यापु ढे िगदोन त्यास पाहू शकला नाही. 22 ते व्हा िगदोनाला
परमे श्वराचा दत
ू होता; िगदोन म्हणाला, हाय हाय, “�� ����� ����! कारण
समजले की तो परमे श्वराचा दत
ू समोरासमोर, पािहला आहे !” 23 परमे श्वर त्यास म्हणाला, “���� �����
मी परमे श्वराचा दत
���! िभऊ नको, तू मरणार नाहीस.” 24 ते व्हा िगदोनाने ते थे परमे श्वरासाठी वे दी बां धली, त्याचे
नाव परमे श्वर शांती आहे *, असे ठे वले ; ती आजपयर्ंत अिबये जेर्यां च्या अफ् रा ये थे अजून आहे .
25 आिण असे झाले की, त्याच रात्री परमे श्वराने त्यास सां िगतले की, “�� ������ ��������
������ �� ��� ��� �������� ����� ������ �� ��� ������ ������ ���
���������� ���� �� ����� ��� ��� ����������� ����� ����� ���. 26 मग
या खडकाच्या उच्चस्थानी आपला दे व परमे श्वर याच्यासाठी वे दी बां ध आिण योग्य मागार्ने बां धणी
कर. त्या दुसर्या गोर्ह्याचे होमापर्ण, अशे राच्या तोडले ल्या लाकडाचा उपयोग करून कर.” 27 ते व्हा
िगदोनाने आपल्या चाकरातील दहा माणसे बरोबर घे ऊन जसे परमे श्वराने त्यास सां िगतले होते तसे
केले ; परं तु असे झाले की, िदवस असता ते करायला तो आपल्या विडलाच्या घराण्याला व त्या
नगराच्या मनु ष्यांना घाबरला, यास्तव रात्री त्याने केले . 28 मग सकाळी त्या नगराची माणसे
उठली तर पाहा, बआलाची वे दी मोडले ली होती ितच्याजवळची अशे राही तोडले ली होते आिण
बां धले ल्या वे दीवर दुसर्या गोर्ह्याचा होम केले ला होता. 29 ते व्हा ते एकमे कांना म्हणाले , “��
����� ���� ����? मग त्यांनी िवचारपूस व शोध केल्यावर म्हटले , योवाशाचा पु त्र िगदोन,
याने ही गोष्ट केली आहे .” 30 नं तर त्या नगराच्या मनु ष्यांनी योवाशाला सां िगतले , “�� ������
�������� ����� ��, त्यास तर मारावयाचे आहे , कारण त्याने बआलाची वे दी मोडू न टाकली
आणखी ितच्याजवळची अशे राची मूतीर् तोडू न टाकली आहे .” 31 ते व्हा योवाश आपणावर जे उठले
होते त्या सवार्न
ं ा म्हणाला, “������ ����� ������ ���� ���? तु म्ही त्याचा बचाव करू
पाहता काय? जो त्याचा कैवार घे ईल तो आज सकाळ आहे तोच मारला जावो; जर तो दे व असला
तर, ज्याने त्याची वे दी मोडली त्याच्यािवरुध्द त्याने स्वत:चा कैवार घ्यावा.” 32 ते व्हा त्याच िदवशी
*
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त्याने त्यास “��������” ������, तो म्हणाला, “�������� ������ ���� �����
����� ������ ������� ��������������� ������� ���� �����,” ����
������ ���� �������� ����� ����� ����. 33 नं तर सवर् िमद्यानी व अमाले की व
पूवकडले लोक एकत्र जमले , आिण त्यांनी यादन नदी ओलांडून ये ऊन आिण इज्रेलाच्या खोर्यात
तळ िदला. 34 परं तु परमे श्वराचा आत्मा िगदोनावर त्यास मदत करण्यासाठी आला; िगदोनाने कणार्
फुंकला, ते व्हा अबीये जेराचे वं शज त्याच्याजवळ अशाप्रकारे त्याच्यामागे जाण्यासाठी एकत्र
आले . 35 मग त्याने सगळ्या मनश्शे त जासूद पाठवले ते व्हा ते ही त्याच्याजवळ एकत्र झाले ;
नं तर आशे र व जबु लून व नफतालीत त्याने जासूद पाठवले , ते व्हा ते त्यां च्याशी िमळायला चढून
गे ले. 36 मग िगदोन दे वाला बोलला, “��� ��� �������� ��� �� �� ������ ������
����������� ������ �����; 37 तर पाहा, मी खळ्यात कातरले ली लोकर ठे वतो; जर
लोकरीवर मात्र दिहवर पडे ल आिण सवर् भूमी कोरडी राहील, तर मला कळे ल की जसे मला
सां िगतले , तसा तू माझ्या हाताने इस्राएलाला तारशील.” 38 नं तर तसे झाले ; म्हणजे सकाळी
जे व्हा तो उठला, ते व्हा त्याने ती लोकर दाबून ितच्यातून िपळू न वाटीभर पाणी काढले . 39 मग
िगदोन दे वाला बोलला, “�� �������� ������ ���, मी आणखी एक वे ळेस बोलतो; आता
केवळ या वे ळेस या लोकरीच्या व्दारे एक वे ळ मी परीक्षा पाहतो: ही लोकर ते वढी कोरडी राहन
ू
बाकी अवघ्या जिमनीवर दिहवर पडे ल असे कर.” 40 ते व्हा त्या रात्री दे वाने तसे केले म्हणजे ती
लोकर मात्र कोरडी रािहली आिण सं पण
ू र् भूमीवर दिहवर पडले .

7
1 मग यरूब्बाल म्हणजे िगदोन आिण त्याच्याबरोबरचे जे सवर् लोक ह्यांनी सकाळी उठू न हरोदा
झर्याजवळ तळ िदला, आिण िमद्यानी लोकांची छावणी मोरे डोंगराच्या उ र खोर्यात होती.
2 ते व्हा परमे श्वर िगदोनाला म्हणाला, “����������� �� ����� ��� �� ����������
��� ���� ������� ���� ����; अशाप्रकारे इस्राएल मजिवरूद्ध अशी बढाई मारून
म्हणतील की, आम्ही आमच्या सामथ्यार्नेच वाचलो. 3 तर आता तू लोकां च्या कानी जाईल
असे जाहीर करून सां ग की, ‘�� ���� ������ ��� ����� ���,’ ������ �����
���������� ����� ��� ������ ����.” ������ �������� ����� ���� ���
������ ���� ��� ��� ���� ������. 4 मग परमे श्वर िगदोनाला म्हणाला, “������
��� ��� ����; तू त्यांना खाली पाण्याजवळ ने , आिण ते थे मी तु झ्यासाठी त्यांची कसोटी
घे ईन. ज्याच्यािवषयी मी तु ला सां गेन, त्याने तु झ्याबरोबर यावे तो तु झ्याबरोबर जावो, आिण
ज्या प्रत्ये कािवषयी मी तु ला सां गेन की, त्याने तु झ्याबरोबर न यावे , तो न जावो.” 5 मग त्याने
लोकांस खाली पाण्याजवळ ने ले; मग परमे श्वराने िगदोनाला सां िगतले , “��� ������ �����
���� ����, तसा जो कोणी आपल्या िजभे ने चाटू न पाणी िपईल त्यास तू एकीकडे ठे व; आिण
जो कोणी पाणी िपण्यास आपल्या गु डघ्यावर टे केल त्यास एकीकडे ठे व.” 6 ते व्हा जे आपला
हात आपल्या तोंडाकडे ने ऊन चाटीत प्याले , ते पु रुष मोजले , ते तीनशे होते , आिण बाकीचे सवर्
लोक पाणी प्यावयास आपल्या गु डघ्यावर टे कले . 7 नं तर परमे श्वराने िगदोनाला सां िगतले , “��
����� ����� ���� ����� ������ ������������� �� �������� ������,
आिण िमद्यानाला तु झ्या हाती दे ईन; यास्तव बाकीच्या सवर् लोकांस आपल्या िठकाणी जाऊ
दे .” 8 ते व्हा त्या लोकांनी त्यां च्या हाती अन्नसामग्री व त्यांची रणिशं गे घे तली, आिण त्याने
इस्राएलाची बाकीची सवर् माणसे त्यां च्या तं बक
ू डे पाठवली; केवळ ती तीनशे माणसे ठे वली. ते व्हा
िमद्यान्यांचा तळ त्यां च्या खाली िखं डीत होता. 9 आिण त्या रात्री असे झाले की परमे श्वराने
त्यास सां िगतले , “�� ���� ���� ����� ��, कारण मी तो तु झ्या हाती िदला आहे . 10 आिण
जर तु ला खाली जायला भीती वाटत असली तर आपला से वक पु रा यालाबरोबर घे ऊन खाली
तळाजवळ जा. 11 आिण ते जे बोलतील, ते तू ऐक; म्हणजे तु झे हात बळकट होतील आिण तू
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उतरून तळावर जाशील. ते व्हा तळात जे हत्यारबं द होते ,” ��������� ���������� ��
���� ���� ���� ���� ���� ���� ����. 12 ते व्हा िमद्यानी व अमाले की व पूवकडल्या
सवर् प्रजा िखं डीत टोळाच्या दाट थव्याप्रमाणे पसरल्या होत्या, आिण त्यांचे उं ट मोजता ये णार
नाही इतके जास्त होते ; ते सं ख्ये ने समु दर् ाच्या काठावरल्या वाळू च्या कणांपर् माणे असं ख्य होते .
13 मग िगदोन गे ला आिण पाहा, कोणी आपल्या सोबत्याला असे स्वप्न सां गत होता की, “����,
मी एक स्वप्न पािहले , सातूची गोल भाकर िमद्यानी तळात घरं गळत ये ऊन एका तं बप
ू यर्ंत आली
आिण ितने असा जोराचा धक्का िदला की, तो तं बू पडला आिण उलटू न भु ई सपाट झाला.” 14 ते व्हा
त्याच्या सोबत्याने उ र िदले की, “�������� ������ �������� ����� ����� ����
�� �����! ितच्यािशवाय हे दुसरे काही नाही; दे वाने िमद्यान व सवर् तळ त्याच्या हाती िदला
आहे .” 15 ते व्हा असे झाले की िगदोनाने ते स्वप्न व त्याचा अथर् ऐकल्यावर नमन करून प्राथर्ना
केली; मग तो इस्राएली तळावर माघारी ये ऊन बोलला, “������ ���, कारण की परमे श्वराने
िमद्यानी तळ तु मच्या हाती िदला आहे .” 16 ते व्हा त्याने त्या तीनशे मनु ष्यां च्या िवभागून तीन
टोळ्या केल्या, आिण त्यांना सवर् कण िदले आिण िरकामे मडके दे ऊन त्या मडक्यांमध्ये िदवे िदले
होते . 17 ते व्हा त्याने त्यांना सां िगतले , “������ ��������� ���� ��� �� ���� ���
���; आता पाहा, मी छावणीच्या काठी जातो, जसे मी करतो तसे तु म्ही करा. 18 म्हणजे जे व्हा
मी कणार् वाजवीन, ते व्हा, मी आिण माझ्याबरोबर असणारे सवर् सं पण
ू र् छावणीच्या चहुकडे कण
वाजवीत म्हणा, परमे श्वरासाठी व िगदोनासाठी.” 19 ते व्हा िगदोन व त्याच्याबरोबर असणारे जे
शं भर माणसे , ती मध्य प्रहराच्या आरं भी, नु कते च िमद्यानी पहारे करी बदली करत होते ते व्हा,
छावणीच्या कडे ला गे ले; मग त्यांनी कण वाजवले , आिण आपल्या हातातली मडकी फोडली.
20 असे त्या ितन्ही टोळ्यांनी कण वाजवले , आिण मडकी फोडली; “�� ���� ������ ������
���� ��� �������� ����� ������ ������ ���� ����, आिण परमे श्वराची तलवार
व िगदोनाची तलवार, अशी गजर्ना केली.” 21 ते व्हा ते छावणीच्या चोहोकडू न आपापल्या िठकाणी
उभे रािहले ; आिण छावणीतल्या सवर् िमद्यानी लोकांनी पलायन केले . ते मोठ ाने आरोळी मारीत
दरू पळाले . 22 ती तीनशे माणसे तर कण वाजवीत होती, या प्रकारे परमे श्वराने िमद्यानां च्या
छावणीत प्रत्ये काची तलवार त्याच्या आपापल्या साथीदारावर आिण सै न्याच्या िवरूद्ध चालवली;
आिण सरे रा ये थल्या बे थ-िशट् टा ते थपयर्ंत, आिण आबे ल-महोलाच्या सीमे पयर्ंत टब्बाथास सै न्य
पळू न गे ले. 23 मग नफताली, व आशे र, व मनश्शे यांतली इस्राएली माणसे एकित्रत ये ऊन
त्यांनी िमद्यान्यांचा पाठलाग केला. 24 िगदोनाने एफ् राईमाच्या सवर् डोंगराळ प्रदे शात जासूद
पाठवून सां िगतले की, “������ ���� ���� ���-बारापयर्ंत यादन नदीवर िनयं तर् ण िमळवा
आिण िमद्यानी लोकांस आडवा.” ������ ���������� ���� ��� ����� ��� ���
������� ���-बारापयर्ंत यादन नदी पार करण्याच्या सवर् वाटा रोखून धरल्या. 25 त्यांनी ओरे ब
व जे ब हे िमद्यान्यांचे दोन सरदार पकडले . ओरे बाला त्यांनी ओरे बाच्या खडकावर ठार मारले , आिण
जे बाला जे बाच्या द्राक्षकुंडात ठार मारले . त्यांनी िमद्यान्यांचा पाठलाग गे ला व ओरे ब व जे ब
ह्यांची मुं डकी यादने च्या पलीकडे असले ल्या िगदोनाकडे आणली.

8

ते व्हा एफ् राइमी माणसे िगदोनाला म्हणाली, “�� �� �������� ��� ����? तू
िमद्यानाशी लढावयाला गे लास ते व्हा आम्हां ला का बोलावले नाहीस?” ��� �� ����������
��������� �������� ��� �����. 2 ते व्हा तो त्यांना म्हणाला, “������� ������
�� ��� ��� ��� ���� ��� ��, त्याची तु लना तु मच्याशी करावी? एफ् राईमाच्या द्राक्षांचा
सरवा हा अबीये जेराच्या द्राक्षां च्या िपकांपेक्षा चां गला नाही काय? 3 िमद्यानाचे राजपु त्र ओरे ब व
जे ब यां च्यावर दे वाने तु म्हाला िवजय िदला; मी तु मच्या तु लने त काय साध्य केले आहे ?” ������
�� ��� ����� ��������� ������� �������� ��� ������ ����.
1
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िगदोन व त्याच्याबरोबर जी तीनशे माणसे होती, ती यादन ओलांडून आली. ते दमले ले
असतानाही त्यांनी त्यांचा पाठलाग केला. 5 ते व्हा तो सु क्कोथातल्या मनु ष्यांना म्हणाला,
“��������������� ������ ������ ���� ���� ����� ����; कारण ते दमले ले
आहे त, आिण िमद्यानाचे राजे जे बह व सलमु न्ना यांचा पाठलाग मी करत आहे .” 6 ते व्हा सु क्कोथाचे
अिधकारी म्हणाले , काय, जे बह व सलमु न्ना यां च्यावर तू आधीच मात केली आहे स काय? आम्हास
माहीत नाही आम्ही तु झ्या सै न्याला भाकर का द्यावी? 7 ते व्हा िगदोन म्हणाला, “������
�������� ����� � �������� ����������� ��� ���� ����, ते व्हा मी रानातल्या
काट ांनी व कुसळ्यांनी तु मचे दे ह फाडीन.” 8 नं तर तो ते थन
ू पनु एलास गे ला आिण ते थल्या
लोकांबरोबर त्याच प्रकारे बोलला, परं तु जसे सु क्कोथातल्या मनु ष्यांनी उ र िदले होते , तसे च
पनु एलातल्या मनु ष्यांनी त्यास उ र िदले . 9 ते व्हा तो पनु एलातल्या मनु ष्यांना असे म्हणाला,
“������ �� ������� ������ ����, ते व्हा मी हा बु रूज खाली ओढून टाकीन.” 10 ते व्हा
जे बाह व सलमु न्ना ककोर्रात होते , त्यांचे सै न्यही त्यां च्याबरोबर होते ; पूवकडल्या त्यां च्या अवघ्या
सै न्यांतले जे उरले ले होते ते सवर् पं धरा हजार होते ; त्यां च्यातले जे लढणारे एक लाख वीस हजार
पु रुष तलवारीने पडले होते . 11 ते व्हा िगदोन नोबाह व यागबहा यां च्या वाटे ने शत्रूच्या छावणीत
पूवस चढून गे ला; आिण त्याने शत्रूच्या सै न्याचा बे सावध असताना त्यां च्यावर हल्ला केला.
12 जे बाह व सलमु न्ना हे तर पळाले , परं तु त्याने त्यांचा पाठलाग करून हे िमद्यानाच्या ह्या
दोन राजांना पकडले , आिण त्यां च्या सवर् सै न्यात घबराहट पसरली. 13 मग योवाशाचा पु त्र
िगदोन हे रेस घाटावरून लढाईहन
ू माघारा आला. 14 ते व्हा त्याने सु क्कोथातला एक तरुण मनु ष्य
धरला, आिण त्याच्याजवळ सल्ला मािगतला. त्या तरुण मनु ष्याने त्यांना सु क्कोथाचे अिधकारी
आिण त्यातले वडील अशा सत्याह र मनु ष्यांचे वणर्न िलहन
ू िदले . 15 मग तो सु क्कोथातल्या
मनु ष्यांजवळ जाऊन बोलला, “�� ����, जे बाह व सलमु न्ना! यािवषयी तु म्ही माझी थट् टा
करीत बोलला, काय, जबाह व सलमु न्ना यांना आधीच िजं कले आहे स काय? आम्हास माहीत नाही
तु झ्या सै न्याला आम्ही भाकर का द्यावी?” 16 नं तर त्याने त्या नगराच्या वडीलांना धरले , आिण
रानातल्या काट ा व कुसळ्यांनी सु क्कोथातल्या मनु ष्यांना िशक्षा केली 17 आिण त्याने पनु एलाचा
बु रूज खाली ओढून टाकला, त्या नगरातल्या मनु ष्यांना मारून टाकले . 18 मग जे बह व सलमु न्ना
यांस तो म्हणाला, “�� ����� ������ ����� ���� ����� �� ��� ����?” ������
�� �����, “��� �� ���� ���� �� ����; त्यातला प्रत्ये कजण राजाच्या पु त्रासारखा
होता.” 19 िगदोन म्हणाला, “�� ���� ���, माझ्या आईचे पु त्र होते ; जर तु म्ही त्यांना िजवं त
वाचवले असते , तर परमे श्वराशपथ मी तु म्हाला मारले नसते .” 20 ते व्हा त्याने आपला ज्ये ष्ठ पु त्र
ये थेर याला सां िगतले , “�� ���� ������� ���. परं तु त्या तरुणाने आपली तलवार काढली
नाही; कारण अजूनपयर्ंत तो लहानच होता,” ������ �� ������. 21 ते व्हा जे बाह व सलमु न्ना
म्हणाला, तू उठू न आम्हां ला मार, कारण जसा पु रुष, तसे त्याचे सामथ्यर् आहे . यास्तव िगदोनाने
उठू न जे बाह व सलमु न्ना यांना मारले , आिण त्यां च्या उं टाच्या गळ्यांमध्ये ज्या चं दर् ाच्या आकाराचे
दािगने होते ते काढून घे तले .
22 ते व्हा इस्राएलातल्या मनु ष्यांनी िगदोनाला म्हटले , “��, तु झ्या पु त्राने आिण तु झ्या
नातवाने आमच्यावर राज्य करावे , कारण तू आम्हास िमद्यानाच्या तावडीतून सोडवले आहे .”
23 ते व्हा िगदोन त्यांना बोलला, “�� ��������� ����� ����� ����, माझा पु त्रही
तु मच्यावर राज्य करणार नाही, तर परमे श्वर तु मच्यावर राज्य करील.” 24 तरी िगदोन त्यांना
बोलला, “�� ���������� �� ����� ���� �� ������ ������� ��������
������� ������ ��� ������.” ��������� �� �������� ������ ����,
कारण ते इश्माएली लोक होते . 25 ते व्हा ते बोलले , “����� ����� ����.” �� �������
������ �����, आिण त्यातल्या एकएकाने आपापल्या लु टीची कुंडले त्यावर टाकली. 26 आिण
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जी सोन्याची कुंडले त्याने मािगतली त्यांचे सोने एक हजार सातशे शे केल वजनाचे होते ; चं दर् कोरी व
िबं दुरूप अलं कार व िमद्यानी राजांची जां भळी वस्रे यांखेरीज आिण त्यां च्या उं टां च्या गळ्यांतले हार
यांखेरीज ते होते . 27 ते व्हा िगदोनाने त्याचे याजकाचे एफोद केले , आिण आपले नगर अफ् रा यामध्ये
ते ठे वले , मग सवर् इस्राएलानी ते थे त्याची उपासना करून व्यिभचार केला; असे ते िगदोनाला
व त्याच्या घराण्याला पाशरूप झाले . 28 िमद्यानांचा तर इस्राएलाच्या लोकांपुढे मोड झाला,
आिण त्यांनी आपले डोके आणखी वर केले नाही; असे िगदोनाच्या िदवसात दे श चाळीस वष स्वस्थ
रािहला. 29 योवाशाचा पु त्र यरूब्बाल *तर आपल्या घरी जाऊन रािहला. 30 आिण िगदोनाला
स र पु त्र झाले ; कारण त्यास पु ष्कळ पत्नी होत्या. 31 आिण शखे मात जी त्याची उपपत्नी होती
ितच्यापासून त्यास पु त्र झाला, आिण त्याने त्याचे नाव अबीमले ख ठे वले . 32 मग योवाशाचा पु त्र
िगदोन चां गल्या म्हातारपणी मे ला, आिण त्यास अबीये जर्यां च्या अफ् रा ये थे त्याचा िपता योवाश
याच्या कबरे त पु रण्यात आले . 33 ते व्हा असे झाले की, िगदोन मरण पावल्यावर इस्राएलाच्या
लोकांनी िफरून बाल दे वामागे लागून व्यिभचार केला, आिण बआल-बरीथ ह्याला आपला दे व
केले . 34 असे इस्राएलाच्या लोकांनी आपला दे व परमे श्वर, ज्याने त्यांना त्यां च्या चहुंकडल्या सवर्
शत्रूंच्या हातातून सोडवले , त्याची आठवण केली नाही. 35 आिण यरूब्बाल जो िगदोन, त्याने
इस्राएलावर जे अवघे उपकार केले होते , त्याप्रमाणे त्याच्या घराण्यावर त्यांनी दया केली नाही.

9
1 यरूब्बालाचा मु लगा अबीमले ख, याने शखे मास आपल्या आईच्या नाते वाईकांजवळ जाऊन
त्यास आिण त्याच्या आईच्या घरातील सवर् पिरवाराला म्हटले , 2 “������ ��������
����������� ���� �������� ����� ������ �� �����, यरूब्बालाच्या सवर् स र
मु लांनी तु म्हावर राज्य करावे िकंवा एका मु लाने तु म्हावर राज्य करावे ? यांतन
ू तु म्हास कोणते
चां गले वाटते ? मी तु मच्या हाडाचा व मांसाचा आहे याची आठवण करा.” 3 ते व्हा त्याच्या
आईचे नाते वाईक त्याच्यािवषयी शखे मांतल्या सवर् मनु ष्यां शी बोलले , आिण त्यांनी अबीमले खास
अनु सरण्याचे मान्य केले , कारण त्यांनी म्हटले , “�� ���� ��� ���.” 4 त्यांनी त्यास बआलबरीथाच्या घरातून स र शे केल* रुपे िदले , आिण अबीमले खाने बे कायदे शीर व बे दरकार स्वभावाची
माणसे भाडयाने ठे वली. यास्तव ती त्याच्यामागे चालली. 5 तो आपल्या विडलाच्या घरी
अफ् रासास गे ला, आिण त्याने आपले भाऊ म्हणजे यरूब्बालाचे स र मु ले एका दगडावर मारले ;
तरी यरूब्बालाचा धाकटा पु त्र योथाम रािहला, कारण तो लपले ला होता. 6 मग शखे मांतली सवर्
पु ढारी व बे थ िमल्लोतल्या सवार्न
ं ी िमळू न जाऊन शखे मामधल्या एलोन खांबाजवळ अबीमले खाला
राजा करून घे तले . 7 नं तर लोकांनी योथामाला हे कळिवले , ते व्हा तो गिरज्जीम डोंगराच्या
िशखरावर जाऊन उभा रािहला. “������ ���� ���� ��� ���� ��� ������� �����,
शखे माच्या पु ढार्यांनो, दे वाने तु मचे ऐकावे म्हणून तु म्ही माझे ऐका. 8 झाडे आपल्यावर अिभषे काने
राजा करायास िनघाली; ते व्हा त्यांनी जै तन
ू ाला म्हटले , ‘�� ���� ���� ��.’ 9 ते व्हा जै तन
ू ाने
त्यांना म्हटले , झाडां वर अिधकार करायास जावे म्हणून, ज्याने दे वाचा व मनु ष्याचा सन्मान
करीतात, ते माझे ते ल मी सोडू न दे ऊ काय? 10 नं तर त्या झाडांनी अं िजराला म्हटले , ‘�� ��,
आमचा राजा हो.’ 11 ते व्हा अं िजराने त्यांना म्हटले , ‘�� ���� ���� � ���� ������
�� �����, झाडां वर अिधकार कारायास जावे की काय?’ 12 नं तर त्या झाडांनी द्राक्षवे लाला
म्हटले , ‘�� �� ���� ���� ��.’ 13 ते व्हा द्राक्षवे लाने त्यांना म्हटले , मी आपला ताजा रस
जो दे वाला व मनु ष्यांना सं तुष्ट करतो, तो सोडू न झाडावर अिधकार करायला जावे की काय?
14 नं तर त्या सवर् झाडांनी काटे री झु डु पाला म्हटले , ‘�� �� ���� ���� ��.’ 15 ते व्हा काटे री
झु डपाने त्या झाडांना म्हटले , ‘�� ������ �������� ��� ������ ���� ���� ����
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����, तर ये ऊन माझ्या छाये चा आश्रय घ्या; नाही तर काटे री झु डु पातून िवस्तव िनघून
लबानोनावरल्याचे गं धसरूस जाळू न टाकील.’ 16 यास्तव आता तु म्ही िवचार करा की, खरे पणाने व
प्रामािणकपणाने वतर्णक
ू करून तु म्ही अबीमले खाला राजा केले आहे का? आिण यरूब्बालासं बंधी
आिण त्याच्या घराण्यासं बंधी जर तु म्ही बरे केले का आिण त्याच्या हातां च्या कृत्यांनुसार त्यास
िशक्षा केली आहे काय? 17 आिण िवचार करा की, माझ्या विडलाने तु मच्यासाठी लढाई केली,
आपला जीव धोक्यात घालून तु म्हाला िमद्यानाच्या हातातून सोडवले आहे . 18 परं तु तु म्ही आज
माझ्या विडलाच्या घरावर उठला, आिण त्याचे पु त्र स र माणसे , यांना तु म्ही एका िशळे वर
िजवे मारले , आिण त्याच्या दासीचा पु त्र अबीमले ख याला शखे मातल्या मनु ष्यां वर राजा करून
ठे वले , कारण तो तु मचा भाऊ आहे . 19 तर तु म्ही आजच्या िदवशी यरूब्बालािवषयी व त्याच्या
घराण्यािवषयी खरे पणाने व प्रामािणकपणाने जर वतर्णक
ू केली असे ल, तर अबीमले खामध्ये सं तोष
करा; त्याने ही तु मच्यामध्ये सं तोष करावा. 20 परं तु जर तसे नाही, तर अबीमले खातून िवस्तव िनघून
शखे मातील व िमल्लोतील मनु ष्यांना जाळू न टाको, आिण शखे मातल्या व िमल्लोतील मनु ष्यांतन
ू
िवस्तव िनघून अबीमले खाला जाळू न टाको.” 21 नं तर योथाम पळू न गे ला व आपला भाऊ
अबीमले ख ह्याच्या भीती पोटी तो बै र ये थे जाऊन रािहला. 22 ते व्हा अबीमले खाने इस्राएलावर
तीन वष राज्य केले . 23 नं तर दे वाने अबीमले ख व शखे मातली माणसे यां च्यामध्ये दुष्ट आत्मा
पाठवला, म्हणून शखे मातले लोक अबीमले खाशी कपटाने वागू लागले ; 24 दे वाने हे केले , यासाठी
की, यरूब्बालाच्या स र पु त्रां च्या िवरोधात केले ल्या िहं साचाराचा बदला घ्यावा, व त्यां च्या
रक्तपाताबद्दल त्यांचा भाऊ अबीमले ख दोषी ठरवला जावा; आिण त्याच्या भावांचा खून करण्यात
त्यास मदत केली म्हणून, शखे म नगरातील लोकही जबाबदार धरले जावे त. 25 नं तर शखे मातल्या
मनु ष्यांनी त्याच्यासाठी डोंगराच्या िशखरावर दबा धरणारे ठे वले , आिण त्यांनी आपल्याजवळू न जो
कोणी वाटे वर चालला, त्यास लु टले . हे कोणीतरी अबीमले खाला सां िगतले . 26 मग एबे दाचा पु त्र
गाल आपल्या भावांसह आला, आिण ते शखे मात आल्यानं तर शखे मातल्या मनु ष्यांनी त्याच्यावर
िवश्वास ठे वला. 27 ते व्हा त्यांनी शे तात जाऊन आपल्या द्राक्षमळ्यांची खु डणी करून द्राक्षांचा
रस काढला आिण ते उत्साह करीत आपल्या दे वाच्या घरात गे ले, आिण ते थे खाऊन िपऊन त्यांनी
अबीमले खाला शाप िदला. 28 ते व्हा एबे दाचा पु त्र गाल बोलला, “������� ��� ��� ��
����� ������ ��� �����? यरूब्बालाचा मु लगा व त्याचा कारभारी जबु ल हे शखे माचा
बाप हमोर यां च्या कुळांतील लोकांचे दास असतील पण आम्ही अबीमले खाची से वा का करावी?
29 आिण हे लोक माझ्या हाती असते तर िकती बरे होते ! म्हणजे मी अबीमले खाला काढून
टाकले असते . मी अबीमले खाला म्हणे न, तू आपले सै न्य बाहे र बोलाव.” 30 त्या वे ळेस त्या
नगराचा अिधकारी जबु ल याने , एबे दाचा पु त्र गाल याच्या गोष्टी ऐकल्या, आिण त्याचा राग
ू पाठवून असे सां िगतले की, “����,
पे टला. 31 मग त्याने कपट करून अबीमले खाजवळ दत
एबे दाचा पु त्र गाल आपल्या भावांसोबत शखे मास आला आहे ; आिण पाहा, ते तु झ्यािवरूद्ध
नगराला िचथावत आहे त. 32 तर आता, तू आपल्याजवळच्या लोकांसह रात्री उठू न शे तात दबा
धर. 33 मग असे व्हावे की, सकाळी सूयर् उगवताच तू उठू न नगरावर हल्ला कर; मग पाहा,
ते आपल्याजवळच्या लोकांसह तु झ्याकडे बाहे र ये तील, ते व्हा जसे तु झ्या हाती ये ईल तसे तू
त्याचे कर.” 34 यास्तव अबीमले खाने आपल्याजवळच्या सवर् लोकांसह रात्री उठू न चार टोळ्या
करून शखे मावर दबा धरला. 35 मग एबे दाचा पु त्र गाल, बाहे र ये ऊन नगराच्या वे शीजवळ उभा
रािहला, आिण अबीमले ख आपल्याजवळच्या लोकांसोबत दबा सोडू न उठला. 36 ते व्हा गालाने
त्या लोकांस पाहन
ू जबु लाला म्हटले , “����, लोक डोंगरां च्या िशखरां वरून उतरतात.” ��
���� ����� �����, “���� �������� ���� ������������� �����.” 37 ते व्हा
गालाने िफरून असे म्हटले की, “����, दे शाच्या उं चवटयावरून लोक उतरतात; आिण एक टोळी
एलोन मौननीमाच्या वाटे वरून ये त आहे .” 38 मग जबु ल त्यास बोलला, “�� ������ ����

9:39

302

शास्ते 10:5

������� ������, अबीमले ख कोण की, आम्ही त्याची चाकरी करावी ते आता कोठे आहे ? ज्या
लोकांस तू तु च्छ केले , ते हे च की नाहीत? आता मी म्हणतो, तू बाहे र जाऊन त्यां च्याशी लढाई
कर.” 39 मग गालाने शखे मातल्या मनु ष्यांपुढे होऊन, बाहे र जाऊन अबीमले खाशी लढाई केली.
40 ते व्हा अबीमले ख त्याच्या पाठीस लागला असता तो त्याच्यापु ढून पळाला, आिण वे शीच्या
दारापयर्ंत बहुत लोक जखमी होऊन पडले . 41 मग अबीमले ख आरूमा शहरात रािहला, जबु लाने
गाल व त्याचे नाते वाईक ह्यांना शखे ममधून हाकलून िदले . 42 दुसर्या िदवशी शखे मचे लोक
बाहे र शे तात गे ले. ही बातमी अबीमले खाला समजली. 43 ते व्हा त्याने आपल्या लोकां च्या तीन
तु कड ा केल्या; ते शे तात दबा धरून बसले , लोक नगरातून बाहे र ये त आहे त हे त्याने पािहले
आिण त्यां च्यावर हल्ला करून त्याने त्यांना ठार मारले . 44 अबीमले ख व त्याच्यासोबतच्या
तु कड ांनी हल्ला करून शहराचे दरवाजे रोखून धरले . इतर दोन तु कड ांनी शे तात असले ल्या
लोकां वर हल्ला करून त्यांना ठार मारले . 45 अबीमले खाने िदवसभर त्या नगराशी लढाई केली.
त्याने शहराचा ताबा घे तला व त्यातील लोकांस िजवे मारले , आिण नगर उद्������ ����
������ ��� ����� �����. 46 शखे मच्या सवर् पु ढार्यांनी हे ऐकले ते व्हा ते सवर्जण अल
बरीथच्या िकल्ल्यात गे ले. 47 सवर् पु ढारी शखे मच्या बु रुजात जमा झाले आहे त असे अबीमले खाला
कोणी सां िगतले . 48 ते व्हा अबीमले ख आपल्याजवळच्या सवर् लोकांसहीत सल्मोन डोंगरावर गे ला,
आिण अबीमले खाने आपल्या हाती कुर्हाड घे ऊन झाडाची फांदी तोडली, मग ितला आपल्या
खां द्यावर उचलून घे ऊन त्याने आपल्याजवळच्या लोकांस सां िगतले , “�� �� ���� �� ������
������, तसे माझ्यासारखे लवकर करा.” 49 ते व्हा सवर् लोकांतल्या एकएकाने फांदी तोडू न घे तली,
आिण ते अबीमले खाच्या मागे चालले ; मग त्यांनी, त्या फां द्या बु रुजाला लावल्या व ते लोक
आत असता बु रूजाला आग लावली; अशा प्रकारे शखे माच्या बु रुजातले सवर् पु रुष व िस्त्रया
िमळू न सु मारे एक हजार इतके लोक मरण पावले . 50 नं तर अबीमले ख ते बेस शहरास गे ला, आिण
त्याने ते बेसला वे ढा दे ऊन ते घे तले . 51 परं तु त्या नगरात एक मजबूत बु रूज होता, आिण सवर्
पु रुष िस्त्रयांसह म्हणजे त्या नगरातली सवर् माणसे त्यामध्ये पळू न गे ली आिण आपल्यामागे
दरवाजा बं द करून बु रूजाच्या धाब्यावर चढली. 52 नं तर अबीमले ख त्या बु रूजाजवळ आला आिण
त्याच्यािवरुध्द लढला, आिण बु रूजाला आग लावून जाळायला त्याच्या दाराजवळ गे ला. 53 ते व्हा
एका स्त्रीने अबीमले खाची टाळू फोडण्यास त्याच्या डोक्यावर जात्याची वरची तळी टाकली.
54 ते व्हा त्याने त्याची हत्यारे वाहणार्या तरुणाला घाईघाईने हाक मारून सां िगतले , “�� ����
����� ����� ��� ���� ���, नाही तर स्त्रीने त्यास मारले . असे माझ्यािवषयी म्हणतील.”
������ ����� ������� ����� ���������� �� ����. 55 मग अबीमले ख मे ला
हे पाहन
ू इस्राएली माणसे आपापल्या िठकाणी गे ली. 56 तर अबीमले खाने जी दुष्टाई आपल्या
स र भावांना िजवे मारण्याने आपल्या िपत्यािवषयी केली होती, ितचा दे वाने त्याच्यावर सूड
घे तला. 57 आिण शखे मातल्या मनु ष्यांचीही सवर् दुष्टाई दे वाने त्यां च्या मस्तकावर उलटू न लावली;
याप्रमाणे यरूब्बालाचा पु त्र योथाम याचा शाप त्यास भोवला.

10
1 अबीमले खाच्या मृ त्यूनंतर इस्राएलाच्या सु टकेसाठी दोदोचा पु त्र पु वा याचा पु त्र तोला,
जो इस्साखारातला मनु ष्य तो उभा झाला, आिण तो एफ् राइम डोंगराळ प्रदे शात शामीर शहरात
राहत होता. 2 त्याने ते वीस वष इस्राएलाचा न्याय केला, मग तो मे ला आिण शामीर नगरात पु रला
गे ला. 3 नं तर त्याच्या मृ त्यूनंतर िगलादी याईर उभा रािहला, आिण त्याने बावीस वष इस्राएलाचा
न्याय केला. 4 त्यास तीस पु त्र होते ; प्रत्ये काचे आपापले गाढव होते ज्यावर ते सवार होत होते ;
आिण त्यास तीस नगरे ही होती; आजपयर्ंत त्यास हावोथ याईर म्हणतात; ती िगलादाच्या प्रांतात
आहे त. 5 मग याईर मरण पावल्यावर त्यास कामोन शहरात पु रले .
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6 यानं तर इस्राएलाच्या लोकांनी िफरून दे वाच्या दृष्टीने जे वाईट ते केले ; कारण की त्यांनी
बआल, अष्टारोथ, अरामाचे दे व, सीदोनातले दे व, मवाबातले दे व व अम्मोनी लोकांचे दे व
व पिलष्ट ांचे दे व, यांची उपासना केली; त्यांनी परमे श्वरास सोडले , आिण त्यानं तर त्याची
उपासना केलीच नाही. 7 यास्तव परमे श्वराचा राग इस्राएलावर भडकला, आिण त्याने त्यांना
पिलष्ट ां च्या हाती व अम्मोनी लोकां च्या हाती िदले . 8 त्या वषीर्, त्यानं तर अठरा वष त्यांनी
इस्राएलाच्या सवर् लोकांस छळले आिण यादने च्या पलीकडे अमोर्यां च्या दे शातल्या िगलादात
जे इस्राएली होते त्या सवार्न
ं ा जाचले . 9 यहद
ू ा व बन्यामीन व एफ् राइमाची घराणे यां च्याशीही
लढावयास अम्मोनी लोक यादन पार करून अलीकडे आले , त्यामु ळे इस्राएलावर फार मोठे
दु:ख आले . 10 ते व्हा इस्राएली लोकांनी परमे श्वरास मोठ ाने आरोळी मारीत म्हटले की,
“����� ������������� ��� ���� ���; ते असे की आम्ही आपल्या दे वाला सोडू न
बआलाच्या मूतीर्ची
ं उपासना केली.” 11 ते व्हा परमे श्वराने इस्राएलाच्या लोकांस म्हटले .
“������������� � ������������� � �������������� ���������� �
��������������� �� �������� ������ ���� ���? 12 आिण सीदोनी व अमाले की
व मावोनी यानी तु म्हाला जाचले , ते व्हा तु म्ही मला मोठ ाने हाक मारली, आिण मी तु म्हाला
त्यां च्या हातातून सोडवले . 13 तरी तु म्ही मला सोडू न दुसर्या दे वांची उपासना केली; यास्तव मी
यापु ढे तु मचा बचाव करणार नाही. 14 जा, आिण ज्या दे वाची तु म्ही उपासना करता त्यास हाक मारा;
तु मच्या सं कटाच्या वे ळेस त्याने तु म्हाला सोडवावे .” 15 ते व्हा इस्राएलाच्या लोकांनी परमे श्वरास
म्हटले , “����� ��� ���� ���; जे सवर् तु ला चां गले वाटे ल, त्याप्रमाणे तू आम्हां ला कर;
आम्ही तु ला िवनं ती करतो केवळ त्या िदवशी तू आम्हां ला सोडव.” 16 ते व्हा त्यांनी आपल्यामधून
परके दे व दरू करून परमे श्वराची उपासना केली, आिण इस्राएलाच्या दुःखामु ळे त्याच्या मनाला
खे द झाला. 17 अम्मोनी लोक तर एकत्र िमळू न त्यांनी िगलादात तळ िदला, आिण इस्राएलाच्या
लोकांनी एकत्र जमून िमस्पात तळ िदला. 18 ते व्हा िगलादातले लोक व अिधकारी एकमे कांना
म्हणाले , “�� ������ ������� ������� ��� ����� ��� ������ ��� ���? तो
िगलादातल्या सवर् राहणार्यांचा अिधकारी असा होईल.”

11
1 िगलादी इफ्ताह पराक् रमी वीर होता, परं तु तो वे श्ये चा पु त्र होता, आिण िगलाद त्याचा िपता
होता. 2 िगलादाच्या पत्नीने त्यापासून दुसर्या पु त्रांना जन्म िदला, आिण जे व्हा त्या स्त्रीचे
पु त्र मोठे झाले , ते व्हा त्यांनी इफ्ताहाला घालवून िदले आिण म्हटले , “������ ���������
��� ���� ��� ������� ����� ����; कारण तू दुसर्या स्त्रीचा पु त्र आहे स.” 3 यास्तव
इफ्ताह आपल्या भावांपुढून पळाला, आिण टोब दे शात जाऊन रािहला; ते व्हा िरकामटे कडी माणसे
इफ्ताहाजवळ िमळू न त्याच्याबरोबर चालली. 4 मग काही वे ळानं तर असे झाले की अम्मोनी
लोकांनी इस्राएलाशी लढाई केली. 5 जे व्हा अम्मोनी लोक इस्राएलाशी लढत असताना असे
झाले की िगलादाचे वडील मं डळ इफ्ताहाला टोब दे शातून परत आणायला गे ले. 6 ते व्हा ते
इफ्ताहाला म्हणाले , “�� ���� ���� ������� ��, कारण आम्ही अम्मोनी लोकां शी लढत
आहो.” 7 इफ्ताह िगलादाच्या वडीलजनांना बोलला, “������ ���� ����� ���� ������
���������� ������ ��� ������ �� ����? तर आता तु म्ही सं कटात असता,
माझ्याजवळ कशाला आला?” 8 ते व्हा िगलादाच्या वडीलांनी इफ्ताहाला म्हटले , “�����
��� ��������� ������ ��� ��� ��, तू आमच्याबरोबर ये ऊन अम्मोनी लोकां शी लढाई
करावी, मग तू िगलादातल्या सवर् राहणार्यां वर आमचा अिधकारी असा होशील.” 9 ते व्हा इफ्ताह
िगलादाच्या वडीलास म्हणाला, “�� ������ ��� ������� ������� ������ ������
����, आिण परमे श्वराने त्यांना माझ्या स्वाधीन केले , तर मी तु मचा अिधकारी असा होईन काय?”
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ते व्हा िगलादातील वडीलजन इफ्ताहाला बोलले , “�� ������ ���������������
����� ���� ����, तर आपल्यामध्ये परमे श्वर साक्षी होवो.” 11 मग इफ्ताह िगलादाच्या
वडीलांबरोबर गे ला, आिण त्या लोकांनी त्यास आपल्यावर अिधकारी व से नापती असे करून ठे वले ;
ते व्हा इफ्ताह आपली सवर् वचने िमस्पात परमे श्वरासमोर बोलला. 12 मग इफ्ताहाने अम्मोनी
लोकां च्या राजाजवळ वकील पाठवून म्हटले , “������� ��� ������� ��� ����� ���?
तू माझ्याशी लढावयास सै न्य घे ऊन माझ्या दे शात आमचा दे श घे ण्यास ये त आहे स?” 13 ते व्हा
अम्मोनी लोकांचा राजा इफ्ताहाच्या विकलांना बोलला, “���� �� ������ �������
�������� ���, ते व्हा त्यांनी आणोर्न नदीपासून याब्बोक व यादन या नद्यापयर्ंत माझा दे श
होता तो त्यांनी िहरावून घे तला; तर आता तो दे श शांतीने परत दे .” 14 ते व्हा इफ्ताहाने पु न्हा
दुसरे वकील अम्मोनी लोकां च्या राजाजवळ पाठवले . 15 आिण त्यास म्हटले , इफ्ताह असे सां गतो
की इस्राएलाने मवाबाचा दे श व अम्मोनी लोकांचा दे श घे तला नाही. 16 परं तु जे व्हा इस्राएल
िमसरातून िनघाले , ते व्हा ते सूफ समु दर् ाजवळच्या रानांतन
ू तांबड ा समु दर् ावरून कादे श ये थे
आले . 17 मग इस्राएलांनी अदोमी राजाजवळ वकील पाठवून म्हटले , “�� ���� ����
������ �������� ��� ��� ��,” ����� ����� ������ ���� ����, आिण मवाबी
राजाजवळही पाठवले , परं तु तोसु द्धा मान्य झाला नाही; यास्तव इस्राएल कादे शात रािहले .
18 आिण त्यांनी रानात चालून अदोम दे श व मवाब दे श यांना फेरी घातली. असे सूयार्च्या
उगवतीकडू न मवाब दे शास ये ऊन आणोर्नच्या काठी तळ िदला परं तु ते मवाब सीमे त गे ले नाहीत;
कारण आणोर्न मवाबाची सीमा आहे . 19 ते व्हा इस्राएलानी अमोर्यांचा राजा सीहोन याजवळ,
म्हणजे हे शबोनातल्या राजाजवळ वकील पाठवले , “��� ����������� ����� ������,
तू कृपे ने आपल्या दे शावरून आम्हां ला आमच्या िठकाणापयर्ंत जाऊ दे .” 20 पण सीहोनाला
इस्राएलावर िवश्वास नव्हता म्हणून आपल्या सीमे वरून जाऊ दे ण्यािवषयी तयार झाला नाही,
परं तु सीहोनाने आपले सवर् लोक िमळवून आिण याहाज गावात तळ दे ऊन इस्राएलाशी लढाई
केली. 21 ते व्हा इस्राएलाचा दे व परमे श्वर याने सीहोन व त्याचे सवर् लोक इस्राएलाच्या हाती
िदले ; यास्तव इस्राएलानी त्यांचा नाश केला, आिण त्या दे शात रािहले ले जे अमोरी त्यांचा सवर्
दे श वतन करून घे तला. 22 असे त्यांनी आणोर्नपासून याब्बोकपयर्ंत आिण रानापासून यादने पयर्ंत
अमोर्यांचे सवर् प्रांत वतन करून घे तले . 23 तर आता इस्राएलाचा दे व परमे श्वर याने आपले लोक
इस्राएल याच्यापु ढून अमोर्यांना घालवले ; आिण आता तू त्यां च्या दे शाच्या मालम े चा ताबा
घे तोस काय? 24 तु झा दे व कमोश तु ला जे वतन दे तो, ते तू ठे वशील की नाही? तसे आमचा दे व
परमे श्वर याने ज्या लोकांस घालवून िदले त्यां च्या सवर् वतनावर आमचा ताबा असावा. 25 तर
आता िसप्पोरपु त्र बालाक मवाब राजा यापे क्षा तू चां गला आहे स की काय? इस्राएलाशी वाद
करण्यास त्याने आव्हान िदले काय? त्याने त्याच्याशी कधी लढाई पु कारली काय? 26 जे व्हा
इस्राएल हे शबोनात व त्याच्या गावात, आिण अरोएर व त्याच्या गावांत, आिण आणोर्नच्या
तीरावरल्या सवर् नगरांत तीनशे वष रािहले , त्या वे ळेमध्ये तु म्ही ती का काढून घे तली नाहीत.
27 मी तर तु झा काही अपराध केला नाही, परं तु तू माझ्याशी लढण्याने माझे वाईट करतोस;
परमे श्वर जो न्यायाधीश तो आज इस्राएली लोक व अम्मोनी लोक यांमध्ये न्याय करो. 28 तथािप
अम्मोनी लोकां च्या राजाने आपल्याजवळ इफ्ताहाने जी चे तावणी पाठवली ती नाकारली. 29 आिण
परमे श्वराचा आत्मा इफ्ताहाला प्राप्त झाला, नं तर िगलाद व मनश्शे यामध्ये तो चहक
ू डे गे ला,
30
आिण िगलादी िमस्पा त्यामध्ये चहक
डे
गे
ल
ा,
मग
ते
थ
न
अम्मोनी
लोकां
क
डे
गे
ल
ा.
इफ्ताहाने
ू
ू
परमे श्वराजवळ नवस करून म्हटले “�� �� ������ ���� ������� ��� ����� ��,
31 असे होईल की मी अम्मोनी लोकांपासून शां तीने माघारी आलो ते व्हा मला भे टावयाला जे काही
माझ्या घराच्या दाराबाहे र ये ईल, ते परमे श्वराचे होईल, आिण मी त्याचे होमापर्ण यज्ञ करीन.”
32 तर इफ्ताह अम्मोनी लोकां िवरुद्ध लढावयाला त्याकडे गे ला, या प्रकारे परमे श्वराने त्यास
िवजय िदला. 33 आिण अरोएरापासून िमन्नीथाजवळ ये ईपयर्ंत त्यास मारून वीस नगरे घे तली,
10

11:34

305

शास्ते 12:7

आिण द्राक्षमळ्यां च्या आबे ल-करामीमपयर्ंत त्यांची फार मोठी क ल केली; असे अम्मोनी लोक
इस्राएल लोकां च्या स्वाधीन झाले .
34

मग इफ्ताह िमस्पात आपल्या घरी आला; ते व्हा पाहा, त्याची कन्या त्यास भे टायला डफ
व नाचणारे यां च्यासह बाहे र आली; ती तर त्याचे एकुलते एक मूल होती; ितच्यािशवाय त्यास
पु त्र िकंवा कन्या नव्हती. 35 ते व्हा असे झाले की त्याने ितला पाहताच आपली वस्त्रे फाडू न
म्हटले , “���! माझ्या मु ली! तू मला दु:खाने िपळू न टाकले आहे , आिण मला दुःख दे णारी यामध्ये
तूही आहे स! मी परमे श्वराकडे शपथ वािहली आहे ; यास्तव मला वचनािवरूद्ध वळता ये त नाही.”
36 ते व्हा ती त्यास बोलली, “�� ������ ����, तू परमे श्वराकडे नवस केला आहे , तर तू जे वचन
िदले त्याप्रमाणे तू माझ्याशी सवर्काही कर; कारण परमे श्वराने तु झे शत्रू अम्मोनी लोक यांचा
तु झ्यासाठी सूड घे तला आहे .” 37 आणखी ितने आपल्या बापाला म्हटले , “���������� �� ��
����� ��� �� ��� ��� ���������� ��� ����, म्हणजे मी आपल्या मै तर् ीणीबरोबर
डोंगरावर जाऊन आपल्या कुमारीपणाबद्दल शोक करे ल.” 38 ते व्हा त्याने म्हटले , “��.” ���
������ ���� ��� ����� �����, आिण ती आपल्या मै ित्रणीबरोबर डोंगरां वर जाऊन
आपल्या कुमारीपणाबद्दल रडली. 39 मग दोन मिहन्यां च्या शे वटी असे झाले की ती आपल्या
बापाजवळ माघारी आली, नं तर त्याने आपण केले ल्या नवसाप्रमाणे *ितचे केले . ितचा पु रुषाबरोबर
कधीच शारीरीक सं बंध आला नव्हता, आिण इस्राएलात अशी िरत झाली की, 40 प्रत्ये क वषीर्
इस्राएलातल्या मु लींनी इफ्ताह िगलादी याच्या कन्ये चे स्मरण करायाला वषार्तील चार िदवस
जात जावे .

12
1 सवर् एफ् राइमी लोक एकत्र झाले आिण यादन नदी पार करून उ रे स साफोन नगरात जाऊन
इफ्ताहाला म्हणाले , “�� ������� ������������ ������ �����, ते व्हा आम्हां ला
का बोलावले नाहीस? आम्ही तु झ्यासह घराला आग लावून जाळू न टाकू .” 2 ते व्हा इफ्ताह त्यांना
म्हणाला, “������������ ���� � ������ ������� ��� ����� ��� ����; ते व्हा
मी तु म्हाला बोलावले , परं तु तु म्ही मला त्यां च्या हातातून सोडवले नाही. 3 ते व्हा तु म्ही सोडवत
नाही, हे पाहन
ू मी माझा जीव धोक्यात घालून माझ्या स्वत:च्या सामथ्यार्ने अम्मोनी लोकां िवरुद्ध
लढायला पलीकडे गे लो, या प्रकारे परमे श्वराने मला िवजय िदला; तर आजच्या िदवशी तु म्ही
माझ्याशी लढायला मजवर आला आहात?” 4 ते व्हा इफ्ताहाने िगलादाची सवर् माणसे एकत्र
जमवून आिण एफ् राइमाशी लढाई केली, आिण िगलादी मनु ष्यांनी एफ् राइमावर हल्ला केला,
कारण ते म्हणाले होते , “������� � ������ ������������ ���� ��� �� ������
������ ����������� ������ ����.” 5 ते व्हा िगलाद्यांनी एफ् राइम्यांसमोर यादने चे
उतार रोखून धरले , आिण असे झाले की, जे व्हा कोणी एफ् राइमी पळताना बोलला, “������ ���
��� ��� ����,” ��� �����. ते व्हा िगलादी माणसे त्यास म्हणत असत, “�� �������
���� �� ���?” ��� �� �� “����” ��� �����, 6 तर ते त्यास म्हणत, “��� ��
��������� ��� ����,” ������ �� “���������” ��� ����� ��� (कारण त्यांना
त्या शब्दाचा बरोबर उच्चार करता ये त नव्हता). मग ते त्यास धरून यादने च्या उताराजवळ िजवे
मारत असत; तर त्या वे ळी एफ् राइमातली बे चाळीस हजार माणसे मारली गे ली. 7 इफ्ताहाने सहा
वष इस्राएलाचा न्याय केला; मग इफ्ताह िगलादी मे ला, आिण िगलादातल्या एका नगरात त्यास
पु रण्यात आले .

,
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मग त्याच्यामागे बे थले हेमातल्या इब्सानाने इस्राएलाचा न्याय केला. ते व्हा त्यास तीस
पु त्र व तीस कन्या होत्या; त्या त्याने बाहे र िदल्या आिण आपल्या पु त्रांसाठी बाहे रून तीस
कन्या आणल्या; त्याने सात वष इस्राएलाचा न्याय केला. 10 नं तर इब्सान मे ला, आिण त्यास
बे थले हेमात पु रण्यात आले . 11 आिण त्याच्यामागे जबु लूनी एलोन इस्राएलाचा न्यायाधीश
झाला; त्याने तर दहा वष इस्राएलाचा न्याय केला. 12 नं तर तो जबु लूनी एलोन मे ला, आिण त्यास
जबु लून दे शातल्या अयालोन ये थे पु रण्यात आले . 13 आिण त्यानं तर िहल्ले लाचा पु त्र अब्दोन
जो िपराथोनी, तो इस्राएलाचा न्यायाधीश झाला. 14 आिण त्यास चाळीस पु त्र व तीस नातू
होते ; त्यां च्याकडे आपापले गाढव होते ज्यावर जे सवार होत होते ; त्याने आठ वष इस्राएलाचा
न्याय केला. 15 मग िपराथोनी िहल्ले लाचा पु त्र अब्दोन मे ला, आिण त्यास एफ् राइम प्रांतातील
अमाले क्यां च्या डोंगराळ प्रदे शात िपराथोनात पु रण्यात आले .

13
. 6:1-21

जे वाईट ते परत केले , यास्तव परमे श्वराने
पिलष्ट ांना त्यां च्यावर चाळीस वष राज्य करण्याची परवानगी िदली. 2 ते व्हा सरा ये थला
दानां च्या कुळाचा कोणी मनु ष्य होता; त्याचे नाव मानोहा होते , आिण त्याची स्त्री वांझ होती,
ू ाने त्या स्त्रीला दशर्न िदले , आिण
यास्तव ितला ले करू झाले नव्हते . 3 ते व्हा परमे श्वराच्या दत
ितला म्हटले , “����, तू गरोदर राहण्यास असमथर् होतीस, म्हणून तू पु त्राला जन्म दे ऊ शकली
नाहीस, परं तु आता तू गरोदर होऊन पु त्राला जन्म दे शील. 4 आता तू काळजीपूवर्क राहा मद्य
िकंवा मादक द्रव्य िपऊ नको, आिण जे िनयमाप्रमाणे अशु द्ध जाहीर केले ते अन्न खाऊ नको.
5 पाहा, तू गरोदर होशील आिण तू पु त्राला जन्म दे शील आिण त्याचे केस कधीच कापू नकोस
कारण तो मु लगा गभार्वस्थे पासूनच दे वाचा नाजीर *होईल. आिण तो इस्राएलाला पिलष्टयाच्या
जाचातून सोडवण्याचा आरं भ करील.” 6 ते व्हा त्या स्त्रीने जाऊन आपल्या पतीला असे सां िगतले
ू ाच्या रूपासारखे
की, “������ ������ ��������� ���, आिण त्याचे रूप दे वाच्या दत
फार भयं कर होते . म्हणून, तो कोठला, हे मी त्यास िवचारले नाही, आिण त्याने आपले नाव मला
सां िगतले नाही. 7 परं तु तो मला म्हणाला, पाहा, तू गरोदर होशील, आिण तू पु त्राला जन्म
दे शील; तर आता तू दारू आिण मादक द्रव्य िपऊ नको आिण जे काही िनयमाप्रमाणे अशु द्ध
जाहीर केले आहे ते अन्न खाऊ नको; कारण तो बाळ तु झ्या गभार्वस्थे पासून त्याच्या मरणापयर्ंत
दे वाचा नाजीर होईल. 8 ते व्हा मानोहाने परमे श्वराजवळ िवनं ती करून म्हटले , हे माझ्या प्रभू,
माझे ऐक, जो दे वाचा मनु ष्य तू पाठवला होता, त्याने आमच्याजवळ पु न्हा यावे , आिण जो पु त्र
जन्मे ल, त्याच्यासाठी आम्ही काय करावे , हे आम्हां ला िशकवावे .” 9 ते व्हा दे वाने मानोहाचा
ू त्या स्त्रीजवळ ती शे तात बसली असता पु न्हा आला ितचा
शब्द ऐकला, यास्तव दे वाचा दत
पती मानोहा ितच्यासोबत नव्हता. 10 ते व्हा ती स्त्री त्वरीत पळाली आिण आपल्या पतीला
म्हणाली: “����, जो पु रुष त्यािदवशी माझ्याजवळ आला होता, तो माझ्या दृष्टीस पडला आहे .”
11 मग मानोहा उठू न आपल्या पत्नीच्यामागे चालून त्या पु रुषाजवळ गे ला, आिण त्यास बोलला,
“�� ����� ������ ���������� ����� ����,” �� ��� ���� ���? ते व्हा तो
म्हणाला, “��� ��� ���.” 12 मग मानोहा म्हणाला, “���� ���� ��� ����; परं तु त्या
मु लासाठी काय िनयम ठरवले आहे त आिण त्याचे काम काय असे ल?” 13 ते व्हा परमे श्वराच्या
ू ाने मानोहाला म्हटले , “�� �� �� �������� ��������, त्यािवषयी िहने काळजीपूवर्क
दत
रहावे . 14 द्राक्षवे लापासून जे ये ते त्यातले काहीही िहने खाऊ नये , आिण मद्य व मादक द्रव्य
िपऊ नये , आिण िनयमाप्रमाणे जे काही अशु द्ध जाहीर केले आहे ते खाऊ नये ; जे सवर् मी िहला
1 ते व्हा इस्राएलाच्या लोकांनी परमे श्वराच्या दृष्टीने

*
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ू ाला म्हणाला, “�����
आज्ञािपले त्याचे ितने पालन करावे .”
मानोहा परमे श्वराच्या दत
���� ������ ���� ���� ��� ����, तु झ्यासाठी करडू तयार करण्यास आम्हां ला वे ळ
ू मानोहाला बोलला, “�� ��� ������ ���, मी तु झे अन्न
दे ,” 16 परं तु परमे श्वराचा दत
खाणार नाही; परं तु जर तू होमापर्ण करशील, तर ते तु ला परमे श्वर दे वाला अपर्ण करावे लागे ल,”
ू होता, हे मानोहाला कळले नव्हते ) 17 मग मानोहाने परमे श्वराच्या
(ते व्हा तो परमे श्वर दे वाचा दत
ू ाला म्हटले , “���� ��� ��� ���, कारण की तु झे बोलणे खरे ठरल्यावर आम्ही तु झा आदर
दत
ू त्यास म्हणाला, “�� ���� ��� ������� ��������?
करू?” 18 ते व्हा परमे श्वराचा दत
ते आश्चयर्जनक आहे .” 19 मग मानोहाने अन्नापर्णासह करडू घे ऊन, परमे श्वर, जो आश्चयर्कमर्
करणारा त्यास खडकावर होमापर्ण केले ; ते व्हा मानोहा व त्याची पत्नी पाहत असताना, 20 जे व्हा
ू त्या वे दीच्या अग्नीतून वर आकाशात
अग्नी वे दीवरून आकाशात चढला, ते व्हा परमे श्वराचा दत
चढला. मानोहा व त्याची पत्नी यांनी हे पािहले आिण आपली तोंडे भूमीस लावून नमन केले .
21 मग परमे श्वराचा दत
ू मानोहाच्या व त्याच्या पत्नीच्या दृष्टीस िफरून पडला नाही; ते व्हा
ू होता. 22 मग मानोहा आपल्या पत्नीला म्हणाला,
मानोहाला कळले की, तो परमे श्वराचा दत
आपण खचीत मरू, कारण आपण दे वाला पािहले आहे . 23 ते व्हा त्याची पत्नी त्यास म्हणाली, “��
�������� ������ �������� ������� ����� ����, तर त्याने आपल्या हातातून
होमापर्ण व अन्नापर्ण स्वीकारले नसते , आिण या सवर् गोष्टी आपल्याला दाखवल्या नसत्या, तसे च
या वे ळेसारखे वतर्मान आपल्याला ऐकवले नसते .” 24 नं तर त्या स्त्रीला पु त्र झाला, आिण ितने
त्याचे नाव शमशोन ठे वले ; तो पु त्र वाढत गे ला, या प्रकारे परमे श्वराने त्यास आशीवार्द िदला.
25 ते व्हा सरा व अष्टावोल यां च्या दरम्यान महने -दानाच्या छावणीत त्यास परमे श्वराचा आत्मा
प्रेरणा करू लागला.
15 ते व्हा

14
1 नं तर

शमशोन खाली ितम्ना नगरात गे ला, आिण त्याने ितम्नामध्ये पिलष्ट ां च्या मु लींमध्ये
एक स्त्री पािहली. 2 तो जे व्हा माघारी आला ते व्हा त्याने आपल्या बापाला व आईला ह्यािवषयी
सां िगतले , “�� ������� ������������ �� ����� ������ ���; तर आता तु म्ही ती
मला पत्नी करून द्या.” 3 परं तु त्याचे आई व बाप त्यास म्हणाले , “������ �����������
����� ������ ���������� ���� ���� ����� ���, म्हणून तू बे सुंती पिलष्ट ांतली
पत्नी करून घ्यायला जात आहे स?” ����� ����� ������ ������ �������, “���
������ ������ ����; कारण जे व्हा मी ितच्याकडे बिघतले ते व्हाच मला ती पसं त पडली
आहे .” 4 परं तु ही तर परमे श्वराची इच्छा होती की पिलष्ट ांबरोबर परस्पर िवरोध व्हावा, त्याच्या
आई आिण बापाला हे समजले नव्हते ; कारण त्या वे ळेस पिलष्टी इस्राएलावर राज्य करत
होते . 5 यानं तर शमशोन आिण त्याचे आईबाप खाली ितम्ना ये थे जात होते , आिण ितम्नातल्या
द्राक्षमळ्यांपयर्ंत ते पोहचले , ते व्हा ते थे तरुण िसं ह गजर्ना करून आला आिण त्याच्या अं गावर
ये ऊ लागला. 6 ते व्हा परमे श्वराचा आत्मा अचानक त्याच्यावर आला, आिण त्याच्या हाती
काही नसताही त्याने जसे करडू फाडावे , तसे िसं हाला सहजरीत्या फाडू न टाकले ; परं तु त्याने
जे केले होते ते त्याने आपल्या आईबापांना सां िगतले नाही. 7 तो गे ला आिण जाऊन त्या
स्त्रीसोबत बोलला; आिण जे व्हा त्याने ितच्याकडे पािहले , ते व्हा शमशोनाला ती पसं त पडली.
8 काही िदवसानं तर तो ितच्याशी लग्न करण्यास परत गे ला, ते व्हा तो त्या िसं हाचे मृ त शरीर
पाहायला बाजूला वळला; आिण त्या िसं हाच्या मृ त शरीरात मधमाश्यांचा थवा व मध ते थे त्याने
पािहला. 9 त्याने तो मध आपल्या हाताने वर काढून घे तला आिण तो चालता चालता खात गे ला,
जे व्हा आपल्या आईबापाकडे आला ते व्हा त्याने त्यांनाही त्यातला काही िदला, आिण त्यांनी तो
खाल्ला; परं तु त्यांना तो मध त्या िसं हाच्या मृ त शरीरातून घे तला आहे हे त्याने सां िगतले नाही.
10 नं तर शमशोनाचा बाप ती स्त्री िजथे होती ितथे उतरून खाली गे ला, आिण शमशोनाने ते थे
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मे जवानी िदली, कारण तरुण पु रुषांमध्ये तशी रुढी होती.
नाते वाईकांनी त्यास पाहताच
त्याच्याबरोबर राहण्यासाठी त्यास तीस िमत्र आणून िदले . 12 मग शमशोन त्यांना म्हणाला, “���
�� �������� ���� ������; मे जवानीच्या सात िदवसात जर तु मच्यातील कोणी जर त्याचे
उ र शोधून मला सां िगतले , तर मी तु म्हाला तागाचे तीस झगे व कपड ांचे तीस सं च जोड दे ईन.
13 परं तु जर तु म्हाला त्याचे उ र िमळाले नाही, तर, तु म्ही मला तागाचे तीस झगे व कपड ाचे तीस
सं च जोड द्यावे .” ������ �� ����� �������, “���� ���� �������� ����, म्हणजे
आम्ही ते ऐकू .” 14 तो त्यास म्हणाला, खाणार्यामधून खाण्याजोगे काही बाहे र िनघते , बळकटातून
काहीतरी गोड बाहे र िनघते . परं तु तीन िदवसात तर त्याच्या पाहुण्यांना त्याचे उ र िमळाले
नाही. 15 नं तर चौथ्या *िदवशी ते शमशोनाच्या पत्नीला म्हणाले , “�� ������ ����������
�������� �������� ����� ������ �������� ����, नाही तर आम्ही तु ला व
तु झ्या विडलाच्या कुटु ं बाला जाळू न टाकू ; तु म्ही आम्हां ला दिरद्री करण्यासाठी म्हणून बोलावले
आहे काय?” 16 ते व्हा शमशोनाची पत्नी त्याच्यासमोर रडू न म्हणू लागली, “������ ����
���� ����� ����! माझ्यावर प्रीती करतच नाही. तु म्ही माझ्या लोकांस तर कोडे सां िगतले
आहे , परं तु त्याचे उ र मला सां िगतले नाही.” ����� ����� ���� �������, “���, मी
आपल्या आईबापाला ते सां िगतले नाही, तर तु ला कसे सां ग?ू ” 17 मे जवानीच्या सातही िदवसांपयर्ंत
ती त्याच्याकडे रडतच होती; आिण सातव्या िदवशी त्याने ितला त्याचे उ र सां िगतले , कारण ितने
त्याच्यावर खूप दबाव आणला होता. मग ितने त्या कोड ाचे उ र ितच्या लोकां च्या नाते वाईकांना
सां िगतले . 18 आिण सातव्या िदवशी सूयर् मावळण्यापूवीर् त्या नगरातल्या मनु ष्यांनी त्यास म्हटले ,
“��������� ��� �� ���? िसं हापे क्षा बळकट काय आहे ?” ������ ����� �������
�������, “�� ������ ������ �������� �������� ������ ����, तर तु म्हाला
माझे कोडे उलगडता आले च नसते .” 19 नं तर परमे श्वराचा आत्मा एकाएकी सामथ्यार्ने त्याच्यावर
आला. शमशोन खाली अष्कलोन नगरास गे ला आिण त्याने त्यां च्यातले तीस पु रुष मारले , त्यांना
लु बाडू न घे तले आिण त्याच्या कोड ाचे उ र सां गणार्यांना त्याने ते कपड ांचे जोड िदले ; त्यास
खूप राग आला होता, आिण तो त्याच्या विडलाच्या घरी िनघून गे ला. 20 इकडे शमशोनाची पत्नी
त्याच्या जवळच्या िमत्राला दे ऊन टाकण्यात आली.
1

15

काही िदवसानं तर गव्हाच्या हं गामात शमशोन एक करडू घे ऊन आपल्या पत्नीला भे टण्यास
गे ला; ते व्हा तो स्वत:शी म्हणाला, “�� ������ ��������� ����� ����” �����
������ �������� ����� �� ��� ���� ����. 2 ितचा िपता म्हणाला, “��� �����
�� ���� ���� ����� �����, म्हणून मी ितला तु झ्या िमत्राला दे ऊन टाकली; ितची लहान
बहीण ितच्यापे क्षा सुं दर आहे , आहे की नाही? ितच्याऐवजी ितला घे .” 3 ते व्हा शमशोन त्यांना
म्हणाला, “�� ����� �� ������������ ���� ����, तरी त्यासं बंधी मी िनदोर्ष राहीन.”
4 शमशोन गे ला आिण त्याने जाऊन तीनशे कोल्हे पकडले , आिण शे पटाला शे पट
ू अशी एकएक
जोडीच्या बां धली. नं तर त्याने मशाली घे ऊन प्रत्ये क जोडीच्या शे पटांमध्ये बां धल्या. 5 मग
मशाली पे टवून त्याने त्यांना पिलष्ट ां च्या उभ्या िपकात सोडले , आिण त्यांनी दोन्ही उभे िपके
आिण धान्याच्या रचले ल्या सु ड ांसह जाळली आिण त्याबरोबर जै तन
ू ाचे मळे ही जाळले . 6 ते व्हा
पिलष्ट ांनी िवचारले , “�� ���� ����?” ���� ������� ������, “�����������
���� ����� ���� ����, कारण त्याने त्याची पत्नी घे ऊन त्याच्या िमत्राला िदली. मग
पिलष्ट ांनी जाऊन ितला व ितच्या िपत्याला आग लावून जाळू न टाकले . 7 शमशोन त्यांना
म्हणाला, जरी तु म्ही हे केले , तरी त्याचा मी तु मच्यािवरुध्द सूड घे ईन, आिण ते केल्यानं तरच मग
मी थांबेन.” 8 नं तर त्याने त्यांना मांडीवर व कंबरे वर मारून त्यांचे तु कडे तु कडे करून मोठी क ल
केली. नं तर तो खाली गे ला आिण उं च कड ाच्या एटाम दरीत गु हे मध्ये जाऊन रािहला.
*
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9

मग पिलष्टी बाहे र आले आिण त्यांनी यहद
ू ामध्ये ये ऊन लढाईची तयारी केली, आिण
त्यांनी ले हीत त्यां च्या सै न्याची व्यूहरचना केली. 10 ते व्हा यहद
ू ी माणसे म्हणाली, “������
�������� �� ����� ���� ���?”
������ �� �������, “��������
����������� ������ ����� ����� ���� ���; त्याने आमच्याशी जसे केले , तसे च
त्याच्याशी करण्यासाठी आम्ही आलो आहो.” 11 नं तर यहद
ू ातली तीन हजार माणसे खाली
एटाम दरीच्या उं च कड ाजवळ जाऊन शमशोनाला म्हणाली, “������� �������� �����
�����, हे तु ला माहीत नाही काय? तर तू हे काय केले ?” ����� ������� �������,
“��� ������� ���� ����, तसे मी त्यांचे केले आहे .” 12 ते शमशोनाला म्हणाले , “�����
���� ������ �������������� ���� ���������� ��� ����. ते व्हा शमशोन
त्यांना म्हणाला,” ������ ����: मला मारून टाकणार नाही, “��� ��������� ���
����.” 13 मग त्यांनी त्यास सां िगतले की, “����, आम्ही फक्त तु ला दोरीने बां ध ू आिण तु ला
त्यां च्या हाती सोपवू. आम्ही तु ला वचन दे तो, आम्ही तु ला मारून टाकणार नाही.” ������
������� ��� ����� ������� ����� ������ ������� �� ����. 14 जे व्हा
तो ले हीस पोहचला, ते व्हा पिलष्ट ांनी त्यास पाहन
ू पिलष्टी आनं दाने ओरडू लागले ; आिण
परमे श्वराचा आत्मा सामथ्यार्ने त्याच्यावर आला आिण त्याच्या हातांना बां धले ले दोर ताग जळतो
तसे झाले आिण दोर हातातून गळू न पडले . 15 नं तर त्यास गाढवाचे ताजे जाभाड सापडले आिण
त्याने ते उचलले आिण त्याच्याने एक हजार माणसे मारली. 16 शमशोन म्हणाला, “���������
�������� ������ ���, गाढवाच्या जाभाडाने मी हजार माणसे मारली.” 17 शमशोनाने
बोलणे सं पवल्यावर, आपल्या हातातून ते जाभाड फेकू न िदले , यावरुन त्या िठकाणाचे नाव रामाथले ही* ठे वले . 18 ते व्हा शमशोनाला फार तहान लागली आिण त्याने परमे श्वरास हाक मारून म्हटले ,
“�� ������ ������� �� ���� ���� ���� ���; परं तु आता मी तहाने ने मरत आहे आिण
न्यायासाठी बे सुंती लोकां च्या हाती पडत आहे .” 19 ते व्हा दे वाने ले हीमधील खोलगट जागा दुभंगन
ू
फोडली, आिण त्यातून पाणी िनघाले ; जे व्हा तो ते प्याला, ते व्हा त्यास परत शक्ती आली आिण
त्याच्या जीवात जीव आला. यावरुन त्या जागे चे नाव एन-हक्कोरे † पडले ; ती जागा आजपयर्ंत
ले हीमध्ये आहे . 20 शमशोनाने पिलष्ट ां च्या काळात इस्राएलाचा वीस वष न्याय केला.
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1

शमशोन पिलष्टी प्रदे शाच्या गज्जा शहरास गे ला, ते थे त्याने एक वे श्या पािहली आिण
तो ितच्याजवळ गे ला. 2 गज्जे करास सां गण्यात आले की, “����� ���� ��� ���.”
���������� �� ���� ����� ����� ��� �������� �������� �������
������������ �������� ��� ���� �� ���� ����� ��� ���� ������. त्यांनी
रात्रभर काही हालचाल केली नाही. ते म्हणाले , सकाळ उजडे पयर्ंत आपण वाट पाहू या आिण मग
आपण त्यास िजवे मारू. 3 शमशोन मध्यरात्रीपयर्ंत िबछान्यात पडू न रािहला. मग मध्यरात्री
त्याने उठू न आिण नगराच्या वे शीचे दरवाजे , त्याचे अडसर आिण सवर्, दोन्ही दारबाह्यांसह धरले
आिण जिमनीतून उखडू न ओढून काढले , आिण ते आपल्या खां द्यावर घे ऊन हे बर् ोनाच्यासमोर
डोंगराच्या िशखरापयर्ंत वर ने ले.
4 त्यानं तर

असे झाले की, तो सोरे क खोर्यात राहणार्या एका स्त्रीवर प्रेम करू लागला; ितचे
नाव तर दलीला होते . 5 पिलष्ट ांचे राज्यािधकारी ितच्याजवळ ये ऊन ितला म्हणाले , शमशोनाचे
महान सामथ्यर् कशात आहे आिण आम्ही “�������� ������� ��� ��� ���� �����
�����, कशा प्रकारे आम्ही त्यास नमवू आिण त्याच्यावर वरचढ होऊ शकू ते यु क्तीने िवचार.
*
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तू हे करशील तर आम्ही प्रत्ये कजण तु ला अकराशे * चांदीची नाणी दे ऊ.”
आिण त्यामु ळे
दलीला शमशोनाला म्हणाली, “�� ������ ���� ���� ���� �� ���� ���, आिण
तु ला कोणीही कशाने बां धले म्हणजे तू शक्तीहीन होशील, ते मला सां ग.” 7 ते व्हा शमशोनाने
ितला सां िगतले , “����������� � ��������� ��� ��� ������� ���������, जर
त्यांनी मला बां धले , तर मी अशक्त होऊन सामान्य मनु ष्यासारखा होईन.” 8 नं तर पिलष्ट ांचे
अिधकारी सात सालपटे जी सु कली नव्हती, अशी ते घे ऊन दलीलाकडे आले , आिण ितने त्यास
त्यांनी बां धले . 9 ते व्हा ितच्या आतल्या खोलीत गु प्तपणे माणसे दबा धरून बसली होती, आिण
ितने त्यास म्हटले , “������, पिलष्टी तु जवर चालून आले आहे त!” ����� ������
��� ������ ���� ����� ������ ����� ���� ��� ����������� ���� ���
������� ������ ����� �������. आिण त्याच्या बळाचे रहस्य त्यांना समजू शकले
नाही. 10 दलीला, शमशोनाला म्हणाली, “����, तु म्ही मला फसवले आिण माझ्याशी लबाडी
केली. तु मच्यावर कशाने मात करता ये ईल ते , मी िवनं ती करते , मला सां ग.” 11 ते व्हा त्याने
ितला सां िगतले , “�� ��� ����� ������ ����� ��� ����� ������� �� �������
��� ������, तर मी अशक्त होऊन सामान्य मनु ष्यासारखा होईन.” 12 ते व्हा दलीलाने नवे
दोर घे ऊन त्याने त्यास बां धले , आिण त्यास म्हटले , “������, पिलष्टी तु झ्यावर चालून आले
आहे त.” ������ �� ������ ����� ��� ���� ���� ����. परं तु शमशोनाने त्याच्या
दं डाला बां धले ले दोर धाग्याच्या तु कड ासारखे तोडू न टाकले . 13 दलीला शमशोनाला म्हणाली,
“��������� ������ ��� ���� ��� �������� �������� ��� ��� ����.
तु मच्यावर कशाने मात करता ये ईल, हे मला सां गा.” ������ ������ ���� ��������,
जर तू “������ ���������� ��������� ��� ��� ��������� ������ ���
���� ����������� ������� ���� ������ �� �� ��� ������������ ����.”
14 तो झोपला ते व्हा ितने त्याचे केस िवणकाराच्या फणीमध्ये धाग्यांबरोबर ताणून बां धले आिण
नं तर मागावर िवणले ; आिण ती त्यास म्हणाली, “������, पिलष्टी तु झ्यावर चालून आले त!”
������ �� ������ ������� ���� ���� ��� ������ �������� ��� �
��������� ����� �����. 15 ती त्यास म्हणाली, “����� ����� �� ������ ���
����� ������, मी तु झ्यावर प्रेम करतो, असे तु म्ही कसे म्हणू शकता? तीन वे ळा तु म्ही
माझी थट् टा केली, आिण आपले महान बळ कशात आहे हे मला सां िगतले नाही.” 16 ितने
आपल्या बोलण्याने त्याच्यावर दडपण आणले आिण कटकट करून त्यावर असा दबाव आणला
की, त्यास मरून जावे से वाटू लागले . 17 म्हणून शमशोनाने ितला सवर्काही सां िगतले , आिण
म्हणाला, “������ ���������� ��� ����������� ���� ������ �������
���� ����; कारण मी आपल्या आईच्या गभार्त असल्यापासून दे वाचा नाजीर आहे ; जर माझे
मुं डन झाले , तर माझे बळ मजपासून जाईल, आिण मी अशक्त होऊन इतर मनु ष्यांसारखा होईन.”
18 जे व्हा दलीलाने पािहले त्याने आपले सवर्काही सत्य सां िगतले ते व्हा; ितने पिलष्ट ां च्या
अिधकार्यांस बोलावणे पाठवले म्हणाली, “������ ��, कारण त्याने मला सवर्काही सां िगतले
आहे .” ������ ����������� ������� ������ ���� ���� ���� ���������
����. 19 मग ितने त्यास आपल्या मांडीवर गाढ झोपवले . नं तर ितने मनु ष्यास बोलावून त्याच्या
डोक्याच्या सात बटा कापल्या. ितने त्यास ताब्यात आणण्यास सु रवात केली, आिण त्याचे बळ
त्याच्यातून िनघून गे ले. 20 ती म्हणाली, “�� ������, पिलष्टी तु जवर आले आहे त.” ������
�� ������ ������� ���� ���� ���� �������, मी पिहल्या वे ळेप्रमाणे बाहे र
जाईन आिण अं ग हालवून सु टेल. परं तु परमे श्वराने त्यास सोडले होते , हे त्यास कळले नाही.
21 पिलष्ट ांनी तर त्यास धरून त्याचे डोळे फोडू न टाकले ; नं तर त्यास खाली गज्जात ने ऊन
िपतळे च्या बे ड ांनी जखडले . मग तो बं िदशाळे त धान्य दळीत असे . 22 तथािप त्याचे मुं डन
झाल्यांनतर त्याच्या डोक्याचे केस पु न्हा वाढू लागले .
6

*
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मग पिलष्ट ांचे अिधकारी आपला दे व दागोन याच्यासाठी मोठा यज्ञ अपर्ण करावयास
एकत्र जमले ; कारण ते म्हणाले , “������ ������ ���� ����� ����� ������ ����
���� ���.” 24 ते व्हा लोकांनी त्यास पाहन
ू त्यां च्या दे वाची स्तु ती केली; त्यांनी असे म्हटले
की, “������ ������, जो आमचा शत्रू त्याच्यावर, िवजय िमळवला आहे आिण दे शात
आमचा नाश करणारा, ज्याने आमच्यातल्या पु ष्कळांना मारले , त्यास आमच्या दे वाने आमच्या
हाती िदले आहे .” 25 आिण ते जे व्हा आनं द साजरा करत होते ते व्हा ते म्हणाले , “������
�������� �����, म्हणजे तो आमची करमणूक करील.” ������ ������� ��������
������������� ������ �������, आिण तो त्यां च्यापु ढे थट् टेचे पात्र झाला, आिण
त्यांनी त्यास खांबां च्या मध्ये उभे केले होते . 26 शमशोन त्याचा हात धरणार्या मु लाला म्हणाला,
“���� �������� ���� �������� ���� ���, ते मी चाचपावे म्हणून तू मला त्यांजवळ
ने , म्हणजे मी त्याच्यावर टे केन.” 27 ते सभागृ ह तर पु रुषांनी व िस्त्रयांनी भरले ले होते , आिण
पिलष्ट ांचे सवर् अिधकारी ते थे होते ; सु मारे तीन हजार स्त्री-पु रूष गच्चीवरून शमशोनाची गं मत
पाहत होते . 28 ते व्हा शमशोनाने परमे श्वर दे वाला हाक मारीत म्हटले , “�� ����� ����,
कृपाकरून माझी आठवण कर, आिण हे दे वा, या वे ळेस एकदाच मात्र कृपा करून मला बळकट कर;
म्हणजे मी आपल्या दोन डोळ्यां िवषयी पिलष्ट ांचा एकदम सूड उगवून घे ईन.” 29 नं तर ज्या दोन
मधल्या खांबां वर ते सभागृ ह उभे रािहले ले होते , आिण ज्यांचा त्यास आधार होता, त्यां च्यातला एक
शमशोनाने आपल्या उजव्या हाताने आिण दुसरा आपल्या डाव्या हाताने धरला. 30 ते व्हा शमशोन
म्हणाला, “�������������� ����� ������ ��� ����!” �� ������ ���� ��
������ �� ���� �����, आिण ते सभागृ ह त्या अिधकार्यां वर व त्यातल्या सवर् लोकां वर
पडले . अशा रीतीने तो िजवं त असताना त्याने िजतके मारले होते , त्यांपेक्षाही त्याच्या मरणाच्या
वे ळी त्याने जे मारले ते अिधक होते . 31 नं तर त्याचे भाऊ व त्याच्या िपत्याचे घरचे सवर् लोक यांनी
खाली जाऊन त्यास उचलून आणले , आिण त्यास ने ऊन सरा व अष्टावोल यामध्ये त्याचा िपता
मानोहा याच्या कबरे त पु रले ; त्याने तर वीस वष इस्राएलाचा न्याय केला होता.

17
1 एफ् राइमाच्या डोंगराळ प्रदे शात एक मनु ष्य होता;

त्याचे नाव मीखा. 2 आिण त्याने आपल्या
*
आईला म्हटले , “�� ������ ����� �������� ���� ����������� ����� ����
����,” ��� �������� �� ��� �������� ����, आिण तो मी ऐकला! पाहा ती रुप्याची
नाणी माझ्याजवळ आहे त; मीच ती चोरून घे तली होती. त्याची आई म्हणाली, “������ ����,
परमे श्वर तु ला आशीवार्द दे वो!” 3 मग त्याने ती अकराशे शे केल रुप्याची नाणी आपल्या आईला
परत िदली; ते व्हा त्याच्या आईने म्हटले , “�� ������ �������� ����� ����� ������
� ���� ������ ������ ���������� ������ ������ �� ���� ����������
����� ������ ����� ����. तर आता मी ही तु ला परत दे ते.” 4 त्याने ती रुप्याची नाणी
आपल्या आईला परत िदल्यावर त्याच्या आईने दोनशे शे केल रुपे घे ऊन ते सोनाराला िदले , आिण
त्याने त्याची कोरीव व ओतीव मूतीर् केली. नं तर ती मीखाच्या घरी ठे वली. 5 मीखा या मनु ष्याचे एक
मूतीर्चे दे वघर होते , आिण त्याने याजकाचे एफोद व कुलदे वता केल्या होत्या; आणखी त्याने आपल्या
एका मु लाचे याजक म्हणून समपर्ण केले होते . 6 त्या िदवसात इस्राएलावर कोणी राजा नव्हता;
प्रत्ये काने आपापल्या िदसण्यात जे योग्य, ते केले . 7 ते व्हा यहद
ू ातील बे थले हेमातला यहद
ू ी
घराण्यातला तरुण ले वी ते थे आपले कतर्व्य पार पाडत राहत होता. 8 नं तर तो मनु ष्य यहद
ू ातल्या
बे थले हेम नगरातून िनघाला, आपल्याला राहण्यास कोठे जागा िमळे ल ते शोधू लागला. प्रवास
करत तो एफ् राइमाच्या डोंगराळ प्रदे शात मीखाच्या घरापयर्ंत आला. 9 मग मीखा त्यास म्हणाला,
“�� ����� ����?” ������ �� ������ ����� �������, “�� ������������
*
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����� ���� ���; आिण मला राहण्यासाठी जागा िमळावी म्हणून मी प्रवास करत आहे .”
10 ते व्हा मीखा त्यास म्हणाला, “�� ����������� ���� ��� ���� �������� � ����
��� ��. म्हणजे मी तु ला प्रती वषीर् दहा रुप्याची नाणी† व एक पोशाख व तु झे अन्न दे ईन.
मग तो ले वी आत गे ला.” 11 तो ले वी त्या मनु ष्याबरोबर राहायला तयार झाला, आिण तो तरुण
त्याच्याजवळ त्याच्या एका पु त्रासारखा झाला. 12 आिण मीखाने त्या ले वीला पिवत्र कतर्व्य
करण्यास वे गळे केले , आिण तो तरुण त्याचा याजक झाला आिण तो मीखाच्या घरी रािहला. 13 नं तर
मीखा बोलला, “��� ��� ���� ��, परमे श्वर माझे चां गले करील, कारण हा ले वी माझा याजक
झाला आहे .”

18
1

त्या िदवसात इस्राएलावर कोणी राजा नव्हता, आिण त्या िदवसात दानाचा वं श वस्ती
करण्यासाठी आपले वतन िमळवायाला पाहत होता; कारण त्या िदवसापयर्ंत त्यास इस्राएलाच्या
वं शांमध्ये वतनातला भाग िमळाला नव्हता. 2 दानाच्या लोकांनी आपल्या सगळ्या वं शातून, सरा
व अष्टावोल यांतन
ू अनु भवी असे पाच शूर योद्धे पु रुष िनवडू न त्यांना दे शाची टे हळणी व पाहणी
करण्यासाठी पाठवले ; ते व्हा त्यांनी त्यांना सां िगतले , जा आिण तो दे श पाहा. मग ते एफ् राइमाच्या
डोंगराळ प्रदे शात मीखाच्या घरापयर्ंत आले आिण त्यांनी रात्र ते थे घालवली. 3 ते मीखाच्या
घराजवळ होते , ते व्हा त्यांनी त्या तरुण ले व्याचा शब्द ओळखला; यास्तव ते ितकडे वळू न त्यास
बोलले , “���� ���� ���� ����? आिण तू या िठकाणी काय करतोस? तू ये थे का आहे स?”
4 तो त्यांना म्हणाला, “������ ���������� �� ���� ���� �� ��� ���, आिण मला
मोलाने िनयु क्त केले आिण मी त्याचा याजक झालो आहे .” 5 ते व्हा त्यांनी त्यास म्हटले , “��
���� ���� ������ ����� ����� ��, आम्ही जो प्रवास करत आहोत तो सफल होईल
िकंवा नाही.” 6 ते व्हा तो याजक त्यांना बोलला, “������ ������� ��; ज्या मागार्ने तु म्हाला
जायचे आहे , त्यामध्ये परमे श्वर दे व तु मचे मागर्दशर्न करील.” 7 मग ती पाच माणसे िनघाली आिण
लईश ये थे आली, आिण त्यांनी पािहले की; ज्या प्रकारे सीदोनी अबािधत व सु रिक्षत राहत होते ;
तसे च त्यामध्ये राहणारे लोक हे ते थे सु रिक्षत आहे त. आिण दे शात त्यांना कशा प्रकारे ही त्रास
दे णारा िकंवा त्यां च्यावर अिधकार गाजवणारा एकही जण ते थे नव्हता. ते सीदोन्यांपासून फार दरू
राहत होते , आिण त्यांचे कोणाबरोबरही व्यावहारीक सं बंध नव्हते . 8 नं तर ते सरा व अष्टावोल ते थे
आपल्या वं शाजवळ आले ; ते व्हा त्यां च्या नाते वाईकांनी त्यांना िवचारले , “����� ����� ���
���?” 9 ते म्हणाले , “���! आपण त्यां च्यावर हल्ला करू! कारण आम्ही तो दे श पािहला आिण
तो फार चां गला आहे . तु म्ही काहीच करणार नाही का? तु म्ही तो दे श िजं कण्यासाठी आिण त्यावर
चढाई करून ताब्यात घे ण्यासाठी कंटाळा करू नका. 10 तु म्ही ते थे जाल, ते व्हा ‘����� ����
�������� ����’ ��� ����� �������� �������� ���, तसे च त्यांचा दे श िवस्तीणर्
आहे . दे वाने ते तु म्हाला िदले आहे त. ती जागा अशी आहे की पृ थ्वीवरील कोणत्याही गोष्टीची
उणीव ते थे नाही.” 11 मग ते थन
ू , म्हणजे सरा व अष्टावोल यांतन
ू दानाच्या कुळातले सहाशे पु रुष
लढाईसाठी शस्त्रे घे ऊन िनघाले . 12 ते व्हा त्यांनी जाऊन यहद
ू ातल्या िकयार्थ-यारीम जवळ तळ
िदला; यास्तव आजपयर्ंत त्या िठकाणाला महाने -दान, दानाची छावणी असे म्हणतात; ते िकयार्थयारीमाच्या पिश्चमे स आहे . 13 मग ते ते थन
ू पु ढे एफ् राइमाच्या डोंगराळ प्रदे शात गे ले आिण
मीखाच्या घरापयर्ंत आले . 14 ते व्हा जी पाच माणसे लईश प्रदे श हे रावयास गे ली होती, त्यांनी
आपल्या नाते वाईकांना असे सां िगतले की, “�� �������� ������� ���� � ��������,
आिण कोरीव मूतीर् व ओतीव धातूची मूतीर् आहे त; हे तु म्हाला माहीत आहे काय? तर आता काय
करायचे ते तु म्ही ठरवा.” 15 मग त्यांनी ितकडे वळू न मीखाच्या घरी त्या तरुण ले व्याच्या घरात
†
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जाऊन त्याचे क्षे मकुशल िवचारले .
माणसे आपल्या लढाईची
शस्त्रे घे ऊन प्रवे शद्वाराशी उभी रािहली. 17 आिण जी पाच माणसे दे श हे रायला गे ली होती,
त्यांनी आत िशरून, ती कोरीव मू ीर्, एफोद, कुलदे वता व ओतीव मूतीर् घे तली; त्या वे ळी तो याजक
शस्त्रसज्ज असणार्या सहाशे मनु ष्यांबरोबर दरवाजापु ढे उभा होता. 18 तर त्यांनी मीखाच्या घरात
जाऊन ती कोरीव मूतीर् व ते एफोद व ते कुलदे वता व ती ओतीव धातूची मूतीर् घे तली असता,
तो याजक त्यांना म्हणाला, “������ �� ��� ��� ����?” 19 त्यांनी त्यास म्हटले , “��
���� ����! आपला हात आपल्या तोंडावर ठे व व आमच्याबरोबर चल, आिण आमचा बाप व
आमचा याजक हो. एका मनु ष्याचा याजक होऊन राहणे बरे की एका वं शाचा, आिण इस्राएलाच्या
कुळाचा याजक व्हावे हे बरे ? कोणते बरे ?” 20 ते व्हा त्या याजकाच्या मनास आनं द झाला; यास्तव
तो, ते एफोद व ते कुलदे वता व ती कोरीव मूतीर् घे ऊन त्या लोकांबरोबर गे ला. 21 अशा रीतीने ते
ते थन
ू वळले आिण दरू गे ले. लहान मु लेबाळे , गु रे ढोरे व त्यांची मालम ा ते आपल्यापु ढे घे ऊन
चालले . 22 मीखाच्या घरापासून ते बरे च अं तर दरू गे ल्यावर, ज्यांची घरे मीखाच्या घराजवळ
होती, त्यांनी माणसे एकत्र बोलावली आिण ते दान वं शाच्या लोकां च्या पाठीस लागले . 23 त्यांनी
दान वं शाच्या लोकांस हाक मारली; ते व्हा ते मागे वळू न मीखाला म्हणाले , “���� ��� ����
������ �� ������ ���� ����.” 24 तो म्हणाला, “�� ������ ��� ������ �����
��� ������ ������� ������ ���� �����, आिण आता मला दुसरे काही रािहले आहे
काय? तर तु ला काय झाले हे तु म्ही मला कसे िवचारू शकता?” 25 मग दान वं शाच्या लोकांनी त्यास
म्हटले , “�� ���� ���� �������� ��� ��� ���; नाही तर आमच्यातली फार रागीट
माणसे तु झ्यावर हल्ला करतील, आिण तू व तु झ्या घराण्याला मारून टाकतील.” 26 मग दानाचे
लोक आपल्या मागार्ने गे ले, आिण मीखाने पािहले की आपल्यापे क्षा ते बलवान आहे त, म्हणून तो
माघारी िफरून आपल्या घरी गे ला. 27 मीखाने ज्या मूतीर् केल्या होत्या त्या आिण त्याचा जो याजक
होता, त्यास त्यांनी घे तले ; मग ते लईश नगरास आले . ते थील लोक शांत व िनिश्चं त होते . त्यांना
तलवारीने मारले , आिण नगराला आग लावून जाळले . 28 ते व्हा त्यांना कोणी सोडवणारा नव्हता,
कारण ते सीदोनापासून दरू होते , आिण त्यांचा कोणाशीही व्यवहार नव्हता; ते नगर बे थ-रहोबच्या
खोर्याजवळ होते . दानी लोकांनी ते थे पु न्हा नगर बां धले आिण ते त्यामध्ये रािहले . 29 त्यांनी
आपला पूवर्ज दान, जो इस्राएलाचा एक पु त्र होता त्याचे नाव त्या नगराला िदले , परं तु पिहल्याने
त्या नगराचे नाव लईश होते . 30 नं तर दानाच्या लोकांनी आपल्यासाठी ती कोरीव मूतीर् केली; आिण
मनश्शे चा पु त्र गे षोर्म याचा वं शज योनाथान तो व त्याची मु ले, दे श बं िदवासात जाईपयर्ंत दानाच्या
वं शाचे याजक होते . 31 दे वाचे मं िदर िशलोमध्ये होते , तोपयर्ंत त्यांनी आपल्यासाठी मीखाची कोरीव
मूतीर् जी त्याने केली होती ितची उपासना केली.
16 नं तर दानाच्या वं शातली ती सहाशे

19
1

त्या िदवसात जे व्हा इस्राएलावर कोणी राजा नव्हता, ते व्हा असे झाले की कोणी ले वी
एफ् राइमाच्या डोंगराळ प्रदे शाच्या सवार्ंत दरू च्या भागात राहत होता आिण त्याने आपल्याला
यहद
ू ातील बे थले हेम नगरातील एक स्त्री उपपत्नी करून घे तली होती. 2 परं तु त्याच्या उपपत्नीने
त्यास सोडू न व्यिभचार केला, आिण ती त्यास सोडू न यहद
ू ातील बे थले हेमात आपल्या विडलाच्या
घरी परत गे ली, आिण ते थे चार मिहने रािहली. 3 ते व्हा ितचा पती उठू न ितचे मन वळवून
ितला माघारी आणावे म्हणून गे ला. त्याच्याबरोबर त्याचा नोकर होता व गाढवांची जोडी होती,
ते व्हा ितने त्यास आपल्या विडलाच्या घरात ने ले, आिण त्या मु लीच्या विडलाने त्यास पािहले ,
त्यास भे टून तो आनं िदत झाला. 4 त्याच्या सासर्याने म्हणजे त्या मु लीच्या विडलाने त्यास फार
आग्रह केला; म्हणून तो त्याच्याकडे तीन िदवस रािहला, आिण तो खाऊन िपऊन ते थे वस्तीस
रािहला. 5 मग चौथ्या िदवशी असे झाले की तो सकाळी लवकर उठला आिण तो जायला तयार
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झाला, परं तु त्या मु लीच्या विडलाने आपल्या जावयाला म्हटले , “�� �������� ���������
��������� ���� ��, आिण मग तु म्ही जा.” 6 त्या दोघांनी एकत्र बसून खाणे िपणे केले ;
नं तर त्या मु लीच्या विडलाने म्हटले , “���� ���� �� ���� �� ����� ������� ����
��, आिण चां गली वे ळ घालव.” 7 जे व्हा ले वी जायला उठला, ते व्हा तरुण मु लीच्या विडलाने
त्यास पु न्हा राहण्याचा आग्रह केला, म्हणून त्याने त्याची जाण्याची योजना बदलली आिण
पु न्हा ते थे रात्र घालवली. 8 नं तर पाचव्या िदवशी सकाळी लवकर जायला उठला, “�����
���� �������� ������� ������ �� ������ ������ ���� �� �����������
����.” ������ ���� ������� ���� ����. 9 जे व्हा ले वी, त्याची उपपत्नी व त्याचा
नोकर जायला उठले , ते व्हा त्याचा सासरा त्यास बोलला, “��� ���� ��������� ����
����� ���, तु म्ही आज रात्री ये थेच राहा; पाहा, िदवस थोडाच रािहला आहे , ये थे वस्ती
करून तु मच्या मनाला उल्ल्हास होवो; मग सकाळी उठू न आपल्या मागार्ने आपल्या घरी जा.”
10 परं तु ले वी ती रात्र घालवायला तयार झाला नाही. तो उठला आिण िनघून गे ला, मग यबूस
म्हणजे यरूशले मेच्या जवळ आला; ते व्हा त्याच्याबरोबर खोगीर घातले ल्या गाढवांची जोडी, आिण
त्याची उपपत्नी होती. 11 जे व्हा ते यबूसजवळ होते ते व्हा िदवस फार उतरला होता, म्हणून त्याच्या
नोकराने आपल्या धन्याला म्हटले , “���, आपण बाजूला वळू न यबूसी यां च्या नगराकडे जाऊ
आिण त्यामध्ये रात्र घालवू.” 12 त्याचा धनी त्यास म्हणाला, “�� ���������� ��� �����
��� ����������� ����� ����� ����� ����; तर िगबा ते थवर जाऊ.” 13 ले वीने
आपल्या नोकराला सां िगतले , “��, आपण िगबा िकंवा रामा या नगरांपैकी एका िठकाणी पोहचू
आिण त्यामध्ये रात्र घालवू.” 14 मग ते पु ढे चालत गे ले; आिण बन्यािमनाचा प्रदे श जो िगबा
त्याच्याकडे आल्यावर सूयर् मावळला. 15 ते व्हा िगब्यात वस्ती करायला ते ितकडे वळले , नं तर तो
जाऊन नगराच्या चौकात बसला, परं तु त्यांना रात्री रहावयास कोणी आपल्या घरी घे ऊन गे ला
नाही. 16 परं तु पाहा, सं ध्याकाळी एक म्हातारा मनु ष्य शे तातून आपल्या कामावरून ये त होता;
तोसु द्धा मनु ष्य एफ् राइमाच्या डोंगराळ प्रदे शातला होता, परं तु िगब्यात उपरा होता आिण त्या
िठकाणातली माणसे बन्यािमनी होती. 17 त्याने तर आपली दृष्टी लावून नगराच्या चौकात तो
वाटसरू मनु ष्य पािहला; ते व्हा तो म्हातारा मनु ष्य म्हणाला, “�� ���� ��� ����? तू कोठू न
आला आहे स?” 18 ते व्हा तो त्यास म्हणाला, “����� ��������� ������������ ���
����, आिण आम्हां ला एफ् राइमाच्या डोंगराळ प्रदे शाच्या पलीकडच्या बाजूस जायचे आहे ;
ते थला मी आहे ; यहद
ू ातील बे थले हेम ये थे गे लो होतो, आिण मला परमे श्वर दे वाच्या मं िदराकडे
जावयाचे आहे ; परं तु कोणी मला त्यां च्या घरात घे त नाही. 19 आमच्या गाढवांसाठी वै रण व
दाणाही आहे , आिण माझ्यासाठी व तु झ्या दासीसाठी आिण तु झ्या से वकाच्या बरोबर जो तरुण
नोकर आहे त्याच्यासाठी भाकर व द्राक्षरसही आहे , कोणत्याही गोष्टीची उणीव नाही.” 20 ते व्हा
त्या म्हातार्या मनु ष्याने त्यास अिभवादन केले , “����������� ����� ���! मी तु झ्या
सवर् गरजांची काळजी घे ईन. फक्त चौकात रात्र घालवू नको.” 21 ते व्हा त्या मनु ष्याने ले वीला
आपल्या घरी ने ले, आिण गाढवास वै रण िदली, नं तर त्यांनी आपले पाय धु ऊन खाणे िपणे केले . 22 ते
आनं दात वे ळ घालवत असताना, त्या नगरातले दुष्ट लोक, “����� ����� ��� ������
�����, त्या म्हातार्या घरधन्याला म्हणू लागले की, जो मनु ष्य तु झ्या घरात आला आहे , त्यास
तू बाहे र काढ, म्हणजे आम्ही त्याच्याबरोबर समागम करू.” 23 मग तो मनु ष्य, त्या घराचा धनी
बाहे र त्यां च्याजवळ जाऊन त्यांना बोलला, “����, माझ्या भावांनो मी िवनं ती करतो अशी
वाईट गोष्ट करू नका; हा मनु ष्य माझ्या घरी पाहुणा म्हणून आला आहे , तर तु म्ही हा दुष्टपणा
करू नका. 24 पाहा, माझी कुमारी कन्या व याची उपपत्नी ये थे आहे त. मी ितला आता बाहे र
आणतो; मग तु म्ही ितची अब्रू घ्या व तु म्हाला जे बरे वाटते तसे तु म्ही ितच्याशी करा; परं तु
या मनु ष्याशी असे दुष्टाईचे कृत्य करू नका.” 25 तथािप ती माणसे त्याचे ऐकायला तयार झाली
नाहीत; ते व्हा त्या मनु ष्याने आपली उपपत्नी घे ऊन आिण बाहे र त्यां च्याजवळ आणली. मग त्यांनी
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ितच्यासोबत कुकमर् केले आिण सारी रात्र वाईट रीतीने वागवले आिण पहाट झाली असता ितला
सोडले . 26 ते व्हा पहाटे च्या वे ळेस ती स्त्री ये ऊन जे थे आपला धनी होता, त्या मनु ष्याच्या घराच्या
दाराजवळ उजे ड होईपयर्ंत पडू न रािहली. 27 जे व्हा सकाळी ितच्या धन्याने उठू न घराची दारे
उघडली, आिण आपल्या मागार्ने जायला तो बाहे र िनघाला; तर पाहा, ती त्याची उपपत्नी घराच्या
दाराजवळ पडले ली आिण ितचे हात उं बरठ ावर होते . 28 ते व्हा ले वीने ितला म्हटले , “��, म्हणजे
आपण जाऊ.” ����� ���� ����� ���� ����; नं तर तो पु रुष ितला गाढवावर घालून
िनघाला आिण आपल्या िठकाणी गे ला. 29 मग आपल्या घरी पोहचल्यावर त्याने सु री घे तली,
आिण आपल्या उपपत्नीला घे ऊन कापले , ितचा एकएक अवयव कापून बारा तु कडे केले , आिण ते
इस्राएलाच्या प्रत्ये क िठकाणी पाठवून िदले . 30 ज्या प्रत्ये काने ते पािहले , त्यांनी म्हटले , “����
������� ������� ��� ������ ���, त्या िदवसापासून आजपयर्ंत यासारखी गोष्ट घडली
नाही, आिण कधी दृष्टीस पडली नाही; यािवषयी तु म्ही िवचार करा! आम्हां ला सल्ला द्या! काय
करावे ते आम्हां ला सां गा!”

20
दान प्रदे शापासून बै र-शे बा शहरापयर्ंतचे व िगलाद दे शातले सवर् इस्राएली लोक बाहे र
आले आिण ते एक मनाचे होऊन परमे श्वराजवळ िमस्पा ये थे एकत्र जमा झाले . 2 इस्राएलाच्या
सवर् वं शां च्या लोकांचे पु ढारी, यांनी दे वाच्या लोकां च्या मं डळीत आपले स्थान घे तले , सु मारे चार
लाख पायदळ, जे तलवारीने लढण्यास तयार होते . 3 आता बन्यािमनी लोकांनी ऐकले की, इस्राएल
लोक िमस्पात नगरात जमले आहे त. ते व्हा इस्राएलाचे लोक म्हणाले , “�������� �����, ही
वाईट गोष्ट कशी घडली?” 4 तो ले वी, ज्याच्या पत्नीचा खून झाला होता ितच्या पतीने उ र
दे ऊन म्हटले , “�� ��� ���� ������� ������������� ���������� ���� ����
����� ������������ ���� �����. 5 िगबातल्या लोकांनी रात्री माझ्यावर हल्ला
करण्यासाठी घराच्या सभोवताली वे ढा िदला आिण मला मारण्याचा त्यांचा हे तू होता. त्यांनी
माझ्या उपपत्नीवर बलात्कार केला आिण ती मरण पावली. 6 मी आपल्या उपपत्नीला घे ऊन
ितच्या शरीराचे तु कडे तु कडे केले , आिण ते इस्राएलाच्या वतन भागातील सवर् प्रांतांत पाठवले .
कारण, त्यांनी इस्राएलात दुष्टपणा आिण बलात्कार केला आहे . 7 आता तु म्ही, सवर् इस्राएली
लोकांनो, बोला आिण तु मचा सल्ला द्या आिण याकडे लक्ष द्या.” 8 सवर् लोक एक मन होऊन एकत्र
उठले आिण ते म्हणाले , “��������� ������ ������ ������� ����� ���� ���
���� ������ ��� ������ ����. 9 परं तु आता आम्ही िगब्याचे हे असे करणार आहोत.
आम्ही िचठ् ठ ा टाकू न मागर्दशर्न घे तल्यावर हल्ला करायचे ठरवू. 10 आम्ही इस्राएलाच्या सवर्
वं शांतन
ू शं भरातली दहा माणसे व हजारातून शं भर, व दहा हजारातून एक हजार, इतकी माणसे
िनवडू . ती या लोकांसाठी अन्नसामग्री आणतील, म्हणजे मग ते जाऊन बन्यािमनाच्या िगब्याने
इस्राएलात जे दुष्टपण केले , त्यानु सार त्यांना िशक्षा करतील.” 11 मग इस्राएलातले सवर् सै न्य
एका उद्दे शाने एकत्र ये ऊन त्या नगरािवरुद्ध जमले . 12 ते व्हा इस्राएल लोकांनी बन्यािमनाच्या
सवर् वं शांत माणसे पाठवून िवचारले , “������������ �� ��� ������� ���� ���?
13 तर आता तु म्ही िगब्यां तली जे दुष्ट लोक आहे त ते आम्हां ला काढून द्या, म्हणजे आम्ही त्यांना
जीवे मारू आिण इस्राएलातून दुष्टाई पूणर्पणे काढून टाकू .” ����� ��������� �������
���� ������ �������� ��� ����� ���� ����. 14 आिण बन्यािमनी लोक इस्राएली
लोकां िवरुद्ध लढावयास आपल्या नगरांतन
ू िगब्याजवळ जमा झाले . 15 त्या िदवशी बन्यािमनी
लोकांनी आपल्या नगरांतन
ू तलवारीने लढाई करण्याचे िशक्षण घे ऊन तयार झाले ले सव्वीस हजार
सै न्य बरोबर घे तले ; त्यामध्ये िगब्यात राहणार्या त्या सातशे िनवडक पु रुषांची भर घातली.
16 त्या सवर् लोकां तले हे सातशे िनवडले ले पु रुष डावखु रे होते ; त्यां च्या प्रत्ये काचा गोफणीच्या
1 नं तर
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गोट ाचा ने म एक केसभर दे खील चु कत नसे .
सोडू न, एकंदर इस्राएली सै न्य चार
लाख माणसे , तलवारीने लढण्याचे िशक्षण घे ऊन तयार झाले ले होते . ते सवर् लढाऊ पु रुष होते .
18 मग इस्राएल लोक उठू न बे थेलापयर्ंत गे ले, आिण त्यांनी दे वापासून सल्ला िवचारला. त्यांनी
िवचारले , “��������� ������� ������ ��������� ��������� ���� ����?”
�������� ������ ��������, “������� ��������� ����.” 19 इस्राएली
लोक सकाळी उठले आिण त्यांनी िगब्यासमोर लढाईची तयारी केली. 20 मग इस्राएली सै न्य
बन्यािमन्यां िवरुद्ध लढायला बाहे र गे ले, त्यांनी त्यां च्या िवरुद्ध िगबा या िठकाणी लढाईची
व्यूहरचना केली. 21 ते व्हा बन्यािमनी सै न्याने िगब्यातून िनघून आिण त्या िदवशी इस्राएली
सै न्यातील बावीस हजार मनु ष्यांना मारले . 22 तथािप इस्राएली सै न्याने पु न्हा शक्तीशाली होऊन
जे थे त्यांनी पिहल्या िदवशी लढाई लावली होती, त्या िठकाणीच व्यूहरचना केली. 23 आिण
इस्राएली लोक वर गे ले आिण परमे श्वरासमोर सं ध्याकाळपयर्ंत रडले . आिण त्यांनी परमे श्वरास
िवचारले , “���� ���� �������� ������ ������� ������� �� ������ ����
���?” �������� �������, “����������� ����� ���.” 24 म्हणून दुसर्या
िदवशी इस्राएली सै न्य बन्यािमनी सै न्यािवरुद्ध चालून गे ले. 25 दुसर्या िदवशी, बन्यािमनी लोक
िगब्यातून त्यां च्यािवरुद्ध बाहे र आले , आिण त्यांनी इस्राएली सै न्यातील अठरा हजार मनु ष्यांना
मारले , हे सवर् तलवारीने लढाईचे िशक्षण घे तले ले होते . 26 नं तर सवर् इस्राएली सै न्य आिण सवर्
लोक चढून बे थेल ये थे गे ले आिण रडले , आिण त्यांनी ते थे परमे श्वर दे वासमोर बसले . त्यांनी
त्या िदवशी सं ध्याकाळपयर्ंत उपास केला, आिण परमे श्वरास होमापर्ण व शां त्यपर्णे अपर्ण केले .
27 आिण इस्राएली लोकांनी परमे श्वर दे वाला िवचारले , कारण त्या िदवसात दे वाच्या कराराचा
कोश ते थे होता. 28 आिण अहरोनाचा पु त्र एलाजार याचा पु त्र िफनहास त्या िदवसात त्याची
से वा करत होता. “����� ���� ���� �������� ������ ������������ �������
��� ���� ��� ����� �������?” ������ �������� ��� �������, “������
���� ��; कारण उद्या मी तु म्हाला त्यांचा पराजय करण्यास मदत करीन.” 29 मग इस्राएल
लोकांनी िगब्याच्या भोवताली गु प्तस्थळी माणसे ठे वली. 30 मग ितसर्या िदवशी इस्राएली
लोक बन्यािमनाच्या लोकां िवरुद्ध लढले , आिण पूवीर्प्रमाणे त्यांनी िगब्याजवळ व्यूहरचना केली.
31 ते व्हा बन्यामीनी लोक गे ले आिण इस्राएल लोकां िवरूद्ध लढले आिण त्यांना नगरापासून काढून
घे ऊन दरू ने ण्यात आले . त्यांनी काही लोकांस मारण्यास सु रवात केली. त्यातला एक रस्ता
बे थेलास आिण दुसरा िगब्याकडे जातो, त्यामध्ये इस्राएलांपैकी सु मारे तीस पु रुष शे तात त्यांनी
मारले ; 32 बन्यािमनी लोकांनी म्हटले , “������� ����� ���� ���, आिण पिहल्यासारखे ते
आमच्यापु ढून पळू न जात आहे त.” ����� �������� ����� �������, “��� ����
��� ��� ������� ��������� ������� ����� ��� ����� ���.” 33 सवर्
इस्राएली सै न्य त्यां च्या जागे वरून उठले आिण त्यांनी बआल-तामार ये थे लढाईसाठी व्यूहरचना
केली. नं तर जे इस्राएली सै न्य गु प्तस्थळीं लपून बसले होते ते आपल्या जागे वरून, मारे िगबा
ये थन
ू अचानक उठले . 34 सवर् इस्राएलातले िनवडले ले दहा हजार पु रुष िगब्यापु ढे आले आिण
भयं कर लढाई झाली, तथािप बन्यािमन्यांना समजले नव्हते की, आप ी आपल्याजवळ ये ऊन
ठे पली आहे . 35 ते व्हा परमे श्वर दे वाने बन्यािमनाला इस्राएलापु ढे परािजत केले . त्या िदवशी
बन्यािमन्यांचे पं चवीस हजार शं भर पु रुष मारले गे ले. त्या सवार्न
ं ा तलवारीने लढण्याचे िशक्षण
दे ण्यात आले होते . 36 बन्यािमनी लोकांनी पािहले की आपण परािजत झालो आहोत. हे असे
झाले की इस्राएली मनु ष्यांनी िगब्यावर जे दबा धरून ठे वले होते , त्यांचा भरवसा धरला म्हणून
ती बन्यािमनी मनु ष्यांपुढून बाजूला झाली. 37 नं तर दबा धरून बसणारे उठले आिण पटकन ते
िगब्यात गे ले आिण त्यांनी त्यां च्या तलवारीने नगरात राहणार्या प्रत्ये काला ठार मारले . 38 आता
दबा धरणारे आिण इस्राएली सै न्यात सांकेितक खूण ठरली होती की त्यांनी नगरातून उं च धु राचा
उं च लोळ चढवावा. 39 आिण इस्राएली सै न्य लढाईत मागे िफरू लागले ; आता बन्यािमन्याने
17 बन्यािमनी
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हल्ल्याला सु रवात केली आिण इस्राएलांतली सु मारे तीस माणसे मारली. आिण त्यांनी म्हटले ,
“�������� �������� ��������� �� ���������� ������ �����.” 40 परं तु
नगरातून धु राचा लोळ उं च चढू लागला, ते व्हा बन्यािमन्यांनी आपल्या पाठीमागे वळू न पािहले
आिण सं पण
ू र् नगरातून धु राचा लोळ आकाशात चढत असल्याचे त्यांना िदसले . 41 नं तर इस्राएली
सै न्य मागे उलटू न त्यां च्यावर हल्ला चढवला. बन्यािमनी माणसे फार घाबरली, कारण त्यांनी
पािहले की, आपल्यावर अिरष्ट आले आहे , हे त्यां च्या लक्षात आले . 42 यास्तव ते इस्राएलाच्या
सै न्यापु ढून रानाच्या वाटे ने िनसटू न पळाले ; तथािप लढाईने त्यांना गाठले . इस्राएलाच्या सै न्याने
बाहे र ये ऊन, जे थे कोठे ते गावातून बाहे र िनघाले होते ते थे त्यांना मारले . 43 त्यांनी बन्यािमन्यांना
चोहोकडू न वे ढले आिण नोहा ये थपासून ते त्यां च्या पाठीस लागले ; त्यांनी िगब्यासमोर पूवकडे
त्यांना पायदळी तु डवून मारले . 44 बन्यािमनातले अठरा हजार सै िनक मारले गे ले; ती सवर् माणसे
लढाईत पटाईत होती. 45 जे मागे िफरले ते रानात िरम्मोन खडकाकडे पळू न गे ले. तथािप त्यांनी
त्यातले पाच हजार पु रुष रस्त्यावर वे चन
ू मारले , आिण िगदोमापयर्ंत त्यांचा पाठलाग करून त्यातले
दोन हजार पु रुष आणखी मारले . 46 त्या िदवशी बन्यािमनातले जे सवर् पडले ते तलवारीने लढाईचे
िशक्षण घे तले ले आिण अनु भवी असे पं चवीस हजार पु रुष होते ; ते सवर् लढाईत प्रिसद्ध शूर लोक
होते . 47 परं तु सहाशे पु रुष िफरून रानात िरम्मोन खडकावर पळू न गे ले. आिण ते िरम्मोन खडकावर
चार मिहने रािहले . 48 नं तर इस्राएली सै न्यांनी मागे िफरून बन्यािमनी लोकां वर हल्ला केला
आिण नगरातली सवर् माणसे व गु रे ढोरे आिण जे काही त्यांना सापडले ती प्रत्ये क गोष्ट त्यांनी
तलवारीने मारली, आिण त्यां च्या मागार्तील प्रत्ये क नगर त्यांनी आग लावून जाळू न टाकले .

21
1 आता इस्राएली मनु ष्यांनी िमस्पात अशी शपथ वािहली होती की, “��������� ������
������ ���� ����������� ��������� ����� ����.” 2 नं तर लोक बे थेल नगरास
गे ले आिण सं ध्याकाळपयर्ंत दे वापु ढे बसून रािहले , आिण मोठ ाने आवाज करून फार दु:खाने
रडले . 3 ते मोठ ाने म्हणाले , “�� ������������ ���� ���������, इस्राएलात असे
का झाले की आज इस्राएलातून एक वं श नाहीसा झाला आहे .” 4 नं तर दुसर्या िदवशी लोकांनी
पहाटे स लवकर उठू न ते थे वे दी बां धली, आिण होमापर्ण व शां त्यपर्ण यज्ञ केले . 5 इस्राएली
लोक म्हणाले , सवर् इस्राएली वं शांतला जो कोणी मं डळीत परमे श्वराजवळ चढून आला नाही,
असा कोण आहे ? कारण जो कोणी परमे श्वराजवळ िमस्पात चढून आला नाही. त्यािवषयी
अशी महत्त्वाची शपथ केली होती की, “�� �������, जे कोणी आले नाहीत त्यांना अवश्य
िजवे मारावे .” 6 इस्राएलाच्या लोक आपला भाऊ बन्यामीन यािवषयी कळवळा करून म्हणाले ,
“�� ����������� �� ��� ����� ���� ���; 7 जे उरले ले आहे त त्यां च्यासाठी कोण
पत्नीची तरतूद करील? कारण आम्ही परमे श्वराजवळ शपथ वािहली की, आम्ही आपल्या
मु लींपै की कोणीही त्यांना लग्नासाठी दे णार नाही.” 8 त्यांनी म्हटले , इस्राएलाच्या वं शांतला
जो कोणी “������� �������� ���� ��� ���� ��� ����; असा कोण आहे ?”
������ ����� ��������� ������ ������ ��� ������ �� ������� ����.
9 कारण लोकांची मोजणी घे तली गे ली, ते व्हा पाहा, याबे श िगलादात राहणार्यांपैकी कोणीही
ते थे आला नव्हता. 10 मं डळीने शूर असे बारा हजार पु रुष सूचना दे ऊन याबे श िगलादाकडे
पाठवले , “��� ������ ���� ����������� ����� ��� ��� ����������� �
��������������� �������� ����. 11 हे करा, तु म्हाला जे करायचे ते हे च की सवर्
पु रुष आिण िजचा पु रुषाशी लैं िगक सं बंध आला आहे ती प्रत्ये क स्त्री, त्यांचा नाश करावा.”
12 ते व्हा याबे श िगलादाच्या राहणार्यां मध्ये ज्यांचा पु रुषाशी सं बंध आला नव्हता, अशा चारशे
कुमारी त्यांना िमळाल्या आिण त्यांनी त्यांना कनान दे शात िशलो छावणीत आणले . 13 ते व्हा सवर्
मं डळीने िरम्मोन खडकावर जे बन्यािमनी लोक राहत होते त्यां च्याकडे िनरोप पाठवून त्यां च्याशी
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14 ते व्हा बन्यािमनी माघारी आले , आिण त्यांनी याबे श िगलादातल्या िस्त्रया

शांतीचे बोलणे केले .
त्यांना पत्नी करून िदल्या; परं तु त्या सवार्न
ं ा त्या पु रल्या नाहीत. 15 लोकांस बन्यािमनािवषयी
दु:ख वाटले . कारण की, परमे श्वराने इस्राएलाच्या वं शांत फाटाफू ट केली होती. 16 यास्तव
मं डळीच्या वडीलांनी म्हटले , जे उरले ले त्यांना पत्नी िमळण्यािवषयी आम्ही काय करावे ? कारण
त्यांनी “��������� ����������� ����� ����� ����.” 17 आणखी त्यांनी म्हटले ,
इस्राएलापासून एक वं श नाश होऊ नये , “������ ������������� �����������
��� ������. 18 आम्ही आपल्या कन्ये तन
ू त्यांना िस्त्रया करून दे ऊ शकत नाही. कारण
इस्राएलाच्या लोकांनी अशी शपथ वािहली होती की, जो बन्यािमनाला पत्नी करून दे तो, तो
शािपत होईल.” 19 नं तर ते म्हणाले , “����� ���������� �������� ��������
������� �� ����, ते बे थेलच्या उ रे स, जो रस्ता बे थेलापासून शखे मास चढून जातो, त्याच्या
पूवकडे आिण लबानोच्या दिक्षणे स आहे .” 20 त्यांनी बन्यािमनी लोकांस अशी आज्ञा िदली की,
“������ ������������������ �� ��� ���� ����. 21 मग जे व्हा िशलोतल्या
मु ली नाचायला िनघतील, ते व्हा तु म्ही द्राक्षमळ्यांतन
ू बाहे र िनघून प्रत्ये काने आपल्यासाठी
िशलोतल्या कन्ये तन
ू पत्नी करून घ्यावी, आिण मग बन्यािमनाच्या दे शास परत मागे जावे .
22 जे व्हा त्यांचे वडील िकंवा त्यांचे भाऊबं द एक होऊन आमच्याजवळ िनषे ध करण्यास ये तील,
ते व्हा आम्ही त्यांना सां ग,ू तु म्ही त्यांना राहू द्या, आमच्यावर कृपा करा! कारण लढाईत आम्हां ला
त्यां च्यातील एकएकासाठी पत्नी िमळाली नाही. आिण तु म्ही शपथे िवषयी दोषी नाहीत, कारण
तु म्ही स्वतः त्यांना तु मच्या मु ली िदल्या नाहीत.” 23 यास्तव बन्यािमनाच्या लोकांनी तसे केले ,
आिण आपल्या सं ख्ये पर् माणे कन्या पकडू न पत्नी करून घे तल्या. नं तर ते माघारी आपल्या
वतनावर गे ले, आिण ते थे नगरे बां धन
ू त्यामध्ये रािहले . 24 त्यानं तर इस्राएली लोक ते थन
ू
आपापल्या वं शाकडे व आपापल्या वतनावर परत गे ले. 25 त्या िदवसात इस्राएलावर कोणी राजा
नव्हता. प्रत्ये कजण त्यास जे बरे वाटे , ते करीत होता.

1:1

319
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The Book of

Ruth
रूथ

रूथचे पु स्तक ले खकाचे िवशे ष नाव दे त नाही. परं परा ही आहे िक रूथ पु स्तक भिवष्यवक्ता
शमु वेल यां च्याकडू न िलिहण्यात आले . याला सवार्त सुं दर लघु कथा असे म्हणण्यात आले ले आहे .
पु स्तकाचा शे वटचा शब्द रूथचा आपला नातू, दावीद (रूथ 4:17-22) याच्याशी जोडतो, म्हणून
आम्ही हे जाणतो की त्याच्या अिभषे कानं तर हे िलिहण्यात आले ले आहे .
साधारण इ. पू. 1030 - 1010.
रुथच्या पु स्तकातील घटनांची तारीख िमसरच्या िनगर्म काळाशी जोडले ली आहे कारण रूथच्या
घटना शास्त्यां च्या काळात जोडल्या जातात आिण शास्त्यांचा काळ हा िवजयाशी जोडले ला आहे .
मूळ प्राप्तकत्यार्न
ं ा स्पष्टपणे ओळखले जात नाही. असे गृ हीत धरले जाते , दािवदाचा 4:22
मध्ये उल्ले ख केल्यापासून मूळ िलखाण सं युक्त राजे शाहीच्या काळात िलिहले होते .
रूथचे पु स्तक इस्राएली लोकांना आज्ञाधारक रािहल्यास िमळणारे आशीवार्द प्रदिशर्त करते .
त्याने त्यांना दे वाचे प्रेमळ व िनष्ठावान स्वरूप दाखवले . हे पु स्तक असे दशर्िवते की दे व त्याच्या
लोकां च्या दुःखास प्रितसाद दे तो. तो जे उपदे श करतो त्याचाच सराव करतो. नामी व रूथ या दोन
िवधवा ज्या भिवष्याबद्दल थोडीशी आशा बाळगतात, त्यांना असे वाटते की त्यांनी समाजातल्या
बिहष्कृत गोष्टींची काळजी घे तली पािहजे . (ियमर्या 22:16; याकोब 1:27).
पापमु क्त करणे
रूपरे षा
1. नामी आिण ितचे कुटु ं ब दुःखद घटना अनु भवतात — 1:1-22
2. बवाजाच्या शे तात रूथ सरवा वे चते — 2:1-23
3. नामी रूथला बवाजाकडे जायला सां गते — 3:1-18
4. रूथची पूतर्ता केली जाणे आिण नामी पु नसर्ंचियत होणे — 4:1-22
1

मग असे झाले की शास्ते राज्य करत असता त्या दे शात दुष्काळ पडला आिण यहद
ू ातील
बे थले हेम नगरातील कोणी एक मनु ष्य आपली पत्नी व दोन पु त्रांसह मवाब दे शी गे ला. 2 त्या
मनु ष्याचे नाव अलीमले ख व त्याच्या पत्नीचे नाव नामी होते , आिण त्याच्या दोन पु त्रांची नावे
महलोन व िखल्लोन होते . ते एफ् राथी म्हणजे यहद
ू ा प्रांतातील बे थले हेम नगरात होते . ते मवाब
दे शी राहायला गे ले.
3 नामीचा पती अलीमले ख मरण पावला आिण ितच्या दोन पु त्रांबरोबर ती मागे रािहली. 4 त्या
दोघांनी दोन मवाबी िस्त्रया पत्नी म्हणून केल्या. एकीचे नाव अपार् व दुसरीचे नाव रूथ होते . ते
ते थे जवळपास दहा वष रािहले . 5 मग महलोन व िखल्लोन मरण पावले . याप्रमाणे नामी आपला
पती व दोन पु त्र यां च्यामागे एकटी रािहली.
6 परमे श्वराने आपल्या लोकांस अन्न पु रिवले आहे आिण मदत केली आहे हे ितने ऐकले ते व्हा
आपल्या दोन्ही सु नांसह ती मवाब दे शातून परत यहद
ू ा दे शात जायला िनघाली. 7 ती आपल्या
दोन्ही सु नांसह राहत होती त्यािठकाणाहन
ू परत यहद
ू ा दे शास जायला िनघाली.
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आपल्या दोन्ही सु नांना म्हणाली, “������ ���� �������� ������ ��� ��.
तु म्ही जशी मृ तां वर आिण माझ्यावर दया केली तशीच परमे श्वर तु मच्यावर करो. 9 परमे श्वर करो
आिण तु म्हाला दुसर्या पतीच्या घरी िवसावा िमळो.” �� ���� ������� ����� �����
� ���� �������� ��� �������. 10 त्या ितला म्हणाल्या, “����, आम्ही तु मच्याबरोबर
तु मच्या लोकांकडे ये णार.”
11 नामी म्हणाली, “������ �������, परत जा, तु म्ही माझ्याबरोबर का ये ता? माझ्या
पोटी का आणखी पु त्र आहे त की ते तु मचे पती होतील? 12 माझ्या मु लींनो 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 जरी मला पु त्रही झाले , 13 तरी ते मोठे होईपयर्ंत
तु म्ही त्यांची वाट पाहाल का? तु म्ही आता लग्न न करता पतीिशवाय रहाल का आिण त्याची
वाट पहाल का? माझ्या मु लींनो, तु म्हाला होणार्या दुःखासाठी मी फार दुःखी होत आहे , कारण
परमे श्वराचा हात माझ्यािवरुद्ध िफरला आहे .”
14 मग ितच्या सु ना मोठा आवाज काढून पु न्हा रडू लागल्या. अपार्ने आपल्या सासूचे चु ं बन
घे तले , पण रूथ ितच्या जवळ रािहली.
15 ती ितला म्हणाली, “��, तु झी जाऊ आपल्या लोकांकडे व आपल्या दे वांकडे परत गे ली आहे ,
तर तूही आपल्या जावे च्या मागून जा.”
16 रूथ म्हणाली, “��� ����� �� ��� ����������� ��� �� ��� ��� �����
���; तु म्ही िजथे जाल ितथे मी ये ईन, तु म्ही िजथे रहाल ितथे मी राहीन आिण तु मचे लोक ते
माझे लोक व तु मचा दे व तो माझा दे व. 17 तु म्ही मराल ते थे मी मरे न व ितथे च मला पु रले जाईल.
मरणािशवाय कशाने ही तु मचा माझा िवयोग झाला तर परमे श्वर मला िशक्षा करो िकंवा त्यापे क्षा
अिधक करो.” 18 रूथने आपल्याबरोबर जाण्याचा दृढिनश्चय केला आहे हे नामीने पािहले ते व्हा
ितने ितच्यासोबत वादिववाद करण्याचे थांबवले .
19 मग त्या दोघी बे थले हेमात पोहचल्या. बे थले हेमात आल्यावर सवर् नगर त्यां च्यासाठी खूप
गलबलून गे ले आिण िस्त्रया म्हणू लागल्या, “��� �� �� ����?” 20 आिण ती त्यांना म्हणाली,
“��� ���� (मनोरमा) म्हणू नका, तर मला मारा (दु:खदायक) म्हणा कारण सवर्समथार्ने मला
फारच क्ले शमय वागवले आहे . 21 मी भरले ली गे ले आिण परमे श्वराने मला िरकामी परत आणले ,
परमे श्वराने माझ्यािवरुद्ध साक्ष िदली आहे आिण त्या सवर्समथार्ने मला दु:िखत केले आहे तर तु म्ही
मला नामी का म्हणता?”
22 याप्रमाणे नामी ितची मवाबी सून रूथ िहला घे ऊन मवाब दे शातून परत आली आिण त्या
बे थले हेम नगरात आल्या ते व्हा सातूच्या हं गामास आरं भ झाला होता.
8 नामी

2
1:46-55
पतीचा एक नाते वाईक होता; तो अलीमले ख याच्या कुळातला असून मोठा धनवान
मनु ष्य होता, त्याचे नाव बवाज असे होते . 2 मवाबी रूथ नामीला म्हणाली, “��� ����� ���
����, म्हणजे ज्याची कृपादृष्टी माझ्यावर होईल त्याच्यामागे मी धान्याचा सरवा वे चीत जाईन.”
������ ���� ������, “������ ����, जा.” 3 मग ती िनघून शे तात गे ली आिण कापणी
करणार्यां च्या मागे धान्य वे चू लागली, ते व्हा असे झाले की, शे ताच्या ज्या भागात ती गे ली तो
अलीमले खाच्या कुळातला बवाज याचा होता. 4 आिण पाहा, बवाज बे थले हेम गावातून शे तात
परत आला, ते व्हा तो कापणी करणार्यांना म्हणाला, “�������� ����������� ���,” ���
������� ����� ���� “�������� ���� ���������� ���.” 5 मग बवाज कापणी
करणार्यां च्या दे खरे ख करणार्या दासास म्हणाला, “�� ���� ������ ��� ���?” 6 कापणी
करणार्यां वर दे खरे ख करणार्या दासाने म्हटले , “��������� ���� ������� ����� ��
1 नामीच्या
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7 ती मला म्हणाली, ‘���� ���� ����� ������������� �����

����� ����� ���.
������������ ���� ��� ���� ����.’ �� ��������� ��������� �� �����
���, आ ाच ये थे थोडा वे ळ मात्र िवश्रांती घे ण्यासाठी ती ये थे आली आहे .”
8 बवाज रूथला म्हणाला, “����, तू माझे ऐकते स ना? तू दुसर्याच्या शे तात सरवा वे चायला
जाऊ नकोस, ये थेच माझ्या काम करणार्या तरुण िस्त्रयांबरोबर राहा. 9 हे ज्या शे ताची कापणी
करत आहे त त्याकडे नजर ठे वून त्यां च्यामागून जा. मी या लोकांस तु ला त्रास दे ऊ नये अशी
सूचना िदली आहे ना? आिण तु ला तहान लागल्यास पाण्याच्या भांड ाकडे जाऊन नोकरांनी जे
पाणी भरून ठे वले त्यातील पाणी पी.”
10 ते व्हा ती बवाजापु ढे दं डवत घालून म्हणाली, “�� ������ �������� ����������
���� ���� ������ ����� ���� ���� ���?” 11 बवाज ितला म्हणाला, “����
��� ��� ������������ �� ������ ������ ��� ������ ��� �� ������ ��विडलांना व जन्मदे श सोडू न तु ला जे लोक पिरिचत नाहीत अशा लोकात तू आलीस ही सिवस्तर
मािहती मला िमळाली आहे . 12 परमे श्वर तु झ्या कृतीचे फळ तु ला दे वो. ज्याच्या पं खाचा आश्रय
करावयास तू आली आहे स तो इस्राएलाचा दे व परमे श्वर तु ला पु रे पािरतोिषक दे वो.”
13 मग ती म्हणाली, “������ �����, आपली कृपादृष्टी मजवर राहू द्यावी. मी आपल्या
कोणत्याही दासीच्या बरोबरीची नसून आपण माझ्याशी ममते ने बोलून माझे समाधान केले आहे .”
14 भोजन करते वेळी बवाज ितला म्हणाला, “���� ��, भाकर खा. या कढीत आपली भाकर
बु डव.” ����� ������������� �������� �� ���� � ������ ���� �����
����. तो ितने पोटभर खाल्ल्यावर काही िशल्लक रािहला.
15 ती सरवा वे चावयास िनघाली ते व्हा बवाजाने आपल्या गड ाला सां िगतले , “����
��������� ���� ����, मना करू नका. 16 आिण चालता चालता पें ढ ांतन
ू मूठमूठ टाकत
जा; ितला वे चू द्या, ितला धमकावू नका.”
17 ितने या प्रकारे सं ध्याकाळपयर्ंत सरवा झोिडला त्याचे एफाभर *सातू िनघाले . 18 ते घे ऊन
ती नगरात गे ली. ितने काय वे चन
ू आणले ते ितच्या सासूने पािहले . तसे च ितने पु रे इतके खाऊन
उरले ले आणले होते ते ही ितला िदले .
19 ितच्या सासूने ितला िवचारले , “�� �� ���� ���� �����? आिण हे काम कोठे केले स?
ज्याने तु ला मदत केली, त्याचे कल्याण होवो.” �� ��� �������� ����� �� ��� ����
�� ���� ������ ��������. ती म्हणाली, “�������� ����� �� �� ��� ����
������ ��� ���� ���.” 20 नामी आपल्या सु नेला म्हणाली, “���� �����������
�������� � ��������� ���� ��� �������� ����� ����, तो त्याचे कल्याण करो.
नामी ितला आणखी म्हणाली, हा मनु ष्य आपल्या नातलगांपैकी आहे , एवढे च नव्हे तर आपले वतन
सोडिवण्याचा त्यास अिधकार आहे .”
21 मग मवाबी रूथने सां िगतले ; “�� ��� ����� ������� ��, ‘���� ��� ����
����� ��� �������� �������� ������� ����.’ ” 22 नामी आपली सून रूथ िहला
म्हणाली, “����, तू त्याच्याच नोकरीणींबरोबर जावे , इतरां च्या शे तात तू लोकांस िदसू नये हे बरे .”
23 या प्रकारे सातूचा आिण गव्हाचा हं गाम सं पेपयर्ंत ितने बवाजाच्या नोकरीणींबरोबर सरवा
वे चला; आिण ती आपल्या सासूबरोबर रािहली.

3
1 रूथची सासू नामी ितला म्हणाली, “������ ����, तु झे चां गले होऊन तु ला िवसाव्यासाठी
एखादे स्थळ िमळावे म्हणून मला शोध करावयास नको काय? 2 तर हे पाहा, ज्याच्या

*
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नोकरीणींबरोबर तू रािहलीस तो बवाज आपला नातलग नव्हे काय? तो आज रात्री खळ्यात सातू
उफणणार आहे .
3 तर तू शु द्ध हो, सु गंधीत ते ल लाव आिण वस्त्र बदलून खळ्यात जा, पण त्याचे खाणे िपणे
सं पेपयर्ंत तू त्याच्या नजरे ला पडू नकोस. 4 तो कोठे झोपतो ते पाहन
ू ठे व आिण तो झोपला म्हणजे
तू जाऊन त्याच्या पायावरचे पांघरूण काढून ते थे झोपून राहा. मग काय करावयाचे ते तोच तु ला
सां गेल.” 5 ती म्हणाली, “������ ������ �� ���� �� ����.”
6 ितने खळ्यात गे ल्यावर आपल्या सासूच्या सां गण्याप्रमाणे केले . 7 खाणे िपणे झाल्यावर त्याचे
मन प्रसन्न होऊन तो जाऊन धान्याच्या राशीच्या बाजूला झोपला. मग ती गु पचूप जाऊन
बवाजाच्या पायावरचे पांघरूण काढून ते थे झोपली.
8 मग मध्यरात्र झाल्यावर तो दचकू न जागा झाला आिण वर डोके करून पाहतो तो आपल्या
पायापाशी कोणी स्त्री झोपले ली आहे असे त्याच्या दृष्टीला पडले . 9 ते व्हा तो ितला म्हणाला, “��
��� ����?” �� �������, “�� ���� ���� ��� ���, या आपल्या दासीला आपल्या
पांघरूणाखाली घ्या*. कारण आमचे वतन सोडिवण्याचा अिधकार आपल्याला आहे .”
10 तो म्हणाला, “����, परमे श्वर तु झे कल्याण करो, तू पिहल्यापे क्षा दुसर्या वे ळेस अिधक
प्रेमळपणा दाखिवलास; कारण धनवान िकंवा गरीब अशा कोणत्याही तरुणाच्या मागे तू गे ली
नाहीस. 11 तर मु ली िभऊ नकोस, तू म्हणते स तसे मी तु झ्यासं बंधाने करतो; कारण माझ्या गावच्या
सवर् लोकांस माहीत आहे की तू सदगु णी स्त्री आहे स.
12 मी तु झे वतन सोडवावयास जवळचा नातलग आहे खरा, तथािप माझ्याहन
ू ही जवळचा
13
आणखी एक नातलग आहे .
तू रात्रभर ये थे राहा आिण सकाळी तो तु झ्यासं बंधाने नातलगाचे
काम करण्यास तयार झाला तर बरे च आहे , त्यास ते करू दे . पण तु झ्यासं बंधाने तो नातलगाचे काम
करण्यास तयार झाला नाही, तर परमे श्वराच्या िजिवताची शपथ, ते मी करीन. सकाळपयर्ंत झोपून
राहा.”
14 ती त्याच्या पायाशी झोपून रािहली आिण मग मनु ष्य मनु ष्यास ओळखे ल इतके उजाडे ल
त्याच्या अगोदर उठली, कारण बवाजाने ितला सां िगतले होते की खळ्यात कोणी स्त्री आली होती
हे कोणाला कळता कामा नये . 15 तो ितला म्हणाला, “������ �������� ���� ����
����� ��.” ���� �� ��������� ������ ��� ����† ���� ����� ������
����� ����� � ������ ��������� �����. मग तो गावात गे ला.
16 सासूकडे ती आली ते व्हा ती ितला म्हणाली, “������ ����, कसे काय झाले ?” ������
���� ��������� �� ���� �� ���� ���� ���� ��������. 17 ितने सां िगतले ,
“��� ���� ���� ������ ��� ����. तो म्हणाला, ‘������ ������� ��������
������ ��� ���.’ ” 18 ती म्हणाली, “����, या गोष्टींचा कसा काय पिरणाम होतो हे
समजे पयर्ंत तू स्वस्थ राहा. कारण आज तो मनु ष्य या गोष्टीचा शे वट लावल्यािशवाय शांत राहणार
नाही.”

4
1

आता बवाज वे शीत जाऊन बसला; इतक्यात बवाज ज्या जवळच्या नातलगाबद्दल बोलला
होता तोसु द्धा ते थे आला, ते व्हा हा त्यास म्हणाला, “������, ये थे ये ऊन बस.” ������ ��
���� ���� ����. 2 मग गावातील दहा वडील जनांना बोलावून तो म्हणाला, “������
���� ���� ���” ��� �������� ����.
3 मग तो त्या जवळच्या नातलगाला म्हणाला, “���� ������� ���� ��� ���; ती
तु झा माझा बं ध ू अलीमले ख याच्या शे ताचा भाग िवकत आहे , 4 आिण तु ला हे कळवावे व ये थे
*

3:9
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, म्हणून माझ्याशी लग्न करा.

†

3:15

4:5
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रूथ 4:22

या बसले ल्यांसमोर आिण माझ्या वडीलजनांसमोर तू तो िवकत घ्यावा. तो जर खं डणी भरून
सोडवशील तर मला सां ग, म्हणजे मला कळे ल, कारण खं डून घे ण्यास तु झ्यािशवाय कोणी नाही,
तु झ्यानं तर मी आहे .” �� �������, “�� ����� ����.”
5 मग बवाज म्हणाला, “���� ����� �� ��� �������� ����� ���� �����
���� ����� ������ ����� ����� ��� ������������ ���� �� ���� ������
�����, ते अशासाठी की मृ ताचे नाव त्याच्या वतनाला चालावे .” 6 ते व्हा तो जवळचा नातलग
म्हणाला, “������������ �� ��� ����� ���� ������ ��� ����; सोडवले तर
माझ्या वतनाचे माझ्याकडू न नु कसान होईल, म्हणून माझा खं डून घे ण्याचा अिधकार तू घे .”
7 वतन खं डणी भरून सोडिवण्याची व त्याची अदलाबदल करून करार पक्के करण्याची पूवीर्
इस्राएलात अशी पद्धत होती की मनु ष्य आपल्या चपला काढून दुसर्याला दे त असे . 8 तो जवळचा
नातलग बवाजाला म्हणाला, “��� �� ���� ��,” ��� ��� ������ ������ ������
���� �������.
9 बवाज त्या वडीलजनांना व सवर् लोकांस म्हणाला, “�� ������ ������ ���� �� ��
���� ���������� ��� ������� � ����� ����� ���� �� ���� �� ��������
����� ����� ���. 10 याखे रीज महलोनाची स्त्री मवाबी रूथ माझी पत्नी म्हणून मी ितचा
स्वीकार करतो; ते यासाठी की मृ ताचे नाव त्याच्या वतनात कायम रहावे , मृ ताचे नाव त्याच्या
भाऊबं दातून व गावच्या वे शीतून नष्ट होऊ नये , आज तु म्ही यािवषयी साक्षी आहात.”
11 ते व्हा वे शीतील सवर् लोक व वडील जन म्हणाले , “����� ������ ���, ही जी स्त्री
तु झ्या घरी ये त आहे ितचे परमे श्वर इस्राएल घराण्याची स्थापना करणार्या राहे ल आिण ले आ
ह्यां च्याप्रमाणे करो; एफ् राथा ये थे भरभराट आिण बे थलहे मात कीतीर् होवो. 12 आिण तामारे च्या
पोटी यहद
ू ापासून झाले ल्या पे रेसाच्या घराण्यासारखे तु झे घराणे या नववधूच्या पोटी परमे श्वर जे
सं तान दे ईल त्याच्याद्वारे होवो.”
13 मग बवाजाने रूथशी लग्न केले व ती त्याची पत्नी झाली. तो ितच्यापाशी गे ला ते व्हा
परमे श्वराच्या दये ने ितच्या पोटी गभर् राहन
ू ितला पु त्र झाला. 14 ते व्हा ते थील िस्त्रया नामीला
म्हणाल्या, “�������� ��������� ���, कारण त्याने तु ला जवळच्या नातलगािशवाय राहू
िदले नाही, त्याचे नाव इस्राएलात प्रिसद्ध होवो. 15 तो तु ला पु न्हा जीवन दे णारा व वृ द्धापकाळी
सां भाळणारा असा होईल, कारण जी सून तु झ्यावर प्रीती करते , जी सात मु लांपेक्षा तु ला अिधक
आहे , ितला तो झाला आहे .”
16 ते व्हा नामीने ते बालक घे तले आिण आपल्या उराशी धरून ती त्याची दाई झाली.
17 “������ ����� ����” ��� ������ ���������� ������ ��� ���� �����.
तो इशायाचा िपता व दावीदाचा आजोबा झाला.
18 पे रेशाची वं शावळ: पे रेस हे सर
् ोनाचा िपता झाला, 19 हे सर् ोन रामचा िपता झाला, राम
20
अम्मीनादाबाचा िपता झाला, अम्मीनादाब नहशोनाचा िपता झाला, नहशोन सल्मोनाचा िपता
झाला, 21 सल्मोन बवाजाचा िपता झाला, बवाज ओबे दाचा िपता झाला, 22 ओबे द इशायाचा िपता
झाला आिण इशाय दािवदाचा िपता झाला.
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The First Book of

Samuel
1 शमु वेल

हे पु स्तक ले खकाचा दावा करत नाही. तथािप, शमु वेलाने कदािचत िलिहले असावे , आिण त्याने
1 शमु वेल 1:1-24:22 या वचनाची मािहती िदली, जी त्याच्या मृ त्यूपयर्ंत जीवन आिण कारकीदर्
याचे एक चिरत्र आहे . हे शक्य आहे की भिवष्यवक्ता शमु वेलाने या पु स्तकाचे काही भाग िलिहले .
1 शमु वेलाचे शक्य योगदानकत सं देष्टे /इितहासकार नाथन आिण गाद (1 किरं थ 29:29) आहे त.
साधारण इ. पू. 1050 - 722.
इस्राएल आिण यहद
ू ा यां च्यातील राज्याची िवभागणी झाल्यानं तर ले खकाने हे पु स्तक िलिहले ,
इस्त्राएल आिण यहद
ू ाच्या अने क सं दभार्ंमुळे वे गळे अिस्तत्व असल्यामु ळे हे स्पष्ट आहे . (1
शमु वेल 11:8; 17:52; 18:16; 2 शमु वेल 5:5; 11:11; 12:8; 19:42-43; 24:1, 9).
पु स्तकाचे मूळ वाचक इस्राएल आिण यहद
ू ाच्या िवभािजत राजे शाहीचे सदस्य होते ज्यांना
दािवदाच्या राजवं शाच्या वै धते वर व उद्दे शाने दै वी दृिष्टकोन असणे आवश्यक होते .
1 शमु वेलाने कनानमधील इस्राएलच्या इितहासाची नोंद केली जे णेकरून ते राजां च्या
अिधपत्याखाली एक सं युक्त राष्ट् राचे राज्य बनतील. शमु वेल शे वटच्या शास्त्यांपर् माणे उदय
पावतो आिण त्याने पिहले 2 राजे , शौल आिण दावीद यांना अिभिषक्त केले .
परं परा
रूपरे षा
1. शमु वेलाचे जीवन आिण से वाकायर् — 1:1-8:22
2. इस्त्राएलाच्या पिहल्या राजासारखे शौलाचे जीवन — 9:1-12:25
3. राजा म्हणून शौलाचे अपयश — 13:1-15:35
4. दािवदाचे जीवन — 16:1-20:42
5. दािवदाचा इस्त्राएलाचा राजा म्हणून अनु भव — 21:1-31:13
1 एफ् राईमाच्या डोंगराळ प्रदे शातील रामाथाईम-सोफीम या नगरामधील एक पु रुष होता व
त्याचे नाव एलकाना होते . तो यरोहामाचा मु लगा तो एलीहच
ू ा मु लगा तो तोहचा मु लगा तो
सूफाचा मु लगा तो एलकाना एफ् राईमी होता. 2 त्यास दोन िस्त्रया होत्या, एकीचे नाव हन्ना
व दुसरीचे नाव पिनन्ना होते . पिनन्ने ला ले करे होती परं तु हन्ने ला नव्हती. 3 तो पु रुष आपल्या
नगराहन
ू प्रितवषीर् िशलो ये थे सै न्यांचा दे व परमे श्वर ह्याची उपासना करायला व यज्ञ करायला
जात असे . ते थे एलीचे दोन पु त्र हफनी व िफनहास दे वाचे याजक होते . 4 यज्ञ करायचा िदवस आला
म्हणजे एलकाना आपली पत्नी पिनन्ना िहला व ितची सवर् मु ले ितच्या सवर् मु ली यांना मांसाचे वाटे
दे त असे . 5 परं तु हन्ने ला तो दुप्पट वाटा दे त असे कारण हन्ने वर तो जास्त प्रीती करत असे ,
पण परमे श्वराने ितची कुस बं द केली होती. 6 परमे श्वराने ितची कुस बं द केल्यामु ळे ितला िखन्न
करण्यासाठी ितची सवत ितला फारच िचडवत असे . 7 ती प्रितवषीर् असे च करीत असे , ती आपल्या
पिरवारासोबत परमे श्वराच्या मं िदरात जाई ते व्हा ितची सवत ितला असाच त्रास दे ई म्हणून ती
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रडत असे व काही खात नसे .
ितचा पती एलकाना ितला ने हमी म्हणत असे , “����� ��
��� �����? तू का खात नाहीस? आिण तु झे मन का दु:खीत आहे ? मी तु ला दहा मु लांपेक्षा
जास्त नाही काय?” 9 मग अशाच एका प्रसं गी, त्यांनी िशलो ये थे खाणे िपणे सं पवल्यावर हन्ना
उठली. आता एली याजक परमे श्वराच्या घराच्या दाराजवळच्या आपल्या आसनावर बसला होता.
10 ते व्हा ती खूप दु:खीत अशी होती आिण ती परमे श्वराजवळ प्राथर्ना करून फार रडली. 11 ती
नवस करून म्हणाली, “�� ���������� ��������� �� �� ������ ������ ����
������ � ���� ���� ����� � ������ ������ ������� ����� � ������
����� ����� ����� �� �� ����� �������� ����������� ���� ������
���������� ���� ����� ��� �������� �������� ������ ������� ����.”
12 आिण असे झाले की ती परमे श्वराच्या पु ढे प्राथर्ना करीत असता एलीने ितच्या तोंडाकडे
पािहले . 13 हन्ना तर आपल्या मनात बोलत होती. ितचे ओठ मात्र हालत होते पण ितची वाणी
ऐकू ये त नव्हती म्हणून ती मद्य िपऊन नशे त बोलत असे ल असे एलीला वाटले . 14 ते व्हा एली
ितला म्हणाला, “���� ��� �� ��������� ���� ���� ������? तू मद्याचा अं मल
आपल्यापासून दरू कर.” 15 ते व्हा हन्ना उ र दे ऊन म्हणाली, “��� ����, माझ्या स्वामी, मी
दु:खीत आत्म्याची स्त्री आहे . द्राक्षरस िकंवा मद्य मी प्याले नाही, तर मी आपला जीव परमे श्वरा
पु ढे ओतत आहे .” 16 “���� ���� ����� ������ ��� ��� �� ���� ��� ���� ��
������ ����� � ����� ������� ��������� ����� ���.” 17 मग एली उ र दे त
म्हणाला, “������� ��; इस्राएलाचा दे व याच्याजवळ जे मागणे तू मािगतले आहे स ते तो
तु ला दे वो.” 18 ती बोलली, “������ ������ ����� ���������� ��� ����.” ��
�� ������ ����� ������ ������ ���� ��� ���� ���� ���� ���� � ����
���� ���� ���� ������ ����. 19 आिण सकाळी त्यांनी उठू न परमे श्वराची उपासना केली;
मग ते िनघून रामा ये थे आपल्या घरी परतले . आिण एलकानाने आपली पत्नी हन्ना िहला जाणले व
परमे श्वराने ितची आठवण केली. 20 ने मले ली वे ळ आल्यावर हन्ना गरोदर रािहली व ितने मु लाला
जन्म िदला आिण ितने त्याचे नाव शमु वेल असे ठे वले ; ती म्हणाली कारण मी त्यास परमे श्वरापासून
मागून घे तले . 21 पु न्हा एकदा तो पु रुष एलकाना, आपल्या सवर् कुटु ं बासहीत परमे श्वरास वािषर्क
यज्ञ अपर्ण करायला व आपले नवस फेडायला वर गे ला. 22 परं तु हन्ना वर गे ली नाही; ती आपल्या
नवर्याला म्हणाली, “������ ��� ���������� �� �� ����� ����; त्यानं तर मग मी
त्यास ने ईन, जे णेकरून तो परमे श्वरापु ढे हजर होईल व तो ते थे कायम वस्ती करील.” 23 ते व्हा ितचा
ू तोडीपयर्ंत राहा; केवळ
पती एलकाना ितला म्हणाला, “���� ��� ����� �� ��; तू त्याचे दध
परमे श्वर आपले वचन स्थािपत करो.” �� �� ������ ��� ������ � ������ ������
ू तोडल्यावर ितने
��� ���������� ���� ����� ������� ����. 24 आिण त्याचे दध
तीन गोर्हे व एक एफाभर सपीठ व द्राक्षरसाचा एक बु धला घे ऊन आपणाबरोबर त्यास िशलो ये थे
परमे श्वराच्या मं िदरात ने ले; ते व्हा मूल अजून लहानच होते . 25 मग त्यांनी एक गोर्हा कापला
आिण मु लाला एलीकडे आणले . 26 आिण ती म्हणाली, “�� ������ �����! आपला जीव
िजवं त आहे ; माझ्या प्रभू, जी स्त्री परमे श्वराची प्राथर्ना करीत ये थे तु मच्याजवळ उभी रािहली
होती, ती मीच आहे . 27 या मु लासाठी मी प्राथर्ना केली आिण जी माझी मागणी मी परमे श्वरापाशी
मािगतली होती ती त्याने मला िदली आहे . 28 मी तो परमे श्वरास िदला आहे ; तो जगे ल तोपयर्ंत तो
परमे श्वरास समिपर्त केले ला आहे .” ������ ���� ������ � ��������� ���������
����������� ������ ����.
8 ते व्हा

2

1:46-55
हन्ना प्राथर्ना करून म्हणाली,
“���� �� ������������� ���� ���� ���� ���;
माझे िशं ग परमे श्वराच्या ठायी उं च केले आहे ;
1 मग
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माझे मु ख माझ्या शत्रूिवरूद्ध धै यार्ने बोलत आहे ,
कारण तू केले ल्या तारणाने मी आनं दीत होत आहे .
2 परमे श्वरासारखा कोणी पिवत्र नाही,
कारण तु झ्या िशवाय कोणी नाही,
आमच्या दे वासारखा खडकही कोणी नाही,
3 अित गिवर्ष्ठपणाने आणखी बढाई मारू नका;
तु मच्या तोंडातून उद्धटपणाचे भाषण न िनघो.
कारण परमे श्वर ज्ञानाचा दे व आहे ;
त्याच्याकडू न कृत्ये तोलली जातात.
4 पराक् रमी पु रूषांची धनु ष्ये मोडले ली आहे त,
परं तू जे अडखळले त्यांनी बलरूप कमरबं द वे ष्टीला आहे .
5 जे तृ प्त होते ते अन्नासाठी मोलमजु री करीत आहे त;
आिण जे भु केले होते ते तसे रािहले नाहीत.
वांझ होती ितने सात मु लांस जन्म िदला आहे ,
परं तु फार ले करे आहे त ती अशक्त झाली आहे .
6 परमे श्वर िजवे मारतो व िजवनात आणतो.
तो अधोलोकास ने तो व वर आणतो.
7 परमे श्वर गरीब करतो व श्रीमं तही करतो.
तो नम्र करतो, तसे च तो उं चही करतो.
8 तो गरीबाला धु ळीतून वर उठवतो;
तो िभकार्याला उिकरड ावरून उठवून उभे करतो;
यासाठी की त्यांना राजपु त्राबरोबर बसवावे
आिण त्यांना वारसाने सन्मानाचे आसन िमळावे .
कारण पृ थ्वीचे खांब परमे श्वराचे आहे त;
त्याने त्यावर जग ठे वले आहे .
9 तो आपल्या िवश्वास ठे वणार्या लोकांचे पाय सं भाळील,
परं तु दुष्ट अं धारात शांत िठकाणी ठे वले जातील,
कारण सामथ्यार्ने कोणी मनु ष्य िवजय िमळिवणार नाही.
10 दे वाशी िवरोध करणार्यांचे तु कडे तु कडे केले जातील;
आकाशांतन
ू तो त्यां च्यािवरुध्द मे घगजर्ना करील.
परमे श्वर पृ थ्वीच्या शे वटल्या टोकावर असले ल्यांचा न्याय करील;
तो आपल्या राजाला सामथ्यर् दे ईल आिण आपल्या अिभिषक्ताचे िशं ग उं च करील.”
11 मग एलकाना रामा ये थे आपल्या घरी गे ला. आिण तो लहान मु लगा एली याजकासमोर
परमे श्वराची से वा करू लागला.
मु ले नालायक माणसे होती; ते परमे श्वरास ओळखत नव्हते . 13 लोकां च्या बाबतीत
याजकांची अशी रीत होती की कोणी मनु ष्य यज्ञ अपर्ण करू लागला की, मांस िशजत असतानाच
याजकाचा चाकर मांस उचलण्यासाठी तीन अणकुचीदार टोकाचा काटा आपल्या हातात घे ऊन
ये ई 14 तो परातीत िकंवा पाते ल्यांत िकंवा कढईत िकंवा गं गाळात तो काटा घु सवत असे आिण
तो काटा जे सवर् धरून काढी, ते याजक आपणासाठी घे ई. जे इस्राएली लोक िशलो ये थे
ये त त्या सवार्न
ं ा ते तसे च करत असत 15 त्यांनी चरबी जाळण्याच्या आधीच याजकाचा चाकर
ये ऊन यज्ञ करणार्याला म्हणत असे की, “��������� ���� �������� �� ���� ��
����������� ������� ���� ����� ���� �� ���� ����� ����.” 16 जर त्या
मनु ष्याने त्यास असे म्हटले की, “����� �� ���� ������ ��� ���� ������ �����
�� ��” �� �� ����� ��� ����, “�� �� ���� �� ���� �� �� �� ��������
12 एलीची
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����.”
हे त्या तरुणाचे पाप परमे श्वराच्यासमोर फार मोठे होते कारण त्यामु ळे दे वासाठी
अपर्ण आणण्याचा लोकांस ितरस्कार वाटू लागला. 18 परं तु शमु वेल बाळ तर तागाचे वस्त्र
एफोद घालून दे वाची से वा करीत होता. 19 त्याची आई त्याच्यासाठी लहान अं गरखा करीत असे
आिण प्रत्ये क वषीर् आपल्या पतीबरोबर वािषर्क यज्ञ करावयास ये ई त्यावे ळी त्यास तो दे त असे .
20 एलकानाला व त्याच्या पत्नीला एली आशीवार्द दे ऊन म्हणत, “��� �� ����������
�������� ���� ����� ����” ���� �� ���� ������� ������ ���� �������
����� ��� ���� �� �� ������ ��� ��� ���. 21 आिण परमे श्वराने हन्ने ला पु न्हा
मदत केली ती गरोदर झाली. ितने तीन मु लांना व दोन मु लींना जन्म िदला दरम्यानच्या काळात
शमु वेल बाळ परमे श्वरासमोर वाढत गे ला. 22 आता एली फार म्हातारा झाला होता आिण आपले
पु त्र सवर् इस्राएलाशी कसे वागले आिण दशर्नमं डपाच्या प्रवे शदाराजवळ ज्या िस्त्रया से वा
करीत त्यां च्यापाशी ते कसे िनजले हे सवर् त्याने ऐकले . 23 ते व्हा तो त्यांना म्हणाला, “������
��� ������ �� ����? कारण तु मची वाईट कृत्ये या सवर् लोकांपासून मी ऐकली आहे त.
24 माझ्या मु लांनो असे करू, नका कारण जी बातमी मी ऐकतो ती चां गली नाही; तु म्ही परमे श्वराच्या
लोकांस आज्ञाभं ग करायला लावता. 25 जर कोणी एक पु रुष दुसर्यािवरूद्ध पाप करील तर परमे श्वर
त्याचा न्याय करील. पण जर पु रुष परमे श्वराच्या िवरूद्ध पाप करील तर त्यासाठी कोण मध्यस्थी
करे ल?” �� �� ������ ������ ���� ������ ���� ������� ���� ������ ���
������ ���� ����. 26 शमु वेल बाळ हा मोठा झाला आिण परमे श्वराच्या व मनु ष्याच्या
कृपे त वाढत गे ला. 27 आता दे वाचा एक पु रुष एलीकडे ये ऊन त्यास म्हणाला, “��������
��� ������, तु झ्या पूवर्जांचे घराणे िमसरात फारोच्या दास्यात राहत असता मी त्यास प्रगट
झालो नाही काय? 28 आिण त्याने माझा याजक व्हावे माझ्या वे दीकडे धूप जाळायला वरती जावे
माझ्यासमोर एफोद धारण करावे म्हणून मी त्यास सवर् इस्राएलाच्या वं शातून िनवडू न काढले नाही
काय? आिण इस्राएलाच्या लोकांनी अग्नीतून केले ली सवर् अपर्णे मी तु झ्या पूवर्जां च्या घराण्याला
िदली नाहीत काय? 29 तर तु म्ही जो माझा यज्ञ व जे माझे अपर्ण मी िजथे राहतो ितथे आज्ञािपले
आहे , त्यांना तु म्ही का लाथ मारता? आिण माझे लोक इस्राएलां च्या सवर् अपर्णातील जी उ म
त्यांकडू न आपणाला पु ष्ट करण्यास माझ्यांपेक्षा आपल्या मु लांचा तू का अिधक आदर करतोस?
30 यामु ळे इस्राएलांचा परमे श्वर म्हणतो, की तु झे घराणे व तु झ्या बापाचे घराणे माझ्यासमोर
िनरं तर चाले ल असे मी म्हटले खरे ; परं तु आता परमे श्वर असे म्हणतो, ही गोष्ट माझ्यापासून दरू
होवो कारण जे माझा आदर करतात त्यांचा आदर मी करीन आिण जे मला ितरस्कार करतात त्यांचा
अवमान होईल. 31 पाहा असे िदवस ये त आहे की, ज्यात मी तु झे सामथ्यर् व तु झ्या विडलाच्या
घराण्याचे सामथ्यर् कापून टाकीन आिण तु झ्या घराण्यात कोणी म्हातारा होणार नाही. 32 जरी
इस्राएलाला जे सवर् चां गले िदले जाईल तरी िजथे मी राहतो त्या जागी दुःख पाहशील आिण
तु झ्या घराण्यात सवर्काळ कधी कोणी म्हातारा होणार नाही. 33 आिण तु झा जो पु रुष मी आपल्या
वे दीपासून काढून टाकणार नाही, त्यास िजवं त राखले जाईल यासाठी की, तो तु झे डोळे क्षीण
करणारा व तु झ्या मनाला खे द दे णारा होईल. आिण तु झ्या घराण्याची सवर् सं तती ऐन तरुणपणात
मरे ल. 34 आिण तु झे दोघे पु त्र हफनी व िफनहास यां च्यावर जे ये ईल ते च तु ला िचन्ह होईल; ते
दोघे ही एकाच िदवशी मरतील. 35 मी आपणासाठी िवश्वासू याजक उभा करीन; तो माझ्या मनात
व माझ्या मनांत जे आहे त्याप्रमाणे करील. मी त्याचे घराणे िनिश्चत स्थापीन; आिण तो माझ्या
अिभिषक्त राजासमोर िनरं तर चाले ल. 36 असे होईल की तु झ्या घराण्यातील प्रत्ये क जण जो
कोणी रािहले ला आहे तो ये ऊन रुप्याच्या तु कड ासाठी व भाकरीच्या तु कड ासाठी त्याच्यापु ढे
नमन करील आिण म्हणे ल की, मी तु ला िवनं ती करतो मला भाकरीचा तु कडा खाण्यास िमळावा
म्हणून मला याजकपदातले एखादे काम दे .”
17
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1 शमु वेल बाळ एलीच्या हाताखाली दे वाची से वा करीत होता. परमे श्वराचे वचन त्या िदवसात
दुिमर्ळ झाले होते ; वारं वार भिवष्यसूचक दृष्टांत होत नव्हते . 2 त्या वे ळेस असे झाले की, एली
आपल्या िठकाणी झोपला होता, आिण त्याची दृष्टी मं द झाल्यामु ळे त्यास डोळ्यांनी चां गले िदसत
नव्हते ; 3 आिण दे वाचा दीप अजून िवझला नव्हता, आिण दे वाचा कोश परमे श्वराच्या मं िदरात
होता, ते थे शमु वेल झोपला होता. 4 परमे श्वराने शमु वेलाला हाक मारली, ते व्हा तो म्हणाला, “��
���� ���.” 5 मग शमु वेल एलीकडे धावत जाऊन म्हणाला, “�� ���� ���, कारण तु म्ही मला
हाक मारलीत.” ��� ����� ������, “�� ������� ���� ��� ���� ���.” ������
������ ��� ���� �����. 6 पु न्हा परमे श्वराने , “�������,” ��� ��� �����. ते व्हा
शमु वेल उठू न एलीकडे जाऊन म्हणाला, “�� ���� ���, कारण तु म्ही मला हाक मारलीत.”
����� ����� ����, “������ ���� �� ���� ������� ����; परत जाऊन झोप.”
7 शमु वेलाला तर अजून परमे श्वराचा काही अनु भव आला नव्हता, आिण परमे श्वराचा सं देश अजून
त्यास प्रगट झाले ला नव्हता. 8 मग परमे श्वराने शमु वेलाला पु न्हा ितसर्याने हाक मारली. ते व्हा
तो पु न्हा उठू न एलीकडे जाऊन म्हणाला, “�� ���� ���, कारण तु म्ही मला हाक मारलीत.”
������ ����� ����� ��, परमे श्वराने मु लाला हाक मारली आहे . 9 मग एली शमु वेलाला
म्हणाला, “�� ���� ������ ���; आिण जर त्याने तु ला पु न्हा हाक मारली, तर असे म्हण,
हे परमे श्वरा बोल कारण तु झा दास ऐकत आहे .” �� ������ ��� ���� ������ ����
�����. 10 आिण परमे श्वर आला आिण उभा रािहला; त्याने पिहल्या वे ळेप्रमाणे , “�������
�������,” ��� ��� �����. ते व्हा शमु वेल म्हणाला, “��� ���� ��� ��� ���.”
11 परमे श्वर शमु वेलास म्हणाला, “���� ��������� �� ��� �� ����� ����� ��� ��,
जो कोणी ती ऐकेल त्या प्रत्ये काचे कान भणभणतील. 12 एलीच्या घराण्यािवषयी जे मी सां िगतले ,
ते मी सवर् आरं भापासून शे वटपयर्ंत मी त्याच्या िवरूद्ध पूणर् करीन. 13 कारण मी त्यास सां िगतले की
जो अन्याय त्यास मािहत आहे , त्यामु ळे मी त्याच्या घराण्याला िनरं तर न्यायदं ड करीन कारण
त्याच्या मु लांनी आपणावर शाप आणला तरी त्याने त्यांना आवरले नाही. 14 यामु ळे एलीच्या
घराण्यािवषयी मी अशी शपथ केली आहे की यज्ञ व अपर्ण यांकडू न एलीच्या घराण्याचा अन्याय
कधीही दरू होणार नाही.” 15 नं तर शमु वेल सकाळपयर्ंत झोपला; मग त्याने परमे श्वराच्या मं िदराची
दारे उघडली. पण शमु वेल एलीला हा दृष्टांत सां गाण्यास घाबरत होता. 16 मग एलीने शमु वेलाला
हाक मारून म्हटले , “������ ���� �������.” ������ ������ �������, “�� ��
���� ���.” 17 मग त्याने म्हटले , “�� �������� ��� �����? मी तु ला िवनं ती करतो ते
माझ्यापासून लपवून ठे वू नको. जे काही त्याने तु ला सां िगतले त्यातले काही जर तू माझ्यापासून
लपवून ठे वशील तर परमे श्वर तु झे तसे व त्यापे क्षा अिधकही करो.” 18 ते व्हा शमु वेलाने सवर्काही
त्यास सां िगतले ; त्याच्यापासून काही लपवून ठे वले नाही. मग एली म्हणाला, तो “���������
���. त्यास बरे वाटे ल ते तो करो.” 19 आिण शमु वेल वाढत गे ला आिण परमे श्वर त्याच्या बरोबर
होता आिण त्याने त्याचा एकही भिवष्यिवषयक शब्द सत्यात अपयशी होऊ िदला नाही. 20 शमु वेल
परमे श्वराचा िनयु क्त केले ला भिवष्यवादी आहे असे दानापासून बै र-शे बापयर्ंत सवर् इस्राएलांना
समजले . 21 िशलोत परमे श्वराने पु न; दशर्न िदले , कारण त्याने िशलो ये थे वचनाद्वारे स्वतःला
शमु वेलाला प्रगट केले .

4
1

आिण, शमु वेलाचा शब्द सवर् इस्राएलांकडे आला. आता इस्राएल पिलष्ट ां शी लढायला
गे ले आिण त्यांनी एबन-एजराजवळ तळ िदला व पिलष्ट ांनी अफेक ये थे तळ िदला. 2 पिलष्ट ांनी
इस्राएलािवरूद्ध लढाई केली; आिण लढाई पसरल्यावर इस्राएल पिलष्ट ापु ढे परािजत झाले ;
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आिण त्यांनी रणां गणात सु मारे चार हजार पु रूष मारले .
मग लोक छावणीत आल्यावर,
इस्राएलांचे वडील म्हणाले , “�� ����������� ������� ������������������
������ �� ����? आपण परमे श्वराचा साक्षपटाचा कोश िशलोहन
ू आपल्याकडे आणू,
अशासाठी की त्याने ये थे आम्हाबरोबर ये ऊन आमच्या शत्रूच्या सामथ्यार्पासून आम्हास सु रिक्षत
ठे वावे .” 4 मग लोकांनी िशलोकडे माणसे पाठवली, आिण करुबाच्या वर राहणारा सै न्यांचा
परमे श्वर याच्या साक्षपटाचा कोश ते थन
ू आणला आिण ते थे एलीचे दोन पु त्र हफनी व िफनहास
हे परमे श्वराच्या कराराच्या कोशाबरोबर होते . 5 परमे श्वराच्या कराराचा कोश छावणीत आला,
ते व्हा सवर् इस्राएल लोकांनी असा मोठा जल्लोश केला की, भूिमही दणाणली. 6 ते व्हा पिलष्टी या
मोठ ा ओरडण्याचा आवाज ऐकू न म्हणाले , “������������ ������ �� ���� ������
����� ����?” �� ������� ���� ��, परमे श्वराचा कोश छावणीत आला आहे . 7 ते व्हा
पिलष्टी घाबरले , कारण ते म्हणाले , “�������� ������ ��� ��� ������ ������!
कारण असे कधी पूवीर् घडले नाही. 8 आम्हास हायहाय! या समथर् दे वां च्या पराक् रमी हातातून
आम्हास कोण सोडवील? ज्यांने िमसर्यांना रानांत सवर् वे गळ्याप्रकारच्या पीडांनी मारले तो
परमे श्वर हाच आहे . 9 अहो पिलष्ट ांनो धै यर् धरा, व शूर व्हा; जसे इब्री तु मचे दास झाले तसे
तु म्ही त्यांचे दास होऊ नये म्हणून शूर होऊन लढा.” 10 पिलष्टी लढले , आिण ते व्हा इस्राएलांचा
पराभव झाला. ते प्रत्ये कजण आपापल्या घराकडे पळू न गे ले व फार खूप मोठी हानी झाली कारण
इस्राएलांचे तीस हजार पायदळ सै न्य मारले गे ले. 11 आिण त्यांनी दे वाचा कोश घे तला आिण
एलीचे दोन मु ले हफनी व िफनहास हे मरण पावले . 12 त्यािदवशी एक बन्यािमनी पु रुष आपली
वस्त्रे फाडू न आपल्या मस्तकावर धूळ घालून सै न्यांतन
ू िशलो ये थे धावत आला. 13 आिण तो
आला ते व्हा पाहा एली रस्त्याच्या बाजूला आपल्या आसनावर बसून वाट पाहत होता कारण
दे वाच्या कोशाकिरता काळजीने त्याचे मन कांपत होते ; आिण त्या मनु ष्याने नगरात ये ऊन ते
वतर्मान सां िगतले ते व्हा सवर् नगर मोठ ाने ओरडू लागले . 14 आिण एलीने ओरडण्याचा आवाज
ऐकू न म्हटले , “�� ��������� ���� ��� ���?” �� ���� ��������� ��������
���� ����� ��������. 15 ते व्हा एली अठ् ठ ाण्णव वषार्चा होता आिण त्याचे डोळे मं द
झाल्याने त्यास िदसत नव्हते ? 16 आिण तो पु रुष एलीला म्हणाला, “�� ��������� ����
���.” �� �� �������, “������ ���� ��� ���� ���?” 17 ते व्हा ज्याने वतर्मान आणले
होते , त्याने उ र दे ऊन म्हटले , “������� �������������� ����� � ������� ����
�� ���� ��� ���� ���� ����� ���� � ������ �� ��� ����� ��� ������
��� ������� ����� ������ ���.” 18 आिण असे झाले की, त्याने दे वाच्या कोशाचा
उल्ले ख केला, इतक्यात हा आपल्या आसनावरून दाराच्या बाजूला मागे पडला. तो म्हातारा व
जाड पु रुष असल्याने त्याची मान मोडू न तो मे ला. त्याने चाळीस वष इस्राएलाचा न्याय केला
होता. 19 ते व्हा त्याची सून िफनहासाची पत्नी गरोदर होती ती प्रसूत होणार होती; दे वाचा कोश
ने लेला आहे व आपला सासरा व आपला पती हे मरण पावले आहे त असे वतर्मान ऐकताच ती लवून
प्रसूत झाली कारण ितला कळा लागल्या होत्या. 20 आिण ितच्या मरणाच्या वे ळेस ज्या बाया
ितच्याजवळ उभ्या होत्या त्यांनी ितला म्हटले , “��� ���, कारण तू पु त्राला जन्म िदला आहे .”
����� ���� ����� ���� ���� � ���� ���� ����. 21 ितने मु लाचे नां व ईखाबोद असे
ठे वून म्हटले की, “������������� ���� ����� ���� ���!” ���� ������ ���
����� ������ ����, आिण ितचा सासरा व ितचा पती हे मरण पावले होते . 22 आिण ती
म्हणाली, “������������� ���� ���� ���, कारण दे वाचा कोश ने लेला आहे .”
3

5
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आता पिलष्टयांनी दे वाचा कोश घे तला होता तो त्यांनी एबन-एजराहन
ू अश्दोदास ने ला.
पिलष्टयांनी दे वाचा कोश घे तला तो त्यांनी दागोनाच्या दे वळात ने ऊन दागोनाच्याजवळ
ठे वला. 3 जे व्हा अश्दोदकर दुसर्या िदवशी पहाटे स उठले , ते व्हा पाहा, परमे श्वराच्या कोशापु ढे
दागोन भूमीवर पालथा पडला होता. ते व्हा त्यांनी दागोन उचलून घे ऊन त्याच्या िठकाणी परत
ठे वला. 4 पण ते दुसर्या िदवशी पहाटे स उठल्यावर, पाहा, परमे श्वराच्या कोशापु ढे दागोन भूमीवर
पालथा पडला आहे आिण दागोनाचे डोके व त्याच्या हाताचे दोन्ही पं जे तु टले ले उं बर्यावर
पडले आहे त. दागोनाचे धड ते वढे त्यास रािहले होते . 5 म्हणून, आजपयर्ंत, दागोनाचे याजक
व दागोनाच्या घरात ये णारे ते अश्दोदकर दागोनाच्या उं बरठ ावर पाय ठे वत नाहीत. 6 मग
अश्दोदकरां वर परमे श्वराचा भारी हात पडला व त्याने त्यांचा नाश केला, म्हणजे अश्दोदाला आिण
त्यां च्या प्रदे शातील लोकांस गाठींच्या पीडे ने पीडले . 7 ते व्हा अश्दोदकरांनी जे काही घडत आहे ते
ओळखले , ते म्हणाले , “������������ ������ ��� ���������� ���� ��� ����
������ ��� �������� � ������ ����� ����������� ���� ���� ���.”
8 मग त्यांनी माणसे पाठवून पिलष्ट ां च्या सवर् अिधकार्यांना आपणाकडे एकवट करून म्हटले ,
“������������ ������������� ������ ����� ��� �����?” �� �����,
“������������ ������ ��� ����� ������.” �� ������� ������������
������ ��� ���� ����. 9 परं तु असे झाले की त्यांनी तो ते थे ने ल्यावर, परमे श्वराचा हात
त्याच्यावर पडू न त्या नगरात मोठा गोंधळ उडाला. त्याने नगरातली लहान आिण मोठी माणसे
यांना पीडले . आिण त्यां च्या अं गावर गाठी उठल्या. 10 मग त्यांनी दे वाचा कोश एक् रोनाला
पाठवला; परं तु, असे झाले की, “������ ��� ������ ���� ����� �������� �����
������� �������� � ������ ������ ������� ������������ ������
��� ������� ��������� ���� ���.” 11 मग त्यांनी माणसे पाठवून पिलष्ट ां च्या
सवर् अिधकार्यांना एकत्र केले ; ते त्यांना म्हणाले , “������������ ������ ���
������������ ��� ������ ����, यासाठी की, त्याने आम्हास व आमच्या लोकांस मारू
नये .” ���� ���� ���� ����� ������ ����� �� ����� ����; दे वाचा जबरदस्त
हात त्यां च्यावर पडला होता. 12 जी माणसे मरण पावली नाहीत त्यास त्यांना गाठीने पीडले , आिण
नगराचा आक् रोश वर आकाशापयर्ंत गे ला.
2 आिण

6
1 आता परमे श्वराचा कोश पिलष्ट ां च्या दे शात सात मिहने रािहला. 2 आिण मग, पिलष्ट ांनी
याजकांना व ज्योितष्यांना बोलावून त्याने म्हटले , “������������� ������ �����
��� �����? तो त्याच्या िठकाणी कसा पाठवावा हे आम्हास सां गा.” 3 ते म्हणाले ,
“������ ������������ ������ ��� ������ ������ �� �� �����������
���������� ����� ���; तर त्याबरोबर दोषापर्ण अवश्य पाठवावे . मगच तु म्ही िनरोगी
व्हाल, आिण त्याचा हात तु म्हावरून अद्यापपयर्ंत का दरू होत नाही हे तु म्हास समजे ल.”
4 ते व्हा ते म्हणाले , “�� �������� ��������� ����� ������� �� ��� �����?”
������� ����� ����, “������������ ����������� ������������� ���
���������� ���� � ���� �������� �����; कारण तु म्हा सवार्ंवर व तु मच्या
अिधकार्यां वर एकच पीडा आली आहे . 5 म्हणून तु म्ही तु मच्या गाठीच्या आकाराची व तु मचे जे
उं दीर शे ताचा नाश करतात त्याच्या प्रितकृती तयार करा आिण तु म्ही इस्राएलाच्या दे वाचा गौरव
करा कदािचत तो आपला हात तु म्हावरून, व तु मच्या दे वावरून, व तु मच्या भूमीवरून काढे ल.
6 िमसरी लोक व फारो यांनी जशी आपली मने कठीण केली तशी तु म्ही आपली मने कशाला कठीण
करता? जे व्हा तो त्यां च्याशी कठोरपणे वागला आिण त्याने त्यांना जाऊ दे ण्याची परवानगी िदली
नाही, परं तु नं तर ते िनघून गे ले नाहीत काय? 7 तर तु म्ही एक नवी गाडी तयार करा आिण ज्यां च्या
वर कधी जू ठे वले नाही अशा दोन दुभत्या गायी घे ऊन गाडीला जु ं पा व त्यांची वासरे त्यां च्यापासून
वे गळी करून घरी आणा. 8 मग परमे श्वराचा कोश घे ऊन गाडीवर ठे वा. आिण तु म्ही दोषापर्ण
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म्हणून ज्या सोन्याच्या प्रतीकृती डब्यात घालून त्याच्या एकाबाजूला ठे वा. त्यानं तर, ती गाडी
परत पाठवून द्या आिण ितच्या मागार्ने ितला जाऊ द्या. 9 आिण पाहा, बे थ-शे मेशाकडे त्याच्या
मागार्ने तो गे ला, तर ज्याने आम्हावर हे मोठे अिरष्ट लावले आहे तो परमे श्वरच आहे हे जाणा;
त्याउलट, जर गे ला नाही, तर जे आम्हासोबत घडले ती आकिस्मत घटना आहे असे आम्ही समजू.”
10 मग त्या मनु ष्यांनी तसे केले , म्हणजे , त्यांनी दोन दुभत्या गायी घे ऊन गाडीला जु ं पल्या आिण
त्यांची वासरे घरी बां धन
ू ठे वली. 11 मग त्यांनी परमे श्वराचा कोश आिण त्याच्याबरोबर तो डब्बा
सोन्याचे उं दीर व त्यां च्या गाठीच्या प्रितकृती गाडीत ठे वल्या. 12 मग त्या गायी नीट वाट धरून
बे थ-शे मेशाच्या रस्त्याने गे ल्या; मागार्ने जाताना त्या मोठ ाने हं बरत चालल्या उजवीकडे िकंवा
डावीकडे िफरल्या नाहीत. आिण पिलष्ट ांचे अिधकारी बे थ-शे मेशाच्या सीमे पयर्ंत त्यां च्यामागे
गे ले. 13 ते व्हा बे थ-शे मेशाचे शे तकरी खोर्यात आपल्या गव्हाची कापणी करीत होते ; आिण त्यांनी
आपली दृष्टी वर करून कोश पािहला, ते व्हा तो पाहन
ू ते आनं द पावले . 14 मग गाडी यहोशवा बे थशे मेशकर याच्या शे तात ये ऊन जे थे एक मोठा दगड होता ते थे उभी रािहली. मग, त्यांनी गाडीची
लाकडे तोडली आिण त्या गायी परमे श्वरास होमापर्ण अशा अपर्ण केल्या. 15 ले व्यांनी दे वाचा
कोश, व त्याबरोबर ज्यात सोन्याच्या प्रितमा होत्या तो डबा, हे उतरवून त्या मोठ ा दगडावर
ठे वले . बे थ-शे मेशाच्या मनु ष्यांनी त्या िदवशी परमे श्वरास होमापर्णे व यज्ञ अपर्ण केले . 16 आिण
हे पािहल्यानं तर पिलष्ट ांचे पांच सरदार त्याच िदवशी एक् रोनास परत गे ले. 17 परमे श्वरास
पिलष्ट ांनी ज्या सोन्याच्या गाठी दोषापर्ण म्हणून पाठवल्या त्या अशा: अश्दोदकरता एक,
गज्जाकरता एक, अष्कलोनाकरता एक, गथकरता एक, एक् रोनाकरता एक. 18 आिण जो मोठा दगड
ज्यावर त्यांनी परमे श्वराचा कोश ठे वला ते थपयर्ंत पिलष्ट ांची जी नगरे , म्हणजे तटबं दीची नगरे
व खे डीपाडीही, ज्या पांच सरदांराची होती, त्यां च्या सं ख्ये पर् माणे ते सोन्याचे उं दीर होते . तो दगड
आजपयर्ंत यहोशवा बे थ-शे मेशकर यां च्या शे तात आहे . 19 मग परमे श्वराने काही बे थ-शे मेशकर
मनु ष्यांना मारले कारण त्यांनी परमे श्वराच्या कोशाच्या आत पािहले होते . त्याने स र जण मारले .
परमे श्वराने लोकांस फार मोठा तडाखा िदला, त्यामु ळे लोकांनी शोक केला. 20 ते व्हा बे थ-शे मेशाची
माणसे बोलली, “������ �������� ���������� ���������� ��� ������?
ू
त्याने आम्हापासून वरती कोणाकडे जावे ?” 21 मग त्यांनी िकयार्थ-यारीमाच्या रिहवाशांकडे दत
पाठवून म्हटले , की, “������������ ����������� ��� ������ ���� ���; तु म्ही
खाली ये ऊन तो आपणाकडे वरती न्या.”
1 मग िकयार्थ-यारीमाची माणसे

7

आली, आिण त्यांनी परमे श्वराचा कोश ने ला, आिण तो टे कडीवर
अबीनादाबाच्या घरात आणून ठे वला. त्यांनी त्याचा मु लगा एलाजार याला परमे श्वराचा कोश
राखायला पिवत्र केले .
कोश िकयार्थ-यारीमात ये ऊन रािहला त्या िदवसापासून, बहुत काळ लोटला, म्हणजे वीस
वष झाली. इस्राएलाच्या सवर् घराण्याने शोक केला आिण परमे श्वराकडे वळण्याची इच्छा
केली. 3 शमु वेल इस्राएलाच्या सवर् घराण्याशी बोलला तो म्हणाला, “�� ������ ������
���� ����� ������������ ��� ����, तर आपणापासून परके दे व आिण अष्टारोथ
दरू करा, तु म्ही आपली मने परमे श्वराकडे लावा, आिण केवळ त्याचीच से वा करा, म्हणजे
तो तु म्हास पिलष्ट ां च्या हातून सोडवील.” 4 मग इस्राएली लोकांनी बआल व अष्टारोथ
काढून टाकले , आिण केवळ परमे श्वराचीच आराधना करू लागले . 5 आिण शमु वेल म्हणाला,
“���� ���������� ������ ���� ���� ���, म्हणजे मी तु म्हासाठी परमे श्वरास
िवनं ती करीन.” 6 मग ते िमस्पात जमले आिण त्यांनी पाणी काढून परमे श्वराच्या समोर
ओतले . त्या िदवशी त्यांनी उपास केला आिण म्हटले , “����� ������������� �������
��� ���� ���.” ������ ��������� ���� �������� ������� ��������
2
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������ ��� ������� ���������� ����.
आता इस्राएलाची लोक िमस्पांत
जमले आहे त असे पिलष्यांनी ऐकले , ते व्हा पिलष्टयांचे अिधकारी इस्राएलावर चढाई करून
आले . इस्राएल लोकांनी जे व्हा हे ऐकले , ते व्हा ते पिलष्ट ांना घाबरले . 8 नं तर इस्राएली
लोक शमु वेलाला म्हणाले , “���� ��� �������� ���� ������ ��������������
����� ������� ������ ������� ��������� ���� �������� ������ ���.”
9 मग शमु वेलाने एक दध
ू िपणारे कोकरू घे ऊन त्याचे सं पण
ू र् होमापर्ण परमे श्वरास केले ; आिण
शमु वेलाने इस्राएलासाठी परमे श्वराचा धावा केला आिण ते व्हा परमे श्वराने त्यास उ र िदले .
10 आिण शमु वेल होमापर्ण अपर्ण करत होता, ते व्हा पिलष्टी इस्राएलाशी लढायला जवळ आले ;
परं तु त्यािदवशी परमे श्वराने पिलष्ट ािवरूद्ध मोठ ा आवाजात गडगडाट करून त्यास घाबरे केले
व गोंधळात टाकले आिण इस्राएलापु ढे त्यांचा पराभव झाला. 11 ते व्हा इस्राएलाची माणसे
िमस्पातून िनघून पिलष्ट ां च्या पाठीस लागली आिण बे थ-कारापयर्ंत त्यांना मारीत गे ली. 12 मग
शमु वेलाने एक दगड घे तला आिण िमस्पा व शे न याच्या दरम्यान तो उभा केला आिण त्यास एबनएजर असे नाव दे ऊन म्हटले , “��������� ����������� ���� ������� ���� ���.”
13 असे पिलष्टी पराभूत झाले आिण ते इस्राएलाच्या सीमे त आणखी आले नाहीत. शमु वेलाच्या
सवर् िदवसात परमे श्वराचा हात पिलष्ट ां च्या िवरूद्ध होता. 14 आिण एक् रोनापासून गथपयर्ंत,
जी नगरे पिलष्ट ांनी इस्राएलापासून घे तली होती ती इस्राएलास परत िमळाली; आिण त्यांचा
प्रदे श इस्राएलाने पिलष्ट ां च्या हातातून परत घे तला. त्यानं तर इस्राएल व अमोरी यां च्यामध्ये
शांतता होती. 15 शमु वेलाने आपल्या आयु ष्याच्या सवर् िदवसात इस्राएलाचा न्याय केला. 16 तो
प्रत्ये क वषीर् बे थेलास, िगलगालास, व िमस्पात अनु क्रमाने जाई. आिण त्या सवर् िठकाणी
इस्राएलाचा न्याय करी. 17 आिण रामा ये थे तो परत माघारी ये त असे , कारण ते थे त्याचे घर
होते आिण ते थे सु ध्दा त्याने इस्राएलाचे वादिववाद िमटवण्याचे काम केले . ते थे त्याने परमे श्वरास
अपर्णे अपार्यला वे दी बां धली.
7

8
जे व्हा शमु वेल म्हातारा झाला ते व्हा त्याने आपले पु त्र इस्राएलावर न्यायाधीश ने मले .
त्याच्या प्रथम जन्मले ल्या मु लाचे नाव योएल व दुसर्याचे नाव अबीया असे होते ; बै र-शे बा
ये थे ते न्यायाधीश होते . 3 परं तु त्याचे पु त्र त्याच्या मागार्ने चालत नसत, तर ते अप्रामािणक
लाभां च्या पाठीमागे लागले होते . ते लाच घे ऊन िवपरीत न्याय करीत असत. 4 मग इस्राएलाचे
सवर् वडील जमून रामा ये थे शमु वेलाकडे आले . 5 आिण ते त्यास म्हणाले , “���� ������
�������� ���� ���� ��� ����� ����� ������� �������� ���� �����.
आता सवर् राष्ट् रांपर् माणे आमचा न्याय करायला आम्हावर राजा ने मा.” 6 परं तु, “���� �����
������ �������� ���� ����,” ��� �� ������� ������, त्याबद्दल शमु वेलाला
वाईट वाटले . म्हणून शमु वेलाने परमे श्वराकडे प्राथर्ना केली. 7 ते व्हा परमे श्वराने शमु वेलास
म्हटले , “��� ������� ���� ���������� �� ������� ���� ��; कारण त्यांनी
तु ला नाकारले नाही, तर मला नाकारले आहे . 8 मी त्यांना िमसरातून वर आणले त्या िदवसापासून
आजपयर्ंत जी सवर् कामे त्यांनी केली त्याप्रमाणे त्यांनी हे केले आहे , मला सोडू न अन्य दे वाची
से वा त्यांनी केली, आिण तसे च त्यांनी तु झ्याशी केले आहे .” 9 तर आता त्यांचे ऐक; तथािप तू
त्याच्याशी खडसावून बोल आिण जो राजा त्याच्यावर राज्य करील त्याची रीत त्यांना समजावून
सां ग. 10 मग शमु वेलाने , ज्या लोकांनी राजा मािगतला होता त्यांना, परमे श्वराची सवर् वचने
सां िगतली. 11 तो त्यांना म्हणाला, “�� ���� �������� ����� ���� ������ ���
��� ����; तो तु मचे पु त्र घे ऊन आपल्या रथांसाठी व आपले घोडे स्वार होण्यासाठी ठे वील
आिण त्याच्या रथांपुढे ते धावतील. 12 तो त्यांना आपले हजारांचे सरदार ने मन
ू ठे वील. जमीन
नां गरायला, आपली िपके कापायला, आिण आपली लढाईची शस्त्रे व आपली रथांची शस्त्रे
1
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करायला ठे वील.
तो तु मच्या मु ली सु गंधी द्रव्ये तयार करणार्या, स्वयं पािकणी, आिण
भटारखान्यात काम करणार्या होण्यास घे ईल. 14 तु मची जी उ म ती शे ते, तु मचे द्राक्षमळे , आिण
तु मचे जै तन
ू ाचे मळे घे ऊन, ते तो त्याच्या चाकरांना दे ईल. 15 तो तु मची पीके व तु मचे द्राक्षमळे
यांचा दशमां श घे ऊन, तो आपल्या कारभार्यांना दे ईल. 16 तु मचे दास आिण तु मच्या दासी व
तु मचे उ म तरुण व तु मची गाढवे घे ऊन, ते तो आपल्या कामाला लावील. 17 तु मच्या में ढरांचा
दशमां श तो घे ईल व तु म्ही त्याचे दास व्हाल. 18 त्यानं तर तु म्ही आपणासाठी िनवडले ल्या राजामु ळे
ओरडाल; परं तु परमे श्वर त्या िदवसात तु म्हास उ र दे णार नाही.” 19 पण लोक शमु वेलाचा शब्द
ऐकायला नाकारून म्हणाले , “��� ����! आम्हां वर राजा पािहजे च 20 म्हणजे आम्ही इतर सवर्
राष्ट् रांसारखे होऊ, आिण आमचा राजा आमचा न्याय करील व आम्हापु ढे चालून आमच्या लढाया
लढे ल.” 21 शमु वेलाने जे व्हा लोकांनी िदले ल्या उ राचे सवर् शब्द ऐकू न परमे श्वरास ऐकवले ; 22 मग
ते व्हा परमे श्वर शमु वेलाशी बोलला, “�� ������� ���� ���� ����������� �����
������ ���� ����� ���.” ������ ������ ������������ ����������
�������, “������ ���������� �������� ����� ��� ��.”
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बन्यामीन वं शातील एक पु रुष होता त्याचे नां व कीश; तो अबीएलाचा मु लगा, तो सरोराचा
मु लगा, तो बखोराचा मु लगा, तो अिफयाचा मु लगा होता. तो बन्यािमनी पु रुष मोठा पराक् रमी
होता. 2 आिण त्याचा शौल नावाचा मु लगा तरुण व सुं दर होता. इस्राएलाच्या सं तानामध्ये
त्याच्याहन
ू कोणी सुं दर नव्हता. सवर् लोक त्याच्या खां द्यास लागत इतका तो उं च होता. 3 आिण
शौलाचा बाप कीश, याची गाढवे हरवली. ते व्हा कीश आपला मु लगा शौल याला म्हणाला,
“��� �� �� � ���������� ����� ��������� ��; आिण जाऊन गाढवांचा शोध
कर.” 4 मग तो एफ् राईमाच्या डोंगराळ प्रदे शातून जाऊन शलीशा प्रांतातून गे ला, परं तु ती
सापडली नाहीत. मग ते शालीम प्रातांतन
ू गे ले, परं तु ये थे ती त्यांना सापडली नाहीत. नं तर ते
बन्यामीन्यां च्या प्रांतातून गे ले परं तु त्यांना ती सापडली नाहीत. 5 ते सूफ प्रांतातून आल्यावर
शौल आपल्या बरोबरच्या चाकराला म्हणाला, “��� ��� ������ ���, नाहीतर माझा बाप
गाढवांची काळजी सोडू न आमचीच काळजी करायला लागे ल.” 6 ते व्हा तो चाकर त्यास म्हणाला,
“��� ���� �� ����� ������ ����� ���. तो पु रुष खूपच सन्मान्य आहे ; जे तो सां गतो
ते सवर् पूणर् होते च. तर आता आपण ते थे जाऊ; म्हणजे आपण कोणत्या मागार्ने पु ढे जावे हे
कदािचत तो आपल्याला सां गेल.” 7 मग शौल आपल्या चाकराला म्हणाला, “�� ���� ���
�� ��� �� ���� �������� ��� ��� ���� ����? कारण आपल्या झोळीतल्या भाकरी
सं पल्या आहे त आिण परमे श्वराच्या मनु ष्यास भे ट दे ण्यासाठी काही रािहले नाही. आपल्याजवळ
काय आहे ?” 8 ते व्हा चाकराने शौलाला उ र दे ऊन म्हटले , “���� ������ ����� ���
����� ���� ���; ते मी परमे श्वराच्या मनु ष्यास दे ईन, म्हणजे तो आमची वाट आम्हास
सां गेल.” 9 (पूवीर् इस्राएलात कोणी परमे श्वराजवळ िवचारायला जात असताना असे म्हणत, “���
��� ������������ ���.” ���� ������ ��� ���������� ������� �����
������ ������� ��� �����.) 10 मग शौल चाकराला म्हणाला, “���� ����� ���
��� �� ��� ���.” ������ ���� ����� ������ ����� ���� ���� �� ����.
11 ते टे कडीवर नगराकडल्या चढणीवर जात होते ते व्हा मु ली पाणी भरायला बाहे र जाताना त्यांना
भे टल्या. ते त्यांना म्हणाले , “������� (पाहणारा) ये थे आहे काय?” 12 त्यांनी त्यांना उ र
दे ऊन म्हटले , “�� ���; पाहा तु मच्या पु ढे च तो िनघाला आहे . लवकर जा. तो नगरात आला
आहे कारण आज लोकांस उं चस्थानी यज्ञ करायचा आहे . 13 तु म्ही तो जे वायला उं चस्थानी चढून
जाण्याच्या आधी, नगरात जातानाच तु मची आिण त्याची भे ट होईल. तो ये ण्याच्या अगोदर
लोक जे वणार नाहीत, कारण तो यज्ञाला आशीवार्द दे तो मग बोलावले ले जे वतात. तर आता
तु म्ही वर जा, कारण या वे ळेस त्याची भे ट होईल.” 14 मग ते नगराकडे चढून गे ले आिण ते
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नगरात जाऊन पोहचतात, तो त्यांनी पाहीले की, शमु वेल उं चस्थानी चढून जायला िनघताना
त्याच्याकडे ये त आहे . 15 शौलाच्या ये ण्यापूवीर् एक िदवस अगोदर, परमे श्वराने शमु वेलाला प्रकट
केले होते की: 16 “����� ������ �� ����� ��������� ���������� �� �����
�� ��������� ������, आिण माझे लोक इस्राएल यांचा राजा होण्यास त्यास तू अिभषे क
कर. तो पिलष्ट ां च्या हातून माझ्या लोकांस सोडवील; कारण मी आपल्या लोकांकडे पािहले आहे
आिण त्यांची आरोळी माझ्याकडे आली आहे .” 17 शमु वेलाने शौलाला पािहले , ते व्हा परमे श्वर
त्यास म्हणाला, “���� ���� ������������ �� ���� �������� �� ��� ���!
हा माझ्या लोकां वर राज्य करील.” 18 मग शौल शमु वेलाजवळ वे शीत ये ऊन म्हणाला, “��
������� ������ ���� ��������� (पाहणार्याचे ) घर कोठे आहे ते मला सां गा.” 19 ते व्हा
शमु वेलाने शौलाला उ र दे ऊन म्हटले , “������� (पाहणारा) मीच आहे . माझ्या पु ढे उं चस्थानी
वर चला, म्हणजे आज तु म्ही माझ्याबरोबर जे वाल. तु झ्या मनात जे आहे ते सवर् सां गन
ू सकाळी
मी तु ला जाऊ दे ईन. 20 आिण तु झी जी गाढवे तीन िदवसांपव
ू ीर् हरवली होती त्यांची तू काळजी
करू नको, कारण ती सांपडली आहे त. आिण इस्राएलाच्या सवर् अिभलाषा कोणाकडे आहे त?
तु झ्याकडे व तु झ्या विडलाच्या सवर् घराण्याकडे की नाही?” 21 ते व्हा शौलाने उ र दे ऊन म्हटले ,
“�� ���������, इस्राएलाच्या वं शामध्ये सवार्हन
ू धाकट ा वं शातला नाही काय? आिण
बन्यािमनाच्या वं शामध्ये सवर् घराण्यांपेक्षां माझे घराणे लहान आहे की नाही? तर तु म्ही माझ्याशी
असे कसे बोलता?” 22 मग शमु वेलाने शौलाला व त्याच्या चाकराला बरोबर घे ऊन भोजनशाळे त
आणले . आिण आमं ित्रतांमध्ये त्यांना मु ख्य िठकाणी बसवले ; ते सु मारे तीसजण होते . 23 ते व्हा
शमु वेल आचार्याला म्हणाला, “�� ���� �� ���� ���� ���� � ��������� �� ����
������ ���� ��, हा तू आपल्याजवळ वे गळा ठे व, तो आण.” 24 ते व्हा स्वयं पाक्याने फरा व
त्यावर जे होते ते घे ऊन शौलापु ढे ठे वले . मग शमु वेल म्हणाला, “���� �� ����� �����
����! ते खा, कारण ने मले ल्या वे ळेपयर्ंत ते तु झ्यासाठी राखून ठे वले ले आहे .” ���� ��� ��
����� ����� ��, मी लोकांस बोलावले आहे . अशा रीतीने , त्या िदवशी शौल शमु वेलाबरोबर
जे वला. 25 ते उं चस्थानावरून खाली नगरात आल्यावर त्याने घराच्या धाब्यावर शौलाशी सं भाषण
केले . 26 ते पहाटे स उठले व उजाडण्याच्या वे ळेस असे झाले की, शमु वेलाने शौलाला घराच्या
धाब्यावर बोलावून म्हटले , “�� ���� ������ ������ ������ ��. ते व्हा शौल ऊठला,
मग तो व शमु वेल असे दोघे जण बाहे र गे ले.” 27 ते खाली नगराच्या शे वटास जात असता, शमु वेल
शौलाला म्हणाला, “������� ���������� ������� ����, परं तु मी तु ला दे वाचे वचन
ऐकावावे म्हणून तू ये थे थोडा थांब. आिण चाकर पु ढे गे ला.”
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शमु वेलाने ते लाची कुपी घे तली, शौलाच्या डोक्यावर ओतली, आिण त्याचे चु ं बन घे ऊन
म्हटले , “����������� ���� ������ ������ ���� ������� ������ ����
������ �� ���� �� ����? 2 आज तू माझ्यापासून गे ल्यावर राहे लीच्या कबरे जवळ
बन्यािमनाच्या प्रांतात से ल्सह ये थे तु ला दोन माणसे भे टतील ती तु ला म्हणतील की, ज्या
गाढवांचा शोध करायला तू गे ला होतास ती सांपडली आहे त. पाहा तु झा बाप गाढवांची काळजी
सोडू न, तु झी िचं ता करीत आहे , तो म्हणतो, मी आपल्या मु लासाठी काय करू?” 3 मग ते थन
ू तू
पु ढे जाऊन, ताबोराच्या एलोनाजवळ पोहचशील. ते व्हा ते थे तीन करडू ने णारा एक व तीन भाकरी
ने णारा एक व द्राक्षरसाची बु धली ने णारा एक अशी तीन माणसे दे वाकडे बे थेलला जात असले ली
तु ला भे टतील. 4 आिण ती तु ला अिभवादन करून तु ला दोन भाकरी दे तील त्या तू त्यां च्या हातातून
घे शील. 5 त्यानं तर परमे श्वराच्या टे कडीला म्हणजे जे थे पिलष्ट ांची चौकी आहे ते थे जाशील.
आिण तू ते थे नगरास पोहचल्यावर भिवष्यवाद्यांचा गट आिण त्यां च्यापु ढे सतार, झांज, बासरी व
वीणा वाजवणारे उं चस्थानावरून उतरत असता तू त्यांना भे टशील; ते भिवष्यवाणी करीत असतील.
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आत्मा जोराने तु झ्यावर ये ईल आिण त्यां च्याबरोबर तू भिवष्यवाणी करशील, आिण
तू बदलून िनराळा पु रुष होशील. 7 आता, जे व्हा ही सवर् िचन्हे तु ला प्राप्त होतील, ते व्हा असे
होवो की, तु ला प्रसं ग िमळे ल तसे तू कर, कारण परमे श्वर तु झ्याबरोबर असे ल. 8 ते व्हा तू माझ्या
अगोदर खाली िगलगालास जा. पाहा होमापर्णे अपर्ण करायला व शां त्यपर्णाचे यज्ञ करायला मी
खाली तु झ्याकडे ये ईन. मी तु झ्याकडे ये ऊन जे तु ला करायचे आहे ते तु ला कळवीन तोपयर्ंत सात
िदवस तू माझी वाट पाहा. 9 आिण असे झाले की, शमु वेलापासून जायला त्याने आपली पाठ
िफरवल्यावर, परमे श्वराने त्यास दुसरे मन िदले . आिण ती सवर् िचन्हे त्याच िदवशी त्यास प्राप्त
झाली. 10 जे व्हा ते डोंगराजवळ आले , ते व्हा पाहा भिवष्यवाद्यांचा गट त्यास भे टला आिण दे वाचा
आत्मा जोराने त्याच्यावर आला व त्याच्यामध्ये तो भिवष्यवाणी करू लागला. 11 ते व्हा असे झाले
की, ज्यांना पूवीर् त्याची ओळख होती, त्या सवार्न
ं ी पािहले की तो भिवष्यवक्त्यांबरोबर भिवष्यवाणी
करत आहे , ते लोक एकमे कांना म्हणू लागले की, “�������� ������ �� ��� ����? शौल
भिवष्यवक्त्यांपैकी एक आहे काय?” 12 ते व्हा त्या िठकाणाचा कोणी एक उ र दे ऊन बोलला,
“������� ��� ��� ���?” ������, अशी म्हण पडली की, शौलही भिवष्यवाद्यांमध्ये
आहे काय? 13 भिवष्यवाणी करणे समाप्त केल्यावर तो उं चस्थानाकडे आला. 14 नं तर, शौलाचा
काका त्यास व त्याच्या चाकराला म्हणाला, “������ ���� ���� ����?” �� �����,
“����� �������� ��� ���� ����; ती नाहीत असे पाहन
ू , आम्ही शमु वेलाकडे गे लो.”
15 मग शौलाचा काका म्हणाला, “�� ���� ������ ���� ������ �������� ���
����� �� ��� ����.” 16 ते व्हा शौल आपल्या काकाला म्हणाला, “����� ������
��� ������ ������ ��� ��������.” ����� ������������� �� �����
������ ����� �� ������ ����� �������� ����. 17 मग शमु वेलाने लोकांस िमस्पा
ये थे परमे श्वराजवळ बोलावले . 18 ते व्हा तो इस्राएलाच्या सं तानाना म्हणाला, “��������
���������� ��� ��� ������, मी िमसरातून इस्राएलास वर आणले , आिण िमसर्यां च्या
हातातून व तु म्हास पीडणारी जी राज्ये त्या सवार्ंच्या हातातून तु म्हास सोडवले . 19 परं तु तु मचा
परमे श्वर, जो स्वत: तु मच्या सवर् शत्रूपासून व तु मच्या सं कटातून तु म्हास सोडवतो त्यास
तु म्ही आज नाकारले ; आिण आम्हां वर राजा ने मन
ू ठे व, असे त्यास म्हटले . तर आता आपल्या
वं शाप्रमाणे व आपल्या हजारांपर् माणे परमे श्वराच्या समोर उभे राहा.” 20 शमु वेलाने इस्राएलाचे
सवर् वं श जवळ आणले , ते व्हा बन्यािमनाचा वं श िनवडू न घे ण्यात आला. 21 मग त्याने बन्यािमनाचा
वं श त्यातील घराण्याप्रमाणे जवळ आणला; आिण मात्रीचे घराणे आिण कीशाचा मु लगा शौल
िनवडू न घे ण्यात आला. पण जे व्हा त्यांनी त्याचा शोध केला ते व्हा तो सापडला नाही. 22 मग
त्यांनी परमे श्वरास आणखी िवचारले की, “�� ����� ���� ����� ���� ���?” ������
����������� ����� ����, “���� �� ����������� ���� ���.” 23 मग त्यांनी
धावत जाऊन त्यास ते थन
ू आणले . तो लोकांमध्ये उभा रािहला ते व्हा सवर् लोक त्याच्या खां द्यास
लागत इतका तो उं च होता. 24 ते व्हा शमु वेल सवर् लोकांस म्हणाला, “������ �����������
������ ����� ������ ����� ���? त्याच्यासारखा सवर् लोकात कोणी नाही!” ����
��� ����� �������, “���� ���������� ����!” 25 ते व्हा शमु वेलाने राजाच्या
कारभाराचे िनयम आिण कायदे लोकांस सां िगतले , आिण ते एका पु स्तकात िलहन
ू परमे श्वराच्या
समोर ठे वले . मग शमु वेलाने सवर् लोकांस आपापल्या घरी पाठवून िदले . 26 शौलही आपल्या
घरी िगबा ये थे गे ला, आिण ज्यां च्या मनाला परमे श्वराने स्पशर् केला, अशी काही बलवान माणसे
त्यां च्याबरोबर गे ली. 27 परं तु काही कुचकामी माणसे होती ती म्हणाली, “�� ����� ������
��� ��� ������?” ������� ������ ����� ���� � ����� ���� ��� ����
����. पण शौल शांत रािहला.
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मग नाहाश अम्मोनी याने जाऊन याबे श-िगलादास वे ढा घातला. ते व्हा याबे शांतल्या सवर्
मनु ष्यांनी नाहाशाला म्हटले , “������� ���� �� ������ ����� ���� ���� ���.”
2 ते व्हा नाहाश अम्मोनी त्यांना म्हणाला, “�� �������� ��� ����� ���� ���� ��, मी
तु म्हातील प्रत्ये काचा उजवा डोळा फोडू न सवर् इस्राएलाची मानहानी करीन.” 3 ते व्हा याबे शच्या
विडल जनांनी त्यास म्हटले , “�������� ��� ������� ����� ��, म्हणजे इस्राएलाच्या
ू पाठवू. मग जर आम्हास सोडवायला कोणी ये त नसला, तर आम्ही बाहे र
सवर् प्रातांत आम्ही दत
ू ांनी शौलाच्या िगब्याकडे ये ऊन या गोष्टी लोकां च्या कानावर
तु झ्याकडे ये ऊ.” 4 आिण त्या दत
घातल्या; ते व्हा सवर् लोक मोठ ाने आवाज काढून रडू लागले . 5 आिण पाहा शौल शे तातून
गाईबै लां च्या मागून चालत ये त होता. शौल म्हणाला, “������ ��� ����? म्हणून ते
रडत आहे त?” ������ ������� ����� ��������� ����� ��� ������� ��
��������. 6 ते व्हा शौलाने या गोष्टी ऐकल्यावर दे वाचा आत्मा जोराने त्याच्यावर आला
आिण त्याचा राग फारच भडकला. 7 मग बै लांची जोडी घे ऊन त्याने त्यांचे तु कडे तु कडे केले आिण
ू ां च्या हातून ते इस्राएलाच्या सवर् प्रांतात पाठवून सां िगतले की, “�� ���� ��������
दत
� ��������������� ��� ���� �������� ������� ��� ������� ����.”
������ ����������� �� ������� ���� � �� �� ����� ���� ����� ����
������. 8 मग जे व्हा त्याने बे जेकात त्यांची नोंद केली, ते व्हा इस्राएलाचे लोक तीन लाख
ू आले होते त्यांना त्यांनी म्हटले ,
होते , आिण यहद
ू ाचे लोक तीस हजार होते . 9 ते व्हा जे दत
“�����-िगलादाच्या मनु ष्यांना असे सां गा की, उद्या सूयर् तापे ल ते व्हा तु मची सु टका होईल.”
�� ������� ���� ���������� ���������� ��� ��������; ते व्हा ते आनं दीत
झाले . 10 मग याबे शांतील माणसे नाहाशाला म्हणाली, “����� ����� ����� ���������
��� ������ ������� ��� ����� ��� ���� ���.” 11 मग सकाळी असे झाले की
शौलाने लोकां च्या तीन टोळ्या केल्या आिण त्यांनी पहाटे च्या प्रहरी छावणीमध्ये ये ऊन िदवस
तापे पयर्ंत अम्मोन्यां वर हल्ला केला आिण त्यांचा पराभव केला. आिण असे झाले की, जे उरले
त्यातले दोन दे खील एकत्र एका िठकाणी रािहले नाहीत, जे वाचले त्यांची पां गापां ग झाली. 12 मग
लोक शमु वेलाला म्हणाले , “��� ������� ����� ���� ���? असे जे बोलले ते कोण
आहे त? ती माणसे काढून दे , म्हणजे आम्ही त्याना िजवे मारू.” 13 ते व्हा शौल बोलला, “��
������ �������� ���� ������� ���� ���� �� ����������� ���������
������ ���.” 14 ते व्हा शमु वेलाने लोकांस म्हटले , “��� ��� �������� ���� ����
������� ����� ������ ���.” 15 मग सवर् लोक िगलगालास गे ले आिण िगलगालात
त्यांनी परमे श्वराच्यासमोर शौलाला राजा केले आिण ते थे परमे श्वराच्यासमोर त्यांनी शां त्यपर्णांचे
यज्ञ अपर्ण केले ; ते व्हा ते थे शौल व इस्राएलाची सवर् माणसे यांना फार आनं द झाला.
1

12
1 शमु वेल सवर् इस्राएलास म्हणाला, “���� �� ������ ��� ������� �� ��������

����� ���� �� �������� �� ���� ����� ���. 2 तर आता पाहा, राजा तु म्हापु ढे
चालत आहे , आिण मी म्हातारा होऊन केस िपकले ला झालो आहे ; पाहा, माझे पु त्र तु म्हाजवळ
आहे त. व मी आपल्या तरुणपणापासून आजपयर्ंत तु म्हापु ढे चाललो आहे . 3 मी हा ये थे आहे ;
परमे श्वरासमोर व त्याच्या अिभिषक्तासमोर माझ्यािवरूद्ध साक्ष द्या. मी कोणाचा बै ल घे तला
काय? मी कोणाचे गाढव घे तले काय? मी कोणाला लबाडीने लु बाडले आहे काय? मी कोणावर
जु लूम केला आहे काय? मी डोळे बं द करून कोणाकडू न लाच घे तली काय? माझ्यािवरूद्ध साक्ष
द्या, म्हणजे मी त्याची भरपाई करीन.” 4 ते म्हणाले , “������ ������ ����� ����,
आमच्यावर जु लूम केला नाही, िकंवा कोणा मनु ष्याच्या हातून काही चोरले नाही.” 5 मग तो त्यांना
म्हणाला, “������ ���� ������� ���� ������ ���� ������� �� ��������
��������������� ������ ��� ��� ������ �������� ������ ���.” ��
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�������, “�������� ������ ���.”
लोकांस म्हणाला, “������ ������
� �������� �����, आिण ज्याने तु मच्या विडलांना िमसर दे शातून काढून वर आणले तो तर
परमे श्वरच आहे . 7 तर आता, िस्थर उभे राहा, म्हणजे परमे श्वराने न्यायीपणाची जी सवर् कृत्ये
तु म्हासाठी व तु मच्या विडलांसाठी केली त्यािवषयी मी परमे श्वरासमोर िवनं ती करतो. 8 याकोब
िमसरात गे ल्यावर, तु मच्या वाडविडलांनी परमे श्वराकडे आरोळी केली. ते व्हा परमे श्वराने मोशे ला
व अहरोनाला पाठवले , त्यांनी तु मच्या वाडविडलांना िमसरातून काढून आणले आिण या िठकाणी
वसवले . 9 पण परमे श्वर त्यांचा दे व याला ते िवसरले ते व्हा त्याने हासोराचा से नापती सीसरा
याच्या हाती, व पिलष्ट ां च्या हाती, व मवाबाचा राजा याच्या हाती, त्यांना िवकले आिण ते
त्यां च्याशी लढले . 10 ते व्हा ते परमे श्वरास हाक मारून म्हणाले , आम्ही पाप केले आहे , कारण आम्ही
परमे श्वरास सोडू न बआल आिण अष्टारोथ या मु तीर्ची
ं से वा केली आहे . परं तु आता तू आमच्या
शत्रूच्या हातातून आम्हास सोडीव म्हणजे आम्ही तु झी से वा करू. 11 मग परमे श्वराने यरुब्बाल,
बदान, व इफ्ताह, व शमु वेल यांना पाठवून तु म्हास तु मच्या चहक
ू डल्या शत्रूच्या हातातून सोडवले
12
आिण तु म्ही स्वस्थ रािहला.
परं तु अम्मोनाच्या सं तानाचा राजा नाहाश तु म्हावर आला असे
तु म्ही पािहले , ते व्हा परमे श्वर तु मचा दे व तु मचा राजा होता तरी, तु म्ही मला म्हणालात की, असे
नको तर आम्हावर राजा राज्य करो. 13 तर आता जो राजा तु म्ही िनवडला ज्याला तु म्ही मािगतले ,
तो हा पाहा; पाहा परमे श्वराने तु म्हावर राजा ने मला आहे . 14 जर तु म्ही परमे श्वराचे भय धरून
त्याची से वा कराल, त्याची वाणी ऐकाल, आिण परमे श्वराच्या आज्ञे िवरूद्ध बं ड करणार नाही, तर
तु म्ही व तु म्हावर राज्य करणारा तु मचा राजाही परमे श्वर तु मचा दे व याला मानीत जाल तर बरे .
15 परं तु तु म्ही परमे श्वराची वाणी न ऐकू न त्याच्या आज्ञे च्यािवरूद्ध बं ड कराल, तर परमे श्वराचा
हात जसा तु मच्या वाडविडलां िवरूद्ध होता, तसा तो तु मच्यािवरुध्द होईल. 16 तर आता तु म्ही
स्वतःला सादर करा आिण जी मोठी गोष्ट परमे श्वर तु मच्या डोळ्यांपुढे करणार आहे ती पाहा.
17 आज गव्हाची कापणी आहे की नाही? परमे श्वरास मी हाक मारीन, अशासाठी की, त्याने मे घां च्या
गडगडाटसह पाऊस पाठवावा. मग तु म्ही जाणाल व पाहाल की, तु म्ही आपणासाठी राजा मागून
परमे श्वराच्या दृष्टीने िकती मोठे दुष्टपण केले .” 18 ते व्हा शमु वेलाने परमे श्वरास हाक मारली
आिण त्याच िदवशी परमे श्वराने मे घगजर्नासह पाऊस पाठवला. म्हणून सवर् लोकांस परमे श्वराचे
व शमु वेलाचे फार भय वाटले . 19 ते व्हा अवघे लोक शमु वेलाला म्हणाले , “����� ��� ���
������, परमे श्वर तु मचा दे व याच्याकडे तु म्ही आपल्या से वकांसाठी प्राथर्ना करा. कारण आम्ही
राजा मागून आपल्या सवर् पापांत आणखी या दुष्कमार्ची भर टाकली आहे .” 20 मग शमु वेल लोकांस
म्हणाला, “��� ���. तु म्ही हे सवर् दुष्कमर् केले आहे खरे , तथािप परमे श्वरास अनु सरण्याचे सोडू न
भलतीकडे िफरू नका, तर आपल्या सं पण
ू र् मनाने परमे श्वराची से वा करा. 21 तु म्ही भलत्या गोष्टींकडे
वळू नका कारण जे लाभदायक नाहीत व ज्यां च्याने तु मचे रक्षण करवत नाही कारण त्या िनरोपयोगी
आहे त. 22 कारण आपल्या महान नावाकरता, परमे श्वर आपल्या लोकांस नाकारणार नाही, कारण
तु म्हास आपले स्वत:चे लोक असे करणे परमे श्वरास आनं ददायी वाटले . 23 मी तु म्हासाठी प्राथर्ना
करायची सोडू न दे ण्याने मी परमे श्वराच्या िवरूद्ध पाप करावे हे माझ्यापासून दरू च राहो. चां गला
व सरळ मागर् मी तु म्हास िशकवीन. 24 केवळ परमे श्वराचे भय धरा आिण खरे पणाने वागून आपल्या
सं पण
ू र् मनाने तु म्ही त्याची से वा करा. कारण त्याने तु म्हासाठी केवढी महान कृत्ये केली आहे त हे
तु म्ही लक्षात घ्या. 25 परं तु जर तु म्ही वाईट करण्याचे चालूच ठे वाल तर तु म्ही आिण तु मचा राजा
दोघे नष्ट व्हाल.”
6 शमु वेल

13
शौल राज्य करू लागला ते व्हा तो तीस वषार्च
ं ा होता; त्याने (दोन) वष इस्राएलावर राज्य
केल्यानं तर, 2 त्याने इस्राएलातून तीन हजार पु रुष िनवडू न घे तले ; त्यातले दोन हजार त्याच्याबरोबर
1
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िमखमाशांत व बे थेलाच्या डोंगरात होते आिण योनाथानाबरोबर बन्यािमनाच्या िगब्यात एक हजार
होते . बाकीच्या लोकांस त्याने त्यां च्या घराकडे पाठवले , प्रत्ये कजण त्याच्या तं बक
ू डे गे ला.
3 िगब्यात पिलष्ट ां च्या सै न्यांना योनाथानाने परािजत केले आिण पिलष्ट ांनी त्यािवषयी ऐकले .
ते व्हा शौलाने सवर् मु लखात िशं ग वाजवून म्हटले , “���������� ��� ����.” 4 शौलाने
पिलष्ट ां च्या सै न्याला परािजत केले आिण पिलष्ट ांना इस्राएलाचा ितरस्कार वाटू लागला,
असे सवर् इस्राएलांनी ऐकले . त्यानं तर लोक शौलाजवळ िगलगालात एकत्र जमले . 5 मग
तीस हजार रथ व सहा हजार रथ चालवणारे , आिण समु दर् ाच्या वाळू सारखे असं ख्य लोक घे ऊन
पिलष्टी इस्राएलाशी लढाई करायला जमले आिण त्यांनी िमखमाशात ये ऊन बे थ-आवे नाच्या
पूवस तळ िदला. 6 आपण अडचणीत आलो आहो हे इस्राएलांनी पािहले . कारण लोक िनराश
झाले होते , ते व्हा लोक गु हा, झु डपात, खडकात, िवहीरीत, व खड ात लपले . 7 िकत्ये क इब्री
यादने च्या पलीकडे गाद व िगलाद या प्रांतात गे ले. पण शौल िगलगालात तसाच रािहला आिण
सवर् लोक त्याच्यामागे थरथर कापत गे ले. 8 शमु वेलाने ने मले ल्या वे ळेप्रमाणे तो सात िदवस
थांबला परं तु शमु वेल िगलगालास आला नाही आिण लोक शौलापासून िवखरून जाऊ लागले .
9 ते व्हा शौलाने म्हटले , “��������� � ����������� ���� ���������� ���.” ��
������ �������� �������. 10 त्याने होमापर्ण अिपर्ण्याची समाप्ती केली िततक्यात पाहा
शमु वेलाचे आगमन झाले . शौल त्यास भे टण्यास आिण अिभवादन करण्यास बाहे र गे ला. 11 ते व्हा
शमु वेल म्हणाला, “�� �� ��� ���� ���?” ������ ������, “���� �� ������
��, लोक माझ्यापासून िनघून जाऊ लागले , आिण ने मले ल्या िदवसाच्या आत तु म्ही आला नाही,
आिण पिलष्टी िमखमाश ये थे जमले आहे त, 12 म्हणून मी म्हणालो, पिलष्टी खाली िगलगालास
माझ्यािवरूद्ध ये त आहे त आिण मी परमे श्वराची मजीर् अद्याप िमळवली नाही. म्हणून मी स्वत:च्या
मजबु रीने भाग पडू न होमापर्ण अिपर्ले.” 13 नं तर शमु वेल शौलाला म्हणाला, “�� ����������
����� ����. परमे श्वर तु झा दे व याने जी आज्ञा तु ला आज्ञािपली ती तू मानली नाही. मानली
असती तर आता परमे श्वराने इस्राएलावर तु झे राज्य िनरं तर स्थापले असते . 14 परं तु आता तु झे
राज्य चालू राहणार नाही. परमे श्वराने आपल्या मनासारखा मनु ष्य शोधला आहे , आिण त्यास
आपल्या लोकांचा राजा होण्यास ने मले आहे , कारण परमे श्वराने जे तु ला आज्ञािपले ते तू पाळले
नाही.” 15 मग शमु वेल उठू न िगलगालाहन
ू बन्यािमनातील िगबा ये थे गे ला. त्यानं तर शौलाने
आपणाजवळ जे लोक होते त्यांची गणना केली, ते सु मारे सहाशे होते . 16 शौल, त्याचा मु लगा
योनाथान व त्याच्याबरोबरचे लोक बन्यािमनांतील िगब्यात रािहले . पण पिलष्ट ांनी िमखमाशात
छावणी केली. 17 पिलष्ट ां च्या छावणीतून छापा मारणारे तीन टोळ्या करून िनघाले . एक
टोळी आफ् राच्या वाटे ने शु वालाच्या प्रांताकडे गे ली 18 आिण दुसरी टोळी बे थ-होरोनाच्या वाटे ने
गे ली आिण आणखी एक टोळी जो प्रांत सबोईम खोर्याकडला आहे त्याच्या वाटे ने रानाकडे
वळली. 19 ते व्हा इस्राएलाच्या सवर् दे शात कोणी लोहार िमळे ना, कारण पिलष्ट ांनी म्हटले होते ,
कदािचत इब्री आपणासाठी तलवारी िकंवा भाले करून घे तील. 20 परं तु सवर् इस्राएली लोक,
आपला नां गराचा फाळ, आपली कुदळ, आपली कुर्हाड, आिण िवळ्यांना धार लावण्यासाठी खाली
पिलष्ट ांकडे जात. 21 नां गराचा फाळ आिण कुदळ यांना धार लावण्याचे शु ल्क दोन तृ तीयां श
शे केल आिण एकतृ तीयां श कुर्हाडीला धार दे ण्यासाठी आिण पराणी सरळ करण्यासाठी. 22 आिण
लढाईच्या िदवशी असे झाले की, जे लोक शौल व योनाथान यां च्याजवळ होते त्यां च्यातल्या
कोणाच्याही हाती तलवार व भाला नव्हता. फक्त शौल व त्याचा मु लगा योनाथान यां च्याजवळ
ते होते . 23 पिलष्ट ांचे सै न्य िनघून िमखमाशाच्या उताराकडे गे ले.
1
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������ ������ ������ �� �������� ����. शौल िगब्याच्या शे वटल्या भागी
िमग्रोनांत डािळं बाच्या झाडाखाली राहत होता त्याच्याजवळचे लोक सु मारे सहाशे होते ; 3 एलीचा
मु लगा िफनहास याचा मु लगा ईखाबोद याचा भाऊ अहीटू ब याचा मु लगा अहीया िशलोत एफोद
घातले ला परमे श्वराचा याजक हाही होता. ते व्हा योनाथान गे ला हे लोकांस मािहत नव्हते .
4 योनाथान ज्या घाटांनी पिलष्ट ां च्या ठाण्यावर जाण्यास पाहत होता त्याच्या एका बाजूला
खडकाळ िशखर व दुसर्या बाजूला खडकाळ िशखर होते ; त्यातल्या एकाचे नां व बोसे स व दुसर्याचे
नां व से ने असे होते . 5 एक िशखर उ रे कडे िमखमाशासमोर व दुसरे दिक्षणे कडे िगब्यासमोर
उभे होते . 6 योनाथान आपल्या तरुण शस्त्रवाहकाला म्हणाला, “��, आपण त्या बे सुंत्यां च्या
ठाण्यावर जाऊ. कदािचत परमे श्वर आमच्यासाठी कायर् करील; कारण बहुतांनी िकंवा थोडक्यांनी
सोडायला परमे श्वरास काही अडचण नाही.” 7 त्याचा शस्त्रवाहक त्यास म्हणाला, “�� ������
���� ��� �� ���� ��. तू पु ढे जा, पाहा तु झ्या आज्ञा पालन करण्यास मी तु झ्याबरोबर
आहे .” 8 ते व्हा योनाथान म्हणाला, “���� ��� ���� ���������� ���� ����� �����
���. 9 जर ते आम्हास म्हणतील, ‘����� ��������� ��� �������� �����,’ ��
����� ������ ������ ��� ���� �� ����������� ����� ����; 10 परं तु जर ते
म्हणतील की, ‘�� �������� ��,’ �� ����� �� ���; कारण परमे श्वराने त्यांना आमच्या
हाती िदले आहे . हे च आम्हां ला िचन्ह होईल.” 11 मग त्या दोघांनी आपणां ला पिलष्ट ां च्या
ठाण्यातील मनु ष्यांना प्रगट केले . पिलष्ट ांनी म्हटले , “���� ���� ���������� �����
���� ���� ������� �� ����� ��� ����.” 12 ठाण्याच्या मनु ष्यांनी योनाथान
व त्याचा शस्त्रवाहक यांना उ र दे ऊन म्हटले , “�� �������� �� ������ �����
������� ���� ������ �����.” ������ ������� ������ �������������
�������, “���������� �� ��; कारण परमे श्वराने त्यांना इस्राएलाच्या हाती िदले आहे .”
13 मग योनाथान आपल्या हातांनी व आपल्या पायांनी चढून गे ला आिण त्याचा शस्त्रवाहक
त्याच्या मागोमाग चढून गे ला. ते व्हा योनाथानासमोर पिलष्टी पडले व त्याच्यामागून त्याचा
शस्त्रवाहक त्यांना मारीत गे ला. 14 जो पिहला वध योनाथानाने केला त्यामध्ये एक िबघा भूमीवर
सु मारे वीस माणसे पडली. 15 छावणीत शे तात व सवर् लोकांमध्ये कंप झाला, ते ठाणे व छापे
मारणारे ही कापले व भूमी कापली. ते थे तर फार घबराट पसरली होती. 16 ते व्हा बन्यािमनातील
िगब्यांतल्या शौलाच्या पहारे कर्यांनी पािहले की पिलष्टी सै न्याचा जमाव पां गत आहे आिण ते
इकडे ितकडे पळत आहे त. 17 मग शौल आपल्याबरोबरच्या लोकांस म्हणाला, “����������
��� ���� ���? मोजून पाहा.” �� ������� ����� ������ �� ������� �
������ ���������� ���� ������. 18 शौलाने अहीयाला म्हटले , “������ ���
���� ��.” ���� ���� ���� ������ ��� ������� �������������� ����.
19 असे झाले की शौल याजकाशी बोलत असता पिलष्ट ां च्या छावणीतला गलबला वाढत वाढत
मोठा झाला. ते व्हा शौलाने याजकाला म्हटले , “���� ��� ����� ��.” 20 ते व्हा शौल
व त्याच्याजवळ ते सवर् लोक जमून लढाईला गे ले. आिण पाहा प्रत्ये क पिलष्टी मनु ष्याची
तलवार आपल्या सोबत्याच्या िवरूद्ध झाली म्हणून फार मोठी दाणादाण उडाली. 21 ते व्हा जे
इब्री पूवीर् पिलष्ट ाच्यामध्ये रािहले होते जे चहक
ू डू न त्याच्याबरोबर छावणीत गे ले होते ते ही
शौल व योनाथान याच्याबरोबर जे इस्राएल होते त्याच्याशी िमळाले . 22 जी इस्राएली माणसे
एफ् राईमाच्या डोंगराळ प्रदे शांत लपली होती ती सवर् पिलष्टी पळत आहे त हे ऐकू न लढाईत
त्याच्या पाठीस लागली. 23 असे परमे श्वराने त्यािदवशी इस्राएलास सोडवले आिण लढाई बे थआवे नाकडे गे ली. 24 त्या िदवशी इस्राएली पु रुष िनराश झाले कारण शौलाने लोकांस शपथ
घालून सां िगतले होते , सं ध्याकाळपयर्ंत मी आपल्या शत्रूचा सूड घे ईपयर्ंत जो पु रुष काही खाईल
त्यास शाप लागो. म्हणून लोकांतल्या कोणी काही खाल्ले नाही. 25 दे शातले सवर् लोक वनांत
आले आिण भूमीवर मध होता; 26 वनांत लोक आले ते व्हा पाहा मधाचा ओघ वाहत होता. परं तु
कोणी आपला हात आपल्या तोंडाला लावला नाही कारण लोक शपथे ला भीत होते . 27 परं तु
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जे व्हा त्याच्या विडलाने लोकांस शपथ घातली ते व्हा योनाथानाने ती ऐकली नव्हती म्हणून त्याने
आपल्या हाती जी काठी होती ितचे टोक पु ढे करून मधाच्या मोहळात घालून आपल्या तोंडास
लावले ; मग त्याचे डोळे टवटवीत झाले . 28 ते व्हा लोकांतील एकाने उ र करून म्हटले , “������
������� ������ ��� ����� ������� �������� ��, जो कोणी आज काही अन्न्
खाईल त्यास शाप लागो.” ��� �� ���� ����. 29 ते व्हा योनाथान म्हणाला, “������
������� ����� ����� ���� ����� ���. मी हा थोडा मध चाखला आिण पाहा माझे
डोळे कसे टवटवीत झाले आहे त? 30 जर लोकांनी आपल्या शत्रूंच्या िमळाले ल्या लु टीतून आज
इच्छे प्रमाणे खाल्ले असते तर िकतीतरी बरे होते ! कारण आता पिलष्टांचा आिधक मोठा घात
झाला नसता काय?” 31 त्या िदवशी ते िमखमाशापासून अयालोनापयर्ंत पिलष्ट ांना मारीत
गे ले. मग लोक फार थकले ले होते . 32 ते व्हा लोक लु टीवर तु टू न पडले आिण में ढरे , गु रे व वासरे
घे ऊन भूमीवर कापून रक्तासिहत खाऊ लागले . 33 ते व्हा कोणी शौलास सां िगतले की, “����
��� ������� ���� ���� ������������� ������� ��� ��� ����.” ������
������, “������ ������������ ������ ��� ����. मोठा दगड लोटू न ये थे
माझ्याकडे आणा.” 34 शौलाने म्हटले , “���������� ���� ���� ������� ����� ��,
प्रत्ये क मनु ष्याने आपला बै ल व प्रत्ये क मनु ष्याने आपली में ढरे माझ्याकडे आणून ये थे कापावी
मग खावे ; रक्तासह खाऊन परमे श्वरािवरूद्ध पाप करू नका.” ������ ���� �������
�������� ��������� ������ ��� ������ ������ ���� ������ ���� ����
�����. 35 मग शौलाने परमे श्वरास अपर्णे अिपर्ण्यासाठी वे दी बां धली, जी पिहली वे दी त्याने
परमे श्वरास अपर्णे अिपर्ण्यासाठी बां धली ती हीच होती. 36 मग शौल बोलला, “��� ������
������������������ ���� ���� ����� ����������� ������������ ���
��� ��� ��� ������������ ���� ����� ���� ��� ���.” �� �������, “��
���� ��� ����� �� ��.” �� ������� ������ ��� ���� ������������ ���.
37 मग शौलाने दे वाला िवचारले , “�� �������������� ���� ���� ��� ���? तू त्यांना
इस्राएलां च्या हाती दे शील काय?” ����� ���� ������ ������ ���� ����� ����
����. 38 मग शौल म्हणाला, “��� ��������� ���� ����������� ���� �� ���
�� ��� ����� ���� ��� �� ��� ���� ����. 39 कारण परमे श्वर जो इस्राएलाचे रक्षण
करतो तो िजवं त आहे . म्हणून हे पाप माझा मु लगा योनाथान याने जरी केले , तरी तो खिचत मरे ल.”
�� ���� �������� ������ ����� ����� ���� ����. 40 मग त्याने सवर् इस्राएलांस
म्हटले , “������ ��� ������ ���� ��� �� � ���� ����� ������� �������
������ ���.” ��� �� ������ �������, “���� ��� ����� �� ��.” 41 मग शौल
परमे श्वर इस्राएलाचा दे व, यास म्हणाला, “��� �� �����.” ������ ������� � ���
���� ���� ��� ��� �����. 42 मग शौलाने म्हटले , “����������� � �������
���� ����� ����������� �� �������� ����.” ������ ������� ����
����. 43 मग शौल योनाथानाला म्हणाला, “�� ��� ���� ���� �� ����.” �������
����� �������, “�� ������ ��������� �������� ������ ���� �� �����
���, आिण पाहा मला मरण पावले पािहजे .” 44 ते व्हा शौल म्हणाला, “�������� ��� �
���������� ������ ���; योनाथाना तु ला तर खिचत मरण पावले पािहजे .” 45 मग लोक
शौलाला म्हणाले , “������ ���������� �� ���� ���� ���� �� ������� �����
���? ते तर दरू च असो! परमे श्वर िजवं त आहे . याच्या डोक्याचा एक केसही भूमीवर पडणार नाही.
कारण याने परमे श्वराच्याबरोबर काम केले आहे .” �� ������� ������� ����������
������ ������ �� ���� ����. 46 मग शौल पिलष्ट ांचा पाठलाग करण्याचे सोडू न
वर गे ला; पिलष्टीही आपल्या िठकाणी गे ले. 47 शौलाने तर इस्राएलावर राज्य करण्याचे हाती
घे तले ; त्याने चहक
ू डे आपल्या सवर् शत्रूशी म्हणजे मवाबी यां च्याशी व अम्मोनाच्या सं तानाशी व
अदोमी यां च्याशी व सोबाच्या राजां शी व पिलष्ट ां शी लढाई केली आिण जे थे कोठे तो गे ला ते थे
त्याने त्यांना त्रासून सोडले . 48 त्याने पराक् रम करून अमाले काला मार िदला आिण इस्राएलांना
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त्यां च्या लु टणार्यां च्या हातातून सोडवले .
शौलाचे पु त्र होते ,
आिण त्याच्या दोघी मु लींची नां वे, प्रथम जन्मले ली, मे रब आिण धाकटीचे नां व मीखल, ही होती.
50 शौलाच्या पत्नीचे नाव अहीनवाम, ती अहीमासाची मु लगी होती. शौलाचा काका ने र याचा
मु लगा अबने र त्याचा से नापती होता. 51 शौलाचा बाप कीश; अबने राचा बाप ने र हा अबीएलाचा
मु लगा होता. 52 शौलाच्या सवर् िदवसात पिलष्ट ां शी जबर लढाई चालू होती. शौल कोणी बलवान
िकंवा कोणी शूर मनु ष्य पाही, ते व्हा तो त्यास आपल्याजवळ ठे वून घे ई.
49 योनाथान, इश्वी व मलकीशु वा हे

15
1 शमु वेल शौलाला म्हणाला, “����������� ���� ��� ������� ���������
�� ���� ������ ������ ���� �������� ������ ��� ������ �� ��� ��
����������� ���� ��. 2 सै न्यांचा परमे श्वर असे म्हणतो, इस्राएल िमसरातून वर ये त
असता अमाले काने त्यास काय केले , म्हणजे तो वाटे वर त्याच्यािवरुध्द कसा उभा रािहला हे मी
पािहले आहे . 3 आता तू जाऊन अमाले काला मार आिण त्यांचे जे आहे त्या सवार्च
ं ा नाश कर त्यांना
सोडू नको तर पु रुष व िस्त्रया मु ले व बालके व गाय-बै ल, में ढरे व उं ट व गाढव यांना िजवे मार.”
4 मग शौलाने लोकांस बोलावून तलाईमात त्यांची मोजणी केली; ते दोन लक्ष पायदळ होते व
यहद
ू ातील माणसे दहा हजार होती. 5 मग शौल अमाले काच्या नगराजवळ जाऊन एका खोर्यात
दबा धरून रािहला. 6 ते व्हा शौलाने केनी लोकांस म्हटले , “�������������� �������
���� ��� ������ ������ ������������� ����� ��; कारण इस्राएल लोक
िमसरांतन
ू आले ते व्हा तु म्ही त्यां च्याशी स्ने हाने वतर्ला.” ������ ���� �������������
����� ����. 7 मग शौलाने हवीला पासून िमसरासमोरील शूरापयर्ंत अमाले क्यांना मार िदला.
8 त्याने अमाले क्यांचा राजा अगाग याला िजवं त धरले आिण त्या सवर् लोकांस तलवारीच्या
धारे खाली िजवे मारले . 9 तथािप शौलाने व लोकांनी अगागला िजवं त ठे वले ; तसे च में ढरे , बै ल,
पशु , कोकरे , असे जे काही चां गले धष्टपु ष्ट ते राखून ठे वले त्यांचा अगदीच नाश केला नाही; परं तु
जे टाकाऊ आिण िनरूपयोगी होते त्या सवार्च
ं ा त्यांनी सं पण
ू र् नाश केला. 10 ते व्हा परमे श्वराचे वचन
शमु वेलाकडे आले , ते म्हणाले , 11 “�� ������ ���� ���� ���� ��� ��:ख होत आहे .
कारण तो मला अनु सरण्याचे सोडू न मागे वळला आहे आिण त्याने माझ्या आज्ञा पाळल्या नाहीत.”
�� ��������� ��� ��� ��� ������ ���� ����� ����������� ���� ����.
12 शमु वेल शौलाला भे टण्यासाठी पहाटे स उठला. ते व्हा कोणी शमु वेलाला सां िगतले की, शौल
कमलास आला होता आिण पाहा आपणासाठी स्मारक उभारून परतला व खाली िगलगालास गे ला
आहे . 13 मग शमु वेल शौलाकडे आला, आिण शौल त्यास म्हणाला, “�������� �������
���������� ���! मी परमे श्वराची आज्ञा पूणर्पणे पाळली आहे .” 14 ते व्हा शमु वेल म्हणाला,
“�� ��������� ����� ������ ���� ���� � ���-बै लांचे हं बरणे मी ऐकतो ते काय
आहे ?” 15 मग शौल म्हणाला, “������� �� ��������������� ����. कारण त्यांनी
में ढरे व गु रे यातील उ म ती परमे श्वर तु मचा दे व याला यज्ञ अपर्ण करण्यासाठी राखून ठे वली
आहे त. पण आम्ही बाकीचा पूणर्पणे नाश केला.” 16 ते व्हा शमु वेलाने शौलाला म्हटले , “��
����, म्हणजे या गे ल्या रात्री परमे श्वराने मला काय सां िगतले .” �� �� ���� �����.
शौल त्यास म्हणाला, “����!” 17 मग शमु वेल म्हणाला, “�� ������ �������� ����
����� ������ ���� ������������ ������� ����� ������� ��� ����
���? आिण परमे श्वराने तु ला इस्राएलावर राजा केले ” 18 परमे श्वराने तु ला तु झ्या मागार्वर
पाठवून सां िगतले की, जा त्या पापी अमाले क्यांचा नाश कर. ते नाहीसे होईपयर्ंत त्यां च्याशी
लढाई कर. 19 तर मग तू परमे श्वराचे वचन का पाळले नाही? तू तर लु ट पकडू न परमे श्वराच्या
दृष्टीने जे वाईट ते का केले ? 20 ते व्हा शौल शमु वेलाला म्हणाला, “�� ����������� ���
������ ����� � ���� �������� ����������� ��� ������ ��������� ��
����� ��� ������������ ��� ���� ��������� ���� ���� ���� �� ����
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��� ���.
परं तु ज्यांचा नाश करायचा होता अशी जी लु टीची में ढरे व गु रे त्यातली उ म
ती लोकांनी परमे श्वर तु झा दे व याला िगलगालात यज्ञ करण्यासाठी ठे वून घे तली.” 22 शमु वेल
म्हणाला, “���������� ���� ��� ��������� ����� ���� ���� ����� ����
������������ � �������� ���� ���? पाहा यज्ञापे क्षा आज्ञा पालन करणे आिण
में ढरां च्या चरबीपे क्षा वचन ऐकणे अिधक चां गले आहे . 23 कारण बं डखोरी जादुगीरीच्या पापासारखी
आहे आिण हट् ट हा दुष्टपणा, मूतीर्पूजा व घोर अन्याय, मूतीर् करणे यासारखा आहे . तू परमे श्वराचे
वचन नाकारले यामु ळे राजा म्हणून त्याने तु ला नाकारले आहे .” 24 मग शौल शमु वेलाला म्हणाला,
“�� ��� ���� ���; कारण मी परमे श्वराची आज्ञा व तु झी वचने मोडली आहे त, ते यामु ळे
की, लोकांचे भय धरून मी त्यांचे ऐकले . 25 तर मी तु ला िवनं ती करतो, माझ्या पापीची क्षमा
कर, आिण मी परमे श्वराची आराधना करावी म्हणून माझ्याबरोबर परत ये .” 26 शमु वेल शौलाला
म्हणाला, “�� ����������� ��� ����� ����; कारण तू दे वाचे वचन िधक्कारले , आिण
परमे श्वराने तु ला इस्राएलावर राज्य करण्यापासून िधक्कारले आहे .” 27 शमु वेल जायला वळला
ते व्हा शौलाने त्याच्या झग्याचा काठ धरला व तो फाटला. 28 ते व्हा शमु वेलाने त्यास म्हटले ,
“����������� �� ���������� ����� ����������� ����� ���� ����
������ �� ������������ ��� ����� ���� ���. 29 तसे च, इस्राएलाचे सामथ्यर्
तो आहे , तो खोटे बोलणार नाही िकंवा त्याचे मन बदलणार नाही; कारण मन बदलणारा असा तो
मनु ष्य नाही.” 30 ते व्हा शौल म्हणाला, “�� ��� ���� ���. तरी आता मी तु ला िवनं ती करतो
माझ्या लोकां च्या विडलांसमोर व इस्राएलासमोर तू माझा सन्मान कर आिण परमे श्वर तु झा दे व
याचे भजन पूजन मी करावे म्हणून माझ्याबरोबर परत ये .” 31 मग शमु वेल वळू न शौलाच्या मागे
आला आिण शौलाने परमे श्वराचे भजन पूजन केले . 32 मग शमु वेल म्हणाला, “�����������
���� ���� ���� ��������� ���.” ������ ���� ������ ����������� ���,
आिण अगागाने म्हटले खिचत मरणाचे कडू पण िनघून गे ले आहे . 33 ते व्हा शमु वेल म्हणाला, “���
������ �������� ����������� ������������ ���� ���, तशी बायकांमध्ये
तु झी आई बालकािवरिहत होईल.” �� ��������� �������� ������������� ����
������� ����� ����� ����. 34 त्यानं तर शमु वेल रामा ये थे गे ला आिण शौल आपल्या
घरी शौलाच्या िगब्यास गे ला. 35 शमु वेल आपल्या मरणाच्या िदवसापयर्ंत शौलाला भे टायला
आणखी गे ला नाही; तरी शमु वेलाने शौलासाठी शोक केला; आपण शौलाला इस्राएलां वर राजा
केले म्हणून परमे श्वर अनु तापला.
21

16
परमे श्वराने शमु वेलाला सां िगतले की, “�� ���������� ����� �����������
������ ������� ���, तर तू िकती काळ त्यासाठी शोक करशील? आपल्या िशं गात ते ल
भरून चल. इशाय बे थलहे मी याच्याकडे मी तु ला पाठिवतो. कारण मी त्याच्या एका मूलाला
माझ्यासाठी राजा म्हणून िनवडले आहे .” 2 ते व्हा शमु वेल म्हणाला, “�� ��� ���? जर शौल
ऐकेल तर तो मला जीवे मारील.” �� �������� �������, “�� ����� �����������
�� ��� �� ������� ���� ������� ��� ��� ��� ����. 3 त्या यज्ञास इशायला
बोलाव. नं तर काय करायचे ते मी तु ला कळवीन, आिण जो मी तु ला सां गेन त्यास माझ्यासाठी
अिभषे क कर.” 4 ते व्हा परमे श्वराने जे सां िगतले ते शमु वेलाने केले आिण मग बे थले हेमास
गे ला. नगराचे वडीलजन भीत भीत त्यास भे टायास आले व त्यांनी त्यास िवचारले , “������
�������� ��� ���� ��?” 5 त्याने म्हटले , “�������; मी परमे श्वरास यज्ञ अपर्ण करायास
आलो आहे . मजबरोबर यज्ञास ये ण्यासाठी तु म्ही शु द्ध व्हा.” ������ ���� � ������ �����
����� ����� �������� ������� ������ ��������. 6 ते आले ते व्हा असे झाले
िक, त्याने अिलयाबास पाहन
ू स्वतःला म्हटले , “����������� �������� ������� ���
1 मग
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���.”
शमु वेलाला म्हटले , “�� �������� ���������� � ��������
�������� ������� ���� ��� ���� �� ����� �������� ���. जसे मनु ष्य पाहतो
तसे परमे श्वर पाहत नाही. कारण की, मनु ष्य बाहे रील स्वरूप पाहतो परं तु परमे श्वर हृदय पाहतो.”
8 मग इशायाने अबीनादाबाला बोलािवले आिण त्यास शमु वेलापु ढे चालिवले . परं तु शामु वेलाने
म्हटले , “������ ����������� ������ ����.” 9 मग इशायने शम्मास पु ढे चालिवले .
परं तु शमु वेलाने म्हटले . “�������� ����������� ������ ����.” 10 असे इशायाने
आपल्या सात पु त्रांना शमु वेलापु ढे चालिवले . “����� ��������� ������ ������,
यांपैकी कोणालाच परमे श्वराने िनवडले नाही.” 11 ते व्हा शमु वेलाने इशायला म्हटले , “����
���� ����� ��� ���� ��?” �� �� �������, “���� �� ����� ���, तो रािहला
आहे . तो में ढरे राखीत आहे .” ������ ��������� ����� ������. “������ ����
������� �� �������� ������������ ����� ������� ����� ����.” 12 मग
त्याने त्यास बोलावून आणले तो तांबस
ू रं गाचा आिण सुं दर डोळ्यांचा होता आिण त्याचे रुप
मनोहर होते . ते व्हा परमे श्वराने त्यास म्हटले , “���� ������ ������ ��; कारण हाच तो
आहे .” 13 मग शमूवेलाने ते लाचे शींग घे ऊन त्याच्या भावां च्यामध्ये त्यास अिभषे क केला. त्या
िदवसापासून परमे श्वराचा आत्मा दावीदावर ये ऊन रािहला. त्यानं तर शमु वेल उठू न रामा ये थे गे ला.
7 परं तु परमे श्वराने

14 मग

परमे श्वराच्या आत्म्याने शौलास सोडले आिण दे वापासून एक दुष्ट आत्मा त्यास त्रास
करू लागला. 15 ते व्हा शौलाचे चाकर त्यास म्हणाले , “��� ���� �������� �� �����
����� ������� ����� ���� ���. 16 आपण िवणा वाजिवणारा िनपु ण असा एक पु रुष
शोधू. तशी आज्ञा आमच्या धन्याने आपल्यासमोर जे चाकर आहे त त्यास द्यावी. मग जे व्हा
दे वाकडू न दुरात्मा तु म्हास त्रास दे ऊ लागे ल, ते व्हा तो आपल्या हाताने ती वाजवील आिण तु म्हास
बरे वाटे ल.” 17 मग शौलाने आपल्या चाकरास म्हटले , “��, चां गला वाजिवणारा पु रुष शोधून
माझ्याकडे आणा.” 18 मग चाकरातून एका तरूणाने उ र िदले की, पाहा वाजिवण्यात िनपु ण,
पराक् रमी, लढाऊ पु रुष व उ म वक्ता व मनोहर रूपाचा व ज्याला परमे श्वर अनु कूल आहे असा
ू
पु रुष मी पिहला आहे , तो इशाय बे थलहे मी ह्याचा पु त्र आहे . 19 मग शौलाने इशायजवळ दत
पाठवून म्हटले की, “���� ����� ����� �� ������ ����� ����, त्यास मजपाशी
पाठवावे .” 20 ते व्हा इशायने भाकरीने लादले ले एक गाढव व द्राक्षरसाचा बु धला व एक करडू घे ऊन
आपला पु त्र दावीद याच्या हाताने शौलाकडे पाठवले . 21 दावीद शौलाजवळ ये ऊन त्यासमोर उभा
रािहला, ते व्हा त्याची त्याच्यावर फार प्रीती बसली आिण तो त्याचा शस्त्र वाहक झाला. 22 मग
शौलाने इशायजवळ िनरोप पाठवून सां िगतले मी तु ला िवनं ती करतो की, आता दावीदाला माझ्या
जवळ राहू दे ; कारण त्याच्यावर माझी कृपाद्दष्टी झाली आहे . 23 मग जे व्हा केव्हा दे वापासून दुष्ट
आत्मा शौलावर ये त असे , “������ �������� ���� ���� ������ ������ �����.
मग शौल शांत होऊन बरा होई, व तो दुष्ट आत्म्या त्यास सोडू न जाई.”

17
ते व्हा पिलष्ट ांनी आपले सै न्य लढाईसाठी एकवट केले . यहद
ू ीयातील सोखो ये थे एकत्र
होऊन त्यांनी सोखो व अजे का यामध्ये अफस-दम्मीमात आपली छावणी िदली. 2 मग शौल व
इस्राएलाची माणसे एकत्र िमळाली आिण त्यांनी एलाच्या खोर्यात छावणी करून पिलष्ट ां शी
लढण्यास सै न्यरचना केली. 3 ते व्हा पिलष्टी लोक एका बाजूस डोंगरावर उभे रािहले आिण
इस्राएली दुसर्या बाजूस डोंगरावर उभे रािहले आिण त्यां च्यामध्ये खोरे होते . 4 गथ या िठकाणचा
गल्याथ नावाचा एक यु द्धवीर पिलष्ट ां च्या छावणीतून िनघाला. त्याची उं ची सहा हात व एक
िवत अशी होती. 5 त्याच्या डोक्यावर िपतळी टोप होता आिण त्याने खवलाचे िचलखत घातले ले
1
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होते आिण त्या चीलखताचे वजन तर पाच हजार िपतळ्याचे शे केल असे होते . त्याच्या पायांत
िपतळी मोजे होते आिण खां द्यावर िपतळ्याची बरची होती. 7 त्याच्या भाल्याची काठी साळ्याच्या
तु रीसारखी होती. आिण त्याच्या भाल्याचे पाते सहाशे लोखं डाचे शे केल असे होते . त्याच्या पु ढे एक
ढालवाहणारा चालला होता. 8 ते व्हा तो उभा रािहला आिण इस्राएलच्या सै न्यास हाक मारून
त्यास म्हणाला, “������ ���� ������� �� ������ ���? मी पिलष्टी आहे , आिण
तु म्ही शौलाचे चाकर ना? तु म्ही आपल्या मधून एक पु रुष िनवडा आिण तो माझ्याकडे उतरून
ये वो. 9 जर माझ्याशी लढाई करून त्याने मला जीवे मारले तर आम्ही तु मचे चाकर होऊ. परं तु जर
मी त्यास जीवे मारले तर तु म्ही आमचे दास होऊन आमची चाकरी करावी.” 10 आणखी तो पिलष्टी
म्हणाला, “�� �� ������������ �������� ����� ����� ��� �� ����� ����
������ ����� ��������� ���.” 11 जे व्हा शौलाने व सवर् इस्राएलाने त्या पिलष्ट ांचे
हे शब्द ऐकले ते व्हा ते घाबरे होऊन फार भ्याले . 12 त्या वे ळी दावीद हा यहद
ू ाच्या बे थले हेमच्या
एफ् राथी इशाय नामे मनु ष्याचा पु त्र होता; त्या मनु ष्यास तर आठ पु त्र होते आिण शौलाच्या
िदवसात तो म्हातारा झाला होता. 13 इशायाचे तीन जे ष्ठ पु त्र शौलाच्या मागे लढाईला गे ले
आिण त्यांची नावे ही; पिहला अलीयाब व दुसर्याचे अबीनादाब व ितसर्याचे शम्मा. 14 दावीद तर
धाकटा होता आिण तीन वडील पु त्र शौलामागे गे ले होते . 15 दावीद शौलापासून बे थेलहे मास
आपल्या बापाची में ढरे राखावयास जात ये त असे . 16 तो पिलष्टी चाळीस िदवस सकाळी व
सायं काळी लढाईसाठी जवळ ये ऊन उभा राही. 17 इशायाने आपला पु त्र दावीद ह्याला म्हटले की,
“������ ��������� �� ��� ������� ����� � �� ��� ����� ���� ������
������ �������� ���� ��. 18 हे लोण्याचे दहा गोळे त्यां च्या हजारां वरील सरदारास ने ऊन
दे आिण आपल्या भावांचा समाचार घे ऊन त्यांची खूण आण. 19 तु झे भाऊ शौलासोबत आहे त
आिण सवर् इस्राएली एलाच्या खोर्यात, पिलष्ट ां शी लढत आहे त.” 20 दावीद पहाटे स उठला
आिण एका राखणार्यांकडे में ढरे सोपवून इशायाने सां िगतल्या प्रमाणे सामान घे ऊन गे ला. ते व्हा
सै न्य रणशब्द करून लढण्यास जात असता दावीद सै न्याच्या छावणी जवळ जाऊन पोहोचला.
21 इस्राएल व पिलष्ट ांनी त्यां च्या से ना लढाईसाठी समोरासमोर सज्ज् केल्या. 22 ते व्हा दावीद
आपल्याजवळील सामान राखणार्याच्या हाती ठे वून सै न्याकडे धावला आिण त्याने आपल्या
भावांस सलाम केला. 23 तो त्यां च्याशी बोलत असता पाहा तो यु द्धवीर पिलष्टी गल्याथ नावाचा
गथकर पिलष्ट ां च्या सै न्यातून िनघून मागे म्हटले ले शब्द बोलू लागला आिण ते दावीदाने ऐकले .
24 सवर् इस्राएलांचे पु रूष त्या मनु ष्यास पाहन
ू पळाले आिण फार भ्याले . 25 मग इस्राएलाची
माणसे म्हणाली, “�� �� ������ ���� ��� ��� ����� ������ ������ ���?
तो खरे च इस्राएलाची िनं दा करण्यास आला आहे . आिण जो मनु ष्य ह्याला िजवे मारील त्यास
राजा फार धन दे ईल आिण आपली कन्या त्यास दे ईल आिण त्याच्या बापाचे कुटु ं ब नामां िकत
करील.” 26 ते व्हा दावीदाने आपल्याजवळ उभ्या रािहले ल्या लोकांस म्हटले , “�� ������
���� ����������� ����� ��� ������������� ����� ��� ���� ����� ���
������� ����? हा बे सुनती पिलष्टी कोण आहे की ज्याने िजवं त परमे श्वराच्या सै न्याला तु च्छ
मानावे ?” 27 मग लोकांनी त्यास उ र िदले , जो पु रुष त्यास मारील त्याचे असे करण्यात ये ईल.
28 त्याचा भाऊ अलीयाब याने त्यास या लोकां शी बोलताना ऐकले ; ते व्हा अलीयाब दावीदावर
रागावून म्हणाला, “�� ���� �� ��� ����? तू तो कळप रानात कोणाच्या जवळ ठे वला?
तु झा गवर् आिण तु झ्या अं तःकरणाची दुष्टाई मी जाणत आहे लढाई पाहावी म्हणून तू आला आहे स.
29 ते व्हा दावीद म्हणाला मी आता काय केले आहे ? मी फक्त एक शब्द बोललो नाही काय?” 30 मग
तो त्याच्यापासून दुसर्याकडे िफरून तसे च भाषण करून म्हटले आिण लोकांनी त्यास पूवीर् प्रमाणे
उ र िदले . 31 जे शब्द दावीद बोलला ते लोकांनी ऐकले असता शौलाला सां िगतले , मग त्याने
त्यास बोलािवले . 32 ते व्हा दावीदाने शौलाला म्हटले , “���� ����������� ������ ����
��� ��� ����� ���� ���� ���� ����������� ����.” 33 ते व्हा शौलाने दावीदाला
म्हटले , “���� �������������� ���� ���� ������� �� �������� �����.
6
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कारण तू केवळ कोवळा तरुण आहे स. तो तर त्याच्या तरुणपणापासून लढाईचा पु रुष आहे .” 34 मग
दावीद शौलाला म्हणाला, “����� ���� ������ ������ ������ ���� ����, ते व्हा
एक िसं ह व एक अस्वल यांनी ये ऊन एक में ढरू कळपातून ने ले. 35 मग मी त्याच्या पाठीस लागून
त्यास मारले आिण में ढरू त्याच्या जबडयातून काढले आिण जे व्हा तो माझ्या अं गावर आला ते व्हा
मी त्याची दाढी धरून त्यास ठार मारले . 36 तु झ्या दासाने िसं ह व अस्वल दोघांनाही जीवे मािरले .
हा बे सुंती पिलष्टी त्यातील एकासारखा होईल कारण, त्यांने िजवं त परमे श्वराच्या सै न्याची िनं दा
केली आहे .” 37 आणखी दावीदाने म्हटले , “���� ����������� ���� � ����� �������
����������� ��� ������ �� �� ������������� ������� ��� �����.” ��
������ ������, “�� �������� ������ ����� ���.” 38 ते व्हा शौलाने आपली
वस्त्रे दावीदावर घातली आिण डोक्यावर िपतळे चा टोप घातला आिण त्याच्यावर िचलखत घातले .
39 दावीदाने त्याची तलवार आपल्या वस्त्राभोवती बां िधली मग तो चालू लागला. त्याने कधीही
ती वापरली नव्हती. ते व्हा दावीदाने शौलाला म्हटले , “�������� ��� ����� ����. कारण
त्यास त्याची सवय नव्हती.” �� �������� ������ ������, ही घे ऊन माझ्याने चालवत
नाही कारण याची पारख मी कधी केली नाही. ते व्हा दावीदाने ती आपल्या अं गातून काढली.
40 त्याने आपली काठी हातात घे ऊन ओहाळातून पाच गु ळगु ळीत गोटे आपल्यासाठी िनवडू न घे तले
आिण त्याने त्याच्याजवळ जी में ढपाळाची िपशवी होती, तीच्यात ते ठे वले व आपली गोफण हातात
घे ऊन पिलष्ट ाजवळ तो जाऊ लागला. 41 तो पिलष्टी चालत चालत दावीदाजवळ आला आिण
जो मनु ष्य ढाल वाहत होता तो त्याच्या पु ढे चालला. 42 त्या पिलष्ट ाने दृष्टी लावून दावीदाला
पािहले , ते व्हा त्याने त्यास तु च्छ मािनले कारण की, तो कोवळा तरुण, तांबस
ू व सुं दर चे हर्याचा
होता. 43 ते व्हा तो पिलष्टी दावीदाला म्हणाला, “�� ��� ������ ���? म्हणून काठी घे ऊन
माझ्याकडे आलास?” ���� ����������� �������� ������ �������������
������ ��� ����. 44 त्या पिलष्टयाने दावीदाला म्हटले , “��������� ��, म्हणजे मी तु झे
शरीर आकाशातील पाखरांना आिण रानातील वनपशूंना दे तो.” 45 दावीदाने पिलष्ट ाला म्हटले ,
“�� �����, भाला व ढाल घे ऊन मजवर आलास, परं तु मी सै न्यांचा परमे श्वर इस्राएलाच्या
सै न्यांचा परमे श्वर ज्याची िनं दा तू केली, त्याच्या नावाने तु झवर ये त आहे . 46 परमे श्वर या िदवशी
तु ला माझ्या हाती दे ईल. मी तु ला जीवे मारीन आिण तु झे मस्तक छे िदन आिण पिलष्ट ां च्या
सै न्यांची प्रेते आकां शातील पाखरे व रानातील वनपशू यांस दे ईन. ते व्हा अवघी पृ थ्वी जाणे ल
की, इस्राएलामध्ये परमे श्वर आहे . 47 हा सवर् समु दाय जाणे ल की, तलवार व भाला याकडू न
परमे श्वर सं रक्षण करीत नाही. कारण लढाई परमे श्वराची आहे आिण तो तु म्हास आमच्या हाती
दे ईल.” 48 मग असे झाले की, तो पिलष्टी उठू न दावीदा जवळ ये त असता दावीदाने घाई करून
पिलष्टयाला मारण्यास शत्रूच्या सै न्याकडे धावला. 49 दावीदाने आपला हात िपशवीत घालून
त्यातून एक गोटा काढून गोफणीने मािरला, आिण तो दगड त्या पिलष्ट ाच्या कपाळात िशरून
तो जिमनीवर पालथा पडला. 50 असे करून दावीदाने गोफण व दगड यांनी पिलष्ट ाला िजं कले
आिण त्याचा पराभव करून त्यास मािरले . परं तु दावीदाच्या हाती तलवार नव्हती. 51 ते व्हा
दावीद धावत जाऊन त्या पिलष्ट ावर उभा रािहला आिण त्याचीच तलवार त्याच्या म्यानातून
कािढली आिण ितच्याने त्याचे मु डंके कापून त्यास ठार मारले . मग आपला यु द्धवीर मे ला आहे हे
पाहन
ू पिलष्टी पळाले . 52 ते व्हा इस्राएल व यहद
ू ीयां च्या मनु ष्यांनी उठू न आरोळी मारली, आिण
खोर्यापयर्ंत व एक् रोनाच्या वे शीपयर्ंत ते पिलष्ट ां च्या पाठीस लागले . पिलष्टी शाराईमाच्या
वाटे त गथ व एक् रोनापयर्ंत जखमी होऊन पडले . 53 मग इस्राएलाची सं ताने पिलष्ट ांचा पाठलाग
सोडू न माघारे आली आिण त्यांनी त्यांची छावणी लु टली. 54 दावीदाने त्या पिलष्ट ाचे डोके
घे ऊन यरूशले मेत आणले , पण त्याची शस्त्रे आपल्या तबूंत ठे वली. 55 शौलाने दावीदाला त्या
पिलष्ट ांस लढण्यास जाताना पािहले ते व्हा त्याने अबने र से नापती ह्याला म्हटले , “�� ������
�� ���� ������ ����� ���?” �� �������� ������, “�� ���� ������
������ ��� ��� ������ ����.” 56 ते व्हा राजाने म्हटले , “�� ���� ������ �����
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��� ���� �������� ��?”
त्या पिलष्ट ाला वधल्यानतं र दावीद परत आला ते व्हा
अबने राने त्यास घे ऊन शौलाजवळ आणले . त्या पिलष्ट ाचे डोके त्याच्या हाती होते . 58 ते व्हा
शौलाने त्यास म्हटले , “�� ����� �� ������ ����� ����?” �� �������� ������,
“����� ��� ���� ��������� ���� �� ����� ���.”
57
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ते व्हा असे झाले की, दावीदाने शौलाशी बोलणे समाप्त केले असता, योनाथानाचा जीव
दावीदाच्या िजवाशी जडला होता आिण योनाथान आपल्या िजवा सारखी त्याच्यावर प्रीती करू
लागला होता. 2 त्या िदवशी शौलाने त्यास ठे वून घे तले आिण त्यास त्याच्या विडलाच्या घरास
माघारी जाऊ िदले नाही. 3 मग योनाथानाने दावीदाशी मै तर् ीचा करार केला कारण तो आपल्या
िजवासारखी त्याजवर प्रीती करीत होता. 4 योनाथानाने आपल्या अं गातील जो झगा होता तो
काढून दावीदाला िदला आिण आपले अं ग वस्त्रे आिण आपली तलवार व आपले धनु ष्य व आपला
कमरबं द ही त्यास िदला. 5 ते व्हा शौल दावीदाला जे थे जे थे पाठवी ते थे ते थे तो चतु राईने वागत
असे . शौलाने त्यास लढाईच्या मनु ष्यां वर ने िमले आिण तो शौलाच्या चाकराच्या दृष्टीतही तो
मान्य झाला.
मग असे झाले की, ते त्या पिलष्ट ाला मारून माघारी आले , ते व्हा िस्त्रया इस्राएलच्या
सवर् नगरातून गात व नाचत, डफ व झांज वाजवीत शौल राजाची भे ट घ्यावयास िनघाल्या.
7 त्या िस्त्रया नाचत असता एकमे कीस उ र दे ऊन असे गात होत्या की, “������ ������
����� ��� �������� ��� ������ �����.” 8 ते व्हा शौलला फार राग आला, आिण
त्या गाण्याने त्यास वाईट वाटू न त्याने म्हटले , “������� �������� ��� ������ ��
���� ��� ��� ����� ������� �� ����. राज्यािशवाय त्यास आणखी काय अिधक
िमळवायचे रािहले ?” 9 त्या िदवसापासून पु ढे शौल दावीदाकडे सं शयाने पाहू लागला. 10 मग
दुसर्या िदवशी असे झाले ; दे वापासून दुष्ट आत्मा शौलावर जोराने आला ते व्हा तो घरात बडबडत
होता. म्हणून दावीद रोजच्याप्रमाणे आपल्या हाताने वाद्य वाजवीत होता. शौलाच्या हाती
त्याचा भाला होता. 11 ते व्हा शौलाने भाला मारण्यासाठी उगारला कारण त्याने म्हटले , “��
�������� ����� ������� �����.” ����� ����� �������� ������ �����
������ ����. 12 मग शौल दावीदाचे भय धरू लागला, कारण परमे श्वर शौलाला सोडू न
दावीदाच्या बरोबर होता. 13 शौलाने त्यास आपल्यापासून दरू करून त्यास आपल्या हजारांचा
सरदार करून ठे वले . दावीद लोकां च्या दे खत आत बाहे र जात ये त असे . 14 दावीदाची त्याच्या
सवर् मागार्त भरभराट झाली, कारण परमे श्वर त्याच्या बरोबर होता. 15 जे व्हा शौलाने बिघतले
त्याची भरभराट झाली आहे , ते व्हा त्यास त्याचा धाक बसला. 16 परं तु सवर् इस्राएली आिण यहद
ू ी
दावीदावर प्रीती करीत होते , कारण की तो त्यां च्यादे खत आत बाहे र जात ये त असे . 17 मग शौलाने
दावीदाले म्हटले , “���� �� ���� ���� ����� ���� �� ���� ����� ���� ����.
माझ्यासाठी तू केवळ शूर हो, आिण परमे श्वरासाठी लढाया कर.” ���� ��� �������, माझा
हात त्याजवर न पडो, पण पिलष्टं याचा हात त्याजवर पडो. 18 ते व्हा दावीदाने शौलाला म्हटले ,
“�� ������ ���� ������ ��� �� ��� ���? माझा जीव काय? आिण इस्राएलामध्ये
माझ्या बापाचे कुळ काय?” 19 परं तु असे झाले की, ज्या वे ळेस शौलाची कन्या मे रब दावीदाला
द्यायची होती ते व्हा ती अद्रीएल महोलाथी याला पत्नी करून दे ण्यात आली. 20 ते व्हा शौलाची
कन्या मीखल ही दावीदावर प्रीती करीत असे , आिण हे शौलाला सां िगतले असता त्यास बरे
वाटले . 21 ते व्हा शौलाने म्हटले , “�� �� ����� ���� ��� �� ����� ������ ����
��� ������������ ��� ������� ����. मग शौलाने दावीदाला दुसर्यांदा म्हटले की,
तू माझा जावई होशील.” 22 शौलाने आपल्या चाकरास आज्ञा केली की, “������ ��������
6
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�������� ����� �����, की पाहा राजा तु जवर सं तुष्ट आहे आिण त्याचे अवघे चाकर तु जवर
प्रीती करतात. तर आता राजाचा जावई हो.” 23 शौलाच्या चाकरांनी हे शब्द दावीदाला सां िगतले .
ते व्हा दावीदाने म्हटले की, “������ ���� ���� �� ������� ������� ���� �����
��� �� ���?” �� �� ��� � ����� ��� ������ ���. 24 मग असे जे दावीदाने म्हटले
ते शौलाच्या चाकरांनी त्यास सां िगतले . 25 ते व्हा शौलाने म्हटले , “������ ������� ���
�����, राजाच्या शत्रूंचा सूड उगवावा म्हणून पिलष्ट ां च्या शं भर अग्रत्वचा यािशवाय काही
हुंडा राजा मागत नाही.” ����� �������� �������������� �������� ������
��� ������ ������� ����. 26 मग त्याच्या चाकरांनी हे शब्द दावीदाला सां िगतले , ते व्हा
राजाचा जावई होणे हे दावीदाले बरे वाटले . 27 ने मले ला वे ळ अद्याप समाप्त झाले ला नव्हता;
ते व्हाच दावीदाने उठू न आपल्या मनु ष्यांसह जाऊन दोनशे पिलष्ट ांस िजवे मारले आिण त्यां च्या
अग्रत्वचा आणून आपण राजाचा जावई होण्यासाठी राजाजवळ त्या मोजून िदल्या; ते व्हा शौलाने
आपली कन्या मीखल त्यास पत्नी करून िदली. 28 मग हे पाहन
ू शौलाला कळले की, परमे श्वर
दावीदाच्या बरोबर आहे आिण शौलाची कन्या मीखल हीने त्याजवर प्रीती केली. 29 ते व्हा शौल
दावीदाला अिधक भ्याला आिण शौल दावीदाचा कायमचा वै री झाला. 30 नं तर पिलष्ट ांचे
सरदार लढायास बाहे र आले आिण असे झाले की ते आले असता दावीद शौलाच्या सवर् चाकरापे क्षा
चतु राईने वतर्ला आिण त्याचे नाव प्रिसद्ध झाले .
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यानं तर शौलाने आपला पु त्र योनाथान याला व आपल्या सवर् चाकरांस असे सां िगतले की,
दावीदाला िजवे मारावे . तथािप शौलाचा पु त्र योनाथान याची दावीदावर फार प्रीती होती.
2 योनाथानाने दावीदाला म्हटले की, “���� ��� ��� ���� ���� ������� ���� ���.
म्हणून आता सकाळपयर्ंत सावध होऊन एकांती लपून राहा. 3 मी जाऊन ज्या शे तात तू आहे स
ते थे आपल्या बापाजवळ उभा राहीन आिण तु झ्यािवषयी मी आपल्या बापापाशी सं भाषण करीन
आिण जे पाहीन ते तु ला कळवीन.” 4 ते व्हा योनाथानाने आपला बाप शौल याला दावीदािवषयी बरे
बोलला आिण तो त्यास म्हणाला की, “������ ���� ���� ����� ���� ���� ��� ���
����, त्याने तु मच्यासाठी फार चां गली कृत्ये केली आहे त. 5 त्याने ही आपले िशर हाती घे वन
ू
पिलष्ट ाला िजवे मािरले आिण परमे श्वराने अवघ्या इस्राएलासाठी मोठे तारण केले ते तु म्ही
ते पाहन
ू हिषर्त झाला; तर दावीदाला िनष्कारण मारताना िनदोर्ष रक्त तु म्ही का पाडावे ?” 6 ते व्हा
शौलाने योनाथानाची िवनं ती मानली आिण शौलाने अशी शपथ वािहली, “����������� ���
�� ����� ������ ����.” 7 मग योनाथानाने दावीदाला बोलावले आिण योनाथानाने त्यास
या सवर् गोष्टी सां िगतल्या. योनाथानाने दावीदाला शौलाजवळ आणले आिण तो त्याच्याजवळ
पूवीर्सारखा राहू लागला. 8 यानं तर आणखी लढाई झाली आिण दावीदाने जाऊन पिलष्ट ां शी
लढून त्यांचा फार मोड केला आिण ते त्याच्यापु ढून पळाले . 9 मग परमे श्वराचा पासून दुष्ट आत्मा
शौलावर आला आिण तो आपला भाला हाती धरुन आपल्या घरी बसला असता दावीद हाताने
वाद्य वाजवीत होता. 10 ते व्हा शौलाने भाल्याने दावीदाला िभं तीशी िखळण्यास पािहले , परं तु
तो शौलासमोरून िनसटला आिण भाला िभं तीमध्ये घूसला. दावीदाने पळू न आपला जीव त्या
रात्री वाचवला. 11 मग दावीदावर टपून सकाळी त्यास िजवे मारावे म्हणून शौलाने त्याच्या
ू पाठिवले आिण दावीदाची पत्नी हे वतर्मान त्यास सां गन
घरास दत
ू असे बोलली की, “�� ��
������ ������ ������ ����� ������ ����� ����, तर सकाळी तु म्ही िजवे मारले
जाल.” 12 ते व्हा मीखलने दावीदाला एका िखडकीतून उतरवले आिण त्याने पळू न जावून आपल्या
िजवाचे रक्षण केले . 13 मग मीखलने एक मूतीर् घे ऊन पलं गावर ठे वली आिण ितच्या डोकीखाली
ू दावीदाला धरायास
बकर्याच्या केसांची उशी ठे वून तीजवर पांघरूण घातले . 14 जे व्हा शौलाने दत
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ू
पाठिवले , ते व्हा ितने म्हटले की, “�� ��:खनाईत आहे .”
शौलाने दावीदाला पाहायास दत
पाठवून म्हटले की, “�� ����� ���� ������ ������ ����� ������� �������
ू घरात आले असता पाहा पलं गावर मूतीर् होती व ितच्या
��������� ���.” 16 ते दत
डोकीखाली बकर्यां च्या केसांची उशी होती. 17 ते व्हा शौलाने मीखलला म्हटले की, “�� ���
�� ������ ��� ������ �������� ������� ���� ���� ������ ����� ��
������ ����?” �� ���� ������ �������, “������ ��� ������ �� ���
��� ��, मी तु ला का मारावे ?” 18 याप्रमाणे दावीदाने पळू न जाऊन आपल्या िजवाचे रक्षण
केले . आिण शमु वेलाजवळ रामामध्ये ये ऊन त्याने आपणाला शौलाने जे सगळे केले होते ते
सां िगतले ; ते व्हा तो व शमु वेल जाऊन नायोथात रािहले . 19 मग शौलाला कोणी असे सां िगतले की,
ू पाठिवले परं तु
पाहा दावीद रामा ये थे नायोथात आहे . 20 ते व्हा शौलाने दावीदाला धरायास दत
भिवष्यवाद्याची मं डळी भिवष्यवाद करीत असता आिण शमु वेल त्यां च्यावर मु ख्य आहे हे जे व्हा
ू ां वर आला आिण ते ही भिवष्यवाद करू लागले .
त्यांनी पािहले ते व्हा दे वाचा आत्मा शौलाच्या दत
21 मग हे शौलाला सां िगतले असता, त्याने आणखी दत
ू पाठिवले , आिण ते ही भिवष्यवाद करू
ू पाठिवले , आिण ते ही भिवष्यवाद करू लागले .
लागले . मग शौलाने ितसर्या वे ळेस आणखी दत
22 ते व्हा तो सु द्धा रामास जायास िनघाला आिण से खम
ू ध्ये एका मोठ ा िवहीरीजवळ ये ऊन त्याने
असे िवचािरले की, “������ � ����� ���� ����?” �� ���� ����� ������, “����
�� ��������� ������� ����.” 23 ते व्हा शौल रामातल्या नायोथात गे ला आिण दे वाचा
आत्मा त्यावर आला आिण तो जाताना रामातल्या नायोथापयर्ंत भिवष्यवाद करीत गे ला. 24 मग
त्याने ही आपली अं गवस्त्रे काढून शमु वेलापु ढे भिवष्यवाद केला आिण तो सं पण
ू र् िदवस आिण ती
सवर् रात्र तो उघडा पडू न राहीला; या कारणास्तव ते म्हणू लागले की, शौलही भिवष्यवक्त्यांपैकी
आहे की काय?
15 मग

20
दावीद रामा ये थल्या नायोथाहन
ू पळू न योनाथानाकडे ये ऊन म्हणाला, “�� ��� ����
���? माझा अपराध काय? तु झ्या विडलाच्यापु ढे माझे काय पाप झाले आहे की तो माझा
जीव घ्यायला पाहत आहे ?” 2 ते व्हा त्याने त्यास म्हटले , “��� � ���� �� ����� �����;
पाहा माझा बाप लहान मोठे काहीएक कायर् मला सां िगतल्या वाचून करीत नाही. तर ही गोष्ट
माझा बाप माझ्यापासून कशाला गु प्त ठे वील? असे होणार नाही.” 3 मग दावीद शपथ वाहन
ू
म्हणाला, “���� ���������� �������� ��� �� ���� ��� ���� �����; म्हणून
तो म्हणतो, हे योनाथानाला कळू नये कळले तर त्यास दुःख होईल; परं तु खरोखर परमे श्वर िजवं त
आहे व तु झा जीव िजवं त आहे माझा जीव मरणापासून केवळ पावलां च्या अं तरावर आहे .” 4 ते व्हा
योनाथान दावीदाला म्हणाला “�� ���� ���� ��� ������� �� �� ����������
����.” 5 दावीद योनाथानाला म्हणाला, “���� ����� ���������� ��� ������
��� ��������� �������� ���� ���� ���; परं तु मला जाऊ दे परवा सं ध्याकाळपयर्ंत
मी रानात लपून राहीन. 6 जर तु झ्या विडलाने माझी आठवण काढलीच तर सां ग की, दावीदाने
आपले गाव बे थलहे म ये थे जायला माझ्याकडे आग्रह करून रजा मािगतली कारण ते थे त्याच्या
सवर् कुटु ं बाचा वािषर्क यज्ञ आहे . 7 जर तो, ठीक आहे असे म्हणे ल तर तु झ्या दासास शांती
प्राप्त होईल. परं तु जर त्यास राग आला, तर त्याने माझे वाईट करण्याचा िनश्चय केला आहे
असे जाण. 8 यास्तव तू आपल्या दासावर कृपा कर. कारण तू आपल्या दासास आपल्याबरोबर
परमे श्वराच्या करारात आणले आहे ; तथािप माझ्या ठायी अन्याय असला तर तूच मला िजवे
मार; तू आपल्या बापाजवळ मला का आणावे ?” 9 ते व्हा योनाथान म्हणाला, “���� ��� �
���� ������ ������� ���� ���� �������� ������ ���� ��� ��� ���
���� ����� �� �� �� ���� ������� ���� ���?” 10 ते व्हा दावीद योनाथानाला
म्हणाला, “�� ������ ������ ������� ���� ���� ����� ���� �� �� ��� ���
1
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������?”
�� �� ���� �����
����� ����. 12 योनाथान दावीदाला म्हणाला, “���������� ��� �������� ������
���. उद्या िकंवा परवा या वे ळेस मी आपल्या बापाचे मन पाहीन, ते व्हा पाहा जर, दावीदािवषयी
त्याचे मन चां गले असे ल तर मी तु झ्याकडे िनरोप पाठवून ते तु ला कळवणार नाही काय? 13 जर
तु झे वाईट करावे असे माझ्या बापाला वाटले आिण जर मी ते तु ला कळवले नाही, आिण तू
शांतीने जावे म्हणून मी तु ला रवाना केले नाही, तर परमे श्वर दे व योनाथानाचे तसे व त्यापे क्षा
अिधक करो. परमे श्वर जसा माझ्या बापा बरोबर होता तसा तो तु झ्या बरोबर असो.” 14 मी िजवं त
आहे तोपयर्ंत माझा घात होऊ नये म्हणून तू परमे श्वराची प्रेमदया माझ्यावर करावी असे केवळ
नाही, 15 तर तू आपली कृपा माझ्या घराण्यावरून कधीही काढू नको; परमे श्वर दावीदाचा प्रत्ये क
ू टाकील ते व्हाही ती काढू नको; 16 म्हणून योनाथानाने दावीदाच्या
शत्रू भूमीच्या पाठीवरून छे दन
घराण्याशी करार करून म्हटले , “�������� ���������� ���������� ����� ����
���� ����.” 17 मग योनाथानाने दावीदाकडू न त्याच्यावरच्या आपल्या प्रीती करता आणखी
शपथ वाहवली कारण जशी आपल्या स्वत:च्या िजवावर तशी त्याने त्याच्यावर प्रीती केली.
18 योनाथान त्यास म्हणाला, “����� ���������� ��� ��� �� ����� ������ ����
���� ���� ��� ������ �����. 19 तू तीन िदवस तू दरू राहील्या नं तर, ते कायर् घडले
त्या िदवशी ज्या िठकाणी तू लपला होतास ते थे लवकर ऊतरून, एजे ल दगडाजवळ तू राहा.
20 मी िनशाणावर ने म धरत आहे असे दाखवून तीन बाण त्याच्या बाजूला मारीन. 21 मग पाहा
मी पोराला पाठवून म्हणे न जा बाणांचा शोध कर. जर मी पोराला म्हणालो, पाहा बाण तु झ्या
अलीकडे आहे त ते घे ऊन ये , तर तू ये ; कारण तु झे कुशल आहे आिण तु झे वाईट होणार नाही;
परमे श्वर िजवं त आहे . 22 परं तु जर मी पोराला म्हणे न, पाहा बाण तु झ्या पलीकडे आहे त; तर तू
िनघून जा कारण परमे श्वराने तु ला पाठवून िदले आहे . 23 आिण जी गोष्ट तू व मी बोलतो आहे
ितच्यािवषयी तर पाहा परमे श्वर तु झ्यामध्ये व माझ्यामध्ये िनरं तर साक्षी आहे .” 24 मग दावीद
रानात लपून रािहला आिण चं दर् दशर्न आली ते व्हा राजा जे वायला बसला. 25 राजा आपल्या
आसनावर जसा इतर वे ळी तसा िभं तीजवळ आसनावर बसला व योनाथान उठू न उभा रािहला व
अबने र शौलाच्या बाजूला बसला परं तु दावीदाची जागा िरकामी होती. 26 तरी शौल त्या िदवशी
काही बोलला नाही. कारण त्यास असे वाटले , त्यास काही झाले असे ल, खिचत तो शु द्ध नसे ल.
27 मग चं दर
् दशर्नाच्या दुसर्या िदवशी असे झाले की, दावीदाची जागा िरकामी होती आिण शौलाने
आपला मु लगा योनाथानाला म्हटले , “������� ����� ��� � ���� ������� �� ���
����.” 28 ते व्हा योनाथानाने शौलाला उ र िदले की, “�������� ��������� �����
�������� ��������� ��� �������. 29 तो म्हणाला, मी तु ला िवनं ती करतो मला जाऊ
दे कारण आमचे घराणे नगरात यज्ञ करणार आहे आिण मला माझ्या भावाने आज्ञा केली आहे म्हणून
आता तु झी कृपादृष्टी माझ्यावर झाली तर मला माझ्या भावांना भे टायला जाऊ दे . यामु ळे तो
राजाच्या पं क्तीस आला नाही.” 30 ते व्हा योनाथानावर शौलाचा राग पे टला तो त्यास म्हणाला,
“��� ������ ����� ��� ��������� ���� ���� ����� � ������ ������
���������� ����� ������� �� ��������� ������ ����� �� ��� ����
���� ���? 31 कारण जोपयर्ंत इशायाचा मु लगा पृ थ्वीवर आहे तोपयर्ंत तू आिण तु झे राज्यही
स्थािपत होणार नाही. म्हणून आता माणसे पाठवून त्यास माझ्याकडे आण, कारण त्यास खिचत
मरण पावले पािहजे .” 32 मग योनाथानाने आपला बाप शौल याला उ र दे ऊन म्हटले , “������
������� �����? त्याने काय केले आहे ?” 33 ते व्हा शौलाने त्यास मारायला भाला फेकला
यावरुन योनाथानाला कळले की, आपल्या विडलाने दावीदाला िजवे मारण्याचा िनश्चय केला आहे .
34 मग योनाथान फार रागे भरून पक्तींतन
ू उठला. मिहन्याच्या दुसर्या िदवशी त्याने काही अन्न
खाल्ले नाही कारण दावीदािवषयी त्यास वाईट वाटले कारण त्याच्या विडलाने त्याचा अपमान
केला. 35 मग असे झाले की, योनाथान सकाळी दावीदाशी ने मेलेल्या वे ळी आपल्याबरोबर एक

1 शमु वेल 20:36

350

1 शमु वेल 21:14

36 तो आपल्या पोराला म्हणाला, धाव आता मी बाण मारतो त्याचा

लहान पोर घे ऊन रानांत गे ला.
शोध कर. पोर धावत असता त्याने त्याच्या पलीकडे बाण मारला. 37 जो बाण योनाथानाने मारला
होता त्याच्या िठकाणावर पोर पोहचला ते व्हा योनाथान पोराच्या मागून हाक मारून बोलला, “���
������ ������ ��� �� ����?” 38 योनाथानाने पोराच्या मागून हाक मारली की, “�����
��, धाव, िवलं ब लावू नको.” ������ ���������� ��� ��� ���� ���� ��������
���. 39 मग पोराला काहीच ठाऊक नव्हते योनाथानाला व दावीदाला मात्र गोष्ट ठाऊक
होती. 40 योनाथानाने आपली हत्यारे आपल्या पोराला िदली व त्यास म्हटले , “�� �� �����
���� ����� ��.” 41 पोर गे ल्यावर दावीद दिक्षणे कडील एका िठकाणातून उठू न भूमीवर उपडा
पडला व तीन वे ळा नमला; ते व्हा ते एकमे काचे चु ं बन घे ऊन एकमे कांसाठी रडले पण दावीद अधीक
रडला. 42 योनाथान दावीदाला म्हणाला, “������� ��; कारण आपण दोघांनी परमे श्वराच्या
नावाने शपथ वाहन
ू म्हटले आहे की माझ्यामध्ये व तु झ्यामध्ये आिण माझ्या सं तानामध्ये व तु झ्या
सं तानामध्ये परमे श्वर साक्षी सवर्काळ असो” �� �� ���� ����� ���� � ������� �����
����.

21
1 दावीद नोब शहरात अहीमले ख याजकाजवळ आला आिण अहीमले ख कापत कापत दावीदाला
भे टायला आला व त्यास म्हणाला, “�� ���� �� ���� ��� ����������� ���� ��
����?” 2 ते व्हा दावीद अहीमले ख याजकाला म्हणाला, “������ ��� ���� ��� ������
��������� ��� ��� ������ ��� ������ ��, ज्या कामािवषयी मी तु ला पाठवतो व जे
मी तु ला आज्ञािपले आहे ते कोणाला समजू दे ऊ नको; तरुणांनी अमक्या अमक्या िठकाणी असावे
म्हणून मी त्यांना ने मले आहे . 3 तर आता तु झ्या हातात काय आहे ? पाच भाकरी िकंवा जे काही
असे ल ते मला माझ्या हाती दे .” 4 ते व्हा याजकाने दावीदाला उ र दे ऊन म्हटले , “���������
���� ������� ���� ���� �� ������ ���� ���; जर तरुणांनी आपणांस स्त्रीयांपासून
दरू राखले असे ल तर ती घ्यावी.” 5 दावीदाने याजकाला उ र दे ऊन म्हटले , “���� �� ���
���� ���� �� ������ ����������� �������� ���������� ��� ����, त्या
तरुणांची पात्रे पिवत्रच आहे त; हा प्रवास जरी सवर्सामान्य होता तरी, आज त्यांची शरीरे िकती
अिधक प्रमाणात पिवत्र असतील.” 6 मग याजकाने त्यास पिवत्र भाकर िदली. कारण ताजी
ऊन भाकर ठे वावी म्हणून जी समक्षते ची भाकर परमे श्वराच्या समोरून त्या िदवशी काढले ली
होती, ितच्यावाचून दुसरी भाकर ते थे नव्हती. 7 त्या िदवशी शौलाच्या चाकरातील एक पु रुष
ते थे परमे श्वराच्या पु ढे थांबवले ला असा होता; त्याचे नाव दवे ग; तो अदोमी होता; तो शौलाच्या
गु राख्यांचा मु ख्य होता. 8 दावीद अहीमले खाला म्हणाला, “���� ��������� ���� �����
����� ���� ���? राजाचे काम िनकडीचे आहे म्हणून मी आपल्या हाती आपली तलवार िकंवा
आपली शस्त्रे घे तली नाहीत.” 9 ते व्हा याजक म्हणाला, “������ ������� ������ ��
������� ������� ���� ����� ������ ����� ���� �� ��������� ����
�������� ���������� ���. ती तू घे णार तर घे कारण ितच्यावाचून दुसरी ये थे नाही.”
����� �������, “����������� ����� ���� �� ��� ��.” 10 त्या िदवशी दावीद
उठला व शौलाच्या भीतीमु ळे पळू न गथाचा राजा आखीश याच्याकडे गे ला. 11 ते व्हा आखीशाचे
दास त्यास म्हणाले , “�� ����� ������ ���� ��� �� ����: शौलाने हजार व दावीदाने
दहा हजार मारले आहे त; असे ते त्याच्यािवषयी एकमे कांना गाऊन म्हणत नाचत होते की नाही?”
12 दावीद हे शब्द आपल्या मनात ठे वून गथाचा राजा आखीश याच्यापु ढे पार भ्याला. 13 मग
त्याच्यापु ढे त्याने आपली वतर्णक
ू पालटू न त्यां च्यासमोर वे ड घे तले आिण तो कवाडाच्या फळ्यां वर
रे घा मारू लागला व आपली लाळ आपल्या दाढीवर गाळू लागला. 14 ते व्हा आखीश आपल्या
दासांना म्हणाला, “���� �� ���� ��� �� ������� ����� �� ������� ������
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����� ��������� ���� ���?
वे डीमाणसे कमी आहे त म्हणून तु म्ही याला
माझ्याकडे वे डेपण करायला आणले ? याने माझ्या घरात यावे काय?”
15 माझ्याकडे

1

22

मग दावीद ते थन
ू िनघून अदुल्लाम गु हे त पळू न गे ला त्याचे भाऊ व त्याच्या बापाचे घरचे
सवर् हे ऐकू न ते थे खाली त्याच्याकडे गे ले. 2 कोणी अडचणीत पडले ले कोणी कजर्दार व कोणी
त्रासले ले असे सवर् त्याच्याकडे एकत्र िमळाले आिण तो त्यांचा सरदार झाला; सु मारे चारशे
माणसे त्याच्याजवळ होती. 3 दावीद ते थन
ू मवाबातील िमस्पा ये थे जाऊन मवाबाच्या राजाला
म्हणाला, “�� ���� ������ ���� �������� ���������� ��� ���� �� ���
���� �������� ������ ��-वडीलांना तु झ्याजवळ ये ऊन राहू दे .” 4 मग त्याने त्यांना
मवाबाच्या राजाकडे आणले आिण दावीद गडात वस्तीस होता तोपयर्ंत ते त्याच्याजवळ रािहले .
5 मग गाद भिवष्यवादी दावीदाला म्हणाला, “���� ���� ��� �� �� ����� �����
����� ��.” ������ ����� ����� ���� ����� ���.
यांचा शोध लागला असे शौलाने ऐकले . शौल तर रामातल्या
िगब्यात एशे ल झाडाखाली बसला होता; त्याचा भाला त्याच्या हातात होता व त्याचे सवर् चाकर
उभे होते . 7 ते व्हा शौल आपल्याजवळ जे आपले चाकर उभे होते त्यांना म्हणाला, “���
��������� ������� ��� �� ������� ����� ������ ����������� ����
� ���������� ����� ��� ���? तो तु म्हा सवार्न
ं ा हजाराचे व शं भराचे सरदार करणार
आहे काय? 8 म्हणून तु म्ही सगळे माझ्यावर िफतु री करीत आहा आिण माझा मु लगा इशायाच्या
मु लाशी करार करतो ते व्हा मला कोणी कळवीत नाही आिण तु म्हातला कोणी माझ्यासाठी दुखीत
होत नाही आिण माझ्या मु लाने माझ्या चाकराला आजच्यासारखे माझ्यासाठी टपून बसायला
चे तवले आहे हे कोणी मला कळवीत नाही.” 9 मग दवे ग अदोमी जो शौलाच्या चाकरांसोबत
उभा होता, त्याने उ र दे ऊन म्हटले , “�� ��������� ������ ��� ���� ���������
����� ������� ��������� ������ ������; 10 त्याने त्याच्यासाठी परमे श्वरास
िवचारले व त्यास अन्न िदले आिण गल्याथ पिलष्टी याची तलवार त्यास िदली.” 11 ते व्हा राजाने
अहीटू बाचा मु लगा अहीमले ख याजक याला व त्याच्या विडलाच्या सवर् घराण्यातले जे याजक
नोब ये थे होते त्यांना बोलवायला माणसे पाठवली आिण ते सवर् राजाकडे आले . 12 ते व्हा शौलाने
म्हटले , “����������� ���� ��� ��.” �� �������, “������ ����� �� ����
���.” 13 शौल त्यास म्हणाला, “�� ��� ������� ����� ��� ������ �������
�������� ������ ���� �� ����� ���� � ����� ���� ��� ������������
�������� ������� ������ ��, त्याने आजच्यासारखे माझ्यावर उठू न माझ्यासाठी टपून
बसावे ?” 14 ते व्हा अहीमले खाने राजाला उ र दे ऊन म्हटले , “������ ���� �����������
����������� ��� �������� ���? तो राजाचा जावई आहे व एकांती तु झ्याजवळ
मसलतीला ये त असतो व तु झ्या घरात प्रितष्ठीत आहे . 15 आजच मी त्याच्यासाठी परमे श्वरास
िवचारू लागलो काय? असे करणे माझ्यापासून दरू असो; राजाने आपल्या दासास िकंवा माझ्या
विडलाच्या घराण्यातील कोणाला अपराध लावू नये कारण या सवार्ंतले अिधक उणे काहीच तु झ्या
दासास ठाऊक नाही.” 16 राजा म्हणाला, “��������, तु ला खिचत मरण पावले पािहजे ; तु ला व
तु झ्या विडलाच्या घराण्यातील सवार्न
ं ा मरण पावले पािहजे ” 17 मग राजा आपणाजवळ जे िशपाई
उभे होते त्यांना म्हणाला, “������������� ���������� ������ ���� �������
���� ���� ��������� �������� ���� ���� ���; आिण तो पळाला असे त्यांना
कळले असता त्यांनी मला कळवले नाही.” ����� ������ ���� �������������
�������� ����� ������ ���� ��� ���� ������. 18 मग राजाने दवे गाला म्हटले ,
“�� ���������� ������ ����� ��. ते व्हा दवे ग अदोमी याजकां च्या अं गावर जाऊन
तु टू न पडला.” ���� ����� ������ ������ ���� ��������� ����������
6 दावीद व त्याच्याबरोबरची माणसे
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���������� ���� �����.
त्याने याजकांचे नोब नगर याचा तलवारीच्या धारे ने नाश
केला; पु रुष िस्त्रया बालके व तान्ही बाळे , आिण गु रे , आिण गाढवे आिण में ढरे ही त्याने
तलवारीच्या धारे ने िजवे मारली. 20 ते व्हा अहीटू बाचा मु लगा अहीमले ख याचा अब्याथार नां वाचा
एक मु लगा सु टून दावीदाकडे पळू न गे ला. 21 शौलाने परमे श्वराच्या याजकांना िजवे मारले हे
अब्याथाराने दावीदाला कळवले . 22 ते व्हा दावीदाने अब्याथाराला म्हटले , “���� ����� ����
����, त्याच िदवशी मला समजले की, तो शौलाला खिचत सां गेल. मी तु झ्या विडलाच्या
घराण्याच्या सवर् मनु ष्यांस मरणास कारण झालो आहे . 23 माझ्याजवळ राहा िभऊ नको; कारण
जो मला िजवे मारायला पाहतो तोच तु ला िजवे मारायला पाहतो आहे . पण माझ्याजवळ तु झे
रक्षण होईल.”
19

23
1 ते व्हा कोणी दावीदाला सां िगतले की, पाहा पिलष्टी कईल्याशी लढतात व खळी लु टत आहे त.
म्हणून दावीदाने परमे श्वरास िवचारले , तो म्हणाला, “�� ���� ���� ������������
����� �������� ����� ��� ���?” �� �������� �������� �������, जा
पिलष्टयांना मारून कईल्याचे रक्षण कर. 3 ते व्हा दावीदाच्या मनु ष्यांनी म्हटले , “���� ������
���� ������ �� ���; मग आम्ही कईल्यांकडे पिलष्टां च्या सै न्यावर चालून गे लो तर ते
िकतीतरी अिधक धोकादायक होईल!” 4 मग दावीदाने आणखी परमे श्वरास िवचारले , आिण
परमे श्वराने उ र दे ऊन म्हटले , “���� ���� ��������� ��, कारण मी पिलष्ट ांस तु झ्या
हाती दे ईन.” 5 मग दावीद व त्याची माणसे कईला ये थे जाऊन पिलष्ट ां शी लढली आिण त्यांनी
त्यांची गु रे ढोरे ने ली व त्यांचा मोठा वध केला; असे दावीदाने कईलकरास तारले . 6 त्यानं तर
असे झाले की, अहीमले खाचा मु लगा अब्याथार दावीदाकडे कईला ये थे पळू न गे ला ते व्हा त्याने
आपल्या हाती एफोद आणले . 7 दावीद कईल्याला गे ला असे कोणी सां िगतले ; “������ ���
�������, परमे श्वराने तु ला माझ्या हाती िदले आहे . कारण वे शीच्या व अडसराच्या नगरात
िशरून तो कोंडला गे ला आहे स.” 8 मग कईल्याकडे उतरावे आिण दावीदाला व त्याच्या मनु ष्यांना
वे ढा घालावा म्हणून शौलाने सवर् लोकांस लढाईला बोलावले . 9 आपल्याबद्दल शौल वाईट
योजीत आहे , हे दावीदाला कळले म्हणून तो अब्याथार याजकाला म्हणाला, “���� ���� ��.”
10 मग दावीद म्हणाला, “�� ��������� ������������ ���� ��� ����������
������ ��� ������ �������� ��� ���� ��� ��� ������ ������� ����
���� ���; 11 तर कईलकर मला शौलाच्या हाती दे तील काय? तु झ्या से वकाने ऐकल्याप्रमाणे
शौल खाली ये ईल काय? हे परमे श्वरा इस्राएलाच्या दे वा मी तु ला िवं नती करतो, हे तू आपल्या
से वकाला सां ग.” �������� �����, “�� ���� ����.” 12 मग दावीद म्हणाला कईलकर
मला व माझ्या मनु ष्यांना शौलाच्या हाती दे तील काय? परमे श्वर बोलला, ते तु ला त्याच्या
हाती दे तील. 13 मग दावीद व त्याची माणसे उठू न कईल्यांतन
ू िनघून गे ली; ती सु मारे सहाशे
माणसे होती. त्यांना जे थे जायला िमळाले ते थे ती गे ली; ते व्हा दावीद कईल्यातून पळाला
असे शौलाला कोणी सां िगतले आिण त्याने ितकडे जायचे सोडले . 14 आिण दावीद रानातील
गडामध्ये राहू लागला. तो जीफ रानात डोंगराळ प्रदे शात राहू लागला. शौल िनत्य त्याचा शोध
करीत गे ला, परं तु परमे श्वराने त्यास त्याच्या हाती िदले नाही. 15 आपला जीव घ्यायला शौल
िनघाला आहे असे दावीदाने पािहले आिण दावीद जीफ रानातील एका झाडीत होता; 16 शौलाचा
मु लगा योनाथान उठू न झाडीत दावीदाकडे गे ला आिण त्याने त्याचा हात परमे श्वराच्याठायी
सबळ केला. 17 तो त्यास म्हणाला, “��� ��� ���� ���� ��� ��� ������ ����
�� ������ �����. तू तर इस्राएलावर राजा होशील आिण तु झ्याजवळ मीच पिहला तु झा
सहाय्यक होईन हे माझा बाप शौलही जाणतो.” 18 ते व्हा त्या दोघांनी परमे श्वराच्यासमोर करार
केला. मग दावीद झाडीत रािहला व योनाथान आपल्या घरी गे ला. 19 जीफी लोक शौलाकडे
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िगबा ये थे ये ऊन म्हणाले , “����������� ���������� ����� ��������� �����
�������� ����� �������� ���� ������ ��� �� ����? 20 तर आता हे राजा,
खाली ये ण्याच्या आपल्या सवर् मनोरथप्रमाणे खाली ये , म्हणजे त्यास राजाच्या हाती दे णे हे आमचे
काम असे ल.” 21 ते व्हा शौल म्हणाला, “������� �������������� �������� �����
���� ������ �������� ��� ���� ���. 22 मी तु म्हास िवनं ती करतो तु म्ही जा आणखी
मन लावून त्याचा माग काढा आिण ते थे त्यास कोणी पािहले याची मािहती काढून पाहा कारण तो
फार चतु राईने वागतो असे मला कळाले आहे . 23 तर जे थे तो लपून राहतो त्या सवर् लपण्याच्या
जागा पाहन
ू त्यांची खात्री करून घ्या, मग खरे वतर्मान घे ऊन माझ्याकडे परत या; त्यानं तर मी
तु म्हाबरोबर जाईन आिण असे होईल की, तो त्या मु लुखात असला तर मी त्यास यहद
ू ाच्या सवर्
हजारांतन
ू त्यास हुडकू न काढीन.” 24 मग ते उठले आिण शौलापु ढे जीफाकडे गे ले; परं तु दावीद
व त्याची माणसे यशीमोनाच्या दिक्षणे कडे मावोनाच्या रानात अराबात होती. 25 शौल व त्याची
माणसे त्याचा शोध करायला आली. हे कोणी दावीदाला सां िगतले , म्हणून तो खडकावरून उतरून
मावोनाच्या रानात रािहला हे ऐकू न शौल मावोनाच्या रानात दावीदाच्या मागे लागला. 26 शौल
डोंगराच्या एका बाजूने चालला आिण दावीद व त्याची माणसे डोंगराच्या दुसर्या बाजूने चालली
आिण दावीदाने शौलापासून पळायला घाई केली कारण शौल व त्याची माणसे , दावीदाला आिण
त्याच्या मनु ष्यांना धरायला घे रीत होती. 27 परं तु एक िनरोप्या शौलाकडे ये ऊन म्हणाला, लवकर
ये कारण पिलष्ट ांनी दे शावर घाला घातला आहे . 28 ते व्हा शौल दावीदाचा पाठलाग सोडू न
पिलष्ट ां वर चाल करून गे ला. याकिरता त्या जागे चे नाव से ला हम्मालकोथ म्हणजे िनसटू न
जाण्याचा खडक असे पडले . 29 मग दावीद ते थन
ू वर जाऊन एन-गे दीच्या गडामध्ये रािहला.
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झाले , शौल पिलष्ट ांचा पाठलाग सोडू न माघारी आल्यावर त्यास कोणी सां िगतले की,
दावीद एन-गे दीच्या रानात आहे . 2 ते व्हा शौल सवर् इस्राएलातून िनवडले ल्या तीन हजार मनु ष्यांस
घे ऊन रानबकर्याच्या खडकावर दावीदाचा व त्याच्या मनु ष्यांचा शोध करायला गे ला. 3 आिण तो
में ढवाड ाजवळ रस्त्यावर आला ते थे एक गु हा होती ितच्यात शौल शौचास गे ला आिण दावीद व
त्याची माणसे त्या गु हे च्या अगदी आतल्या भागात बसली होती. 4 ते व्हा दावीदाच्या मनु ष्यांनी
त्यास म्हटले , “����������� ���� �������� ��, पाहा मी तु झा शत्रू तु झ्या हाती दे ईन
आिण तु ला जसे बरे िदसे ल तसे तू त्याचे करशील; तो हाच िदवस आहे पाहा.” �� ��������
���� �������� ��������� ��� ���� ����� �����. 5 त्यानं तर असे झाले की,
दावीदाचे मन त्यास टोचू लागले . कारण त्याने शौलाचे वस्त्र कापून घे तले होते . 6 आिण त्याने
आपल्या मनु ष्यांस म्हटले , “�� ������ ������� ������������� �����������
���� ��� ������ ��� ����� ����������� ���������� ��� ��� ���, कारण
तो दे वाचा अिभिषक्त आहे .” 7 असे बोलून दावीदाने आपल्या मनु ष्यांना धमकावले आिण त्यांना
शौलावर हल्ला करण्याची परवानगी िदली नाही. मग शौल उठू न गु हे तन
ू िनघून वाटे ने चालला.
8 नतर दावीदही उठू न गु हे तन
ू िनघाला आिण शौलाच्या पाठीमागून हाक मारून बोलला, “��
������ �����, राजा.” ������ ������ ���������� ���� ������ ��� �����
���� ���� ����� ����� ���� 9 मग दावीदाने शौलाला म्हटले , “���� ����� ����
���� ������ ����� ��� ������� ����� �� ������ ����� ����? 10 पाहा
आज तु म्ही आपल्या डोळ्यांनी पािहले की, परमे श्वराने गु हे त आज तु म्हास माझ्या हाती िदले होते .
तु म्हास िजवे मारावे असे कोणी मला सां िगतले . पण मी तु म्हास सोडू न िदले ; मी बोललो की, मी
आपला हात माझ्या प्रभूवर टाकणार नाही कारण तो दे वाचा अिभिषक्त आहे . 11 आणखी माझ्या
बापा, पाहा माझ्या हातात तु मच्या वस्त्राचा काठ आहे तो पाहा. कारण मी तु मच्या वस्त्राचा काठ
1 असे

1 शमु वेल 24:12

354

1 शमु वेल 25:13

कापला आिण तु म्हास िजवे मारले नाही. यावरुन माझ्या ठायी दुष्टाई िकंवा िफतूरी नाही आिण
जरी तु म्ही माझा जीव घ्यायला पहाता, तरी मी तु मच्यािवरुध्द पाप केले नाही, याची खात्री करून
पाहा. 12 माझ्यामध्ये व तु मच्यामध्ये परमे श्वर न्याय करो; माझा सूड परमे श्वर तु मच्यावर उगवो.
परं तु माझा हात तु मच्यावर पडणार नाही. 13 दुष्टापासून दुष्टाई िनघते अशी पु रातन लोकांची म्हण
आहे . परं तु माझा हात तु मच्यावर पडणार नाही. 14 इस्राएलाचा राजा कोणाचा पाठलाग करण्यास
िनघाला आहे ? कोणाच्या पाठीस आपण लागला आहात? एका मरण पावले ल्या कु याच्या! एका
िपसवे च्या! 15 यास्तव परमे श्वर न्यायाधीश होऊन माझ्यामध्ये व तु मच्यामध्ये न्याय करो. हे
पाहन
ू तो माझा वाद करो आिण तु मच्या हातून मला सोडवो.” 16 असे झाले की, दावीदाने शौलाशी
हे शब्द बोलणे सं पवल्यावर, शौल म्हणाला, “������ ���� ������ �� ���� ���� ���
���?” �� ��� ��� ����� ���� 17 आिण तो दावीदाला म्हणाला, “������������
�� ���� ������ ����, कारण तू माझे बरे केले आहे स. परं तु मी तु झे वाईट केले आहे . 18 तू
माझ्याशी चां गले वतर्न करतोस हे तू आज उघड केले आहे . कारण परमे श्वराने मला तु झ्या हाती
िदले होते ते व्हा तू मला िजवे मारले नाही. 19 कोणा मनु ष्यास त्याचा वै री सापडला तर तो त्यास
चां गल्या रीतीने वाटे स लावील काय? तर तू आज जे माझे बरे केले त्याबद्दल परमे श्वर तु ला उ म
प्रितफळ दे वो. 20 आता पाहा मी जाणतो की, तू खिचत राजा होशील आिण इस्राएलाचे राज्य
तु झ्या हाती स्थािपत होईल. 21 म्हणून आता तू माझ्याशी परमे श्वराची शपथ वाहा की, तू माझ्या
मागे माझे सं तान नाहीसे करणार नाहीस आिण माझ्या विडलाच्या कुळातून माझे नाव नष्ट करून
टाकणार नाहीस.” 22 ते व्हा दावीदाने शौलाशी शपथ वािहली. मग शौल घरी गे ला आिण दावीद
व त्याची माणसे गडावर चढून गे ली.

25
1

शमु वेल मरण पावला ते व्हा सवर् इस्राएल लोकांनी एकत्र जमून त्याच्यासाठी शोक केला
आिण त्यांनी त्यास रामा ये थे त्याच्या घरात पु रले . दावीद उठू न खाली पारान नावाच्या रानात
गे ला. 2 मावोनात एक पु रुष होता त्याची मालम ा कामल ये थे होती; तो पु रुष फार मोठा होता;
त्याची तीन हजार में ढरे व एक हजार बकरी होती; तो आपली में ढरे कमलात कातरीत होता. 3 त्या
पु रुषाचे नाव नाबाल व त्याच्या पत्नीचे नाव अबीगईल होते ; त्याची पत्नी तर बु ध्दीने चां गली
व सुं दर रूपवती होती परं तु तो पु रूष कठोर व वाईट चालीचा होता; तो काले बाच्या कुळातला
होता. 4 नाबाल आपली में ढरे कातरीत आहे , असे दावीदाने रानात ऐकले . 5 मग दावीदाने दहा
तरुणास पाठवले आिण दावीद त्या तरुणास म्हणाला, “������ ���� �� � ���������
���� ������ ������ ����� ���� ���. 6 त्या सु खी िजवाला असे म्हणा, ‘����
����� ���. व तु झ्या घराला शांती असो आिण जे काही तु झे आहे त्या अवघ्याला शांती असो.
7 तु झ्याकडे कातरणारे आहे त असे मी आता ऐकले . आताच तु झे में ढपाळ आम्हाजवळ होते त्यांना
आम्ही उपद्रव केला नाही आिण िजतके िदवस ते कमलात होते िततके िदवस त्यांचे काही हरवले
नाही. 8 तू आपल्या तरुणास िवचार म्हणजे ते तु ला सां गतील; तर या तरुणावर तु झी कृपादृष्टी
व्हावी कारण आम्ही चां गल्या िदवशी आलो” 9 मी तु ला िवनं ती करतो जे काही तु झ्या हाताशी ये ईल
ते तू तु झ्या दासांना व तु झा मु लगा दावीद याला दे . मग दावीदाचे तरुण ये ऊन या सवर् शब्दांपर् माणे
दावीदाच्या नावाने नाबालाशी बोलून शांत रािहले . 10 ते व्हा नाबालाने त्याच्या चाकरांना उ र
दे ऊन म्हटले , “����� ��� ���? इशायाचा मु लगा कोण? जे आपआपल्या धन्याला सोडू न
पळतात असे पु ष्कळ चाकर या िदवसात आहे त. 11 माझी भाकर व माझे पाणी व माझ्या मारले ल्या
पशूंचे मांस जे मी आपल्या में ढरे कातरणार्यांसाठी तयार केले ते घे ऊन, ही जी माणसे कोठू न आली
आहे त हे माला मािहत नाही अशांना मी द्यावे काय?” 12 मग दावीदाचे तरुण आपल्या वाटे ने परत
गे ले आिण माघारे ये ऊन त्यांनी हे सवर् शब्द त्यास जसे च्या तसे सां िगतले . 13 ते व्हा दावीद आपल्या
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मनु ष्यांना म्हणाला, “������ ������ ����� ������ �����.” �� �����������
������ ����� ������ ������ ���������� ���� ����� ������ ������
��� ���������� ������ ����� ������� �� ���� ��� ����� �������
��������� ������. 14 नाबालाची पत्नी अबीगईल िहला चाकरातील एकाने सां िगतले ,
“���� �������� ������� ������ ������� ���� �������� ��� ������.
परं तु तो त्यां च्या अं गावर धावून गे ला. 15 ती माणसे तर आम्हाशी फार चां गली वागली; त्यांनी
आम्हास काही उपद्रव केला नाही; िजतके िदवस आम्ही रानात त्यां च्याबरोबर रािहलो िततके
िदवस आमची काही हानी झाली नाही. 16 आम्ही त्याच्याजवळ में ढरे राखीत होतो िततके िदवस ती
आम्हां ला रात्रिदवस तटबं दीसारखी होती. 17 तर आता तू काय करणार हे समजून िवचार कर कारण
आमच्या धन्यावर व त्याच्या सवर् घरावर वाईट ये ण्याचे ठरले आहे ; कारण त्याच्याशी कोणाच्याने
बोलवत नाही एवढा तो वाईट आहे .” 18 अबीगईले ने घाई करून दोनशे भाकरी व द्राक्षरसाचे दोन
बु धले व िशजवून तयार केले ली पाच में ढरे व पाच मापे हुरडा व िखसिमसाचे शं भर घड व अं िजराच्या
दोनशे ढे पा ही घे तली व गाढवावर लादली. 19 ितने आपल्या चाकरांना म्हटले , “����������
��� ���� �� ������������ ����.” ����� ���� ���� ��� ����� ���� ����
�������� ����. 20 मग असे झाले की, ती आपल्या गाढवावर बसून डोंगराच्या कडे ने जात
असता पाहा दावीद व त्याची माणसे समोरून ये त होती आिण त्यांना ती भे टली. 21 दावीदाने
म्हटले होते की, “����� ������� �� ���� ���� ��������� ����� ���� ���
�� ������� ����� �� ������ ����; माझ्याशी बर्याची त्याने वाईटाने परत फेड केली
आहे . 22 जे काही त्याचे आहे त्या सवार्तन
ू एकही पु रूष जर मी सकाळ उजाडे पयर्ंत राहू िदला,
तर परमे श्वर दावीदाला तसे व त्यापे क्षा अिधक करो.” 23 अबीगईले ने दावीदाला पािहले ते व्हा ती
लवकर गाढवा वरून उतरली आिण दावीदापु ढे उपडे पडू न ितने भूमीकडे नमन केले . 24 ितने त्याच्या
पाया पडू न म्हटले , “������ ����� ������ ��������� ���������� ����� ���
�� ������� ������ ���� ������� ������ ������� ���� ���� ���� ����,
आिण तु म्ही आपल्या दासीचे शब्द ऐका. 25 मी तु म्हास िवनं ती करते , माझ्या प्रभूने त्या वाईट
मनु ष्यास नाबालाला मारू नये , कारण जसे त्याचे नाव तसाच आहे , त्याचे नाव नाबाल (म्हणजे
मूख)र् असे आहे . आिण त्याच्याठायी मूखर्पणच आहे . परं तु माझ्या प्रभूची तरुण माणसे जी तु म्ही
पाठवली त्यांना मी तु मच्या दासीने पािहले नाही. 26 तर आता माझ्या प्रभू परमे श्वर िजवं त
आहे आिण तु झा जीव िजवं त आहे . रक्त पाडण्याच्या दोषापासून आिण आपल्या हाताने सूड
घे ण्यापासून परमे श्वराने तु म्हास आवरले आहे . तर आता जे तु मचे शत्रू व जे माझ्या प्रभूचे
वाईट करायला पाहतात ते नाबालासारखे होवोत. 27 आता ही जी भे ट तु मच्या दासीने माझ्या
प्रभूकडे आणली आहे ती माझ्या प्रभूच्यामागून चालणार्या तरुण मनु ष्यांना द्यावी. 28 मी तु म्हास
िवनं ती करते , तु म्ही आपल्या दासीच्या अपराधाची क्षमा करा; कारण माझे प्रभू परमे श्वराच्या
लढाया लढत आहे त, म्हणून परमे श्वर माझ्या प्रभूचे घर खरोखर िस्थर करील; आिण तु म्ही िजवं त
आहात तो पयर्ंत तु मच्याठाई दुष्टाई सापडणार नाही. 29 जरी मनु ष्ये उठू न तु मच्या पाठीस लागले
व तु मचा जीव घ्यायला पाहत असले , तरी माझ्या प्रभूचा जीव परमे श्वर तु मचा दे व याच्याजवळ
जीवां च्या समु हात बां धले ला राहील, आिण जसे गोफणीच्या खळग्यातून फेकतात, तसे तु मच्या
शत्रूंचे जीव तो गोफणीतून फेकू न दे ईल. 30 असे होईल की, परमे श्वराने तु मच्यिवषयी जे चां गले
सां िगतले आहे , ते सवर् तो माझ्या प्रभूचे करून तु म्हास इस्राएलाचा अिधपती ने मील. 31 ते व्हा
माझ्या प्रभूने िवनाकारण रक्त पाडले व सूड घे तला ह्याबद्दल तु म्हास खे द होणार नाही िकंवा
मनाचा सं ताप माझ्या प्रभूला होणार नाही. आिण परमे श्वर माझ्या प्रभूचे बरे करील ते व्हा
तु म्ही आपल्या दासीचे स्मरण करा.” 32 ते व्हा दावीद अबीगईले ला म्हणाला, “��������
���������� ��� ������ ���� �� ��� ������� ������ �� ��������� ���.
33 तु झा बोध आशीवार्िदत होवो; आज रक्त पाडण्याच्या दोषापासून आिण आपल्या हाताने सूड
घे ण्यापासून मला िजने आविरले ती तू आशीवार्िदत हो. 34 कारण तु झे वाईट मी करणार होतो ते
ज्याने मला करू िदले नाही तो इस्राएलाचा दे व परमे श्वर िजवं त आहे ; जर तू मला भे टायला लवकर
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आली नसतीस तर खिचत नाबालाचा एक पु रूष दे खील सकाळ उजाडे पयर्ंत िजवं त रािहला नसता.”
35 मग जे ितने दावीदासाठी आणले होते ते त्याने ितच्या हातातून घे तले व ितला म्हटले , “��
������ ��� ������� ��, पाहा मी तु झी वाणी ऐकली आहे आिण तु ला मान्य केले आहे .”
36 मग अबीगईल नाबालाकडे आली आिण पाहा त्याने आपल्या घरी राजाच्या मे जवाणीसारखी
मे जवाणी केली होती. ते व्हा नाबालाचे मन त्याच्या आत सं तुष्ट होते कारण तो मद्य िपऊन फार
मस्त झाला होता, म्हणून ितने पहाट उजाडे पयर्ंत त्यास अिधक उणे काहीच सां िगतले नाही.
37 मग असे झाले की, सकाळी नाबालाची नशा उतरल्यावर त्याच्या पत्नीने या गोष्टी त्यास
सां िगतल्या ते व्हा त्याचे मन त्याच्या आत मे ल्यासारखे झाले व तो दगडासारखा झाला. 38 नं तर
असे झाले की, सु मारे दहा िदवसानं तर परमे श्वराने नाबालाला मारले व तो मे ला. 39 नाबाल मे ला
असे दावीदाने ऐकले , ते व्हा तो म्हणाला, “������ ������ �������� ��� ��������
����� ��� ��� ������ ������ ������� ���� ����������� ����� ����
�� �������� ��������� ���. परमे श्वराने नाबालाची दुष्टाई त्याच्याच मस्तकावर
परत घातली आहे .” �� �������� ���������� ������� ������ ���� ����
����� ������������� ����� �����. 40 आिण दावीदाने चाकर कमलास अबीगईले कडे
ये ऊन ितला म्हणाले , “�������� �� ������ ����� ������ ������ ��������
��������� ������ ���.” 41 ते व्हा ती उठू न भूमीकडे लवून नमली व म्हणाली, “����
����� ���� ������ ��������� �������� ��� ������� ������ �������
���� ���.” 42 मग अबीगईल घाई करून उठली व गाढवावर बसून िनघाली आिण ितच्या
पाच सख्या ितच्या मागे गे ल्या; आिण ती दावीदाच्या से वकाच्या मागून गे ली आिण त्याची
पत्नी झाली. 43 दावीदाने इज्रेलकरीण अहीनवामलाही पत्नी करून घे तले ; त्या दोघीही त्याच्या
िस्त्रया झाल्या. 44 शौलाने तर आपली मु लगी मीखल दावीदाची पत्नी गल्लीमातील लईशाचा
मु लगा पालती याला िदली होती.

26
जीफी लोक शौलाकडे िगबा ये थे ये ऊन म्हणाले , “����������� ����� �������
����� ���� ��� �� ����?” 2 ते व्हा शौल उठला व आपल्याबरोबर इस्राएलाच्या तीन हजार
िनवडक मनु ष्यांना घे ऊन दावीदाचा शोध करायला जीफ रानात गे ला. 3 शौलाने यशीमोनासमोरील
मागार्जवळ हकीला डोंगरावर तळ िदला; ते व्हा दावीद रानात राहत होता आिण त्याने पािहले
की आपला पाठलाग करायला शौल रानात आला आहे . 4 म्हणून दावीदाने हे र पाठवले आिण
शौल खिचत आला आहे असे त्यास समजले . 5 मग दावीद उठू न शौलाने तळ िदला होता त्या
िठकाणावर आला आिण जे थे शौल व त्याचा से नापती ने राचा मु लगा अबने र हे िनजले होते ते
िठकाण दावीदाने पािहले ; शौल तर छावणीत िनजला होता व त्याच्यासभोवती लोकांनी तळ
िदला होता. 6 ते व्हा अहीमले ख िह ी व सरूवे चा मु लगा अबीशय यवाबाचा भाऊ यांना दावीदाने
उ र दे ऊन म्हटले , “������ ������� ���� ����������� ��� ����?” ������
����� �������, “�� ����������� ���� ����.” 7 मग दावीद व अबीशय रात्री
लोकांजवळ गे ले आिण पाहा शौल छावणीत िनजला आहे व त्याचा भाला त्याच्या उशाजवळ
भूमीत रोवले ला व त्याच्यासभोवती अबने र व लोक िनजले ले आहे त. 8 ते व्हा अबीशय दावीदाला
म्हणाला, “�� ����������� ���� ����� ������ ���� ���� ���; तर आता मी
तु ला िवनं ती करतो मला भाल्याने एकदाच घाव मारून त्यास भूमीवर ठार करून दे , मी त्यास
दुसरा घाव मारणार नाही.” 9 पण दावीद अबीशयाला म्हणाला, “������� �� ��� ����
���� ������������� ����������� ���� ��� ����� ��� ������� �����?”
10 दावीद म्हणाला, “�������� ����� ���; परमे श्वर त्यास मारील िकंवा त्याचा मरण्याचा
िदवस ये ईल िकंवा तो खाली लढाईत जाऊन नष्ट होईल. 11 मी आपला हात परमे श्वराच्या
अिभिषक्तावर टाकावा असे परमे श्वराने माझ्याकडू न घडू दे ऊ नये ; परं तु आता मी तु ला िवनं ती
1
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करतो की, तू त्याच्या उशाजवळचा भाला व पाण्याचा लोटा घे ; मग आपण जाऊ.” 12 ते व्हा
शौलाच्या उशाजवळू न भाला व पाण्याचा लोटा हे दावीदाने घे तले मग कोणाला न िदसता व
कोणाला न कळता व कोणी जागा न होता ते िनघून गे ले कारण ते सवर् झोपे त होते . परमे श्वराकडू न
त्याच्यां वर गाढ झोप आली होती. 13 नं तर दावीद पलीकडे डोंगराच्या िशखरावर जाऊन दरू उभा
रािहला आिण त्याच्यामध्ये मोठे अं तर होते ; 14 ते व्हा दावीदाने लोकांस व ने राचा मु लगा अबने र
याला हाक मारली. तो म्हणाला, “������ �� ����� ���� ����� ���?” ������
�������� ����� ���� ������, “������ ��� ������� ��� �� ��� ����?”
15 मग दावीद अबने राला म्हणाला, “�� ��� ����� ����� ��� ��� ���������
����������� ��� ���? तर तू आपला प्रभू राजा याच्यावर पहारा का केला नाही? कारण
लोकातला कोणीएक तु झा प्रभू राजा याचा घात करायला आला होता. 16 ही जी गोष्ट तू केली ती
बरी नाही; परमे श्वर िजवं त आहे . तु म्ही आपला प्रभू परमे श्वराचा अिभिषक्त याला राखले नाही,
म्हणून तु म्ही मरायला योग्य आहा. तर आता पाहा राजाचा भाला व पाण्याचा लोटा त्याच्या
उशाजवळ होता तो कोठे आहे ?” 17 ते व्हा शौल दावीदाची वाणी ओळखून म्हणाला, “������
���� ������ �� ���� ���� ��� ���?” ����� �������, “������ �����
����, ही माझी वाणी आहे .” 18 तो म्हणाला, “���� ����� ������ �������� �����
�� ����� ���? मी तर काय केले आहे ? माझ्या हाती काय वाईट आहे ? 19 तर आता मी
तु म्हास िवनं ती करतो माझ्या प्रभू राजाने आपल्या दासाचे बोलणे ऐकावे : परमे श्वराने तु म्हास
माझ्यावर चे तवले असले तर त्याने अपर्ण मान्य करावे . परं तु मनु ष्याच्या सं तानांनी चे तवले असले ,
तर ती परमे श्वराच्यासमोर शािपत होवोत. कारण आज मला परमे श्वराच्या वतनात वाटा िमळू नये
म्हणून त्यांनी मला बाहे र लावून म्हटले की, जा अन्य दे वांची से वा कर. 20 तर आता माझे रक्त
परमे श्वराच्या समक्षते पासून दरू भूमीवर पडू नये ; कारण जसा कोणी डोंगरावर िततराची िशकार
करतो तसा, एका िपसवे चा शोध करण्यास इस्राएलाचा राजा िनघून आला आहे .” 21 ते व्हा शौल
म्हणाला, “�� ��� ���� ���; माझ्या मु ला दावीदा माघारा ये ; माझा जीव आज तु झ्या दृष्टीने
मोलवान होता, म्हणून मी यापु ढे तु झे वाईट करणार नाही; पाहा मी मूखर्पणाने वागून फार अपराध
केला आहे .” 22 मग दावीदाने असे उ र केले की, “�� ���� ���� �� ����, तरुणातील
एकाने इकडे ये ऊन तो घ्यावा. 23 परमे श्वर प्रत्ये क मनु ष्यास त्याचा न्याय व त्याचे िवश्वासूपण
याप्रमाणे परत करो. कारण आज परमे श्वराने तु म्हास माझ्या हाती िदले असता मी आपला हात
परमे श्वराच्या अिभिषक्तावर टाकला नाही. 24 पाहा जसा तु मचा जीव माझ्या दृष्टीने मोलवान
होता, तसा माझा जीव परमे श्वराच्या दृष्टीने मोलवान होवो; आिण तो सवर् सं कटातून सोडवो.”
25 ते व्हा शौल दावीदाला म्हणाला, “������ ���� ������ �� ���������� ��” ��
���� ������ ����� � ����� �����. मग दावीद आपल्या वाटे ने गे ला आिण शौलही
आपल्या िठकाणी परत गे ला.

27
1 दावीद आपल्या मनात म्हणाला, “������ �� �������� ����� ��� �����; तर
पिलष्ट ां च्या मु लखात मी पळू न जावे यापे क्षा मला दुसरे काही बरे िदसत नाही; मग शौल
इस्राएलाच्या अवघ्या प्रांतात आणखी माझा शोध करण्यािवषयी िनराश होईल आिण मी त्याच्या
हातातून सु टेन.” 2 मग दावीद उठला आिण तो व त्याच्याबरोबर असले ली सहाशे माणसे अशी ती
मावोखाचा मु लगा आखीश, गथाचा राजा याच्याकडे गे ला. 3 ते व्हा दावीद व त्याची सवर् माणसे
एकेक आपल्या कुटु ं बासहीत गथात आखीशा जवळ रािहली; दावीदाबरोबर त्याच्या दोघी िस्त्रया
ईज्रेलीण अहीनवाम व पूवीर् नाबालाची पत्नी होती ती कमलीण अबीगईल या होत्या. 4 आिण
दावीद गथास पळू न गे ला असे कोणी शौलाला सां िगतले , मग त्याने त्याचा शोध आणखी केला
नाही. 5 दावीद आखीशाला म्हणाला, “���� ���������� �������� ���� �� ��

1 शमु वेल 27:6

358

1 शमु वेल 28:13

�������� ������� ����� �� ���� ����� ������ ��� ���� ��; तु झ्या दासाने
राजधानीत तु झ्याजवळ का रहावे ?” 6 ते व्हा आखीशाने त्यास िसकलाग िदले . यामु ळे िसकलाग
आजपयर्ंत यहद
ू ाच्या राजांकडे आहे . 7 दावीद पिलष्ट ां च्या मु लखात राहीला ते िदवस एक पूणर्
वषर् व चार मिहने इतके होते . 8 दावीद आिण त्याच्या लोकांनी िनरिनराळ्या िठकाणी हल्ला करून
गे शरू ी, िगरजी, आिण अमाले की यां च्यावर स्वार्या केल्या; शूराकडू न िमसर दे शाकडे जाताना
जो प्रदे श आहे त्यामध्ये ही राष्ट् रे पूवीर्पासून वसली होती. 9 दावीदाने त्या प्रांतातले पु रुष
िकंवा स्त्री िजवं त ठे वले नाही; मग में ढरे गु रे व गाढवे उं ट व वस्त्रे ही घे ऊन तो आखीशाकडे
परत आला. 10 ते व्हा आखीश म्हणाला, “�� �� ������ ���� ������?” �����
�������, “��������� ������ ��������� � ������� ������� ������
��������� � ���� ������� ������ ���������.” 11 दावीदाने गथाकडे वतर्मान
आणायला पु रुष िकंवा स्त्री िजवं त ठे वली नाही. त्याने म्हटले , “������� ����� �����
�� �� ���������� ������� � ������� ��, दावीदाने असे असे केले आहे .” ��� ��
�������������� ������� ������ ����������� ������ ��� ���� ����.
12 आखीशाने दावीदावर भरवसा ठे वून म्हटले , “������ ������ �������� ���������
������ ���� ����� ������ ����� ���, म्हणून तो सवर्काळ माझा दास होऊन
राहील.”
1

28

त्या िदवसात असे झाले की पिलष्ट ांनी आपली सै न्ये इस्राएलाशी लढायला एकत्र
केली. ते व्हा आखीश दावीदाला म्हणाला, “���� ��� ������ ���������� �����
����������� ����� �� �� ���� ���.” 2 दावीदाने आखीशाला म्हटले , “���� ���
��� ���� �� �� ���� ������.” ������ ���� �������� �������, “�������
���� �� ������ �������� ����� ��� ������ �����.”
. 18:9-14
3 शमु वेल तर मे ला होता व सवर् इस्राएलांनी त्याच्यासाठी शोक करून त्यास रामा ये थे त्याच्या
नगरात पु रले होते . भूते ज्यां च्या परीचयाची होती अशा जाणत्या लोकांस व जादिू गरांना शौलाने
आपल्या प्रदे शातून हाकलून लावले होते . 4 पिलष्ट ांनी एकत्र जमून शूनेमात ये ऊन तळ िदला
आिण शौलाने सवर् इस्राएलांस एकत्र जमवून िगलबोवा ये थे तळ िदला. 5 शौलाने पिलष्ट ांचे
सै न्य पािहले ते व्हा तो भ्याला व त्याचे मन फार घाबरे झाले . 6 शौलाने परमे श्वरास िवचारले
ते व्हा परमे श्वराने त्यास स्वप्नाकडू न िकंवा ऊरीमाकडू न िकंवा भिवष्यवाद्यांकडू न उ र िदले नाही.
7 मग शौल आपल्या चाकरांना म्हणाला, भूत िजच्या पिरचयाचे आहे अशा एखाद्या स्त्रीचा
माझ्यासाठी शोध करा, “������ �� ��������� ���� ��������� �������.”
������ �������� �������� ����� ������, “���� ��� ������ ��������
��� ��� �� ������ ��-दोर ये थे आहे .” 8 मग शौलाने वे ष पालटू न िनराळी वस्त्रे अं गात
घातली आिण तो आपणाबरोबर दोन माणसे घे ऊन त्या स्त्रीकडे रात्री गे ला आिण त्याने ितला
म्हटले , “������ ����������� �� ���� ������ ����� ���������� �� ��.”
9 ते व्हा ती स्त्री त्यास म्हणाली, “���� ������ ��� ���� ���, त्याने भूते ज्यां च्या
पिरचयाची आहे त अशा जाणत्यांना व जादिू गरांना दे शातून कसे काढून टाकले आहे , हे तू जाणतोस
तर मी मरावे असे करण्यासाठी तू कशाला माझ्या िजवाला पाश घालतोस?” 10 ते व्हा शौलाने
ितच्याशी शपथ वाहन
ू म्हटले , “�������� ����� ���, या गोष्टीवरून तु ला काही िशक्षा
होणार नाही.” 11 मग त्या स्त्रीने म्हटले , “���������� �� ������ �� ���?” ������
�� �������, “���������� ��������� �� ��.” 12 त्या स्त्रीने शमु वेलाला पािहले
ते व्हा ती मोठ ाने ओरडली. मग ती स्त्री शौलाला म्हणाली, “�� ��� �� �����, कारण
तू शौल आहे स.” 13 राजा ितला म्हणाला, “��� ���. तू काय पाहते स?” ������ ��
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������ ������ �������, “�� ���� ������� �� ������ �����.” 14 मग तो
ितला म्हणाला, “�� ������� ������ ���?” ���� ������, “�������� ������
��� ������� ��� ���.” ������ �� ������ ��� ��� ��� ����� ��� �� ����
���� ������� ����� ����. 15 मग शमु वेल शौलाला म्हणाला, “�� ��� �� ����
�� ����� ���� ���?” ������ ������ ����� ����, “�� ��� ������ ����
���. कारण पिलष्टी माझ्याशी लढाई करीत आहे त. आिण परमे श्वर मला सोडू न गे ला आहे ,
आिण तो भिवष्यवाद्यांकडू न िकंवा स्वप्नांकडू न मला उ र दे त नाही; मी काय करावे हे तु म्ही मला
कळवावे म्हणून मी तु म्हास बोलावले आहे .” 16 ते व्हा शमु वेल म्हणाला, “�������� ����
����� ���� ��� � ���� ������ ���� ���; तर तू कशाला मला िवचारतोस?” 17 जसे
परमे श्वराने माझ्याकडू न तु ला सां िगतले तसे त्याने तु झे केले आहे . परमे श्वराने तु झ्या हातातून
राज्य काढून घे तले आहे , आिण तु झा शे जारी दावीद याला ते िदले आहे . 18 कारण तू दे वाची वाणी
मानली नाही, आिण त्याचा तीव्र क् रोध अमाले कावर घातला नाही, म्हणून आज परमे श्वराने
तु झे असे केले आहे . 19 परमे श्वर इस्राएलास तु झ्याबरोबर पिलष्ट ां च्या हाती दे ईल. उद्या
तू तु झ्या मु लांसमवे त माझ्याजवळ असशील. परमे श्वर इस्राएलाचे सै न्य पिलष्ट ां च्या हाती
दे ईल. 20 ते व्हा शमु वेलाच्या शब्दांमुळे शौल लागलाच भूमीवर उपडा पडला आिण फार भयभीय
झाला, व त्याच्यात काही शक्ती रािहली नाही. कारण सवर् िदवस आिण सारी रात्र त्याने काही
भाकर खाल्ली नव्हती. 21 मग त्या स्त्रीने शौलाकडे ये ऊन तो फार घाबरला आहे असे पाहन
ू
त्यास म्हटले , “���� ������� ������ ����� ���� ���� ���. आिण मी आपला जीव
आपल्या मु ठीत धरून तु म्ही माझ्याशी जे शब्द बोलला ते ऐकले आहे त. 22 तर आता मी तु म्हास
िवनं ती करते , तु म्ही ही आपल्या दासीचा शब्द ऐका आिण मला तु मच्या पु ढे भाकरीचा तु कडा ठे वू
द्या; तो तु म्ही खा यासाठी की, तु म्ही वाटे ने जाल ते व्हा तु म्हास शक्ती असावी.” 23 परं तु त्याने
नाकारून म्हटले , “�� ����� ����.” �� �������� �������� � ���� ����������
����� ����� ���� ������ ������ ������� ���� ���� � �� ��������
���� ������� ����. 24 त्या स्त्रीच्या घरात पु ष्ट वासरू होते , ते ितने मोठ ा घाईने कापले ;
ितने पीठ घे तले व ते मळू न त्याच्या बे खमीर भाकरी भाजल्या. 25 मग ितने ते शौलापु ढे व त्याच्या
चाकरापु ढे ठे वले आिण ते जे वले ; मग ते उठले आिण त्याच रात्री िनघून गे ले.

29
1 मग पिलष्ट ांनी आपली सवर् सै न्ये अफेक ये थे एकत्र जमवली आिण इस्राएली मनु ष्यांनी
इज्रेलात एका झर्याजवळ छावणी िदली. 2 पिलष्ट ांचे सरदार आपापल्या शं भरासोबत
व हजांरासोबत पु ढे चालले आिण त्यां च्या िपछाडीस दावीद व त्याची माणसे आखीशाबरोबर
चालली. 3 ते व्हा पिलष्ट ांचे सरदार बोलले , “�� ����� ���� ��� �����?” �� ����
�������������� �������� �������, “���������� ���� ��� ���� ����
����� �� ��� ��� �� ����? तो माझ्याजवळ काही िदवस िकंवा काही वष रािहला आहे .
आिण तो माझ्याकडे आला त्या िदवसापासून आजपयर्ंत त्याच्याकडे मला काही अपराध सापडला
नाही.” 4 मग पिलष्ट ांचे सरदार त्याच्यावर फार रागावले ; आिण पिलष्ट ांचे सरदार त्यास
म्हणाले , “�� ����� �� �� �������� ����� ���� ���� �������� ������
������ ���� ������ ����� ��� ������� ����; त्याने आमच्याबरोबर लढाईला
ये ऊ नये ; तो आला तर कदािचत तो लढाईत आमचा िवरोधी होईल; कारण हा आपल्या प्रभूशी
कशावरून समे ट करणार नाही बरे ? या आपल्या मनु ष्यां च्या िशरांनीच की नाही? 5 शौलाने
हजारांना मारले व दावीदाने दहा हजारांना मारले , असे ते नाचत व गात ज्याच्यािवषयी एकमे कांना
म्हणाले , तोच हा दावीद आहे की नाही?” 6 मग आखीशाने दावीदाला बोलावून त्यास म्हटले ,
“�������� ����� ���; तू सरळपणाने वागला आहे स व माझ्याबरोबर सै न्यात तु झे बाहे र
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जाणे व तु झे आत ये णे माझ्या दृष्टीने बरे आहे . आिण तू माझ्याजवळ आला त्या िदवसापासून
आजपयर्ंत तु झ्याठायी काही वाईट मला सापडले नाही. तथािप तू सरदारां च्या मनास ये त नाहीस.
7 तर तू पिलष्ट ां च्या सरदारांना असं तष्ू ट करू नये . म्हणून आता शां तीने िनघून परत जा.” 8 ते व्हा
दावीद आखीशाला म्हणाला, “�� ���� ��� ���� ������ ������� ������ ���
��� ��� �� ��� ���� ���? मी तु मच्या पु ढे आलो त्या िदवसापासून आजपयर्ंत तु म्हास
आपल्या दासाच्याठायी काय सापडले आहे ?” 9 ते व्हा आखीशाने दावीदाला उ र दे ऊन म्हटले ,
“�� ������ �������� ������������� ��������� ������ ���� ��� ��
�����. परं तु याने आमच्याबरोबर लढाईला ये ऊ नये असे पिलष्ट ांचे सरदार म्हणाले आहे त.
10 तर आता तु झ्या धन्याचे जे चाकर तु झ्याबरोबर आले आहे त त्यां च्यासहीत तू पहाटे स ऊठ आिण
उजे ड झाला म्हणजे परत माघारे जा.” 11 मग पिलष्ट ां च्या दे शात परत जाण्यास दावीद व त्याची
माणसे मोठ ा पहाटे स उठली; पिलष्टी वर इज्रेल ये थे गे ले.

30
1 असे झाले की, दावीद व त्याची माणसे ितसर्या िदवशी िसकलागास आली ते व्हा अमाले की
यांनी दिक्षण प्रदे शावर व िसकलागावर घाला घातला होता आिण त्यांनी िसकलागचा पाडाव
करून ते अग्नीने जाळले होते . 2 त्यातल्या िस्त्रया व त्यामध्ये जे लहान मोठे होते त्या सवार्न
ं ा
त्यांनी धरून ने ले होते ; त्यांनी कोणालाही िजवे मारले नव्हते , पण त्यांना घे ऊन आपल्या वाटे ने
गे ले. 3 तर दावीद व त्याची माणसे नगराजवळ आली ते व्हा पाहा ते अग्नीने जाळले ले आहे आिण
त्यां च्या िस्त्रया आिण त्यांचे पु त्र व त्यां च्या मु ली धरून ने लेल्या आहे त असे त्यांनी पािहले .
4 ते व्हा दावीद व त्याच्याजवळचे लोक हे ल काढून इतके रडले की आणखी रडायला त्यांना शक्ती
रािहली नाही. 5 दावीदाच्या दोघी िस्त्रया अहीनवाम इज्रेलीण व पूवीर् नाबाल कमली याची पत्नी
होती ती अबीगईल या धरून ने लेल्या होत्या. 6 ते व्हा दावीद मोठ ा सं कटात पडला कारण त्यास
धोंडमार करावा असे लोक बोलू लागले ; कारण सवर् मनु ष्यांचे जीव आपल्या मु लांसाठी व आपल्या
मु लींसाठी दु:िखत झाले होते ; परं तु दावीदाने आपला दे व परमे श्वर याच्याकडू न आपणाला सशक्त
केले . 7 मग दावीद अहीमले खाचा मु लगा अब्याथार याजक याला म्हणाला, एफोद माझ्याकडे आण.
मग अब्याथाराने एफोद दावीदाकडे आणले . 8 दावीदाने परमे श्वरास िवचारले , तो म्हणाला, “�� ��
�� ���������� ����� ����� �� �� ������� ����� ���?” ������ �����
����� ���� ��, “����� ��� ���� ���� �� ������� ������ � ��������
������ �����.” 9 मग दावीद त्याच्याकडील सहाशे पु रुष घे ऊन बसोर नदीजवळ पोहचला.
जे मागे ठे वले होते ते ते थे रािहले . 10 ते व्हा दावीद व चारशे माणसे शत्रूच्या पाठीस लागली. कारण
दोनशे माणसे ते थे थांबली; ती इतकी थकली होती की त्यां च्याने बसोर नदीच्या पलीकडे जाववे ना.
11 रानां त एक िमसरी त्यांना आढळला. ते व्हा त्यांनी त्यास दावीदाकडे आणले . मग त्यांनी त्यास
भाकर िदली आिण ती त्याने खाल्ली व त्यांनी त्यास पाणी पाजले . 12 मग त्यांनी अं िजराच्या
ढे पेचा तु कडा व द्राक्षाचे दोन घड त्यास िदले मग त्याने खाल्ल्यावर त्याच्या िजवात जीव आला
कारण तीन िदवस व तीन रात्री त्याने भाकर खाल्ली नव्हती पाणीही तो प्याला नव्हता. 13 ते व्हा
दावीद त्यास म्हणाला, “�� ������? कोठला आहे स?” ������ ������, “�� �����
���� ��� ������� ��������� ���� ���: तीन िदवसामागे मी दुखण्यात पडलो म्हणून
माझ्या धन्याने मला सोडले . 14 आम्ही करे थी यां च्या दिक्षण प्रदे शावर व यहद
ू ाच्या प्रांतावर व
काले बाच्या दिक्षण प्रदे शावर घाला घातला आिण िसकलाग आम्ही अग्नीने जाळले .” 15 मग
दावीद त्यास म्हणाला, “�� ��� �� ������� ���� ����� ���?” ������ ������,
“������ ��� ���� ������ ���� � ������ ��������� ���� ��� �����
���� ��� ������ ��� �������� ���� ������ �� ������� �� �������
���� ����.” 16 त्याने त्यांना खाली ने ले, ते व्हा पाहा ते लोक अवघ्या भूमीवर पसरून खात
व पीत व नाचत होते कारण त्यांनी पिलष्ट ां च्या दे शातून व यहद्य
ू ाच्या दे शातून पु ष्कळ लूट
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घे तली होती.
दावीद पहाटे पासून दुसर्या िदवसाच्या सं ध्याकाळपयर्ंत त्यांना मारीत गे ला;
त्यां च्यातील चारशे तरुण माणसे उं टावर बसून पळाली. त्यां च्यािशवाय त्यां च्यातला कोणीएक
सु टला नाही. 18 जे सवर् अमाले क्यांनी ने ले होते ते दावीदाने सोडवले व आपल्या दोघी िस्त्रया
सोडवल्या. 19 लहान िकंवा मोठा, मु ले िकंवा मु ली व लूट िकंवा जे सवर् त्यांनी ने ले होते त्यातले
काहीच त्यांनी गमावले नाही; दावीदाने सवर् माघारी आणले . 20 अवघी में ढरे व गु रे दावीदाने
घे तली; ती त्यांनी इतर सामानापु ढे हाकू न म्हटले , “�� �������� ��� ���.” 21 मग जी
दोनशे माणसे थकल्यामु ळे दावीदाच्या मागे गे ली नाहीत, ज्यांना त्याने बसोर नदीपाशी ठे वले होते ,
त्यां च्याकडे दावीद आला ते व्हा ती दावीदाला भे टायला व त्यां च्याबरोबरच्या लोकांस भे टायला
सामोरी आली आिण दावीदाने त्या मनु ष्यांजवळ ये ऊन त्यांना त्यांचे कुशल िवचारले . 22 ते व्हा
जी माणसे दावीदाबरोबर गे ली होती त्यां च्यापै की जी वाईट व दुष्ट होती. ती सवर् असे म्हणू
लागली की, “�� ����� ���������� ��� ����� ������ �� ��� ����� ������
��������� ���� ����� ������� ����� ����; फक्त प्रत्ये काला ज्याची त्याची
बायकापोरे मात्र दे ऊ. मग त्यांनी ती घे ऊन िनघून जावे .” 23 ते व्हा दावीद म्हणाला, “������
������� �� ����������� �������� ���� ��� ������ ��� ��� ���. कारण
त्याने आम्हास सं भाळले व जी टोळी आम्हावर आली ती आमच्या हाती िदली. 24 या गोष्टीिवषयी
तु मचे कोण ऐकेल? जो लढाईत गे ला त्याचा जसा वाटा तसा जो सामानाजवळ राहतो त्याचा
वाटा होईल; त्यांना सारखाच वाटा िमळे ल.” 25 त्या िदवसापासून पु ढे तोच िनयम झाला; त्याने
तसा िनयम व रीत इस्राएलात आजपयर्ंत करून ठे वली. 26 दावीद िसकलागास आला ते व्हा
त्याने यहद
ू ाच्या विडलांकडे आपल्या िमत्रांकडे लु टीतले काही पाठवून सां िगतले की, “����
������������� ���������� ������� ������� �� ��� ���.” 27 जे बे थेलात
होते त्यांना जे दिक्षण प्रदे शातील रामोथात होते त्यांना, व जे य ीरात होते त्यांना; 28 जे अरोएरात
होते त्यांना, व जे िसफमोथात होते त्यांना, व जे एष्टमोत होते त्यांना, 29 जे राखासांत होते त्यांना,
व जे ये रहमे ली यां च्या नगरांत होते त्यांना, व जे केनी यां च्या नगरांत होते त्यांना, 30 जे हमार्त
होते त्यांना, व जे कोराशानात होते त्यांना, व जे अथाखात होते त्यांना, 31 आिण जे हे बर् ोनात
होते त्यांना, जे थे दावीद व त्याची माणसे िफरत असत त्या सवर् िठकाणाकडे त्याने लु टीतले काही
पाठवले .
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. 10:1-14
इस्राएलाशी लढले ते व्हा इस्राएल पिलष्ट ां च्या पु ढून पळू न िगलबोवा डोंगरात
मारून पडले . 2 पिलष्टी शौलाच्या व त्याच्या मु लां च्या पाठीस लागले ; आिण पिलष्टयांनी
शौलाचे पु त्र योनाथान व अबीनादाब व मलकीशु वा यांना िजवे मारले . 3 शौलावर लढाई भारी
पडली व धनु धार्र्यांनी त्यास गाठले . आिण धनु धार्र्यांमुळे तो फार सं कटात पडला. 4 ते व्हा
शौल आपल्या शस्त्रवाहकाला म्हणाला, “�� ���� ����� ����� ���� ��� �����
���� ���� �� �� ������� ���� ��� ������ ���� ������� �����.” �����
������ ���������� ����� �����, कारण तो फार भ्याला. म्हणून शौल आपली तलवार
घे ऊन ितच्यावर पडला. 5 शौल मे ला हे पाहन
ू त्याचा शस्त्रवाहकही त्याच्याप्रमाणे च आपल्या
तलवारीवर पडू न मे ला. 6 असे त्या िदवशी शौल, त्याचे ितघे पु त्र, व त्याचा शस्त्रवाहक आिण
त्याचे सवर् लोक एकदम मरण पावले . 7 इस्राएलांची माणसे पळाली आिण शौल व त्याचे पु त्र मरण
पावले , हे इस्राएलाची माणसे खोर्याच्या पलीकडे व यादने च्या पलीकडे होती त्यांनी पािहले ;
ते व्हा ती आपली नगरे सोडू न पळाली; मग पिलष्टी ये ऊन त्यामध्ये रािहले . 8 दुसर्या िदवशी
असे झाले की, पिलष्टी मे लेल्यांची वस्त्रे लु टायला आले ते व्हा त्यांना शौल व त्याचे ितघे पु त्र
ू त्याची शस्त्रे काढली
िगलबोवा डोंगरात पडले ले सापडले . 9 ते व्हा त्यांनी त्यांचे िशर छे दन
1 पिलष्टी
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आिण पिलष्ट ां च्या दे शात चहक
ू डे त्यां च्या मूतीर्च्या दे वळात व लोकांस हे वतर्मान कळवायला
त्यांनी माणसे पाठवली. 10 त्यांनी त्याची शस्त्रे अष्टारोथाच्या मं िदरात ठे वली आिण त्यांनी त्यांचे
प्रेत बे थ-शानाच्या िभं तीस टां गले . 11 पिलष्ट ांनी शौलाला जे केले त्यािवषयी जे व्हा याबे शिगलादाच्या रिहवाश्यांनी ऐकले ; 12 ते व्हा सवर् शूर पु रुष उठू न रात्रभर चालत गे ले आिण त्यांनी
शौलाचे प्रेत व त्याच्या मु लांची प्रेते बे थ-शानाच्या िभं तीवरून काढून याबे शाला आणले व ते थे
ती जाळली. 13 मग त्यांनी त्यांची हाडे घे ऊन याबे शात िचचें च्या झाडाखाली पु रली आिण सात
िदवस उपास केला.
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The Second Book of

Samuel
2 शमु वेल

2 शमु वेल या पु स्तकाचा ले खक कोण आहे हे स्पष्ट नाही. तो मरण पावला म्हणून तो
(ले खक) सं देष्टा शमु वेल होऊ शकत नाही. मूलतः, 1 आिण 2 शमु वेल ही पु स्तके एकच होती.
से प्टु आिजं टचच्या (पिवत्र शास्त्रातील जु न्या कराराच्या ग्रीक आवृ ीमध्ये असे म्हटले आहे
की 270 इ. मध्ये 70 भाषांतरकत्यार्न
ं ी हे केले ) भाषांतरकत्यार्न
ं ी त्यांना दोन पु स्तकात िवभािजत
केले . म्हणूनच शौलाच्या मृ त्यूनंतरची पिहली पु स्तके सं पली आिण दुसर्याची सु रुवात दािवदाच्या
राज्याशी झाली, दािवदाला यहद
ू ाच्या गोत्रांचा राजा कसे बनवले गे ले आिण नं तर त्याला सवर्
इस्त्राएलाचा राजा बनवण्यात आले .
साधारण इ. पू. 1050 - 722.
अनु वादानं तरच्या इितहासाचा एक भाग म्हणून हे बाबे लच्या बं िदवासात िलिहले होते .
काही स्वरूपात, मूळ प्रेक्षक दावीद आिण शलमोन यां च्या काळात तसे च त्यां च्या िपढ ांसमवे त
रािहले ले इस्त्राएली असतील.
2 शमु वेल हे दावीद राजाच्या कारिकदीर्चा इितहास आहे . हे पु स्तक त्याच्या ऐितहािसक सं दभार्त
दािवदाचा करार ठे वते . दािवदाने यरूशले मला इस्राएलचे राजकीय व धािमर्क केंद्र बनिवले
(2 शमु वेल 5:6-12; 6:1-17). परमे श्वराचे वचन (2 शमु वेल 7:4-16) आिण दािवदाचे शब्द (2
शमु वेल 23:1-7) दे वाने िदले ल्या राज्याच्या मह ीवर जोर िदला. तसे च मसीहाच्या स ारूढ
प्रभु त्व भिवष्यवाणीला सूिचत केले .
एकीकरण
रूपरे षा
1. दािवदाच्या साम्राज्याचा उदय — 1:1-10:19
2. राज्याचे िवभाजन — 11:1-20:26
3. पिरिशष्ट — 21:1-24:25
1 शौलाच्या

मृ त्यूनंतर, अमाले क्यांचा सं हार करून दावीद िसकलाग नगरात ये ऊन दोन िदवस
रािहल्यानं तर, 2 ितसर्या िदवशी, ते थे एक तरुण सै िनक आला. तो शौलाच्या छावणीतील
होता. त्याचे कपडे फाटले ले आिण डोके धु ळीने माखले ले होते . त्याने सरळ दावीदाजवळ
ये ऊन लोटां गण घातले . 3 दावीदाने त्यास िवचारले , “�� ����� ����?” ��� ������
������������� �������� ������� ������ ��������. 4 ते व्हा दावीद त्यास
म्हणाला, “�� ������� ������ ���� ���� �� ���� ���. तो म्हणाला, लोकांनी
लढाईतून पळ काढला. बरे च जण यु ध्दात मरण पावले व शौल आिण त्याचा मु लगा योनाथान
दोघे ही प्राणाला मु कले .” 5 दावीद त्या तरुणाला म्हणाला, “��� � ������ �����
������� ���� ��� ����� ���� �� ���� ��� ����?” 6 यावर तो तरुण सै िनक
म्हणाला, “���������� �� ����������� ��������� ����. ितथे शौल आपल्या
भाल्यावर पडले ला मला िदसला. पिलष्ट ांचे रथ आिण घोडे स्वार त्याच्या अगदी नजीक ये ऊन
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ठे पले होते . शौलाने मागे वळू न पािहले ते व्हा त्यास मी िदसलो त्याने मला बोलावले आिण
मी त्याच्याजवळ गे लो. 8 त्याने माझी चौकशी केली मी अमाले की असल्याचे त्यास सां िगतले .
9 ते व्हा शौल म्हणाला, ‘��� ������ ������ ���� ���. ते व्हा मला मारून टाक. कारण
मी मरणाच्या दाराशी उभा आहे .’ 10 त्याची जखमी अवस्था पाहता तो वाचणार नाही हे िदसतच
होते , ते व्हा मी त्याचा वध केला. मग त्याचा मु कुट आिण दं डावरचे आभूषण काढून घे तले .
स्वामी महाराज, त्याच वस्तू ये थे तु मच्यासाठी मी आणल्या आहे त.” 11 हे ऐकू न दावीदाला इतके
दुःख झाले की त्या भरात त्याने आपले कपडे फाडले . त्याच्या सोबतच्या लोकांनीही त्याच्या
सारखे च केले . 12 दुःखाने त्यांनी आक् रोश केला. सं ध्याकाळपयर्ंत त्यांनी काही खाल्ले नाही.
शौल, त्याचा मु लगा योनाथान त्याचप्रमाणे परमे श्वराचे लोक म्हणजे इस्राएलाचे लोक यु द्धात
मृ त्यु मु खी पडले याबद्दल त्यांनी शोक केला. 13 शौलाच्या मृ त्यु ची बातमी आणणार्या त्या तरुण
सै िनकाला दावीदाने िवचारले , “�� �����?” ���� �� �������, “�� ������� ����
��� ������ ��������� ����� ���.” 14 दावीदाने त्यास िवचारले , “�����������
���������� ������ �� ������ ���� ���� ��� ����� ����?” 15 मग दावीदाने
आपल्या एका तरुण से वकाला बोलावून त्या अमाले क्याचा वध करण्यास फमार्वले . त्याप्रमाणे
त्या इस्राएली तरूणाने अमाले क्याला मारले . 16 दावीद त्यास म्हणाला, “������ ��������
��� ������� ����. परमे श्वराच्या अिभिषक्त राजाला आपण मारले असे तू बोलून चु कला
आहे स तू अपराधी आहे स. याची तूच आपल्या तोंडाने साक्ष िदली आहे स.”
7

आिण त्याचा पु त्र योनाथान यांना उद्दे शन
ू दावीदाने एक िवलापगीत म्हटले . 18 त्याने
यहद्य
ू ांना एक शोकगीत िशकवायला सां िगतले हे शोकगीत धनु िवर्लाप या नावाने ओळखले जाते .
याशारच्या पु स्तकात हे गीत िलिहले ले आहे . 19 “�� ��������, तु झे सौंदयर् तु झ्या डोंगरावर
नष्ट झाले . पाहा, हे शूर कसे धारातीथीर् पडले ! 20 ही बातमी गथमध्ये सां गू नका. अष्कलोनच्या
रस्त्यां वर जाहीर करू नका. नाही तर, पिलष्ट ां च्या त्या कन्या आनं दीत होतील. नाहीतर
बे सुंत्याच्या त्या मु लींना आनं द होईल. 21 िगलबोवाच्या डोंगरावर पाऊस िकंवा दव न पडो!
ितथल्या शे तातून अपर्ण करण्यापु रते ही काही न उगवो! कारण शूरां च्या ढालींना ितथे गं ज चढला.
शौलाची ढाल ते ल-पाण्यावाचून तशीच पडली. 22 योनाथानाच्या धनु ष्याने आपल्या वाटच्या
शत्रुंचे पािरपत्य केले . शौलाच्या तलवारीने ही आपले बळी घे तले . रक्ताचे पाट वाहवून त्यांनी
लोकांस विधले , बलाढ ांची हत्या केली. 23 शौल आिण योनाथान यांनी आयु ष्यभर परस्परां वर
प्रेम केले . एकमे कांना आनं द िदला मृ त्यूनेही त्यांची ताटातूट केली नाही. गरुडां हन
ू ते वे गवान
आिण िसं हापे क्षा बलवान् होते ! 24 इस्राएली कन्यांनो, शौलासाठी शोक करा. िकरिमजी वस्त्रे
त्याने तु म्हास िदली वस्त्रां वरचे सोन्याचे जरीकाम त्याने िदले . 25 यु ध्दात शूर पु रुष कामी आले .
िगलबोवाच्या डोंगरावर योनाथानाला मरण आले . 26 बं ध ू योनाथान, मी अितशय दुःखी असून
तु झ्यासाठी फार अस्वस्थ आहे . तु झ्या सहवासाचा लाभ मला िमळाला. िस्त्रयां च्या प्रेमापे क्षाही
तु झे माझ्यावरील प्रेम अिधक होते . 27 या यु ध्दात पराक् रमी पु रुषांचे पतन झाले त्यांची शस्त्रे
नष्ट झाली.”
17 शौल

2
1 मग दावीदाने परमे श्वरास िवचारले , “�� �������� ������� ����� ��� ��?”
������ �������� �������, “�� ����� ��,” �������� �������, कुठे जाऊ?
दे वाने सां िगतले , “��������� ��.” 2 ते व्हा दावीद आपल्या दोन्ही पत्नींसह हे बर् ोनला गे ला.
इज्रेलची अहीनवाम आिण कमलच्या नाबालची िवधवा अबीगईल या त्याच्या दोन िस्त्रया.
3 दावीदाने आपल्याबरोबरच्या लोकांसही त्यां च्या त्यां च्या पिरवारासकट सोबत घे तले . हे बर
् ोन
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4 यहद
ू ा

ये थे आिण आसपासच्या नगरांमध्ये या सवार्न
ं ी वस्ती केली.
ये थील लोक मग हे बर् ोनला
आले आिण त्यांनी दावीदाला अिभषे क करून यहद
ू ाचा राजा म्हणून घोिषत केले . ते मग त्यास
म्हणाले , “����� ����� �������� ������� ������ �����.” 5 ते व्हा दावीदाने
ू पाठवून सं देश िदला, “���� ������ ��� ���� �������
याबे श िगलादाच्या लोकांकडे दत
���� ������ �� ������ ������ ��� ��������� �������� ����� ��� ���.
6 आता परमे श्वर तु मच्याशी प्रामािणक राहील, तु मच्यावर प्रेमाची पाखर घालील. मीही
तु मच्याशी दयाळू पणाने वागे न. कारण तु म्ही हे काम केले ले आहे . 7 आता खं बीर राहा आिण धै यार्ने
वागा. आपला स्वामी शौल मरण पावला असला तरी यहद
ू ा वं शातील लोकांनी माझा राज्यािभषे क
केला आहे .”
इकडे तो शौलाचा मु लगा इश-बोशे थ* याला
घे ऊन महनाईम यािठकाणी आला.
ईश-बोशे थला िगलाद, अशे र, इज्रेल, एफ् राईम,
बन्यामीन आिण सवर् इस्राएल यां च्यावर राजा म्हणून ने मले . 10 हा शौलाचा पु त्र ईश-बोशे थ
इस्राएलवर राज्य करू लागला ते व्हा चाळीस वषार्चा होता. त्याने दोन वष कारभार पािहला. पण
यहद
ू ा वं शाचा पािठं बा दावीदाला होता. 11 दावीद हे बर् ोनमध्ये राज्य करत होता. त्याने यहद
ू ाच्या
12
घराण्यावर साडे सात वष राज्य केले . ने राचा मु लगा अबने र आिण शौलपु त्र ईश-बोशे थचे से वक
महनाईम सोडू न िगबोन ये थे आले . 13 सरुवा िहचा मु लगा यवाब आिण दावीदचे से वकही बाहे र
पडू न िगबोनला आले . िगबोनच्या तलावाशी या दोन गटांची गाठ पडली. तलावाच्या दोन बाजूला
दोन्ही सै न्ये उतरली. 14 अबने र यवाबाला म्हणाला, “��������� ���� ��������� ����
��������� ���� ��� ��� �����,” ���� �������, “��� ��� ���� ��� ��.”
15 ते व्हा दोन्ही बाजूचे तरुण सै िनक उठले . त्यांनी आपापली सं ख्या पािहली. शौलपु त्र ईशबोशे थ याच्या बाजूने लढायला त्यांनी बन्यामीनच्या वं शातील बाराजण िनवडले आिण दावीदाच्या
सै न्यातील बाराजणांना घे तले . 16 प्रत्ये काने आपल्या प्रितस्पध्यार्चे मस्तक धरून त्याच्या कुशीत
तलवार खु पसली. ते व्हा सवर् एकदम पडले . म्हणून त्या जागे चे नाव “�����������†” ���
���� �� ���� ����������� ���. 17 त्या िदवशी ते थे तु ं बळ यु ध्द झाले . दावीदाच्या
सै न्याने त्या िदवशी अबने र आिण इस्राएल लोक यांचा पराभव केला. 18 यवाब, अबीशय आिण
असाएल हे सरुवे चे तीन पु त्र. त्यापै की असाएल हा वे गवान धावपटू होता. अगदी रानातल्या
हरीणासारखा चपळ होता. 19 त्याने अबने रचा पाठलाग सु रु केला. अबने रचा पाठलाग करताना
त्याने उजवीडावीकडे वळू न दे खील पािहले नाही. 20 अबने रने मागे वळू न िवचारले , “�� �����
��?” 21 असाएलला इजा होऊ नये असे अबने रला वाटत होते . म्हणून तो असाएलला म्हणाला,
“���� ������ ����� ������� ���� �������� ��. त्याचे िचलखत स्वतःसाठी
घे .” �� ������� ������ � ���� ������� ������ ����� �����. 22 पु न्हा
अबने र त्यास म्हणाला, “�� ������ ����� ������ ��� ���� ������ ����� ���
��� ���� �� ���� ��� ���� ���� �� ���� ����� ����� ����.” 23 तरीही
असाएल ऐकेना. ते व्हा अबने रने आपल्या भाल्याचे मागचे टोक असाएलच्या पोटात खु पसले .
भाला सरळ त्याच्या पोटात घूसन
ू पाठीतून िनघाला. असाएलला ितथे तात्काळ मृ त्यू आला
असाएलचा मृ तदे ह ितथे च जिमनीवर पडले ला होता. लोकांनी ते पािहले आिण ते ितथे च थांबले .
24 पण यवाब आिण अबीशय यांनी अबने रचा पाठलाग चालू ठे वला. ते अम्मा टे कडीपाशी
पोहोंचले ते व्हा सूयर् नु कताच मावळत होता. ही टे कडी िगबोन वाळवं टाच्या रस्त्यावरील िगहा
गावासमोर आहे . 25 बन्यामीनच्या घराण्यातील लोक अबने रकडे आले आिण या डोंगराच्या
िशखरावर उभे रािहले . 26 ते व्हा यवाबाला हाक मारून अबने रने त्यास िवचारले , “���������
�� ��������� ����� ���� ���� ��������� ���� ��? याचे परीणाम दुःखच होणार
8 ने रचा मु लगा अबने र हा शौलाचा से नापती होता.
9 आिण त्याने
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आहे हे तू जाणतोसच. आपल्याच भाऊबं दांचा पाठलाग थांबवायला तु झ्या लोकांस सां ग.” 27 ते व्हा
यवाब म्हणाला, तू हे सु चवले स ते चां गले झाले नाहीतर, दे वाच्या जीिवताची शपथ, हे लोक
सकाळच्या वे ळी आपल्याच बां धवांचा पाठलाग करत रािहले असते . 28 आिण यवाबाने रणिशं ग
फुंकले . त्याच्या बाजूच्या लोकांनी इस्राएल लोकांचा पाठलाग थांबवला. एवढे च नव्हे तर त्यांनी
पु ढे इस्राएलाशी यु ध्दही केले नाही. 29 अबने र आिण त्याच्या बरोबरची माणसे यांनी रातोरात
यादन खोर्यातून कू च केली. नदी पार करून महनाईमला पोहोचे पयर्ंत ते वाटचाल करत होते .
30 यवाबाने अबने रचा पाठलाग थांबवला आिण तो परतला. आपल्या लोकांस त्याने एकत्र केले
ते व्हा असाएल धरून दावीदाच्या से वकांपैकी एकोणीस जण बे प ा असल्याचे त्यास आढळू न आले .
31 पण दावीदाच्या लोकांनी बन्यामीनच्या कुळातील अबने रची तीनशे साठ माणसे मारली होती.
32 दावीदाच्या लोकांनी असाएलचे दफन बे थलहे म ये थे त्याच्या वडीलां च्या थडग्यातच केले यवाब
आिण त्याची माणसे रात्रभर प्रवास करून उजाडता हे बर् ोन ये थे पोहोचली.

3
दावीद आिण शौल यां च्या घराण्यांमध्ये दीघर्काळ यु ध्द चालू रािहले . काही िदवसानं तर
दावीदाची ताकद वाढत चालली तर शौलाचे घराणे कमकुवत बनत गे ले. 2 हे बर् ोन ये थे दावीदाला
पु त्र झाले , त्यांचा क् रम असा इज्रेलची अहीनवाम िहच्यापासून पािहला मु लगा झाला तो
अम्नोन. 3 दुसरा मु लगा िकलाब, हा कमलची नाबालची िवधवा अबीगईल िहचा मु लगा.
अबशालोम ितसरा, गशूरचा राजा तलमय याची मु लगी माका ही याची आई. 4 अदोनीया चौथा,
हग्गीथ ही त्याची आई, शफाट ा पाचवा, त्याची आई अबीटल. 5 दावीदाची पत्नी एग्ला
िहच्यापासून सहावा इथ्राम झाला. हे बर् ोनमध्ये जन्मले ले हे त्याचे सहा पु त्र.
1

6 शौल आिण दावीद यां च्या घराण्यात चालले ल्या लढायां मध्ये शौलाच्या सै न्यातील अबने रचे
बळ वाढत चालले . 7 शौलाची िरस्पा नामक उपपत्नी असून ती अय्याची मु लगी होती. ईशबोशे थ अबने रला म्हणाला, “������ ���������� ������ �� ������� ���� ��
������?” 8 या बोलण्याचा अबने रला सं ताप आला. तो म्हणाला, मी काय यहद
ू ाच्या असले ल्या
कु याचे डोके आहे ? शौलाशी आिण त्याच्या घराण्याशी मी एकिनष्ठ रािहले लो आहे . दावीदाच्या
हातून मी तु मचा पराभव होऊ िदला नाही. मी िवश्वासघात केला नाही, पण आता तू मला या
स्त्रीच्या सं दभार्त दोष दे त आहे स. 9 आता मात्र मी िनिश्चत सां गतो की, परमे श्वराने भािकत
केल्याप्रमाणे सवर् घडे ल. माझ्या हातून आता हे सवर् प्रत्यक्षात आले नाही, तर दे व खु शाल माझे
वाईट करो. 10 शौलाच्या घराण्याकडू न राज्य काढून घे ऊन ते दावीदाकडे सोपवण्याचे भािकत
परमे श्वराने केले आहे . परमे श्वर दावीदाला इस्राएल आिण यहद
ू ा यांचा राजा करणार आहे .
दानपासून बै र-शे ब्यापयर्ंत त्याचे राज्य असे ल. 11 ईश-बोशे थ हे ऐकू न इतका घाबरला की त्याने
ू ाकरवी दावीदाला िनरोप पाठवला, “��
अबने रला काहीही प्रत्यु र केले नाही. 12 अबने रने दत
��������� ���� ����� ����� ��� ���� �����? माझ्याशी करार कर. म्हणजे
इस्राएलचा राजा म्हणून तु ला मान्यता िमळवून द्यायला मी मदत करीन.” 13 यावर दावीद
म्हणाला, “�� ��� ���� �� ���� ������ ���� ���. आता माझे एक मागणे आहे .
शौलाची मु लगी मीखल िहला आपल्याबरोबर आणलीस तरच मी तु ला भे टीन.” 14 शौलाचा
मु लगा ईश-बोशे थ याच्याकडे दावीदाने जासूदाकरवी िनरोप पाठवला, “���� ����� ����
���� ��������� ������ ������. ती मला दे ण्यात आले ली आहे . ितच्या प्राप्तीसाठी
मी शं भर पिलष्ट ांचा वध केला होता.” 15 ते व्हा ईश-बोशे थने लईशाचा मु लगा पालटीये ल
याच्याकडू न मीखलला आणण्यास माणसे पाठवली. 16 पालटीये ल हा मीखलचा पती तो ितच्या
मागोमाग बहरू ीमपयर्ंत रडत रडत गे ला. पण अबने रने त्यास परत जाण्यास सां िगतले ते व्हा तो
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मागे िफरला.
इस्राएलाच्या वडीलधार्या मं डळीकडे िनरोप पाठवला, “��������
���� ����� ��� ������� ���� ����. 18 आता ते प्रत्यक्षात आणा परमे श्वराने दावीदा
िवषयी म्हटले आहे , पिलष्टी लोक आिण इतर शत्रू यां च्यापासून मी माझ्या इस्राएल लोकांचे
सं रक्षण करीन. माझा से वक दावीद याच्यामाफर् त मी हे करीन.” 19 अबने रने हे सवर् हे बर् ोन ये थे
दावीदाच्या कानावर घातले . बन्यामीन घराण्यातील लोकां शीही तो या िवषयी बोलला त्यांना
आिण इस्राएल लोकांस ते चां गले वाटले . 20 एवढे झाल्यावर तो आपल्या बरोबर वीस जणांना
घे ऊन हे बर् ोन ये थे दावीदाकडे आला. दावीदाने अबने र आिण त्याच्या बरोबरचे हे सवर् लोक यांना
मे जवानी िदली. 21 अबने र दावीदाला म्हणाला, “������, सवर् इस्राएल लोकांस मी आता
आपल्या पायाशी एकत्र आणतो. ते तु मच्याशी करार करतील. मग आपल्या इच्छे प्रमाणे तु म्ही
इस्राएलवर राज्य कराल.” ������ �������� ������� ����� ����. अबने र शांतते ने
परत गे ला.
17 अबने राने

22 इकडे यवाब आिण दावीदाचे लोक यु ध्दावरून परत आले . त्यांनी शत्रूकडू न बर्याच
मौल्यवान वस्तू लु टून आणल्या. दावीदाने िनरोप िदल्यावर अबने र नु कताच शांतिच ाने ते थन
ू
गे ला होता. ते व्हा हे बर् ोन ये थे दावीदाजवळ तो अथार्तच नव्हता. 23 यवाब सवर्सैन्यासह हे बर् ोन
ये थे आला. सै न्यातील लोक यवाबाला म्हणाले , “����� ����� ����� ������������
����� ���� ��� �������� ����� ���� ����� ��� ����.” 24 ते व्हा यवाब
राजाकडे आला आिण म्हणाला, “�� ��� ��� �����? अबने र ये थे आले ला असताना तु म्ही
त्यास तसे च जाऊ िदले त! असे का? 25 या ने रच्या मु लाला तु म्ही ओळखताच. त्याचा यामध्ये
कावा आहे . तो ये थील बातमी काढायला आला होता.” 26 मग दावीदाकडू न िनघून यवाबाने
ू अबने रच्या मागावर पाठवले . त्यांनी त्यास िसरा िविहरीजवळ गाठले आिण परत
आपले दत
आणले . दावीदाला याची काहीच कल्पना नव्हती. 27 हे बर् ोन ये थे त्यास आणल्यावर यवाबाने
त्यास गु प्त मसलत करण्यासाठी म्हणून वे शीच्या आत घे तले आिण अबने रच्या पोटावर वार केला.
अबने र गतप्राण झाला. यवाबाचा भाऊ असाएल याला अबने राने मारले होते त्याचा यवाबाने
सूड उगवला. 28 दावीदाला हे वृ समजले ते व्हा तो म्हणाला, “����� ����� �����
������ �������� ������ �� ��� ���� ����� ������� ����, परमे श्वर हे
जाणतो. 29 यवाब आिण त्याचे कुटु ं बीय या कृत्याला जबाबदार आहे त. ते व्हा अपराधी ते आहे त.
याचे फळ त्यांना भोगावे लागे ल त्याच्या वं शातील लोक महारोग, पं गुत्व यांनी ग्रासले जातील,
यु ध्दात मारले जातील. त्यांची अन्नान्नदशा होईल.” 30 िगबोनच्या लढाईत अबने रने असाएलला
मारले . आपल्या भावाच्या वधाचे प्रत्यु र म्हणून यवाब आिण अबीशय यांनी अबने रला मारले .
31 दावीदाने यवाब व त्याच्या बरोबरचे सवर् लोक यांना सां िगतले , “����� �� �������
���� ��� ��� ���� �������� �������� ������� ����.” ���������
����������� ���� ������ ���. 32 त्यांनी हे बर् ोन ये थे अबने रचे दफन केले . दावीद
अत्यं िवधीला हजर होता. अबने रच्या कबरीपाशी राजा आिण इतर सवर्जण यांनी िवलाप केला.
33 ते थे दावीद राजाने हे शोकगीत म्हटले , “������� ��� ����������������� �����
����, नाही का? 34 अबने र, अरे , तु झ्या हातात बे ड ा नव्हत्या, पाय साखळदं डांनी बां धले नव्हते .
नाही रे , तु ला कपटी लोकांनी मारले .” �� ������ �������� ��������� ��� ������
����. 35 दावीदाने काही तरी खाऊन घ्यावे म्हणून िदवसभर लोकांनी त्याची मनधरणी केली. पण
दावीदाने एक िनधार्र केला होता. सूयार्स्तापूवीर् मी भाकर िकंवा तत्सम काहीही खाल्ले तरी दे व
मला शासन करो, मला सं कटात टाको असे तो बोलला होता. 36 लोकांनी हे सवर् पािहले आिण
दावीद राजाची वतर्णक
ू पाहन
ू त्यांना आनं द झाला. 37 दावीदाने ने र चा पु त्र अबने रला मारले ले
नाही याबद्दल यहद
ा
आिण
इस्
राएल लोकांची खात्री पटली. 38 दावीद राजा आपल्या से वकांना
ू
म्हणाला, आज एक मु ख्य आिण महत्वाचा पु ढारी इस्राएलमध्ये मारला गे ला हे तु म्ही जाणत नाही
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काय?
जरी मी आिभिषक्त राजा आहे , तरी मी अशक्त आहे . सरुवे च्या मु लांचे हे वतर्न
मला फार त्रासदायक झाले आहे . परमे श्वर त्यां च्या गु न्ह्याबद्दल त्यांना तसे च शासन करो.
39 आज

4
-

शौलाचा मु लगा ईश-बोशे थ याला कळले . ते व्हा तो आिण
इतर सवर् इस्राएली लोक भयभीत झाले . 2 शौलाच्या पु त्राजवळ दोन माणसे से नानायक होती;
रे खाब आिण बाना ही त्यांची नावे होती. हे िरम्मोनचे पु त्र. िरम्मोन हा बै रोथचा, बै रोथ नगर
बन्यामीन वं शाचे , म्हणून हे ही बन्यािमनी होत. 3 पण बै रोथ ये थील सवर् लोक िग ईम ये थे पळू न
गे ले. अजूनही ते ितथे च आहे . 4 शौलाचा मु लगा योनाथान याला मफीबोशे थ नावाचा मु लगा
होता. इज्रेलहन
ू शौल आिण योनाथान यां च्या िनधनाची बातमी आली ते व्हा हा मफीबोशे थ पाच
वषार्च
ं ा होता. शत्रूच्या भीतीने त्याची दाई त्यास घे ऊन पळाली. पळापळीत ितच्या हातून तो
खाली पडला आिण दोन्ही पायांनी अधू झाला. 5 बै रोथच्या िरम्मोनची मु ले रे खाब आिण बाना
ही दुपारच्या वे ळी ईश-बोशे थच्या घरी गे ली. ऊन असल्यामु ळे ईश-बोशे थ ते व्हा आराम करत
होता. 6 गहू घे ण्याच्या आिमषाने रे खाब आिण बाना घरात घूसले त्यांनी त्याच्या पोटावर वार
केला; मग ते दोघे ही िनसटू न गे ले. 7 ते घूसले ते व्हा आपल्या शयनगृ हात ईश-बोशे थ झोपला
होता. त्याच्यावर हल्ला करून या दोघांनी त्यास ठार मारले . त्याचे शीर धडावे गळे करून ते
बरोबर घे तले . मग यादनच्या खोर्यातून रात्रभर वाटचाल करत. 8 ते हे बर् ोन ये थे पोहोचले
आिण दावीदाला त्यांनी ईश-बोशे थचे मस्तक अपर्ण केले . रे खाब आिण बाना दावीद राजाला
म्हणाले , “��� ����� ��-बोशे थ या आपल्या शत्रूचे हे मस्तक. त्याने तु मच्या वधाचा प्रयत्न
केला. त्याबद्दल आज परमे श्वराने च शौलाला आिण त्याच्या कुटु ं िबयांना तु मच्यासाठी शासन
केले .” 9 पण दावीद बै रोथच्या िरम्मोनची मु ले रे खाब आिण बाना यांना म्हणाला, “������
��� ������������ ��� �������� ���� �������� ������ ���. 10 यापूवीर्ही
एकदा आपण चां गली बातमी आणली आहे असे वाटू न एकाने मला सां िगतले , पाहा शौल मे ला
त्यास वाटले या बातमीबद्दल मी त्यास बक्षीस दे ईन पण मी त्यास धरून िसकलाग ये थे ठार केले .
11 तु म्हासही आता ठार करून या भूमीवरून नष्ट केले पािहजे . कारण, आपल्या घरात, आपल्या
िबछान्यावर झोपले ल्या एका चां गल्या मनु ष्यास तु म्ही दुष्टाव्याने ठार केले त.” 12 असे म्हणून
दावीदाने आपल्या तरुण सै िनकांना रे खाब आिण बाना यांना ठार करायची आज्ञा िदली. ते व्हा
या तरुणांनी त्यांचे हात पाय तोडू न त्यांना हे बर् ोन ये थील तळ्यापाशी टां गले . मग हे बर् ोन ये थे
अबने रच्या कबरीजवळच त्यांनी ईश-बोशे थच्या मस्तकाचे दफन केले .
1 हे बर
् ोन ये थे अबने र मरण पावल्याचे

5
1
. 11:1-3
इस्राएलच्या सवर् घराण्यांमधील लोक हे बर् ोन ये थे दावीदाजवळ एकत्र आले आिण त्यास
म्हणाले , आपण इस्राएल लोक एकाच कुटु ं बातले , एकाच हाडामांसाचे आहोत. 2 शौल राज्यावर
होता ते व्हा सु ध्दा तु म्हीच यु ध्दात आमचे ने तृत्व करत होता. इस्राएलांना यु ध्दावरून तु म्हीच
परत आणत होता. खु द्द परमे श्वर तु म्हास म्हणाला, “������ ������� ������� ��
������� �����. इस्राएलवर राज्य करशील.” 3 मग इस्राएल मधील सवर् वडीलधारी मं डळी
दावीद राजाला भे टायला हे बर् ोन ये थे आली. दावीदाने या सवार्ब
ं रोबर परमे श्वरासमक्ष करार केला.
त्यानं तर दावीदाला त्या सवार्न
ं ी इस्राएलचा राजा म्हणून अिभषे क केला. 4 दावीद राज्य करायला
लागला ते व्हा तो तीस वषार्च
ं ा होता. त्याने चाळीस वष राज्य केले . 5 हे बर् ोनमध्ये यहद
ू ावर त्याने
1
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साडे सात वष राज्य केले आिण ते हतीस वष सवर् इस्राएल आिण यहद
ू ावर यरूशले मेमधून राज्य
केले .
1
. 11:4-9; 14:1-7
राजाने आपले लोक बरोबर घे ऊन यरूशले म ये थे राहणार्या यबूसी लोकां वर स्वारी केली
ते व्हा ते यबूसी दावीदाला म्हणाले , “�� ������ ����� ������ ��� ����� �����,
आमच्या ये थील आं धळे आिण पां गळे सु ध्दा तु म्हास थोपवतील. दावीदाला आपल्या नगरात
प्रवे श करणे जमणार नाही असे त्यांना वाटले म्हणून ते असे म्हणाले .” 7 तरीपण दावीदाने िसयोन
िकल्ला घे तला. दावीदपु र असे त्याचे नाव पडले . 8 दावीद त्या िदवशी आपल्या लोकांस म्हणाला,
“����� ������� ����� ������ ���� �� ���������� �� ��� ���� �������
�������� ���������� �������� ����. यावरूनच, आं धळे पां गळे यांना या दे वाच्या
घरात* ये ता यायचे नाही अशी म्हण पडली.” 9 दावीदाचा मु क्काम िकल्ल्यात होता व त्याचे नाव
दावीदपूर असे िदले . िमल्लो नामक भाग त्याने उभारला. नगराच्या आत त्याने आणखी बर्याच
इमारती उभारल्या. 10 सवर्शिक्तमान परमे श्वर त्याच्या बाजूचा होता म्हणून दावीद अिधकािधक
सामथ्यर्वान होत गे ला.
6

ू दावीदाकडे पाठवले गं धसं रूची झाडे , सु तार, गवं डी हे
सोरे चा राजा िहराम याने आपले दत
ही त्याने पाठवले . त्यांनी दावीदासाठी िनवासस्थान उभारले . 12 ते व्हा परमे श्वराने आपल्याला
खरोखरच इस्राएलाचा राजा केले आहे हे दावीदाला पटले . तसे च दे वाने आपल्या लोकांसाठी,
इस्राएल राष्ट् रासाठी, त्याच्या (दावीदाच्या) राज्याला महत्व िदले आहे , हे ही त्यास उमगले .
11

13 हे बर
् ोनहन
ू आता दावीद यरूशले म ये थे आला. ते थे त्याने आणखी लग्ने केली आिण
त्याच्याकडे आता अिधक दासी आिण िस्त्रया होत्या. यरूशले म ये थे त्याच्या आणखी काही
मु लांचा जन्म झाला. 14 त्याच्या या यरूशले म ये थे जन्मले ल्या पु त्रांची नावे अशी. शम्मु वा,
शोबाब, नाथान, शलमोन, 15 इभार, अलीशवा, ने फेग, याफीय, 16 अलीशामा, एल्यादा आिण
अलीफले ट.

1

. 14:8-17
इस्राएल लोकांनी राज्यािभषे क केल्याचे पिलष्ट ांनी ऐकले . ते व्हा त्यास शोधून
त्याचा वध करण्यासाठी म्हणून ते िनघाले . पण हे वृ समजल्यावर दावीद यरूशले म ये थील
िकल्ल्यात आला. 18 पिलष्ट ांनी रे फाईमच्या खोर्यात तळ िदला. 19 दावीदाने परमे श्वरास
िवचारले , “�� ������������ ���� ��� ��? तु झे साहाय्य मला लाभे ल काय?”
�������� �������, “��� �������������� ������� �� ���� ��������
��� ����.” 20 ते व्हा दावीद बाल-परासीम ये थे गे ला आिण त्याने पिलष्ट ांचा पराभव केला.
दावीद ते व्हा म्हणाला, “������ �������� ������� ���� ������ ��� ��������
���������� ������� ����� ����.” ������� �������� ���� ������ ���
��� ������ ������, िखं डार पाडणारा प्रभू, असे ठे वले . 21 पिलष्ट ांनी आपल्या दे वां च्या
मूतीर् त्या िठकाणीच टाकू न िदल्या. दावीदाने आिण त्याच्या मनु ष्यांनी त्या ते थन
ू हलवल्या.
22 पिलष्ट ांनी पु न्हा एकदा रे फाईमच्या खोर्यात तळ िदला. 23 दावीदाने प्राथर्ना केली. यावे ळी
परमे श्वराने सां िगतले , “���� ��� ��� ������� ���� ����� �������� ��. मग
तु तीच्या झाडाजवळ त्यां च्यावर हल्ला कर. 24 तु म्ही झाडावर चढून बसा. त्यां च्या सै न्याच्या
चढाईचा आवाज तु म्हास झाडाच्या शें ड ावरून ऐकू ये ईल. ते व्हा मात्र झटपट उठाव करा कारण
परमे श्वरच पिलष्ट ां च्या पाडावाला पु ढे होईल.” 25 दावीदाने मग परमे श्वराच्या आज्ञे पर् माणे
17 दावीदाला

*
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हालचाली केल्या. पिलष्ट ांचा पराभव केला. िगबापासून गे जेरपयर्ंत तो पिलष्ट ांना मार दे त
गे ला.

6
1
. 13:1-14; 15:25-16:3
दावीदाने पु न्हा इस्राएलातून िनवडक तीस हजार माणसे िनवडू न सै न्य तयार केले . 2 आिण
दावीद आपल्याजवळ असले ल्या सवर् लोकांसोबत यहद
ू दे वाचा
ू ातील बाला ये थे गे ला, आिण ते थन
कोश, ज्यावर ते नाव, म्हणजे करुबां च्या वरती राजासनी बसणारा जो सै न्यांचा परमे श्वर त्याचे
नाव िलिहले आहे तो दे वाचा कोश वर आणायला चालला. 3 अबीनादाबाच्या डोंगरावरील घरातून
दावीदाच्या लोकांनी हा दे वाचा कोश आणला. मग तो एका नव्या गाडीवर ठे वला. अबीनादाबचे
पु त्र उज्जा आिण अह्यो हे ती गाडी हाकीत होते . 4 अबीनादाबाच्या डोंगरावरील घरातून हा
दे वाचा कोश त्यांनी वाहन
ू आणला. अह्यो दे वाच्या कोशापु ढे चालू लागला. 5 ते व्हा दे वदारूच्या
लाकडापासून केले ली नानािवध वाद्ये आिण वीणा, सारं गी, डफ, डमरु, झांजा वाजवत दावीद आिण
त्याच्या बरोबरचे सवर् इस्राएल लोक नाचत परमे श्वरापु ढे चालू लागले . 6 ते सवर् नाखोनच्या
खळ्यापाशी आले ते व्हा बै ल अडखळल्याने दे वाचा कोश गाडीतून पडायला लागला. ते व्हा उज्जाने
तो सावरला. 7 पण परमे श्वराचा कोप त्याच्यावर होऊन उज्जाला मरण आले . दे वाच्या कोशाला
स्पशर् करून त्याने दे वािवषयी अनादर दाखवला. ते व्हा कराराच्या कोशा शे जारीच उज्जा गतप्राण
झाला. 8 परमे श्वरने उज्जाला ताडना िदली यामु ळे दावीद फार दु:खी झाला आिण त्याने या
जागे चे नाव पे रेस-उज्जा म्हणजे , उज्जाला शासन, असे ठे वले . आजही ते नाव प्रचिलत आहे .
9 मात्र दावीदाला त्या िदवशी परमे श्वराचा धाक वाटू लागला तो मनात म्हणाला, “��� �� ��
������ ��� ��������� ��� ���?” 10 परमे श्वराचा पिवत्र कोश (पिवत्र कोशाची पे टी)
आपल्याबरोबर दावीद नगरात आणण्याची दावीदाची इच्छा नव्हती, त्या ऐवजी, त्याने तो कोश
(दावीदानगरात न हलवता) एका बाजूस ने ऊन ओबे द-अदोम िग ी *याच्या घरी ठे वला. 11 ितथे
परमे श्वराचा कोश तीन मिहने होता. ओबे द-अदोमाच्या कुटु ं बाला दे वाने आशीवार्द िदला.
1

लोक दावीदाला म्हणाले , “����-अदोमाच्या कुटु ं बाला आिण त्याच्या सवर् मालम े ला
परमे श्वराचा आशीवार्द आहे .” ���� ������ ��� ����� ���. ते व्हा दावीदाने तो पिवत्र
कोश त्याच्या घरातून आपल्याकडे आणला. यावे ळी दावीदाचा आनं द गगनात मावत नव्हता.
13 परमे श्वराचा कोश वाहन
ू ने णारे लोक सहा पावले चालून गे ल्यावर दावीदाने एक बै ल आिण
एक धष्टपु ष्ट गोर्हा यांचे अपर्ण केले . 14 सु ती एफोद घालून दावीद परमे श्वरापु ढे नृ त्य करत
होता. 15 दावीद आिण सवर् इस्राएल लोक आनं दाने बे भान झाले होते . नगरात परमे श्वराचा
कोश आणताना ते जयजयकार करत होते . िशं ग वाजवत होते . 16 शौलाची कन्या मीखल हे
सवर् िखडकीतून पाहत होती. परमे श्वराचा कोश नगरात आणत असताना दावीद त्याच्यापु ढे
नाचत उड ा मारत होता. मीखलने हे पािहले ते व्हा ितला त्याचा िवट वाटला. दावीद स्वतःचे
हसे करून घे त आहे असे ितला वाटले . 17 या कराराच्या कोशासाठी दावीदाने राहुटी उभारली
होती. त्यामध्ये योग्य जागी इस्राएली लोकांनी तो ठे वला. मग दावीदाने परमे श्वरा पु ढे होमापर्णे
आिण शां त्यपर्णे वािहली. 18 होमापर्णे व शां त्यपर्णे केल्यावर दावीदाने सवार्न
ं ा सवर्शिक्तमान
परमे श्वराच्या नावाने आशीवार्द िदले . 19 िशवाय इस्राएलाच्या प्रत्ये क स्त्री पु रूषास त्याने
भाकरीचा तु कडा, िखसिमसाच्या ढे पेचा तु कडा आिण खजूर िमिश्रत भाकरीचा तु कडा िदला. मग
सवर्जण आपापल्या घरी गे ले. 20 मग दावीद घरातील सवार्न
ं ा आशीवार्द द्यायला घरात आला.
ते व्हा शौलकन्या मीखल िहने त्यास गाठले आिण ती म्हणाली, “������������ ������
12 पु ढे
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�� ���� ������ ����� ����. नोकरा-चाकरांसमोर, दासीसमोर त्या मूखार्प
ं ै कीच एक
असल्याप्रमाणे तु म्ही आपले वस्त्र काढले त!” 21 ते व्हा दावीद ितला म्हणाला, “���� ����
����� ������ ���������� ����� ���� �� �������� ����� �����������
��� ������ ���. सवर् इस्राएलांचा मी ने ता आहे . ते व्हा मी परमे श्वरापु ढे असाच नाचतगात
जाणार. 22 मी याच्याही पु ढची पायरी गाठीन. तु ला आदर नसे ल कदािचत् पण ज्या दासींचा तू
उल्ले ख केलास त्यांना माझ्याबद्दल आिभमान वाटतो.” 23 शौलाची कन्या मीखल िहला मूलबाळ
झाले नाही. ती तशीच िवनापत्य वारली.

7
1
. 17:1-15
राजा दावीद आपल्या नवीन घरात राहू लागला आिण परमे श्वराने त्यास भोवतालच्या
सवर् शत्रूंपासून िवसावा िदला. 2 एकदा नाथान या सं देष्ट ास दावीद म्हणाला, “��� ��
���������� ���������� �������� ������ ���� ������ ��� ������ ���
����� ������ �������� ���. त्या पिवत्र कोशासाठी आता चां गला िनवारा बां धायाला
हवा.” 3 नाथान राजाला म्हणाला, “������ ���� ��� ��� ���. परमे श्वराची तु म्हास
साथ आहे .” 4 पण त्याच िदवशी रात्री नाथानला परमे श्वराचे वचन ऐकू आले . परमे श्वर
म्हणाला, 5 “����� �� ������ ������� ���� ����, ‘����������� �����
��� ���: माझ्यासाठी िनवासस्थान बां धणारा तू नव्हे स. 6 मी इस्राएल लोकांस िमसरमधून
बाहे र काढले त्यावे ळी कुठल्या ही घरात राहत नव्हतो, मी राहुटीतूनच िफरलो. ते च माझे घर.
7 इस्राएल लोकांबरोबर मी जे थे जे थे गे लो, त्या त्या िठकाणी, माझ्या इस्राएल लोकांचे में ढपाळ
व्हा म्हणून ज्यांना मी सां िगतले त्या इस्राएल वं शातील कोणात्याही अिधकार्याला “�����
���������� �� ��������, घर का बां धले नाहीस?” ��� ������� ����. 8 िशवाय
दावीदाला हे ही सां ग सवर्शिक्तमान परमे श्वर असे म्हणतो, “�� ������ �����������
���� ����� ������� �� ���� ������. ते थन
ू तु ला काढून मी तु ला इस्राएल लोकांचा
राजा केले . 9 तू जे थे जे थे गे लास ते थे ते थे मी तु ला साथ िदली. तु झ्या शत्रूंचा तु झ्यासाठी
पाडाव केला. पृ थ्वीवरील इतर महान लोकांपर् माणे मी तु ला सु पर् िसद्ध करीन. 10 माझ्या इस्राएल
लोकांसाठी मी जागे ची िनवड केली. त्यांना राहायला हक्काची जागा िदली, त्यांना रुजवले त्यांना
जागोजागी भटकंती करायला लागू नये म्हणून मी हे केले . 11 इस्राएल लोकां वर मी, परमे श्वर,
शास्ते ने िमले होते ते व्हापासून दुजर्नांनी त्यांना त्रास िदला तसे आता घडणार नाही. तु झ्या सवर्
शं तरू
् पासून मी तु ला शांती दे तो. मी तु ला असे अिभवचन दे तो की, तु झे घराणे कायमचे राजघराणे
होईल. 12 तु झे जीवन सं पुष्टात आले , म्हणजे तु झ्या मृ त्यूनंतर तु झ्या पूवर्जां शेजारी तु झे दफन
होईल. पण मी तु झ्या पु त्रापै कीच एकाला राजा करीन. 13 तो माझ्या नावाप्रीत्यथर् मं िदर बां धील.
त्याचे राज्य मी ने हमीसाठी मजबूत करीन. 14 मी त्याचा िपता आिण तो माझा पु त्र असे ल. त्याच्या
हातून पाप घडले तर मी त्यास मनु ष्याच्या काठीने आिण मनु ष्यां च्या पु त्रां च्या चाबकांनी शासन
घडवीन. 15 पण माझे त्याच्यावरचे प्रेम खं िडत होणार नाही. त्याच्यावर माझी कृपादृष्टी राहील.
शौलावरील माझा लोभ आिण प्रेम सं पुष्टात आले . मी तु झ्याकडे वळलो, ते व्हा तु झ्यासमोर मी
त्यास दरू ढकलले . पण तु झ्या घराण्याच्या बाबतीत मी असे करणार नाही. 16 राजस ा तु झ्याच
वं शात चालू राहील याचा िवश्वास बाळग. तु झे राज्य अबािधत राहील. तु झे राजासन िटकू न
राहील.” 17 नाथानाने दावीदाला हा दृष्टांत आिण दे वाचे सवर् बोलणे ऐकवले . 18 यानं तर दावीद
आत जाऊन परमे श्वरासमोर बसला आिण म्हणाला, “�� �����, परमे श्वरा, मला एवढी िकंमत
तू का दे तोस? माझे घराणे तु ला महत्वाचे का वाटते ? तू मला एवढे मोठे का केले स? 19 हे प्रभू
परमे श्वरा, तु झ्या दृष्टीने ही केवळ लहान गोष्ट आहे ; तू आपल्या से वकाच्या घराण्यासं बंधाने पु ढील
बर्��� ������ ������ ����� ����; प्रभू परमे श्वरा, हे सवर् तू मानवी व्यवहारासारखे
1
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केले आहे स.
मी आणखी काय बोलणार? प्रभू परमे श्वरा, तू तु झ्या से वकाला जाणतोसच.
21 तू करणार म्हणालास, आिण तु ला तसे करायची इच्छा आहे ; ते व्हा या अदभु त गोष्टी खरोखरच
घडतील. मला, तु झ्या से वकाला, तू त्याची पूणर्कल्पनाही द्यायचे ठरवले स. 22 ह्यास्तव हे माझ्या
प्रभू, परमे श्वरा, तू खरोखरच महान आहे स. जे काही आम्ही आमच्या कानांनी आजवर ऐकले
आहे , त्यावरून पाहता तु झ्यासमान कोणी नाही. तु झ्याखे रीज अन्य कोणी दे व नाही. 23 पृ थ्वीच्या
पाठीवर इस्राएलसारखे राष्ट् र नाही. इस्राएलाची प्रजा ही खास प्रजा आहे . ती गु लाम होती,
ितला तू िमसरमधून सोडवले स आिण मु क्त केले स. ितला आपली प्रजा बनवले स. इस्राएलांसाठी
तू महान आिण अद्भत
ू चमत्कार केले स. 24 तू िनरं तर इस्राएलाला स्वतःच्या कवे त घे तले स. हे
परमे श्वरा तू त्यांचा दे व झालास. 25 आता तर परमे श्वर दे वा, तू या तु झ्या से वकासाठी काही गोष्टी
िसध्दीस ने णार आहे स. तु झ्या वचनाप्रमाणे कृपा करून तसे च होऊ दे . माझा वं श सतत राज्य
करू दे . 26 मग तु झ्या नावाचा मिहमा वाढे ल. लोक म्हणतील, सवर्शिक्तमान परमे श्वर दे वाची
इस्राएलवर स ा आहे . तु झी से वा करायला तु झा से वक दावीद याच्या घराण्याला बळ िमळू दे .
27 सवर्शिक्तमान परमे श्वरा, इस्राएलाच्या दे वा, तूच हे मला दाखवले आहे स तू म्हणालास, मी
तु झ्यासाठी घर बां धीन, म्हणून मी तु झा से वक तु झ्यापु ढे ही प्राथर्ना करण्याचे साहस करत आहे .
28 प्रभू परमे श्वरा, तूच आमचा दे व आहे स. तु झ्या सां गण्यावर माझा पूणर् भरं वसा आहे . या सवर्
चां गल्या गोष्टी माझ्याबाबतीत, तु झ्या या से वकाच्या बाबतीत घडणार आहे त असे तू म्हणालास.
29 आता माझ्या घराण्याला आशीवार्द दे . माझा वं श सातत्याने चालू दे . हे प्रभू परमे श्वरा, तूच
तसे म्हणाला आहे स आमच्यावर तु झ्या आशीवार्दाचे छत्र कायमचे राहील असा तु झा आशीवार्द
आहे .”
20
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दावीदाने पिलष्ट ांचा पराभव केला आिण त्यां च्या राजधानीच्या शहरावरील त्यांची
स ा त्यां च्या हातून काढून घे तली. 2 मवाबातील लोकांचाही त्याने पराभव केला. त्या सवार्न
ं ा
त्याने जिमनीवर पडू न रहायला लावले आिण दोरीच्या सहाय्याने त्यां च्या रां गा केल्या. त्यापै की
दोन रां गांतील लोकांस ठार केले आिण ितसर्या रां गेतील लोकांस जीवदान िदले . अशाप्रकारे
मवाबातील हे लोक दावीदाचे अं िकत बनले . त्यांनी दावीदाला खं डणी िदली. 3 रहोबाचा मु लगा
हद्दे जर हा सोबाचा राजा होता. फरात नदीजवळच्या आपल्या जिमनीचा ताबा घ्यायला, ितची
हद्द िनिश्चत करायला दावीद ितकडे गे ला ते व्हा त्याने या हद्दे जरचा पराभव केला. 4 सतराशे
घोडे स्वार आिण वीसहजारांचे पायदळ त्याने सोबाचा राजा हद्दे जरकडू न बळकावले रथाचे शं भर
घोडे वगळता सवर् घोड ांना त्याने कुचकामी करून टाकले . 5 िदिमष्कामधील अरामी लोक
सोबाचा राजा हद्दे जरच्या मदतीला आले . त्या बावीस हजार अरामी लोकांसही दावीदाने ठार
केले . 6 मग त्याने िदिमष्कातील अरामात आपले बस्थान वसवले . हे अरामी लोकही दावीदाचे
अं िकत झाले आिण त्यांनी खं डणी आणली. परमे श्वराने , दावीदाला तो जाईल ते थे यश िदले .
7 हद्दे जरच्या सै िनकांकडील *सोन्याच्या ढाली दावीदाने ताब्यात घे ऊन त्या यरूशले मेला आणल्या.
8 हद्दे जरच्या ताब्यातील बे टा आिण बे रोथा (हद्दे जरची नगरे ) ये थील अने क िपतळी वस्तु ही
दावीदाने आणल्या. 9 हमाथचा राजा तोई याने हद्दे जरच्या सं पण
ू र् सै न्याचा दावीदाने पाडाव केल्याचे
ऐकले . 10 ते व्हा त्याने आपला मु लगा योराम याला, राजा दावीद याच्याकडे पाठवले . हद्दे जरशी
लढाईकरून त्याचा पाडाव केल्याबद्दल योरामने त्याचे अिभनं दन करून त्यास आशीवार्द िदले .
(हद्दे जरने यापूवीर् तोईशी लढाया केल्या होत्या) योरामने सोने , चांदी आिण िपतळे च्या भे टवस्तू
दावीदासाठी आणल्या होत्या. 11 दावीदाने त्या िस्वकारून परमे श्वरास अपर्ण केल्या. या आधीच्या
समिपर्त वस्तूबरोबरच त्या ठे वून िदल्या. आपण पराभूत केले ल्या राष्ट् रांमधून दावीदाने लूट
1 यानं तर

*

8:7

2 शमु वेल 8:12

373

2 शमु वेल 9:13

12 दावीदाने

आणले ली होती.
अरामी, मवाबी, अम्मोनी, पिलष्टी आिण अमाले की यांचा पराभव
केला. रहोबाचा मु लगा, सोबाचा राजा हद्दे जर याचा पराभव केला. 13 क्षार खोर्यातील अठरा
हजार अरामींचा पाडाव करून तो परत आला ते व्हा त्याचा जयजयकार झाला. 14 अदोममध्ये
त्याने िशपायांची ठाणी बसवली. अदोमच्या सवर् प्रांतात अशी ठाणी बसवली. अदोमी लोक त्याचे
अं िकत झाले . जे थे जाईल ते थे परमे श्वराने दावीदाला िवजय िमळवून िदला.
1
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स ा सवर् इस्राएलवर होती. त्याने प्रजे ला न्यायाने धमार्ने वागवले . 16 सरुवे चा
मु लगा यवाब से नापती होता. अहीलु दाचा मु लगा यहोशाफाट हा अखबारनवीस †होता.
17 अहीटू बाचा मु लगा सादोक आिण अब्याथारचा मु लगा अहीमले ख हे याजक होते . सराया
कायर्वाह होता. 18 यहोयादाचा मु लगा बनाया हा करे थी आिण पले थी यांचा प्रमु ख होता. दावीदाचे
पु त्र महत्वाचे मं तर् ी ‡होते .
15 दावीदाची

9
1 दावीदाने िवचारले , “�������� ���������� ���� ������� ���� ������ ���
��?” ������������ ��� �������� ��� ������ ������. 2 सीबा नावाचा एक
चाकर शौलाच्या घराण्यातला होता. दावीदाच्या से वकांनी त्यास दावीदासमोर पाचारण केले .
दावीदाने त्यास िवचारले , “��� ���� ���? सीबा म्हणाला,” “���, मीच तु मचा दास सीबा.”
3 ते व्हा राजा म्हणाला, शौलाच्या घराण्यातील कोणी आहे काय? दे वाच्या कृपे चा लाभ त्यास
िमळाला पािहजे . सीबा राजाला म्हणाला, योनाथानाचा मु लगा आहे . तो दोन्ही पायांनी पां गळा
झाला आहे . 4 ते व्हा दावीदाने सीबाला त्याचा ठाविठकाणा िवचारला. सीबाने सां िगतले , तो लोदबार ये थे अम्मीएलचा मु लगा माखीर याच्या घरी आहे . 5 ते व्हा राजा दावीदने मनु ष्य पाठवून
त्यास लो-दबाराहन
ू अम्मीएलचा मु लगा माखीर ह्याच्या घरून बोलावून आणले . 6 शौलाचा
पु त्र योनाथान, याचा पु त्र मफीबोशे थ आला आिण राजापु ढे नतमस्तक होऊन उभा रािहला.
मफीबोशे थ? राजाने िवचारले , मफीबोशे थ म्हणाला, होय, मीच तु मचा से वक मफीबोशे थ. 7 त्यास
दावीद म्हणाला, िभऊ नको; तु झे वडील योनाथान यासाठी मी तु झ्यावर अवश्य दया करीन. तु झ्या
वडीलासाठी मी एवढे करीन, तु झे आजोबा शौल यांची सवर् जमीन मी तु ला परत दे ईन आिण तू
ने हमी माझ्या पं क्तीला भोजन करावे . 8 मफीबोशे थने पु न्हा दं डवत घातले . तो म्हणाला, आपण
अशा माझ्यासारख्या मरण पावले ल्या कु यावर कृपादृष्टी करावी असा आपला दास कोण आहे ?
9 दावीदाने मग शौलाचा से वक सीबा याला बोलवले . त्यास तो म्हणाला, शौलाच्या मालकीचे जे
जे काही आहे , ते मी या तु झ्या मालकां च्या नातवाला, मफीबोशे थला िदले आहे . 10 त्याची जमीन
तू कसायची. तु झी मु ले आिण से वक यांनी एवढे केले पािहजे , तु म्ही शे तात पीक काढा, म्हणजे
तु झ्या मालकाचा नातू मफीबोशे थ याचा त्यावर िनवार्ह होईल. पण तो ने हमी माझ्या पं क्तीला
जे वेल. सीबाला पं धरा पु त्र आिण वीस नोकर होते . 11 सीबा दावीदाला म्हणाला, मी तु मचा
दास आहे . माझ्या धन्याच्या राजाच्या हुकुमाप्रमाणे च मी वागे न. ते व्हा मफीबोशे थ दावीदाच्या
मु लांपर् माणे च दावीदाच्या पं क्तीला बसून जे वू लागला. 12 मफीबोशे थला मीखा नावाचा लहान
मु लगा होता. सीबाच्या पिरवारातील सवर् लोक मफीबोशे थचे चाकर झाले . 13 मफीबोशे थ दोन्ही
पायांनी पां गळा होता. यरूशले म ये थे त्याचे वास्तव्य होते . तो िनत्य राजाच्या पक्तींस भोजन
करीत असे .
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पु ढे अम्मोन्याचा राजा नाहाश मरण पावला. त्याच्यानं तर त्याचा मु लगा हानून राज्यावर
आला. 2 दावीद म्हणाला, हानूनाचा वडील नाहाशचा माझ्यावर लोभ होता याने माझ्यावर
दया केली, म्हणून त्याचा मु लगा हानून याच्याशी मी सौजन्याने वागे न. मग दावीदाने हानूनला
िपतृ शोक झाला म्हणून त्याच्या सां त्वने साठी आपल्या से वकांना पाठवले . ते से वक अम्मोन्यां च्या
प्रांतात आले . 3 पण अम्मोनी अिधकारी त्यांचा स्वामी हानून याला म्हणाले , तु मच्या सां त्वने साठी
माणसे पाठवून दावीद तु मच्या वडीलांचा मान राखतोय असे तु म्हास वाटते का? उलट गु प्तपणे
तु मच्या प्रांतातील खबर काढायला त्याने या लोकांस पाठवले आहे . त्यांचा तु झ्यािवरूद्ध उठाव
करायचा बे त आहे . 4 ते व्हा हानूनने दावीदाच्या त्या से वकांना ताब्यात घे तले , आिण त्यां च्या दाढ ा
अध्यार् छाटल्या त्यांची कंबरे खालची वस्त्रे मध्यभागी फाडू न ठे वली. एवढे करून त्यांना त्याने
परत पाठवले . 5 लोकांकडू न हे दावीदाला कळले ते व्हा त्याने आपल्या या से वकांची गाठ घे ण्यास
माणसे पाठवली. हे से वक खूप लज्जीत झाले होते . दावीदाने त्यांना सां िगतले , तु मच्या दाढ ा
वाढून पूवर्वत होईपयर्ंत यरीहो ये थेच राहा मग यरूशले म ये थे या. 6 आपण दावीदाचे शत्रुत्व
ओढवले आहे हे अम्मोन्यां च्या लक्षात आले . ते व्हा त्यांनी बे थ-रहोब आिण सोबा ये थील अरामी
माणसे मोलाने घे तली. अराम्यांचे पायदळ वीस हजारांचे होते . िशवाय त्यांनी, माका राजाची एक
हजार माणसे तसे च तोबाचे बारा हजार सै िनक घे तले . 7 दावीदाने हे ऐकले , ते व्हा आपल्या लढाऊ
सै न्यासह यवाबाला पाठवले . 8 ते व्हा अम्मोनी लोक बाहे र पडू न यु ध्दाला सज्ज झाले व नगराच्या
वे शीपाशी त्यांनी व्यूह रचला, सोबा आिण रहोब ये थील अरामी तसे च माकाचे व तोबाचे सै िनक
हे सवर् िमळू न स्वतं तर् पणे यु द्धासाठी उभे रािहले . 9 अम्मोन्यांनी पु ढून तसे च मागून आपल्याला
घे रले आहे हे यवाबाने पािहले ते व्हा त्याने इस्राएलातील उ म योद्ध ांची िनवड केली त्यांना
अराम्यां च्या िवरूद्ध लढायला सज्ज केले . 10 मग आपला भाऊ अबीशय याच्या हवाली आणखी
काही मनु ष्यांना करून अम्मोन्याचा सामना करायला सां िगतले . 11 यवाब अबीशयला म्हणाला,
अरामी मला भारी पडत आहे त असे िदसले , तर तू माझ्या मदतीला ये . जर अम्मोनी प्रबल
आहे त असे लक्षात आले तर मी तु झ्या मदतीला ये ईन. 12 िहम्मत बाळग आपल्या लोकांसाठी,
दे वाच्या नगरांसाठी आपण पराक् रमाची िशकस्त करू. परमे श्वर त्यास योग्य वाटे ल तसे करील.
13 यानं तर यवाबाने आपल्या लोकांसह अराम्यां वर चढाई केली. अरामी लोकांनी त्यां च्या समोरून
पळ काढला. 14 अराम्यांनी पलायन केले ले पाहताच, अम्मोनीही अबीशय समोरून पळू न गे ले
आिण आपल्या नगरात परतले . अम्मोन्यांबरोबरच्या या लढाई नं तर यवाब यरूशले मेला परतला.
15 इस्राएलानी आपला पराभव केला हे अराम्यांनी पािहले . ते व्हा ते सवर् एकत्र आले आिण त्यांनी
(मोठे सै न्य उभारले ) 16 हद्दे जरने नदीच्या पलीकडे राहणार्या अराम्यांना एकत्र आणण्यासाठी
माणसे पाठवली. हे अरामी हे लाम ये थे आले . हद्दे जरचा से नापती शोबख याने त्यांचे ने तृत्व केले .
17 हे दावीदाच्या कानावर आले . ते व्हा त्याने सवर् इस्राएलींना एकत्र आणले . यादन नदी पार
करून ते हे लाम ये थे गे ले. ते थे अराम्यांनी सवर् तयारीिनशी हल्ला केला. 18 पण दावीदाने अराम्यांचा
पराभव केला. अराम्यांनी इस्राएल लोकां समोरून पळ काढला. दावीदाने सातशे रथां वरील माणसे
आिण चाळीस हजार घोडे स्वार यांना ठार केले . अरामी सै न्याचा प्रमु ख शोबख यालाही दावीदाने
ठार केले . 19 हद्दे जरच्या मांडलीक राजांनीही इस्राएलांनी केले ला हा पराभव पािहला. ते व्हा
त्यांनी इस्राएलाशी तह केला व इस्राएलांचे ते चाकर झाले . पु न्हा अम्मोन्यांना मदत करायची
अराम्यांनी धास्ती घे तली.
1
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वसं त ऋतूमध्ये ज्यावे ळी राजे यु ध्द मोिहमां वर जातात त्यावे ळी दावीदाने यवाबाला
सवर् नोकरा चाकरांचा लवाजमा आिण समस्त इस्राएलांना अम्मोन्यां च्या सं हारासाठी पाठवले .
यवाबाच्या सै न्याने अम्मोन्यां च्या राब्बा या राजधानीच्या शहराला वे ढा घातला दावीद मात्र
यरूशले म ये थेच रािहला. 2 सं ध्याकाळी तो आपल्या पलगां वरून उठला, आिण राजमहालाच्या
छतावरून िफरु लागला. ितथून त्यास एक स्त्री स्नान करताना िदसली. ती अितशय रुपवान
होती. 3 ते व्हा दावीदाने आपल्या से वकवगार्ला बोलवून ितची मािहती काढली से वकाने सां िगतले
ती अलीयमची मु लगी बथशे बा, उरीया िह ी याची पत्नी आहे . 4 ितला आपल्याकडे घे ऊन यायला
दावीदाने िनरोप्याला पाठवले . ती आल्यावर दावीदाने ितच्याशी शरीरसं बंध केला, नं तर स्नान
करून शु ध्द होऊन ती पु न्हा आपल्या घरी परतली. 5 पण बथशे बा गभर्वती रािहली दावीदाला
ितने िनरोप पाठवला ितने सां िगतले , मी गरोदर आहे . 6 दावीदाने यवाबाला िनरोप पाठवला की,
उरीया िह ीला माझ्याकडे पाठवा. ते व्हा यवाबाने उरीया िह ीला दावीदाकडे पाठवले . 7 उरीया
आल्यावर दावीद त्याच्याशी बोलला. उरीयाला त्याने यवाब, सवर् सै न्य, लढाई यांचे वतर्मान
िवचारले . 8 मग दावीद उरीयाला म्हणाला, घरी जा आिण आराम कर उरीया महालातून बाहे र
पडला त्यानं तर त्याच्यासाठी राजातफ भे ट पाठवण्यात आली. 9 पण उरीया घरी गे ला नाही.
तो महालाच्या बाहे रच दाराशी झोपून रािहला. राजाच्या से वक वगार्पर् माणे च तो ितथे झोपला.
10 उरीया घरी परतला नसल्याचे से वकांनी दावीदाला सां िगतले . ते व्हा दावीद उरीयाला म्हणाला,
तू लांबन
ू प्रवास करून आला आहे स, तर तू घरी का गे ला नाहीस? 11 उरीया दावीदाला म्हणाला,
पिवत्र कराराचा कोश, इस्राएलचे सै िनक, आिण यहद
ू ा हे राहुट ांमध्ये राहत आहे त. माझा धनी
यवाब आिण महाराजांचे (दावीदाचे ) से वक ही खु ल्या मै दानात तळ दे ऊन आहे त. अशावे ळी मीच
ते वढे घरी जाऊन खाणे िपणे करणे आिण पत्नीच्या सहवासात झोपणे योग्य होणार नाही. 12 दावीद
उरीयाला म्हणाला, आजच्या िदवस इथे राहा उद्या मी तु ला यु ध्दभूमीवर पाठवतो. उरीयाने त्या
िदवशी यरूशले मेमध्ये च मु क्काम केला. 13 दुसर्या िदवशी सकाळी दावीदाने त्यास भे टायला
बोलावले . दावीदाबरोबर उरीयाने भोजन केले . दावीदाने त्यास बे होश होईपयर्ंत मद्य पाजले
पण तरी उरीया घरी गे ला नाही. त्या सं ध्याकाळीसु द्धा तो राजाच्या से वकांबरोबरच महालाच्या
दाराशी झोपायला गे ला. 14 दुसर्या िदवशी सकाळी दावीदाने यवाबासाठी एक पत्र िलहन
ू ते
15
उरीयाला न्यायला सां िगतले . त्या पत्रात दावीदाने िलिहले होते , आघाडीवर जे थे तु ं बळ यु ध्द
चालले असे ल, ते थे उरीयाला पाठवा. त्यास एकट ाला ते थे सोडा, म्हणजे तो यु ध्दात कामी
ये ईल. 16 यवाबाने नगराची टे हे ळणी करून सवार्त लढवय्ये अम्मोनी कोठे आहे त ते पािहले , आिण
उरीयाला ते थे ने मले . 17 राब्बा नगरातील लोक यवाब िवरूद्ध चालून आले . दावीदाची काही
माणसे मारली गे ली उरीया िह ी हा त्यापै की एक होता. 18 नं तर यवाबाने यु ध्दातील हिककतीचे
सिवस्तरवृ सं देशवाहकाद्वारे दावीदाला पाठवले . 19 यु ध्दात जे जे झाले ते सवर् सां गायला त्याने
आपल्या नोकराला सां िगतले . 20 यवाब से वकाला म्हणाला, कदािचत राजा सं तापून म्हणे ल
यवाबाचे सै न्य नगराच्या इतके जवळ िभडले कसे ? शत्रू तटाच्या िभं तीवरून िशरसं धान करतील
हे त्यास ठाऊक असायला हवे . 21 ते बेसमध्ये यरुब्बे शेथाचा पु त्र अबीमले ख याला एका स्त्रीने
मारले हे आठवते ना? ितने तटबं दीवरून जात्याची तळी उचलून अबीमले खवर टाकली. असे
असताना हा इतक्या जवळ का गे ला? राजा दावीद असे काही म्हणाला, तर त्यास हे ही म्हणावे
की, उरीया िह ी हा तु मचा से वकही यामध्ये मारला गे ला. 22 िनरोप्याने दावीदाकडे जाऊन
यवाबाने जे जे सां गायला सां िगतले ते सवर् कथन केले . 23 तो म्हणाला, अम्मोन्यांनी आमच्यावर
मै दानात हल्ला केला आम्ही त्यांचा सामना करून त्यांना नगराच्या वे शीपयर्ंत पळवून लावले .
24 मग तटबं दीवरील काही लोकांनी आपल्या िशपायां वर बाणांचा वषार्व केला त्यामध्ये काही
जण ठार झाले उरीया िह ी हा तु मचा से वकही प्राणाला मु कला. 25 दावीद त्या िनरोप्याला
म्हणाला, यवाबाला सां ग िनराश होऊ नको. िहम्मत सोडू नको. तलवारीने कोणाचाही सं हार
होऊ शकतो. राब्बावर आणखी जोरदार हल्ला चढवा, तु म्ही िजं काल. यवाबाला माझा हा िनरोप
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सां गन
उरीया मरण पावल्याचे बथशे बाला कळले ितने पितिनधनाबद्दल शोक
ू प्रोत्साहन दे .
केला. 27 काही काळाने ितचे दुःख ओसरल्यावर दावीदाने से वकाकरवी ितला आपल्याकडे आणले .
ती त्याची पत्नी झाली आिण त्याच्या पु त्राला ितने जन्म िदला. पण दावीदाचे हे नीच कृत्य
परमे श्वरास पसं त पडले नाही.
26

12
1 परमे श्वराने नाथानाला दावीदाकडे पाठवले . ते व्हा नाथान दावीदाकडे आला. नाथान म्हणाला,
एका नगरात दोन माणसे होती एक श्रीमं त होता आिण एक गरीब. 2 श्रीमं त मनु ष्याकडे में ढरे आिण
गु रे भरपूर होती. 3 पण गरीबाकडे त्याने िवकत घे तले ल्या एका लहान में ढी खे रीज काही नव्हते .
त्याने में ढीला खाऊिपऊ घातले . या गरीब मनु ष्याच्या मु लाबाळांबरोबर ती वाढली त्याच्याच
अन्नातला घास ती खाई त्याच्याच कपातले पाणी ती िपई त्याच्याच छातीवर डोके ठे वून झोपे त्या
गरीबाला ती में ढी मु लीसारखीच होती. 4 एकदा एक पाहुणा त्या श्रीमं त मनु ष्याकडे आला. त्या
पाहुण्याला खाऊिपऊ घालायची श्रीमं त मनु ष्याची इच्छा होती. पण आपल्या गु रामें ढरांमधून
त्यास काही काढून घ्यायचे नव्हते , म्हणून त्याने त्या गरीब मनु ष्याची में ढी घे तली. ितला मारले
आिण त्या पाहुण्यासाठी अन्न िशजवले . 5 दावीदाला त्या श्रीमं त मनु ष्याचा फारच राग आला.
तो नाथानला म्हणाला, परमे श्वराची शपथ या मनु ष्यास प्राणदं ड िमळाला पािहजे 6 त्या में ढीच्या
चौपट पै से त्याने भरले पािहजे त, कारण त्याचे हे भयं कर कृत्य करताना त्यास दया आली नाही.
7 ते व्हा नाथान दावीदाला म्हणाला, तूच तो मनु ष्य आहे स. इस्राएलचा दे व परमे श्वर म्हणतो,
इस्राएलचा राजा म्हणून मी तु ला अिभषे क केला, तु ला शौलापासून वाचवले . 8 त्याचे घरदार
आिण िस्त्रया तु झ्या स्वाधीन केल्या. इस्राएल आिण यहद
ू ाचा तु ला राजा केले . एवढे पु रे से नव्हते
म्हणून तु ला आणखीही दे त रािहलो. 9 असे असताना तू परमे श्वराची आज्ञा का मोडलीस? त्याच्या
दृष्टीने वाईट असे कृत्य का केले स? उरीया िह ीला तू तलवारीने मारले स, आिण त्याच्या पत्नीचा
स्वतःची पत्नी म्हणून िस्वकार केलास. होय, अम्मोन्यां च्या तलवारीने तू त्याचा वध करवलास.
10 ते व्हा आता ही तलवार तु झ्या कुटु ं बाचा िपच्छा सोडणार नाही. तू उरीया िह ीच्या पत्नीचे
हरण केले स. तु ला माझी पवार् नाही हे च यातून िदसते . 11 परमे श्वर म्हणतो, आता तु झ्यावर सं कटे
कोसळतील. अडचणींना सु रुवात तु झ्या घरातूनच होईल. तु झ्या िस्त्रया तु झ्यापासून मी िहरावून
घे ऊन. त्या तु झ्या एका आप्ताच्याच हवाली करीन. तो तु झ्या बायकां बरोबर झोपे ल आिण ही
गोष्ट सवार्स
ं मक्ष घडे ल. 12 बथशे बाचा उपभोग तू गु पचूप घे तलास, पण हे मात्र सूयार्च्या साक्षीने ,
सवर् इस्राएलादे खत होईल. 13 मग दावीद नाथानला म्हणाला, माझ्याहातून परमे श्वराचा मोठा
अपराध घडला आहे . नाथान ते व्हा दावीदाला म्हणाला, परमे श्वराने हा तु झा अपराध दरू केला
आहे . तू मरणार नाहीस. 14 पण परमे श्वराच्या शत्रूंना तू त्याचा उपहास करायला मोठे कारण
िदले स, म्हणून हा तु झा पु त्र मरे ल. 15 यानं तर नाथान घरी परतला. उरीयाची पत्नी बथशे बा आिण
दावीद यांना झाले ला मु लगा परमे श्वराच्या कोपामु ळे खूप आजारी पडला. 16 दावीदाने बाळासाठी
दे वाची प्राथर्ना केली. दावीदाने अन्नपाण्याचा त्याग केला. घरात जाऊन रात्रभर जिमनीवर
पडू न रािहला. 17 घरातील वडीलधार्या मनु ष्यांनी ये ऊन दावीदाला जिमनीवरून उठवायचा खूप
प्रयत्न केला. पण काही केल्या दावीद ते थन
ू हले ना. त्यां च्याबरोबर खायला प्यायलाही त्याने
नकार िदला. 18 सातव्या िदवशी ते मूल मरण पावले . मु लाच्या मृ त्यूची बातमी दावीदाला द्यायला
त्याचे नोकर कचरु लागले . ते म्हणाले , मु लगा िजवं त असतानाही आम्ही दावीदाशी बोलायला
गे लो तरी तो ऐकत नसे , मग आता तर मूल मरण पावले असे आम्ही सां िगतले तर तो आपल्या
िजवाचे काही बरे वाईट करून घे ईल. 19 पण आपल्या नोकरांची कुजबूज दावीदाने ऐकली त्यावरून
मूल गे ल्याचे तो मनोमन उमजला. त्याने नोकरांना िवचारले , मूल गे ले का? नोकरांनी होय म्हणून
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उ र िदले .
दावीद जिमनीवरून उठला त्यांने आं घोळ केली, कपडे बदलून तयार झाला.
मग आराधना करण्यासाठी परमे श्वराच्या मं िदरात गे ला. त्यानं तर घरी जाऊन त्याने खायला
मािगतले . से वकांनी त्यास वाढले आिण तो जे वला. 21 दावीदाचे से वक त्यास म्हणाले , तु म्ही
असे का वागलात? मूल िजवं त असताना तु म्ही अन्नत्याग केलात, शोक केलात. पण मु लगा
वारल्यावर मात्र तु म्ही उठलात आिण खाल्ले त. 22 दावीदाने सां िगतले , मूल िजवं त होते ते व्हा मी
अन्न वज्यर् केले आिण शोक केला, कारण मला वाटले न जाणो परमे श्वरास माझी दया ये ईल आिण
बाळ जगे ल. 23 पण आता ते गे लेच. ते व्हा आता मी कशासाठी उपास करू? मु लाचे तर प्राण
मी परत आणू शकत नाही. ते गे लेच. एक िदवस मीच त्याच्या भे टीला जाईन पण तो आता परत
ये णे नाही. 24 दावीदाने मग आपली पत्नी बथशे बा िहचे सां त्वन केले . ितच्याशी त्याने शरीरसं बंध
केला. बथशे बा पु न्हा गरोदर रािहली. ितला दुसरा मु लगा झाला. दावीदाने त्याचे नाव शलमोन
ठे वले . शलमोनावर परमे श्वराची प्रीती होती. 25 त्याने नाथान या सं देष्ट ामाफर् त दावीदाला
िनरोप पाठिवला. नाथानने त्याचे नाव यदीद्या, म्हणजे च दे वाला िप्रय असे ठे वले . परमे श्वराच्या
वतीने नाथानने हे केले .
20 ते व्हा

1

. 20:1-3
राब्बावर हल्ला करून यवाबाने हे राजधानीचे नगर काबीज केले . 27 यवाबाने
िनरोप्यामाफर् त दावीदाला िनरोप पाठवला राब्बाशी लढाई दे ऊन मी हे जलनगर हस्तगत केले
आहे . 28 आता इतर लोकांस एकत्र आणून या शहराचा ताबा घ्या मी घे ण्यापूवीर् हे करा. मी
जर आधी ताबा घे तला तर ते नगर माझ्या नावाने ओळखले जाईल. 29 मग दावीद सवर् लोकांस
घे ऊन राब्बाकडे गे ला. राब्बा ये थे लढाई करून त्याने त्याचा ताबा घे तला. 30 त्यां च्या राजाच्या
मस्तकावरचा मु कुट दावीदाने काढला. हा मु कुट सोन्याचा असून त्याचे वजन सु मारे एक िकक्कार*
26 अम्मोन्यां च्या

होते . त्यामध्ये मौल्यवान रत्ने जडवले ली होती, तो मु कुट लोकांनी दावीदाच्या मस्तकावर ठे वला.
दावीदाने बर्याच िकंमती वस्तू आपल्याबरोबर आणल्या. 31 राब्बा नगरातील लोकांसही त्याने
बाहे र ने ले त्यांना कुर्हाडी, करवती, लोखं डी दाताळी यांनी काम करायला ठे वले . त्यां च्याकडू न
जबरदस्तीने वीट कामही करून घे तले . सवर् अम्मोनी नगरांमध्ये दावीदाने असे च केले . नं तर दावीद
आपल्या सै न्यासह यरूशले मेला परतला.

13
1

दावीदाचा मु लगा अबशालोम याला तामार नावाची बहीण होती. ती िदसायला फार सु दंर
होती. दावीदाला अम्नोन नावाचा आणखी एक मु लगा होता. 2 त्याचे तामारे वर प्रेम होते तामार
कुमािरका होती ितच्याशी वावगे वागण्याची त्याची छाती नव्हती. पण ितच्यािवषयी त्याच्या
मनात अिभलाषा होती. ितच्यािवषयी िवचार करून तो आजारी पडला. 3 अम्नोनाला योनादाब
नावाचा िमत्र होता. दावीदाचा भाऊ िशमा याचा हा मु लगा. योनादाब धूतर् होता. 4 तो अम्नोनाला
म्हणाला, िदवसें िदवस तू क्षीण होत चालला आहे स. तू तर राजपु त्र! खायची प्यायची रे लचे ल
असताना तू असा अशक्त का होत आहे स? माझ्यापाशी मनमोकळे कर. ते व्हा अम्नोन योनादाबाला
म्हणाला, माझे तामार वर प्रेम आहे , पण ती माझा सावत्र भाऊ अबशालोमची बहीण आहे .
5 योनादाब यावर अम्नोनाला म्हणाला, आता तू आजारी पडल्याचे सोंग कर आिण झोपून जा. मग
वडील भे टायला आले की त्यांना सां ग, तामारला माझ्याकडे ये ऊ द्या. ितने मला खायला घालू
द्या. माझ्या समोरच ितला एखादा खाद्य पदाथर् तयार करू द्या. मग तो ितच्या हातून मी खाईन.
6 ते व्हा अम्नोन आजारी असल्याचे भासवून िबछान्यावर झोपून रािहला. राजा दावीद त्याच्या
समाचाराला आला. त्यास तो म्हणाला, तामारला माझ्याकडे पाठवा ितला इथे माझ्यादे खत दोन
पोळ्या करू द्या आिण मला भरवू द्या. मग मी त्या खाईन. 7 दावीदाने तामारच्या दालनात तसा
*
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िनरोप पाठवायची व्यवस्था केली. तामारला नोकराने िनरोप िदला, आपला भाऊ अम्नोन याच्या
घरी जाऊन त्याच्यासाठी खायला कर. 8 तामार ते व्हा आपला भाऊ अम्नोन याच्याकडे गे ली.
तो पलगां वरच होता. ितने थोडी कणीक घे ऊन ती चां गली मळू न पोळ्या केल्या. अम्नोन हे सवर्
पाहत होता. 9 पोळ्या तयार झाल्यावर तव्यावरून काढून ितने त्या अम्नोनासाठी ताटात वाढल्या.
पण अम्नोन ते काही केल्या खाईना मग आपल्या नोकारांना त्याने बाहे र िनघून जाण्याची आज्ञा
दे ऊन ितथून घालवले . सवर् नोकर बाहे र पडले . 10 यानं तर अम्नोन तामारे स म्हणाला, ताट घे ऊन
शयनगृ हात ये आिण ते थे मला तू भरव. ते व्हा ती ताट घे ऊन भावाच्या शयनगृ हात गे ली. 11 त्यास
ती भरवू लागली. तोच त्याने ितचा हात धरला. ितला तो म्हणाला, हे बिहणी, ये आिण माझ्याजवळ
झोप. 12 तामार त्यास म्हणाली, भाऊ नको! अशी बळजबरी तू माझ्यावर करू नकोस. ही मोठी
लाजीरवाणी गोष्ट आहे . असल्या भयं कर गोष्टी इस्राएलमघ्ये कदािप घडता कामा नये त. 13 मला
कायम या लािजरवाण्या गोष्टीचा कलं क लागे ल. लोकां च्या दृष्टीने तू इस्राएलामधल्या अने क
मूखार्प
ं ै की एक ठरशील. तू कृपा करून राजाशी बोल. तो तु ला माझ्याशी लग्न करायला अनु मती
दे ईल. 14 पण अम्नोनाने ितच्या बोलण्याकडे साफ दुलर्क्ष केले शारीिरक दृष्ट ाही तो ितच्यापे क्षा
शक्तीवान होता. ितला न जु मानता त्याने ितच्यावर बलात्कार केला. 15 मग ितच्याबद्दल त्याच्या
मनात ितटकारा िनमार्ण झाला. पूवीर् त्याचे ितच्यावर जे वढे प्रेम होते त्यापे क्षा अिधक तो आता
ितचा द्वे ष करू लागला. त्याने ितला तात्काळ ितथून िनघून जायला सां िगतले . 16 तामार त्यास
म्हणाली, नाही, आता माझी अशी रवानगी करू नकोस. ते तर तु झ्या या आताच्या कृत्यापे क्षाही
वाईट होईल. पण त्याने ितचे म्हणणे िझटकारून टाकले . 17 नोकरांना बोलावून तो म्हणाला, िहला
आताच्या आता इथून बाहे र काढा आिण दार बं द करून टाका. 18 ते व्हा अम्नोनाच्या नोकराने ितला
ते थन
ू बाहे र काढले आिण दरवाजा लावून घे तला. तामरने रं गीबे रंगी, पट् टट ापट् ट ांचा पायघोळ
अं गरखा घातला होता. राजकन्या लग्नापूवीर् असा पोषाख करत असत. 19 तामारने उद्िवग्न
मन:िस्थतीत आपले कपडे फाडले आिण डोक्यात राख घालून घे तली. डोक्यावर हात आपटू न
ती शोक करू लागली. 20 ते व्हा अबशालोम या ितच्या भावाने ितला िवचारले , तू अम्नोनकडे गे ली
होतीस का? त्याने तु ला त्रास िदला का? आता तू शांत हो तो तु झा भाऊ आहे . ते व्हा त्याचे
काय करायचे ते आम्ही पाह.ू तू याचा त्रास करून घे ऊ नकोस, यावर तामार काही बोलली नाही.
ती शांतपणे अबशालोमच्या घरी राहायला गे ली. 21 हे सवर् राजा दावीदाच्या कानावर गे ले व तो
सं तापला. 22 अबशालोमला अम्नोनाचा ितरस्कार वाटू लागला. तो अम्नोनाशी एक चकार शब्द
बोले ना. अम्नोनाने आपली बिहण तामार िहच्याशी जो अितप्रसं ग केला त्याने अबशालोम द्वे षाने
पे टून उठला होता.

23 दोन वषार्नंतर में ढरांची लोकर कातरणारे अबशालोमचे काही लोक एफ् राइम जवळील
बालहासोरमध्ये आले ले होते अबशालोमने राजाच्या सवर् मु लांना ते पाहायला बोलावले .
24 अबशालोम राजाकडे जाऊन म्हणाला, में ढ ांची लोकर कातरायला माझी माणसे आले ली आहे त
आपल्या नोकरासहीत ये ऊन हे दृश्य पाहा. 25 ते व्हा राजा दावीद त्यास म्हणाला, मु ला आम्ही
सवर् जण ये णे काही शक्य नाही. तु झ्यावरही त्याचा भार पडे ल. अबशालोमने दावीदाची खूप
आजर्वे केली. परं तु दावीद गे ला नाही. पण त्याने आपले आशीवार्द िदले . 26 अबशालोम म्हणाला,
तु म्ही नाही तर िनदान माझा भाऊ अम्नोन याला तरी पाठवा. राजा दावीद म्हणाला, तो तरी
तु ला कशासाठी बरोबर यायला हवा आहे ? 27 पण अबशालोमने आपला हट् ट सोडला नाही.
शे वटी, अम्नोन आिण इतर सवर् मु ले यांना अबशालोमाबरोबर जायला राजा दावीदाने सं मती िदली.
28 अबशालोमने आपल्या नोकरांना आज्ञा िदली. तो म्हणाला, अम्नोनावर नजर ठे वा. मद्याचा
आनं द घे त त्यास जे व्हा त्याची नशा चढे ल, ते व्हा मी तु म्हास सं केत करीन. मग त्याच्यावर हल्ला
करून तु म्ही त्यास ठार करा िशक्षे ची भीती बाळगू नका. अखे र तु म्ही माझ्या आज्ञे चे पालन करत
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29 ते व्हा

आहात. धै यार्ने आिण खं बीरपणाने वागा.
अबशालोमच्या नोकरांनी त्याचा शब्द पाळला.
अम्नोनाला त्यांनी ठार केले . पण दावीदाची बाकीची सवर् मु ले िनसटली. आपापल्या खे चरावर बसून
ती पळाली. 30 राजाचे पु त्र नगराच्या वाटे वर असतानाच राजा दावीदाला या घडामोडीची खबर
िमळाली. ती अशी, अबशालोमने राजाच्या सवर् मु लांना ठार केले कोणालाही त्यातून वगळले नाही.
31 राजा दु:खाने आपले कपडे फाडू न जिमनीवर पडू न रािहला. राजाच्या जवळ असणार्या इतर
अिधकार्यांनीही आपली वस्त्रे फाडली. 32 परं तु दावीदाचा भाऊ िशमा याचा मु लगा योनादाब
राजाला म्हणाला, सवर् मु ले गे ली असे समजू नका. फक्त अम्नोन मरण पावला आहे . अम्नोनाने
तामार या आपल्या बिहणीवर बलात्कार केला ते व्हा पासूनच अबशालोमच्या डोक्यात ही योजना
तयार होत होती. 33 स्वामी, सवर् मु ले मरण पावली असे कृपा करून समजू नका. फक्त अम्नोन गे ला.
34 अबशालोमने पळ काढला. नगराच्या वे शीवर एक पहारे करी उभा होता. त्याने डोंगरापलीकडू न
बर्याच लोकांस ये ताना पािहले . 35 ते व्हा योनादाब राजाला म्हणाला, बघा मी म्हटले ते खरे
आहे की नाही? हे पाहा राजपु त्र ये त आहे त. 36 योनादाबाचे बोलणे सं पत आले तोच राजपु त्र
समोर आले . ते सु ध्दा मोठ ाने आक् रोश करत होते . दावीद आिण त्याचे आिधकारीही शोक करू
लागले . रडण्याचा हलकल्लोळ उडाला. 37 दावीद अम्नोनासाठी रोज अश्रू ढाळे . अम्मीहरू चा
मु लगा तलमय गशूरचा राजा होता अबशालोम त्याच्याकडे आश्रयाला आला. 38 मग अबशालोम
गे शरू च्या राजाकडे पळू न गे ला, ितथे तो तीन वष रािहला. 39 राजा दावीद अम्नोनाच्या दु:खातून
सावरला, पण अबशालोमच्या आठवणीने तो व्याकुळ होत असे .

14
1 अबशालोमच्या ओढीमु ळे राजा बे चैन झाले ला आहे हे सरुवे चा मु लगा यवाब याला कळले .
ते व्हा तकोवा शहरात िनरोप्याला पाठवून त्याने ते थील एका चतु र स्त्रीला बोलावणे पाठवले .
ितला तो म्हणाला, तू खूप दु:खात असल्याचे ढोंग कर. त्यास शोभे से कपडे कर. नटू सजू नको.
अने क िदवस मृ ताचा शोक करीत असले ल्या स्त्रीसारखी तू िदसली पािहजे स. 3 राजाकडे जा आिण
मी सां गतो तसे त्याच्याशी बोल. यवाबाने मग ितला काय बोलायचे ते सां िगतले . 4 मग तकोवा
ये थील स्त्री राजाशी बोलली. ितने स्वत:ला जिमनीवर लवून व राजापु ढे नतमस्तक होऊन ती
म्हणाली, कृपाकरून मला मदत करा. 5 राजाने ितची िवचारपूस करून ितची अडचण जाणून घे तली.
ती म्हणाली, मी एक िवधवा स्त्री आहे . 6 मला दोन पु त्र होते . एकदा शे तात त्यांचे भांडण
लागले त्यांना थांबवायलाही कोणी नव्हते . ते व्हा एकाने दुसर्याचा जीव घे तला. 7 आता सगळे
घर माझ्यािवरूद्ध उठले आहे . सगळे मला म्हणतात, आपल्या भावाचा जीव घे णार्या त्या मु लाला
आमच्या स्वाधीन कर. त्यास आम्ही मारून टाकतो कारण त्याने आपल्या भावाला मारले . माझा
पु त्र हा आगीतल्या शे वटच्या िठणगी सारखा आहे . त्यांनी माझ्या पु त्राचा जीव घे तला. तर
ती आग नष्ट होईल. आपल्या विडलां च्या मालम े चा तो एकुलता एक वारस आहे . तोही गे ला
तर माझ्या मृ त पतीची मालम ा दुसरा कोणी हडप करील. आिण या भूमीवर नाविनशाणीही
राहणार नाही. 8 हे ऐकू न राजा ितला म्हणाला, मी यामध्ये लक्ष घालतो तू घरी जा. 9 ते व्हा ती
तकोवा ये थील स्त्री राजाला म्हणाली, माझे स्वामी या सगळ्याला मी जबाबदार आहे . मी दोषी
आहे . तु म्ही आिण तु मचे आसन िनदोर्ष आहे त. 10 राजा दावीद म्हणाला, तु झ्यािवरूद्ध कोणी काही
बोलले तर त्यास माझ्याकडे आण. तु ला पु न्हा कोणी त्रास दे णार नाही. 11 ती तकोवा ये थील
स्त्री पु न्हा राजाला म्हणाली, परमे श्वर दे वाच्या नावाची शपथ वाहन
ू सां गा की, या लोकांचा
तु म्ही बं दोबस्त कराल. त्यांना भावाचा खून केल्याबद्दल माझ्या मु लाला शासन करायचे आहे .
ते व्हा त्यास धक्का पोहचणार नाही याचे मला आश्वासन द्या. दावीद म्हणाला, परमे श्वर िजवं त
असे पयर्ंत कोणीही तु झ्या पु त्राला इजा करणार नाही. त्याच्या केसालाही धक्का पोचणार नाही.
12 मग ती म्हणाली, माझे स्वामी, मला तु मच्याशी आणखी काही बोलायचे आहे , परवानगी असावी.
2
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राजा म्हणाला, बोल.
त्यावर ती म्हणाली, तु म्ही दे वाच्या लोकां च्या िवरूद्ध योजना का केली
आहे ? होय, तु म्ही असे म्हणालात ते व्हा तु म्ही स्वत: दोषी ठरता. कारण राजाने आपल्या घराबाहे र
घालवले ल्या पु त्राला पु न्हा परत आणले ले नाही. 14 आपण सवर्च कधीतरी मरण पावणार आहोत.
जिमनीवर पडले ल्या पाण्यासारखी आपली िस्थती होणार आहे . सांडले ले पाणी पु न्हा भरता ये त
नाही. दे व क्षमाशील आहे हे तु म्ही जाणता. स्वसं रक्षणासाठी पळाले ल्याच्या बाबतीतही दे वाची
काही योजना असते . दे व त्यास आपल्यापासून पळायला लावत नाही. 15 स्वामी, हे च सां गायला
मी ये थपयर्ंत आले . लोकांमुळे मी भयभीत झाले होते . मी मनाशी म्हणाले , राजाशी मी बोले न
कदािचत् तोच मला मदत करील. 16 तो माझे ऐकू न घे ईल. मला आिण माझ्या मु लाला मारायला
िनघाले ल्या मनु ष्यापासून माझा बचाव करील. दे वाने आपल्याला जो वारसा िदला त्यापासून हा
मनु ष्य आम्हास वं िचत करू पाहत आहे . 17 स्वामी, तु मच्या शब्दांनी मला िदलासा िमळे ल हे मी
ू ासारखे च आहात. बरे वाईट तु म्ही जाणता आिण दे व परमे श्वराची
जाणून होते . कारण तु म्ही दे वदत
तु म्हास साथ आहे . 18 राजा दावीद त्या स्त्रीला म्हणाला, आता मी िवचारतो त्याचे उ र दे .
माझ्यापासून काही लपवून ठे वू नकोस. ती म्हणाली माझे स्वामी, िवचारा. 19 राजा म्हणाला, तु ला
हे सवर् बोलायला यवाबाने सां िगतले ना? ती म्हणाली, होय महाराज, तु मचे से वक यवाब यांनीच
मला हे सवर् बोलायला सां िगतले . 20 अिलप्तपणे सवर् गोष्टी न्याहाळता याव्यात म्हणूनच स्वरूप
ू ा सारखे च ज्ञानी आहात. तु म्हास या
बदलून सां गायची यु क्ती यवाबाने केली. स्वामी तु म्ही दे वदत
21
पृ थ्वीवरील सवर् घटना समजतात.
राजा यवाबाला म्हणाला, माझे वचन मी खरे करीन. आता
अबशालोमला परत आणा. 22 यवाबाने राजाला वाकू न अिभवादन केले राजाचे अभीष्ट िचं तन
ू तो
म्हणाला, तु म्ही माझ्यावर प्रसन्न आहात हे मी जाणतो. माझी िवनं ती तु म्ही मान्य केलीत यावरुन
मी हे ताडले . 23 मग यवाब गशूर ये थे गे ला आिण अबशालोमला यरूशले मेला घे ऊन आला. 24 पण
राजा दावीद म्हणाला, अबशालोमला त्याच्या घरी जाऊ दे त्यास मला भे टता मात्र ये णार नाही.
ते व्हा राजाचे तोंड न पाहताच अबशालोम आपल्या घरी परतला. 25 अबशालोमच्या दे खणे पणाची
लोक तोंड भरून प्रशं सा करत होते . इस्राएलमध्ये त्याचा रुपाला तोड नव्हती. त्याच्या पायाच्या
तळव्यापासून तर डोक्यापयर्ंत त्याच्यात कोणताही दोष नव्हता. 26 प्रत्ये क वषार्च्या अखे रीस
अबशालोम आपल्या माथ्यावरील केस कापून त्याचे वजन करीत, केसांचे ओझे होत असल्यामु ळे तो
ते करीत असे , ते केस राजाच्या वजनाप्रमाणे दोनशे शे केल* भरत असत. 27 त्यास तीन पु त्र आिण
एक कन्या होती, त्या कन्ये चे नाव तामार होते . तामार िदसायला सुं दर होती. 28 यरूशले मेमध्ये
अबशालोम पूणर् दोन वष रािहला. पण त्या कालावधीत दावीद राजाला मात्र तो एकदाही भे टू
शकला नाही. 29 ते व्हा अबशालोमने यवाबाकडे आपल्या से वकाला पाठवले . आपली राजाशी भे ट
ू ांकरवी यवाबाला िदला. पण यवाब अबशालोमकडे आला नाही.
घडवून आणावी असा िनरोप दत
अबशालोमने त्यास पु न्हा बोलावणे पाठवले , तरीही तो ये ईना. 30 ते व्हा मात्र अबशालोम आपल्या
से वकांना म्हणाला, माझ्या शे ताला लागूनच यवाबाचे शे त आहे . त्यामध्ये जवाचे पीक आले आहे ते
पे टवून द्या अबशालोमच्या से वकांनी त्याप्रमाणे यवाबाच्या शे तात आग लावली. 31 ते व्हा यवाब
उठू न अबशालोमकडे आला, आिण त्यास म्हणाला “������ �������� ������ �����
������ �� ����?” 32 अबशालोम यवाबाला म्हणाला, “�� ����� ������ ����
������� ����� ����. तु ला मी राजाकडे पाठवणार होतो. गशूरहन
ू त्याने मला का बोलावले
ते मी तु ला त्यास िवचारायला सां गणार होतो. मी त्याचे दशर्न घे ऊ शकत नसे न तर गशूरहन
ू मी
इथे का आलो? ते व्हा मला त्यास भे टू दे . माझा काही अपराध असला तर त्याने मला मारून
टाकावे . 33 ते व्हा यवाब राजाकडे आला आिण त्याने अबशालोमचे मनोगत राजाला सां िगतले
राजाने अबशालोमला बोलावले , अबशालोम आला त्याने राजाला वाकू न अिभवादन केले , राजाने
त्याचे चु ं बन घे तले .”
*
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15
1 यानं तर अबशालोमने

स्वत:साठी रथ आिण घोड ांची तयारी केली, तो रथातून जात असताना
पन्नास माणसे त्याच्यापु ढे धावत असत. 2 रोज लवकर ऊठू न सकाळीच तो वे शीपाशी जाई.
आपल्या अडचणी घे ऊन िनवाड ासाठी राजाकडे जायला िनघाले ल्या लोकांस भे टून त्यां च्याशी
बोलत असे . चौकशी करून तो िवचारी, तू कोणत्या शहरातून आलास? तो सां गत असे , मी
इस्राएलच्या अमु क वं शातला. 3 ते व्हा अबशालोम म्हणे , तु मचे म्हणणे खरे आहे , पण राजा
तु मच्या अडचणीत लक्ष घालणार नाही. 4 अबशालोम पु ढे म्हणे , मला कोणी ये थे न्यायाधीश
म्हणून ने मले तर िकती बरे होईल. तसे झाले तर िफयार्द घे ऊन ये णार्या प्रत्ये काला मी मदत करू
शकेन. यां च्या प्रकरणांना मी न्याय दे ऊ शकेन. 5 अशावे ळी कोणी त्याच्याजवळ ये ऊन त्यास
आिभवादन करू लागला, तर अबशालोम त्या मनु ष्यास िमत्रासारखी वागणूक दे ई. आपला हात
पु ढे करून तो त्यास स्पशर् करी त्याचे चु ं बन घे ई. 6 राजा दावीदाकडे न्याय मागण्यासाठी आले ल्या
सवर् इस्राएलांना त्याने अशाच प्रकारची वागणु क दे ऊन सवर् इस्राएलांची मने िजं कली. 7 पु ढे चार
वषार्नी अबशालोम राजा दावीदाला म्हणाला, हे बर् ोनमध्ये मी परमे श्वरास नवस बोललो होतो.
तो फेडण्यासाठी मला जाऊ द्या. 8 अराममधील गशूर ये थे राहत असताना मी तो बोललो होतो,
परमे श्वराने मला पु न्हा यरूशले मेला ने ले, तर मी परमे श्वराच्या से नेला वाहन
ू घे ईन असे मी बोललो
होतो. 9 ते व्हा राजा दावीदाने त्यास िनिश्चं त होऊन जाण्यास सां िगतले . अबशालोम हे बर् ोन ये थे
आला. 10 पण त्याने इस्राएलच्या सवर् वं शामध्ये हे र पाठवून लोकांस कळवले रणिशं ग फुंकल्याचे
ऐकल्यावर अबशालोम हे बर् ोनचा राजा झाला आहे असा तु म्ही घोष करा. 11 अबशालोमने
स्वत:बरोबर दोनशे माणसे घे तली यरूशले म सोडू न ती त्याच्या बरोबर िनघाली. पण त्यांना त्याच्या
बे ताची कल्पना नव्हती. 12 अिहथोफेल हा ते व्हा दावीदाचा एक सल्लागार होता. हा िगलो
या गावाचा होता. यज्ञ करत असताना अबशालोमने अिहथोफेलला िगलोहन
ू बोलावून घे तले .
सवर् काही अबशालोमच्या योजने प्रमाणे सु रळीत चालले होते . त्यास अिधकािधक पािठं बा
िमळत होता. 13 एका िनरोप्याने दािवदास वतर्मान सां िगतले की इस्राएलच्या लोकांचा कल
अबशालोमकडे झु कत आहे . 14 ते व्हा यरूशले मेमध्ये आपल्या भोवती असले ल्या सवर् से वकांना
दावीद म्हणाला, आता आपण पळ काढला पािहजे . आपण ये थन
ू िनसटलो नाही तर अबशालोमच्या
तावडीत सापडू . त्याने पकडायच्या आतच आपण तातडीने िनघून जाऊ. नाही तर तो आपल्यापै की
कोणालाही िशल्लक ठे वणार नाही. यरूशले मेच्या लोकांस तो मारून टाकेल. 15 ते व्हा राजाचे से वक
त्यास म्हणाले , तु म्ही म्हणाल ते करायला आम्ही तयार आहोत. 16 आपल्या कुटु ं बातील सवार्स
ं ह
राजा बाहे र पडला. आपल्या दहा उपपत्नी होत्या त्यांना त्याने घराचे रक्षण करायला म्हणून मागे
ठे वले . 17 राजा आिण त्याच्या मागोमाग सवर् लोक िनघून गे ले अगदी शे वटच्या घरापाशी ते थांबले .
18 त्याचे सवर् से वक तसे च एकू णएक करे थी, पले थी आिण सहाशे िग ी राजामागोमाग चालत गे ले.
19 गथ ये थील इ यला राजा म्हणाला, तू ही आमच्याबरोबर कशाला ये तोस? मागे िफर आिण
नवीन राजा अबशालोम याला साथ दे . तू परकाच आहे स ही तु झी माय भूमी नव्हे . 20 तू कालच
ये ऊन मला िमळालास. आम्ही वाट फुटे ल ितकडे जाणार तू कशाला भटकत िफरतोस? ते व्हा तु झ्या
बां धवांसह परत िफर, तु ला प्रेमाची आिण न्यायाची वागणूक िमळो. 21 पण इ य राजाला म्हणाला
परमे श्वराची शपथ, तु म्ही िजवं त असे पयर्ंत मी तु मची साथ सोडणार नाही. आता जगणे मरणे
तु मच्याबरोबरच. 22 दावीद इ यला म्हणाला, मग चल तर, िकद्रोन ओहोळा पलीकडे आपण जाऊ.
ते व्हा इ य आपल्या बरोबरच्या सवर् मु ला-मनु ष्यांसह िकद्रोन ओहोळा पलीकडे गे ला. 23 सवर्
लोक मोठ ाने आकांत करत होते . राजाने ही िकद्रोन झरा ओलांडला मग सवर्जण वाळवं टाकडे
िनघाले . 24 सादोक आिण त्याच्या बरोबरचे सवर् ले वी दे वाचा कोश घे ऊन िनघाले होते . त्यांनी दे वाचा
कराराचा कोश खाली ठे वला. यरूशले मेमधून सवर् लोक बाहे र पडे पयर्ंत अब्याथार कोशाजवळ उभा
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25 राजा दावीद सादोकाला म्हणाला, हा दे वाचा कोश यरूशले मेला परत

राहन
ू अपर्णे अिपर्त होता.
घे ऊन जा. परमे श्वराची कृपा असे ल तर तो मला पु न्हा ये थे आणे ल. यरूशले म आिण हे त्याचे मं िदर
मला पु न्हा पाहता ये ईल. 26 पण तो माझ्यावर प्रसन्न नसे ल तर त्याच्या मनात असे ल ते माझे
होईल. 27 पु ढे राजा सादोक याजकाला म्हणाला, तू द्रष्टा आहे स तू सु खरुप नगरात परत जा. तु झा
पु त्र अहीमास आिण अब्याथारचा मु लगा योनाथान यांनाही घे ऊन जा. 28 हा प्रदे श ओलांडून
वाळवं ट लागते , त्यािठकाणी मी तु झा सं देश ये ईपयर्ंत थांबतो. 29 ते व्हा दे वाचा कोश घे ऊन सादोक
आिण अब्याथार यरूशले मेला परतले आिण ितथे च रािहले . 30 दावीद शोक करत जै तन
ू ाच्या
डोंगरावर गे ला. मस्तक झाकू न, अनवाणी तो चालत रािहला त्याच्याबरोबरच्या लोकांनीही त्याचे
अनु करण केले ते ही रडत होते . 31 एकाने दावीदाला सां िगतले अिहथोफेल हा अबशालोम बरोबर
कारस्थाने करणार्यांपैकी आहे . ते व्हा दावीदाने दे वाची करूणा भाकली तो म्हणाला, परमे श्वरा,
अिहथोफेलचा सल्ला िनष्फळ ठरु दे . 32 दावीद डोंगरमाथ्यावर पोहोचला ये थे तो अने कदा दे वाची
आराधना करत असे . त्या वे ळी हश
ू य अकीर् त्यास भे टायला आला. त्याचा अं गरखा फाटले ला
होता. त्याने डोक्यात माती घालून घे तले ली होती. 33 दावीद हश
ू यला म्हणाला, तू माझ्याबरोबर
आलास तर एवढे लोक आहे त त्यामध्ये आणखी तु झा भार. 34 पण तू यरूशले मेला परतलास तर
अिहथोफेलची मसलत तू धु ळीला िमळवू शकशील. अबशालोमला सां ग, महाराज मी तु मचा दास
आहे . मी तु मच्या वडीलां च्या से वेत होतो, पण आता तु मची से वा करीन. 35 सादोक आिण अब्याथार
हे याजक तु झ्याबरोबर असतील. राजाच्या घरी जे ऐकशील ते सगळे त्यां च्या कानावर घालत
जा. 36 सादोकाचा मु लगा अहीमास आिण अब्याथारचा योनाथान हे ही त्यां च्या बरोबर आहे त.
त्यां च्या माफर् त तू मला खबर कळवत जा. 37 ते व्हा दावीदाचा िमत्र हश
ू य यरूशले मेमध्ये परतला.
अबशालोम ही ते थे आला.

1 डोंगरमाथ्याच्या थोडे
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पु ढे गे ल्यावर, मफीबोशे थाचा से वक सीबा दावीदाला भे टला. सीबाजवळ
खोगीर घातले ली दोन गाढवे होती दोनशे भाकरी, िकसिमसाचे शं भर घड, अं िजरां च्या शं भर ढे पा
आिण द्राक्षरसाचा बु धला एवढे सामान गाढवां वर लादले ले होते . 2 राजा दावीदाने “�� ����
�������? म्हणून सीबाला िवचारले सीबा म्हणाला,” “�������� ������������
���������� ������ �� ����� ����, भाकरी आिण फळे नोकरांना खाण्यासाठी आिण
वाळवं टात चालून थकले ल्यांसाठी हा द्राक्षरस आहे .” 3 राजाने त्यास मिफबोशे थाचा ठाविठकाणा
िवचारला सीबाने सां िगतले , मिफबोशे थ यरूशले मेमध्ये च आहे . कारण आता माझ्या आजोबांचे
राज्य मला इस्राएली परत दे तील असे त्यास वाटते . 4 ते व्हा राजा सीबाला म्हणाला ठीक आहे ,
जे जे मफीबोशे थच्या मालकीचे होते ते मी आता तु ला दे त आहे . सीबा म्हणाला, मी आपल्याला
नमन करतो. मी तु म्हास आनं द दे ण्यास समथर् होईन अशी मी आशा करतो. 5 पु ढे दावीद बहरू ीमला
आला. ते व्हा शौलाच्या घराण्यातील एकजण बाहे र आला. हा गे राचा मु लगा िशमी होता. तो
दावीदाला िशव्याशाप दे त चालला होता. 6 त्याने दावीदावर आिण त्याच्या से वकां वर दगडफेक
करायला सु रवात केली. पण इतर लोकांनी आिण सै िनकांनी चहक
ू डू न दावीदाला वे ढा घातला.
7 िशमी दािवदला शाप दे तच होता, चालता हो इथून, तू दुष्ट आहे स तू खूनी आहे स! 8 दे व तु ला
शासन करीत आहे . कारण शौलाच्या घरातील लोकांस तू मारले स. त्याचे राज्य बळकावले स. पण ते
राज्य परमे श्वराने तु झा मु लगा अबशालोम याच्या हवाली केले आहे . तु झे आता हाल होत आहे त
कारण तू खु नी आहे स. 9 सरुवे चा मु लगा अबीशय राजाला म्हणाला, “�� ��� ���������
��������������� ��������� ������� ��������� ������� ������ ���?
स्वामी, मला त्याचा िशरच्छे द करू द्या. 10 पण राजा त्यास म्हणाला, सरुवे च्या पु त्रांनो मी काय
करू? दािवदाला िशव्याशाप दे असे परमे श्वराने च त्यास सां िगतले असे ल. मग त्यास असे कोण
म्हणू शकेल की, तू राजाला का शाप दे त आहे स?” 11 अबीशयला आिण इतर सवर् से वकांना राजा पु ढे
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म्हणाला, माझा पोटचा मु लगा अबशालोमच माझ्या िजवावर उठला आहे , तर हा बन्यािमनी हे असे
करत आहे तर त्यामध्ये नवल काय. त्यास हवे ते म्हणू द्या, कारण परमे श्वराने च त्यास सां िगतले
असे ल. 12 माझ्याबाबतीत घडणारे हे अन्याय कदािचत् परमे श्वर पाहील, आिण िशमीच्या या
िशव्याशापाच्या बदल्यात उद्या तो माझे भले च करील. 13 दावीद आिण त्याच्या बरोबरचे लोक
मग आपल्या वाटे ने तसे च पु ढे गे ले. िशमी त्यां च्या मागोमाग जात रािहला. डोंगराच्या कडे ने
तो दुसर्या बाजूने जात होता. तो दािवदाबद्दल खूप वाईट गोष्टी बोलत होता. दावीदावर तो
दगड आिण मातीही फेकत होता. 14 राजा दावीद आिण बरोबरचे सवर् लोक यादन नदीजवळ
आले . दमल्यामु ळे ते ते थे िवश्रांतीला थांबले . त्यांनी िवसावा घे तला व ते ताजे तवाने झाले .
15 अबशालोम, अिहथोफेल आिण इस्राएलचे सवर् लोक यरूशले म ये थे आले . 16 दावीदाचा िमत्र
अकीर् हश
ू य अबशालोमकडे आला आिण त्याने अबशालोमची स्तु ती केली. तो म्हणाला, राजा
िचरायु होवो, राजा िचरायु होवो. 17 अबशालोम त्यास म्हणाला, हीच का तु झ्या िमत्रावरील तु झी
प्रीती? तू ही त्याच्याबरोबर यरूशले म का सोडले नाहीस? 18 हश
ू य अबशालोमाला म्हणाला,
परमे श्वर ज्याची िनवड करे ल त्यास माझा पािठं बा आहे . परमे श्वराने आिण इस्राएल लोकांनी
आपली िनवड केली आहे . म्हणून मी तु मच्या बाजूचा आहे . 19 पूवीर् मी तु मच्या वडीलां च्या से वेत
होतो, आता तशीच तु मची से वा करणार. 20 अबशालोमने अिहथोफेलला िवचारले आम्ही काय
करावे ते सां ग. 21 अिहथोफेल त्यास म्हणाला, मं दीराची राखण करायला तु झ्या वडीलांनी त्यां च्या
उपपत्नी ये थेच ठे वल्या आहे त. त्यां च्याशी तू सं बंध ठे व मग तु झ्या वडीलांना तु झा ितरस्कार वाटे ल
व ही गोष्ट सवर् इस्राएलांमध्ये पसरे ल. त्यामु ळे त्या सवार्च
ं ा तु ला पािठं बा िमळे ल. 22 मग सवार्न
ं ी
राजवाड ाच्या धाब्यावर अबशालोमसाठी राहुटी ठोकली. अबशालोमने आपल्या वडीलां च्या
उपपत्नीशी लैं िगक सबं ध ठे वले . ही गोष्ट सवर् इस्राएलांनी पािहली. 23 अिहथोफेलचा सल्ला
दावीद आिण अबशालोम या दोघांनाही उपयोगी पडला. लोकांस त्याचे म्हणणे दे वाच्या शब्दा
इतके महत्वाचे वाटत.

17
अिहथोफेलने अबशालोमला सां िगतले , मला आता बारा हजार मनु ष्यांची िनवड करू
दे , म्हणजे आज रात्रीच मी दावीदाचा पाठलाग करतो. 2 तो थकला भागले ला असताना भयभीत
झाले ला असतानाच मी त्यास पकडीन. हे पाहन
ू त्याचे लोक पळ काढतील फक्त राजा दावीदाचा
मी वध करीन. 3 बाकीच्यांना तु झ्या समक्ष हजर करीन. तो मे ल्याची खात्री झाली की सगळे
लोक तक् रार न करता परत ये तील. 4 अबशालोम आिण इस्राएलमधील सवर् वडीलधारी मं डळी
यांना हा बे त पसं त पडला. 5 पण तरीसु ध्दा अबशालोम म्हणाला हश
ू य अकीर् यालाही बोलावून
घ्या. त्याचे म्हणणे ही मला ऐकू न घ्यायचे आहे . 6 मग हश
ू य अबशालोमकडे आला अबशालोम
त्यास म्हणाला, अिहथोफेलची योजना अशी आहे . तु ला त्यावर काय वाटते ? तसे करावे की नाही
ते सां ग. 7 हश
ू य अबशालोमला म्हणाला, अिहथोफेलचा सल्ला आता या घटकेला तरी रास्त
नाही. 8 तो पु ढे म्हणाला, तु मचे वडील आिण त्यां च्या बाजूचे लोक चां गले बळकट आहे त हे तु म्ही
जाणताच. त्यातून ते आता िपल्ले िहरावून ने लेल्या रानातल्या अस्वलासारखे िचडले ले आहे त.
तु मचे वडील एक कुशल योद्धा आहे त. ते भरवस्तीत रात्रभर मु क्काम करणार नाहीत. 9 एखाद्या
गु हे त िकंवा िनजर्न िठकाणी ते कदािचत गे ले सु ध्दा असतील. त्यांनी तु मच्या लोकां वर आधी
हल्ला केला तर लोक ते ऐकू न म्हणतील, अबशालोमचे लोक हरत चालले ले िदसत आहे त. 10 मग
तर िसं हासारख्या शूरलोकांचेही धै यर् खचे ल कारण तु मचे वडील पराक् रमी आहे त आिण त्यां च्या
बाजूची माणसे शूर आहे त हे सवर्च इस्राएल लोकांस ठाऊक आहे . 11 ते व्हा मी असे सु चवतो तु म्ही
दानपासून बै र-शे बापयर्ंत सवर् इस्राएल लोकांस एकत्र आणा म्हणजे वाळवं टाप्रमाणे िवशाल
1 त्यानं तर
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12 दावीद जे थे लपला असे ल ते थन
ू आम्ही त्यास

सै न्य तयार होईल मग तु म्ही स्वत:यु ध्दात उतरा.
धरून आणू जिमनीवर दव पडावे तसे आम्ही त्याच्यावर तु टू न पडू दावीदाला त्याच्या बरोबरच्या
मनु ष्यांसहीत आम्ही ठार करू कुणालाही सोडणार नाही. 13 पण दावीदाने एखाद्या नगरात आश्रय
घे तले ला असे ल तर दोरखं ड आणून आम्ही सवर् इस्राएल लोक ते नगर ओढून दरीत ढकलू, मग एक
धोंडासु ध्दा त्यािठकाणी िशल्लक राहणार नाही. 14 अबशालोम आिण सवर् इस्राएल लोक म्हणाले ,
अिहथोफेलपे क्षा हश
ू य अकीर् याचा सल्ला चागं ला आहे . आिण तो सवर् लोकांस पसं त पडला,
कारण ती परमे श्वराची योजना होती. अबशालोमला अद्दल घडावी म्हणून अिहथोफेलचा चां गला
सल्ला थोपवून कुचकामी ठरवण्याचा तो परमे श्वराचा बे त होता. अशा प्रकारे तो अबशालोमला
अद्दल घडवणार होता. 15 हश
ू यने हे सवर् सादोक आिण अब्याथार या याजकां च्या कानावर घातले .
अबशालोम आिण इस्राएलमधील वडील मं डळी यांना अिहथोफेलने जे सु चवले ते हश
ू यने या
दोघांना सां िगतले . तसे च आपण काय सु चवले ते ही सिवस्तर सां िगतले . हश
ू य म्हणाला, 16 आता
त्वरा करा ताबडतोब दावीदा कडे िनरोप जाऊ द्या नदीच्या उताराजवळ राहू नका असे त्यांना
सां गा. ताबडतोब यादन नदी ओलांडून जायला सां गा म्हणजे ते आिण त्यां च्या बरोबरची माणसे
पकडली जाणार नाहीत. 17 योनाथान आिण अहीमास ही याजकांची मु ले एन-रोगे ल ये थे थांबली
त्यांना गावात िशरताना कुणी पाहू नये म्हणून एक दासी त्यां च्याकडे आली ितने त्यांना िनरोप
सां िगतला तो त्यांनी राजा दावीदाकडे पोचवला. 18 पण एका मु लाने योनाथान आिण अहीमास
यांना पािहले हे अबशालोमला सां गायला तो धावत िनघाला. योनाथान आिण अहीमास ते थन
ू
चटकन् िनघाले . ते बहरू ीम ये थे एकाच्या घरी पोचले . त्याच्या घराच्या अं गणात एक िवहीर होती.
त्यामध्ये उतरून ते लपले . 19 त्या मनु ष्याच्या पत्नीने आडावर एक चादर पसरून वर धान्य ओतले .
त्यामु ळे ितथे धान्याची रास आहे असे िदसू लागले . ते व्हा ितथे योनाथान आिण अहीमास लपले
असतील अशी शं काही कोणाला आली नाही. 20 अबशालोमाकडील नोकर त्या घरातल्या स्त्रीकडे
आले . त्यांनी योनाथान आिण अहीमासचा ठाविठकाणा िवचारला. ते थोड ा वे ळापूवीर्च ओहळ
ओलांडून गे ल्याचे ितने त्यांना सां िगतले . मग अबशालोमचे ते नोकर योनाथान आिण अहीमास
यां च्या शोधाथर् िनघाले . पण ते कुठे च न सापडल्यामु ळे हे नोकर यरूशले मेला परत गे ले. 21 इकडे
अबशालोमचे नोकर िनघून जातात, तो योनाथान आिण अहीमास िविहरीतून बाहे र पडले . तडक
राजा दावीदाकडे जाऊन ते त्यास म्हणाले , असाल तसे िनघा आिण नदी ओलांडून पलीकडे जा.
अिहथोफेलने तु मच्यािवरुध्द असे सां िगतले आहे . 22 ते व्हा दावीदाने आपल्या बरोबरच्या लोकांसह
यादन नदी ओलांडली सूयर् वर यायच्या आत सवर्जण पलीकडे पोहोंचले होते . 23 इस्राएल लोकांनी
आपला सल्ला मानला नाही हे अिहथोफेलच्या लक्षात आले . त्याने गाढवावर खोगीर टाकले आिण
आपल्या गावाकडे प्रयाण केले . घरच्यांची पु ढली तरतूद केली आिण स्वत:ला फास लावून घे तला.
त्याच्या मृ त्यूनंतर लोकांनी त्याचे त्याच्या वडीलां च्या कबरे तच दफन केले .
24

दावीद महनाईम ये थे आला अबशालोमने सवर् इस्राएलीं समवे त यादन नदी ओलांडली.
अबशालोमने अमासा याला से नापती केले . यवाबाची जागा अमासाने घे तली. अमासा
इस्राएली *इथ्राचा पु त्र. अमासाची आई अबीगईल. सरुवे ची बहीण नाहाश िहची ही अबीगल
कन्या. सरुवे यवाबाची आई. 26 अबशालोम आिण त्याच्या बरोबरचे इस्राएल लोकांनी िगलाद
प्रांतात मु क्काम केला. 27 दावीद महनाईम ये थे आला शोबी, माखीर आिण बिजर्ल्लय ते थेच होते .
नाहाशचा मु लगा शोबी हा अम्मोन्यां च्या राब्बा नगरातला होता. अम्मीएलचा मु लगा माखीर हा
लो-दबार तर बिजर्ल्ल्य िगलाद ये थील रोगलीमचा होता. 28 ते म्हणाले , हे वाळवं टातील लोक
थकले भागले ले आिण तहानले ले भु केले ले असे आहे त. त्यांनी दावीद आिण इतर सवर्जणांसाठी
बरे चसे खायचे प्यायचे पदाथर् आणले . तसे च िबछाने , भांडीकुंडी सु ध्दा ते घे ऊन आले . 29 गहू जव,
25
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कणीक, हुरडा, शें गा, डाळी, वाटाणे , मध, लोणी, में ढरे तसे च गाईच्या दुधाचे पनीर याही वस्तू
त्यांनी आणल्या.

18
1

दावीदाने आपल्या बरोबरच्या लोकांची िशरगणती केली. मग, शं भर-शं भर, हजार हजार
मनु ष्यां वर अिधकारी, सरदार ने मले . 2 सवार्च
ं ी त्याने तीन गटात िवभागणी केली. यवाब, अबीशय
यवाबाचा भाऊ आिण सरुवे चा मु लगा आिण गथ ये थील इ य या ितघांना एकेक गटाचे प्रमु ख
म्हणून ने मले आिण सवार्च
ं ी रवानगी केली. ते व्हा राजा दावीद त्यांना म्हणाला, मी ही तु मच्याबरोबर
ये तो. 3 पण लोक म्हणाले नाही तु म्ही आमच्याबरोबर ये ता कामा नये . कारण आम्ही यु ध्दातून
पळ काढला िकंवा आमच्यातले िनम्मे लोक या लढाईत कामी आले तरी अबशालोमच्या लोकांस
त्याची िफकीर नाही. पण तु म्ही एकटे आम्हा दहाहजारां च्या िठकाणी आहात. ते व्हा तु म्ही शहरात
रहावे हे बरे . िशवाय गरज पडली तर तु म्ही आमच्या मदतीला ये णारच. 4 ते व्हा दावीद राजा
लोकांस म्हणाला, मी तु मच्या म्हणण्याप्रमाणे करीन. राजा मग वे शीपाशी उभा रािहला. सै न्य
बाहे र पडले , शं भर आिण हजाराच्या गटात ते िनघाले . 5 यवाब, अबीशय आिण इ य यांना राजाने
आज्ञा िदली माझ्यासाठी एक करा, अबशालोमशी सौम्यपणाने वागा राजाची ही आज्ञा सवार्ंच्या
कानावर गे ली. 6 अबशालोमच्या इस्राएल सै न्यावर दावीदाचे सै न्य चालून गे ले. एफ् राईमाच्या
अरण्यात ते लढले . 7 दावीदाच्या सै न्याने इस्राएलाचा पराभव केला. त्यांची वीस हजार माणसे
त्यािदवशी मारली गे ली. 8 दे शभर यु ध्द पे टले . त्या िदवशी तलवारीला बळी पडली त्यापे क्षा जास्त
माणसे जं गलामु ळे मरण पावली. 9 अबशालोमचा दावीदाच्या अिधकार्यां शी सामना झाला, ते व्हा
अबशालोम खे चरावर बसून िनसटायचा प्रयत्न करू लागला. ते खे चर एका मोठ ा एला वृ क्षाच्या
खालून जात असताना त्याच्या जाडजूड फां द्यामध्ये अबशालोमचे डोके अडकले . खे चर िनघून गे ले
आिण अबशालोम अधांतरी लोंबकळत रािहला. 10 एकाने हे पािहले आिण यवाबाला सां िगतले ,
अबशालोमला मी एला वृ क्षावरून लोंबकळताना पािहले . 11 यवाब त्या मनु ष्यास म्हणाला, मग
तू त्याचा वध करून त्यास जिमनीवर का पाडले नाहीस? मी तु ला दहा रौप्यमु दर् ा आिण एक
पट् टा इनाम िदला असता. 12 तो मनु ष्य म्हणाला, तु म्ही हजार रौप्यमु दर् ा दे ऊ केल्या असत्या
तरी मी राजकुमाराला इजा पोचू िदली नसती. कारण तु म्ही, अबीशय, आिण इ य यांना राजाने
केले ला हुकू म आम्ही ऐकला आहे . राजा म्हणाला होता, लहान अबशालोमला घातपात होणार
नाही याची काळजी घ्या. 13 अबशालोमला मी मारले असते तर राजाला ते समजले च असते
आिण तु म्ही मला िशक्षा केली असती. 14 यवाब म्हणाला, इथे वे ळ दवडण्यात काही अथर् नाही.
अबशालोम अजून िजवं त असून एलावृ क्षात अजून तसाच लटकत होता. यवाबाने तीन भाले घे तले
आिण ते अबशालोमवर फेकले . भाले अबशालोमच्या हृदयातून आरपार गे ले. 15 यवाबाजवळ दहा
तरुण सै िनक त्याचे लढाईतील मदतनीस म्हणून होते . त्यांनी भोवती जमून अबशालोमचा वध
केला. 16 यवाबाने रणिशं ग फुंकले आिण लोकांस अबशालोमच्या इस्राएली सै न्याचा पाठलाग
थांबवायला सां िगतले . 17 यवाबाच्या मनु ष्यांनी अबशालोमचा मृ तदे ह अरण्यातील एका खं दकात
ने ऊन टाकला. त्यावर दगडांची रास रचून तो खं दक भरून टाकला. अबशालोमाबरोबर आले ल्या
इस्राएलींनी पळ काढला आिण ते घरी परतले . 18 अबशालोमने राजाच्या खोर्यात पूवीर्च एक
स्तं भ उभारले ला होता. आपले नाव चालवायला पु त्र नाही म्हणून त्याने त्या स्तं भाला स्वत:चे च
नाव िदले होते . आजही तो अबशालोम स्मृ तीस्तं भ म्हणून ओळखला जातो. 19 सादोकाचा मु लगा
अहीमास यवाबाला म्हणाला मला धावत जाऊन ही बातमी राजाला सां गू दे . परमे श्वराने त्याच्या
शत्रूचा िन:पात केला आहे हे मी त्यास सां गतो. 20 यवाब त्यास म्हणाला, आज तु ला दावीदाकडे
ही बातमी घे ऊन जाता ये णार नाही. नं तर जाऊन तू सां ग पण आज नको. कारण खु द्द राजाचा पु त्र
मरण पावला आहे . 21 मग यवाब कू श ये थील एकाला म्हणाला, तू पािहले स त्याचे वतर्मान राजाला
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जाऊन सां ग त्या मनु ष्याने यवाबला अिभवादन केले मग तो दावीदाकडे िनघाला.
सादोकाचा
मु लगा अहीमास याने पु न्हा यवाबाकडे िवनवणी केली. काय होईल ते होईल, पण मलाही त्या
कू शीच्या पाठोपाठ धावत जाऊ दे . यवाब म्हणाला मु ला तू ही बातमी ने ऊन काय करणार?
त्यासाठी काही तु ला इनाम िमळायचे नाही. 23 अहीमास म्हणाला; “������ ����, मला धावत
जाऊ द्या.” ������ ������� ����� ������, “���.” ������ �� �����������
��������� ���� ������. त्याने त्या कू शीला मागे टाकले . 24 राजा वे शीच्या दोन
दरवाजांमध्ये च बसला होता. ते व्हा पहारे करी तटबं दीवरील छपरावर चढला. त्याने इकडे ितकडे
पािहले ते व्हा त्यास एक मनु ष्य धावत ये ताना िदसला. 25 पहारे कर्याने हे राजाला ओरडू न मोठ ाने
सां िगतले . राजा दावीद म्हणाला, तो एकटाच असे ल तर त्याचा अथर् तो काहीतरी बातमी घे ऊन
ये त आहे . धावता धावता तो मनु ष्य शहराच्या जवळ ये ऊन पोहचतो तोच, 26 पहारे कर्याने आणखी
एकाला धावत ये ताना पािहले . पहारे करी द्वाररक्षकाला म्हणाला, तो पाहा आणखी एक मनु ष्य
एकटाच धावत ये तोय ते व्हा राजा म्हणाला, तो ही बातमी आणतोय. 27 पहारे करी म्हणाला,
पिहल्याचे धावणे मला सादोकाचा मु लगा अहीमास याच्यासारखे वाटते . राजा म्हणाला, अहीमास
चां गला गृ हस्थ आहे . त्याच्याजवळ चां गलीच बातमी असणार 28 अहीमासने “���� ���� ���,
असे म्हणून राजाला वाकू न अिभवादन केले . पु ढे तो म्हणाला, परमे श्वर दे वाला धन्यवाद द्या.
धनीस्वामी, तु मच्यािवरुध्द ज्यांनी उठाव केला त्यांना परमे श्वराने पराभूत केले आहे .” 29 राजाने
िवचारले अबशालोमचे कुशल आहे ना? अहीमास म्हणाला, यवाबाने मला पाठवले ते व्हा मोठी
धांदल उडाले ली िदसले ली, पण ती कशाबद्दल हे मला कळले नाही. 30 राजाने मग त्यास बाजूला
उभे राहन
ू थांबायला सां िगतले . अहीमास त्याप्रमाणे पलीकडे झाला आिण थांबला. 31 मग तो
कू शी आला. तो म्हणाला, माझ्या स्वामीसाठी ही बातमी आहे . तु मच्या िवरूद्ध पक्षाच्या लोकांस
परमे श्वराने चां गली अद्दल घडवली. 32 राजाने त्यास िवचारले , अबशालोम ठीक आहे ना? त्यावर
कू शीने सां िगतले तु मचे शत्रू आिण तु मच्या वाईटावर असले ले लोक या सगळ्यांची त्या तरुण
माणासा सारखी, अबशालोमासारखीच गत होवो. 33 यावरुन अबशालोम मरण पावला हे राजाला
उमगले . तो फार शोकाकुल झाला. वे शीच्या िभं तीवर बां धले ल्या खोलीत तो गे ला. ते थे त्यास रडू
कोसळले , आपल्या दालनात जाताना तो म्हणाला, “�������, माझ्या पु त्रा, तु झ्या ऐवजी मीच
मरायला हवे होते माझ्या पु त्रा!”
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ही बातमी यवाबाला सां िगतली. ते त्यास म्हणाले , राजा अबशालोमसाठी शोक करत
आहे . तो फार दु:खात आहे . 2 दावीदाच्या सै न्याने त्या िदवशीची लढाई िजं कली होती. पण
लोकांसाठी मात्र तो दु:खाचा िदवस ठरला राजा आपल्या मु लाच्या मृ त्यूमुळे दु:खात आहे हे ऐकू न
लोक फार िखन्न झाले . 3 ते शांतपणे नगरात परतले , यु ध्दात पराभूत होऊन ितथून पळ काढले ल्या
लोकांपर् माणे ते िदसत होते . 4 राजा आपला चे हरा झाकू न घे ऊन आपला मु लगा अबशालोम
याच्या नावाने , माझ्या मु ला अबशालोमा, असा मोठ ाने आक् रोश करत होता. 5 यवाब राजाच्या
िनवासस्थानी आला आिण त्यास म्हणाला, आपल्या से वकांना तु म्ही आज मान खाली घालायला
लावली आहे . तु मच्या से वकांनी तु मचा जीव वाचवला. तु मचे पु त्र, कन्या, पत्नी, पत्नी दासी
यांचे प्राण वाचवले . 6 ज्यांनी तु मचा द्वे ष केला त्यां च्यावर तु म्ही प्रेम दाखवता आहात, आिण
ज्यांनी तु मच्यावर लोभ केला त्यांना तु म्ही दरू सारता आहात. तु मची माणसे , तु मचे से वक यांना
तु मच्या दृष्टीने काही िकंमत नाही हे तु मच्या वागण्यावरून स्पष्ट झाले आहे . आज अबशालोम
जगला असता आिण आम्ही सवर् मरण पावलो असतो तर तु म्हास फार आनं द झाला असता असे
िदसते . 7 आता ऊठा आिण आपल्या से वकां शी बोला. त्यांना प्रोत्साहन द्या. आताच उठू न
तु म्ही हे ताबडतोब केले नाही, तर आज रात्रीपयर्ंत तु मच्या बाजूला एकही मनु ष्य उरणार नाही
याची मी परमे श्वरासमक्ष ग्वाही दे तो. आिण हा तु मच्या बालपणापासूनच्या आयु ष्यातला सवार्ंत
1 लोकांनी
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मोठा आघात असे ल. ते व्हा राजा उठू न वे शीपाशी गे ला. राजा ते थे आल्याची खबर सवर्तर्
पसरली. ते व्हा सवर् जण राजाच्या दशर्नाला जमले . अबशालोमला पािठं बा दे णारे सवर् इस्राएल
लोक आपापल्या िठकाणी पळू न गे ले होते .
8

9 इस्राएलच्या सवर् घराण्यातील लोक आता बोलू लागले “������� ��� ���� ���
����� ������������ ���� �������� �������� ������� ����, पण तो
अबशालोमपासून पळू न गे ला.” 10 म्हणून अबशालोमची आपण राज्य करण्यासाठी िनवड केली.
पण तो आता लढाईत मरण पावला आहे . ते व्हा आपण आता पु न्हा दावीदाला राजा करू. 11 सादोक
आिण अब्याथार या याजकांना राजा दावीदाने िनरोप पाठवला, यहद
ू ातील वडीलधार्यां शी बोला.
त्यांना सां गा, राजा दावीदाला गादीवर आणायला तु म्ही शे वटचे घराणे का आहा? राजाने पु न्हा
परतण्यािवषयी सवर्च इस्राएल लोकांची बोलणी चालले ली आहे त. 12 तु म्ही माझे बां धव, माझ्या
कुटु ं बातीलच आहात. मग राजाला परत आणणारे तु म्ही शे वटचे घराणे का आहात? 13 आिण
अमासास सां गा, तु म्ही माझ्या कुटु ं बाचाच भाग आहात. यवाबाच्या जागी से नापती म्हणून मी
तु मची ने मणूक केली नाही, तर दे व मला शासन करो. 14 दावीदाने यहद
ू ातील सवर् लोकां च्या
हृदयाला हात घातला. त्यामु ळे ते सवर् एकिदलाने राजी झाले . यहद
ी
लोकां
नी राजाला सं देश
ू
15
पाठवला की, तु म्ही आिण तु मचे अिधकारी, से वक यांनी माघारे यावे .
मग राजा दावीद यादन
नदीपाशी आला. यहद
ू ातील लोक त्यास भे टायला िगलगाल ये थे आले . राजाला यादन नदी पार
करून आणण्याचा त्यांचा हे तू होता. 16 गे राचा पु त्र िशमी हा बन्यािमनी होता तो बहरू ीम ये थे
राहत असे . यहद
ू ातील लोकांसह राजाची भे ट घ्यायला तो लगबगीने आला. 17 बन्यामीनच्या
वं शातील हजार माणसे ही त्याच्याबरोबर आली. शौलाच्या घराण्यातील से वक सीबा हा ही आला.
आपले पं धरा पु त्र आिण वीस नोकर यांनाही त्याने बरोबर आणले . राजा दावीदाला भे टायला हे
सवर् यादन नदीजवळ तात्काळ पोहोचले . 18 राजाच्या कुटु ं िबयांना उतरून घ्यायला ते यादनच्या
पलीकडे गे ले. राजाला हवे ते करायला ते तयार होते . राजा नदी ओलांडत असताना गे राचा मु लगा
िशमी त्याच्या भे टीला आला. िशमीने राजाला जिमनीपयर्ंत लवून अिभवादन केले . 19 तो राजाला
म्हणाला, स्वामी, माझ्या हातून घडले ल्या अपराधांचा िवचार करू नका. महाराज, तु म्ही यरूशले म
सोडू न गे लात ते व्हाची माझी कृत्ये िवसरून जा. 20 आपल्या दासाने अपराध केला आहे हे आपला
दास जाणून आहे ; म्हणून पाहा, आज माझ्या स्वामीराजां च्या भे टीस्तव अवघ्या योसे फ घराण्यातून
मीच पिहला आलो आहे . 21 पण सरुवे चा मु लगा अबीशय म्हणाला, परमे श्वराने िनवडले ल्या
राजािवषयी िशमीने िशव्याशाप िदले ते व्हा त्यास ठारच करायला हवे . 22 दावीद म्हणाला, सरुवे च्या
मु लानो मी तु मच्या बरोबर कसे वागावे ? तु मचे हे बोलणे आज माझ्या िवरूद्ध आहे . इस्राएलमध्ये
कोणालाही ठार केले जाणार नाही कारण आज मी इस्राएलचा राजा आहे . 23 मग राजा िशमीला
म्हणाला, तू मरणार नाहीस. आपण िशमीचा वध करणार नाही, असे राजाने िशमीला वचन िदले .
24 शौलाचा नातू मफीबोशे थ राजा दावीदाला भे टायला आला. राजा यरूशले म सोडू न गे ला ते व्हा
पासून तो सु खरुप परते पयर्ंत मफीबोशे थने स्वत:कडे फार दुलर्क्ष केले होते . त्याने दाढी केली
नाही, पायांची िनगा राखली नाही की कपडे धु तले नाहीत. 25 मफीबोशे थ यरूशले मेहन
ू आला
ते व्हा राजा त्यास म्हणाला, मी ते थन
ू िनघालो ते व्हा तू ही माझ्याबरोबर का बाहे र पडला नाहीस?
26 मफीबोशे थने सां िगतले , महाराज, माझ्या नोकराने , सीबाने , मला फसवले , त्यास मी म्हणालो, मी
पां गळा आहे , ते व्हा गाढवावर खोगीर चढव म्हणजे त्यावर बसून मी राजाबरोबर जाईन. 27 पण त्याने
ू ासारखे आहात.
माझ्याशी लबाडी केली. माझ्यािवरूद्ध तु मचे कान फुंकले . पण स्वामी, तु म्ही दे वदत
आपल्याला योग्य वाटे ल ते करा. 28 माझ्या बापाचे सवर् घराणे स्वामीराजासमोर मृ तवत होते ; तरी
आपण आपल्या दासाची आपल्या पं क्तीस बसणार्�������� ������ ����; महाराजांजवळ
आणखी दाद मागायचा मला काय हक्क आहे ? 29 ते व्हा राजा मफीबोशे थला म्हणाला, आता
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आपल्या अडचणीिवषयी आणखी काही सां गू नकोस. आता माझा िनणर्य ऐक तू आिण सीबा जमीन
िवभागून घ्या. 30 मफीबोशे थ राजाला म्हणाला महाराज ती सगळी जमीन खु शाल सीबाला घे ऊ
द्या. माझे धनी सु खरुप परत आला यामध्ये सगळे आले . 31 िगलादाचा बिजर्ल्ल्य रोगलीमहन
ू
आला. दावीदाला तो यादन नदीच्या पलीकडे पोचवायला आला. 32 बिजर्ल्ल्यचे वय झाले होते तो
ऐंशी वषार्च
ं ा होता. राजा दावीदाचा मु क्काम महनाईम ये थे असताना त्याने दावीदाला अन्नधान्य
आिण इतर गोष्टी पु रवल्या होत्या. श्रीमं त असल्यामु ळे तो एवढे करू शकला. 33 दावीद
त्यास म्हणाला, नदी उतरून माझ्याबरोबर चल. तू यरूशले मेमध्ये माझ्याबरोबर रािहलास तर
मी तु झा सां भाळ करीन. 34 पण बिजर्ल्ल्य राजाला म्हणाला, तु म्हास माझे वय माहीत आहे ना?
यरूशले मपयर्ंत मी तु मच्याबरोबर ये ऊ शकेन असे तु म्हास वाटते का? 35 मी ऐंशी वषार्च
ं ा आहे .
वाधार्क्यामु ळे मी आता बर्यावाईटाची पारख करू शकत नाही. खातोिपतो त्याची चव सां गू शकत
नाही. गाणार्या स्त्री पु रुषां च्या आवाजाला दाद दे ऊ शकत नाही. राजा, माझ्या राजा तु मच्या
मागे लोढणे कशाला लावून दे ऊ? 36 आता मला तु मच्याकडू न अनु गर् हाची अपे क्षा नाही. मी
तु झा से वक यादन नदी उतरून तु मच्याबरोबर ये तो. राजाने अशाप्रकारे या बिक्षसाने परतफेड
का करावी? 37 पण मला पु न्हा परत घरी जाऊ द्या. म्हणजे माझ्या गावात मी दे ह ठे वीन आिण
माझ्या आईवडीलां च्या कबरे तच माझे दफन होईल. पण िकम्हानला आपला चाकर म्हणून बरोबर
घे ऊन जाऊ शकता. महाराज आपल्या मजीर्प्रमाणे त्यास वागवा. 38 ते व्हा राजा म्हणाला, “��
������� ����������� ����.” ���� ������ �� ������ ��� ����. तु झ्यासाठी
मी काहीही करायला तयार आहे . 39 राजाने बिजर्ल्ल्यचे चु ं बन घे ऊन त्यास आशीवार्द िदले .
बिजर्ल्ल्य आपल्या घरी परतला. राजा इतर लोकांबरोबर नदी ओलांडून पलीकडे गे ला. 40 नदी
ओलांडून राजा िगलगाल ये थे आला. िकम्हाम त्याच्याबरोबर होता. यहद
ू ाचे सवर् लोक आिण
िनम्मे इस्राएल लोक राजाला नदी ओलांडून पोहचवायला आले . 41 सवर् इस्राएल लोक राजाकडे
आले . ते म्हणाले , “���� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ������� ���
������� ������������ ������� ��� ���� ���� ��� ��?” 42 ते व्हा सवर् यहद
ू ी
लोकांनी त्या इस्राएल लोकांस सां िगतले . “���� ���� ���� ����� ���� ���. तु म्हास
एवढा राग का यावा? आम्ही राजाचे अन्न खाल्ले काय? ज्यासाठी आम्हास काही द्यावे लागे ल?
िकंवा त्याने आम्हास काही बक्षीस िदले काय?” 43 इस्राएल लोक म्हणाले , “���������
�������� ��� ������ ����. ते व्हा तु मच्यापे क्षा आमचा त्याच्यावर जास्त हक्क आहे .
असे असून तु म्ही आमच्याकडे दुलर्क्ष केले त.” ��� ��? आम्हास तु च्छ ले खले व राजाला परत
माघारी आणण्यापूवीर् आमचा सल्ला घे तला नाही? इस्राएलीं पे क्षाही यहद
ू ींची भाषा कठोर होती.

20
1 शबा नावाचा एक मनु ष्य ते थे होता. हा िबक् रीचा मु लगा. बन्यामीन घराण्यातील हा शबा
अगदी कुचकामी पण खोडसाळ प्रवृ ीचा होता. त्याने एकदा रणिशं ग फुंकले आिण लोकांस
गोळा केले . आिण त्यांना म्हणाला, दावीदाकडे आपला भाग नाही. या इशायच्या मु लात
आपला वाटा नाही. इस्राएलींनो, आपापल्या डे र्यात परत चला. 2 हे ऐकू न सवर् इस्राएल
लोक दावीदाला सोडू न िबक् रीचा मु लगा शबा याच्या मागे गे ले. पण यहद
ू ी लोक मात्र यादन
नदीपासून यरूशले मपयर्ंत राजाच्या पाठीशी रािहले . 3 दावीद यरूशले म ये थील आपल्या घरी
परतला. आपल्या दहा दासींना त्याने घराच्या िनगराणीसाठी मागे ठे वले होते त्यांना त्याने
एका खास घरात ठे वले . आिण त्यां च्यावर पहारा ठे वला. मरे पयर्ंत या िस्त्रया ते थेच रािहल्या
दावीदाने त्यां च्या उदरिनवार्हाची सगळी नीट व्यवस्था केली पण पु न्हा त्यां च्याशी सं बंध ठे वले
नाहीत. त्यामु ळे शे वटपयर्ंत त्यांची िस्थती िवधवे सारखी होती. 4 राजा अमासास म्हणाला,
यहद
ू ाच्या लोकांस तीन िदवसात ये ऊन मला भे टायला सां ग. त्यावे ळी तूही बरोबर राहा. 5 ते व्हा
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अमासा यहद्य
ू ांना बोलवून आणायला रवाना झाला. पण राजाने सां िगतल्यापे क्षा जास्त वे ळ
त्यास लागला. 6 दावीद अबीशयला म्हणाला, अबशालोमापे क्षाही हा िबक् रीचा मु लगा शबा
आपल्या दृष्टीने धोकादायक आहे . ते व्हा माझ्या हाताखालच्यांना घे ऊन त्याचा पाठलाग कर.
तटबं दी असले ल्या नगरात तो जायच्या आधीच त्यास गाठायला हवे . एकदा तो मजबूत बं दोबस्त
असले ल्या नगरात िशरला की त्यास पकडणे अवघड जाईल. 7 ते व्हा यवाब, िबक् रीचा मु लगा
शबा याच्या पाठलागासाठी यरूशले मेहन
ू िनघाला. त्याने बरोबर आपली माणसे , करे थी, पले थी
तसे च इतर सै िनक घे तले . 8 यवाब आिण त्याचे सै न्य िगबोनजवळच्या मोठ ा पहाडापाशी आले
ते व्हा अमासा त्यांना सामोरा आला. यवाबाच्या अं गावर िचलखत होते . त्याने कमरबं द बां धला
होता आिण म्यानात तलवार होती. यवाब आमासाच्या िदशे ने चालू लागला ते व्हा त्याची तलवार
म्यानातून िनसटू न पडली. यवाबाने ती उचलली आिण हातात धरली. 9 त्याने अमासास िवचारले ,
तु झे सवर् कुशल आहे ना? आिण अमासाचे चु ं बन घे ण्यास यवाबाने आपला उजव्या हाताने
अमासाची दाढी धरून त्यास पु ढे खे चले . 10 यवाबाच्या डाव्या हातातील तलवारीकडे अमासाचे
लक्ष नव्हते . पण ते वढ ात यवाबाने अमासाच्या पोटात तलवार खु पसली, आिण त्याचा कोथळा
बाहे र काढला. यवाबाला पु न्हा वार करावा लागलाच नाही. अमासा गतप्राण झाला. यवाब
आिण त्याचा भाऊ अबीशय यांनी िबक् रीचा मु लगा शबा याचा शोध चालूच ठे वला. 11 यवाबाच्या
सै न्यातील एक तरुण सै िनक अमासाच्या मृ तदे हाजवळ उभा रािहला आिण म्हणाला, “����
��� �������� ������� ������� ��� ������� ��������� ����.” 12 अमासा
रस्त्याच्या मध्याभागी रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता. ये णारा जाणारा प्रत्ये कजण थांबन
ू हे
दृष्य पाहतोय हे त्या तरुण सै िनकाच्या लक्षात आले . ते व्हा त्याने ते प्रेत रस्त्यावरून ढकलत
शे तात ने ऊन टाकले . त्याच्यावर एक कापड अं थरले . 13 अमासाचा दे ह ितथून हलवल्यावर लोक
ते सरळ ओलांडून यवाबाच्या मागे चालू लागले . मग त्यांनी यवाबाबरोबर िबक् रीचा पु त्र शबा
याचा पाठलाग सु रू केला. 14 इस्राएलां च्या सवर् वं शांमधून जाऊन, शबा आबे ल व बे थ माका ये थे
गे ला. सवर् बे रीही एकत्र ये ऊन शबाला िमळाले . 15 यवाब आपल्या मनु ष्यांसहीत आबे ल-बे थमाका ये थे पोचला. त्याच्या सै न्याने नगराला वे ढा िदला. तटबं दीभोवती त्यांनी माती कचर्याचा
ढीग रचला. त्याच्यावरून िभं त पार करणे त्यांना सोयीस्कर ठरले असते . त्याचबरोबर त्यांनी िभं त
पाडण्यासाठी िभं तीतील दगड फोडायला सु रुवात केली. 16 नगरात एक चाणाक्ष स्त्री राहत होती.
ितने नगरातून मोठ ाने ओरडू न सां िगतले , “���� ���. यवाबाला ये थे यायला सां गा. मला
त्याच्याशी काही बोलायचे आहे .” 17 यवाब ितच्याशी बोलायला गे ला. ितने त्यास तूच यवाब का,
म्हणून िवचारले . यवाबाने होकार भरला. ते व्हा ती म्हणाली, माझे ऐक. यवाब म्हणाला, “���� ��
�����.” 18 मग ती स्त्री म्हणाली, “������ ��� �����, गरज पडली की आबे लमध्ये यावे ,
म्हणजे मागाल ते िमळते .” 19 इस्राएलमधील शांततािप्रय, िवश्वासू लोकांपैकी मी एक आहे .
इस्राएलच्या एका महत्वाच्या शहराची तु म्ही नासधूस करत आहात. परमे श्वराच्या मालकीच्या
वस्तूची तु म्ही मोडतोड का करता? 20 यवाब म्हणाला, “��� ������ ��� ������ �����
����. तु मच्या नगराची नासधूस मी करू इिच्छत नाही.” 21 पण एफ् राईमाच्या डोंगराळ
प्रदे शातील िबक् रीचा पु त्र शबा नावाचा एक मनु ष्य तु मच्या नगरात आहे . दावीद राजािवरुध्द
त्याने बं ड केले आहे . त्यास माझ्यापु ढे हजर केले त तर नगराला धक्कालावणार नाही. ते व्हा ती
स्त्री यवाबाला म्हणाली, ठीक आहे . त्याचे मुं डके िभं तीवरून तु झ्याकडे टाकण्यात ये ईल. 22 मग
ितने गावातील लोकांस शहाणपणाने आपले म्हणणे पटवून िदले . ते व्हा लोकांनी िबक् रीचा पु त्र
शबा याचे मुं डके धडावे गळे करून ते यवाबाकडे तटबं दी पलीकडे फेकले . यवाबाने रणिशं ग फुंकले
आिण सै न्याने नगर सोडले . जो तो आपल्या घरी परतला आिण यवाब यरूशले म ये थे राजाकडे
आला.
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23 यवाब

इस्राएलचा से नापती होता. यहोयादाचा मु लगा बनाया हा करे थी आिण पले थी यांचा
प्रमु ख होता. 24 अदोराम हा कष्टकरी लोकांचा प्रमु ख होता. अहीलु दाचा मु लगा यहोशाफाट हा
अखबारनवीस होता. 25 शबा िचटणीस होता. सादोक आिण अब्याथार हे याजक होते . 26 आिण
याईरी ईरा हा दावीदाचा मु ख्य से वक होता.

21
1

दावीदाच्या कारिकदीर्त एकदा दुष्काळ पडला. हा दुष्काळ तीन वष िटकला ते व्हा दावीदाने
परमे श्वराची प्राथर्ना केली परमे श्वराने सां िगतले , “��� ��� ������ ���� ����������
����� ��������� ���������� ������� ����. शौलने िगबोन्यांना मारले म्हणून
हा दुष्काळ पडला.” 2 िगबोनी म्हणजे इस्राएली नव्हे त ते अमोरी होत इस्राएलींनी त्यांना
दुखापत न करण्याचे वचन िदले होते . तरी शौलाने िगबोन्यां च्या वधाचा प्रयत्न केला. इस्राएली
आिण यहद
ू ा लोकां िवषयीच्या अित उत्साहामु ळे त्याने तसे केले िगबोन्यांना एकत्र बोलावून
राजा दावीदाने त्यां च्याशी बोलणे केले . 3 दावीद त्यांना म्हणाला, “����������� �� ���
���? इस्राएलाचा कलं क पु सला जाईल आिण तु म्ही या परमे श्वराच्या प्रजे ला आशीवार्द
द्याल यासाठी मी काय करू शकतो?” 4 ते व्हा िगबोनी दावीदाला म्हणाला, “��������
��������� �� ���� ������ �������������� ����� ��� ��� ����. पण
त्यासाठी इस्राएलींना िजवे मारण्याचाही आम्हास हक्क नाही.” ����� �������, “��� ��
����������� �� ��� ��� �����?” 5 ते राजाला म्हणाले , “���� ��������� ����
��� ���� � �������� �������� ��������� ������ ���� ������� ���
�������� ������ ������ ���� 6 त्या शौलाच्या वं शातले सात मु ले आमच्या हवाली
कर. शौलाला परमे श्वराने राजा म्हणून िनवडले होते . म्हणून शौलाच्या िगबा डोंगरावर त्याच्या
मु लांना आम्ही दे वासमक्षच फाशी दे ऊ.” ���� ����� �������, “��� �� ����� ���.
त्यांना मी तु मच्या हवाली करतो.” 7 पण योनाथानाचा मु लगा मफीबोशे थ याला राजाने अभय िदले .
योनाथान हा शौलाचा मु लगा. पण दावीदाने त्यास त्याच्या कुटु ं िबयां च्या सु रिक्षतते चे परमे श्वरास
स्मरून वचन िदले होते , म्हणून मफीबोशे थला राजाने इजा पोचू िदली नाही. 8 अरमोनी आिण
मफीबोशे थ हे शौलाला अय्याची कन्या िरस्पा या पत्नीपासून झाले ली अपत्य शौलला मीखल
नावाची कन्याही होती. अद्रीएलशी ितचे लग्न झाले होते . महोलाथी ये थील बिजर्ल्ल्याचा हा
पु त्र. या दांपत्याची पाच मु लेही दावीदाने ताब्यात घे तली. 9 या सात जणांना त्याने िगबोन्यां च्या
स्वाधीन केले . िगबोन्यांनी त्यांना िगबा डोंगरावर परमे श्वरासमोर फाशी िदली. ते सातजण
एकदमच प्राणाला मु कले त्यांना ठार केले गे ले ते िदवस हं गामाच्या सु रुवातीचे होते . जवाच्या
िपकाच्या सु रुवातीचा तो वसं तातील काळ होता. 10 अय्याची कन्या िरस्पा िहने शोकाकुल होऊन
एक मोठे कापड त्या िगबाच्या खडकावर अं थरले . ते व्हापासून पावसास सु रुवात होईपयर्ंत ते
तसे च राहू िदले . िरस्पाने रात्रंिदवस त्या मृ त दे हांची िनगराणी केली. िदवसा पक्षयांनी आिण
रात्री जं गली जनावरांनी त्याचे लचके तोडू नये त म्हणून राखण केली. 11 शौलाची उपपत्नी व
अय्याची कन्या िरस्पा काय करत आहे ते लोकांनी दावीदाच्या कानावर घातले . 12 ते व्हा दावीदाने
याबे श िगलाद मधील लोकांकडू न शौल आिण योनाथान यां च्या अस्थी आणवल्या शौल आिण
योनाथान यांचा िगलबोवा ये थे वध झाल्यावर याबोश िगलादाच्या लोकांनी त्या ने ल्या होत्या.
बे थ-शान मधील िभं तीवर पिलष्ट ांनी या दोघांचे दे ह टां गले होते . पण बे थशानच्या लोकांनी ये ऊन
भरवस्तीतील ती प्रेते चोरून ने ली. 13 याबे श-िगलाद मधून शौल आिण त्याचा पु त्र योनाथान
या दोघां च्या अस्थी दावीदाने आणल्या. तसे च त्या फाशी िदल्या गे लेल्या सात जणांचे मृ तदे हही
आणले . 14 शौल आिण योनाथानाच्या अस्थी त्यांनी बन्यामीन प्रदे शातील से ला ये थे पु रल्या.
शौलाचे वडील कीश यां च्या कबरीत त्या पु रल्या राजाच्या आज्ञे बरहुकू म लोकांनी हे सवर् केले .
ते व्हा दे वाने लोकांची प्राथर्ना ऐकली आिण ितला त्याने प्रितसाद िदला.
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. 20:4-8
पिलष्ट ांनी पु न्हा इस्राएलीशी यु ध्द पु कारले ते व्हा दावीद आपल्या लोकांबरोबर
पिलष्ट ां शी यु ध्द करायला िनघाला. पण यावे ळी दावीद फार थकू न गे ला. 16 त्यावे ळी ते थे
रे फाई वं शातला इशबी-बनोब हा एक बलाढ मनु ष्य होता. त्याच्या भाल्याचे वजनच ितनशे शे केल
िपतळ होते . त्याच्याजवळ नवी कोरी तलवार होती. दावीदाला मारायचा त्याने प्रयत्न केला.
17 पण सरुवे चा मु लगा अबीशय याने या पिलष्ट ाला मारले आिण दावीदाचे प्राण वाचवले . ते व्हा
दावीदाबरोबरच्या लोकांनी दावीदाला शपथ घालून सां िगतले , “������ ��� ������ ���
���. नाहीतर इस्राएल एका मोठ ा ने त्याला मु केल.”
15

18

यानं तर गोब ये थे पिलष्ट ां शी आणखी एकदा लढाई झाली. ते व्हा हश
ू ाथी िसब्बखय
याने रे फाई वं शातील सफ याचा वध केला. 19 गोब ये थेच पु न्हा पिलष्ट ां शी यु ध्द झाले .
ते व्हा बे थलहे मचा यारे ओरगीम याचा मु लगा एलहानान याने गथचा गल्याथ *याला ठार केले .
िवणकराच्या तु रीएवढा त्याचा भाला होता. 20 गथ ये थे आणखी एक यु ध्द झाले . ते थे एक िधप्पाड
पु रुष होता. त्याच्या हातापायांना सहा सहा, म्हणजे एकंदर चोवीस बोटे होती. हा ही रे फाई
वं शातला होता. 21 त्याने इस्राएलाला आव्हान िदले पण योनाथानाने या मनु ष्याचे प्राण घे तले .
हा योनाथान म्हणजे दावीदाचा भाऊ िशमी याचा मु लगा. 22 ही माणसे गथ ये थील रे फाई वं शातील
होती. दावीद आिण त्याचे लोक यांनी त्यांना ठार केले .

22
. 18:1-50
शौल आिण इतर शत्रू यां च्या हातून परमे श्वराने सोडवल्याबद्दल दावीदाने हे स्तु ितगीत
म्हटले ;
2 परमे श्वर हा माझा दुगर्, माझा गड, माझ्या सु रिक्षतते चा आधार.
3 “�� ���� ��� ������ ������������ �� �� ����������,
दे वाच्या आश्रयाला जातो.
दे व म्हणजे माझी सं रक्षक ढाल आहे त्याचे सामथ्यर् माझे रक्षण करते .
परमे श्वर म्हणजे माझी लपण्याची जागा,
माझ्या सु रिक्षतते चे िठकाण उं च डोंगरात असले ले.
क् रूर शत्रूपासून तो मला वाचवतो.
4 त्यांनी माझी चे ष्टा केली, पण मी मदतीसाठी परमे श्वराचा धावा केला,
आिण शत्रूपासून माझा बचाव करण्यात आला.
5 शत्रूंना माझा जीव घ्यायचा होता.
मृ त्यूच्या लाटा माझ्याभोवती थै मान घालत होत्या.
मृ त्यु सदनाला ने णार्या पु राच्या लोंढ ात मी सापडलो होतो.
6 अधोलोकाचे *पाश माझ्या भोवती आवळले होते .
मृ त्यूचा सापळा माझ्यासमोर तयार होता.
7 ते व्हा मी परमे श्वराचा धावा केला. होय,
मी त्यालाच शरण गे लो दे व त्याच्या मं िदरात होता त्याने माझा धावा ऐकला.
मदतीसाठी केले ला माझा आक् रोश त्याने ऐकला.
8 ते व्हा धरती डळमळली हादरली स्वगार्चा पाया थरथरला,
कारण दे वाचा कोप झाला होता.
1

*
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नाकपु ड ांतन
ू धूर िनघत होता.
मु खातून अग्नीज्वाला बाहे र पडत होत्या िठणग्या बरसत होत्या.
10 आकाश फाडू न परमे श्वर खाली अवतरला.
काळ्याभोर ढगावर उभा रािहला.
11 करुबावर आरुढ होऊन तो उडत होता.
तो वार्यावर स्वार झाला होता.
12 परमे श्वराने दाट काळे ढग स्वत:भोवती तं ब ू सारखे वे ढून घे तले होते .
त्याने त्या दाट गडगडणार्या मे घामध्ये पाणी भरून ठे वले होते .
13 त्याचा एवढा प्रखर प्रकाश पडला की,
िनखारे धगधगू लागले .
14 परमे श्वर आकाशातून गरजला.
त्याचा आवाज सवर्तर् दुमदुमला.
15 त्याने िवजांचे बाण सोडले आिण शत्रूची दाणादाण उडाली.
परमे श्वराने िवजा पाठवल्या आिण लोक भीतीने सै रावै रा पळाले .
16 परमे श्वरा, तु झ्या धमकीच्या आवाजात तू बोललास ते व्हा तु झ्या नाकपु ड ातील सोसाट ाच्या
श्वासाने समु दर् ाचे पाणीही मागे हटले .
समु दर् ाचा तळ िदसू लागला, पृ थ्वीचा पाया उघडा पडला.
17 मला परमे श्वराने आधार िदला, वरून तो खाली आला.
मला धरून त्याने सं कटाच्या खोल पाण्यातून बाहे र काढले .
18 शत्रू मला वरचढ होता. त्यांना माझा मत्सर वाटला. शत्रू बलाढ होता.
पण परमे श्वराने मला वाचवले .
19 मी अडचणीत होतो ते व्हा शत्रूने माझ्यावर हल्ला केला.
पण परमे श्वराने मला आधार िदला.
20 परमे श्वराचा माझ्यावर लोभ आहे , म्हणून त्याने मला सोडवले .
मला त्याने सु रिक्षत स्थळी ने ले.
21 मी केले त्याचे फळ परमे श्वर मला दे ईल, कारण मी योग्य ते च केले .
मी गै र काही केले नाही, ते व्हा त्याचे चां गले फळ तो मला दे ईल.
22 कारण मी परमे श्वराचे आज्ञापालन केले . दे वािवरुध्द कोणताही अपराध मी केला नाही.
23 परमे श्वराचे िनणर्य मी ने हमी ध्यानात ठे वतो. त्याच्या िनयमांचे पालन करतो.
24 मी त्याच्याशी िनदोर्षते ने वागत असे , आिण मी
अधमार्पासून स्वत:ला अिलप्त राखले .
25 ते व्हा परमे श्वर त्याचे फळ मला दे णारच. कारण माझी वतर्णक
ू योग्य आहे .
त्याच्या दृष्टीने मी वावगे केले ले नाही. ते व्हा तो माझे भले करील.
26 एखाद्याचे आपल्यावर खरे प्रेम असे ल तर आपणही त्याची भरपाई खर्या प्रेमाने करू.
तो आपल्याशी प्रामािणक असे ल तर आपणही प्रामािणक राह.ू
27 हे परमे श्वरा, जे लोक चां गले आिण शु ध्द आचरणाचे आहे त त्यां च्याशी तूही तसाच वागतोस.
पण दुष्ट आिण कुिटलां शी तू ही कुिटलते ने वागतोस.
28 परमे श्वरा, दीनांना तू मदत करतोस, गिवर्ष्ठांना धडा िशकवतोस.
29 परमे श्वरा, तू माझा दीप आहे स.
माझ्या भोवतीचा अं धकार तू उजळवून टाकतोस.
30 परमे श्वरा, तु झ्या मदतीने च मी सै न्यावर चाल करू शकतो.
दे वाच्या मदतीने च मी शत्रूंची िभं तसु ध्दा पार करू शकतो.
31 दे वाची स ा सवर्कष आहे . परमे श्वराचे वचन कसोटीला उतरले ले आहे .
त्याच्यावर भरवसा टाकणार्या, सवार्च
ं ी तो ढाल आहे .
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परमे श्वरा खे रीज दुसरा दे व कोणता?
याच्याखे रीज भक्कम दुगर् कोण?
33 दे व माझा मजबूत दुगर् आहे .
साित्वक लोकांस तो आपल्या मागार्ने ने तो.
34 दे व मला हरणासारखे वे गाने पळण्यास मदत करतो. तो मला आत्मिवश्वास दे तो.
उच्च स्थानावर तो मला अढळ ठे वतो.
35 यु ध्दकले त तो मला तरबे ज बनवतो.
त्यामु ळे माझे बाहू भक्कम धनु ष्याने िशरसं धान करू शकतात.
36 दे वा, तूच मला वाचवले स आिण िजं कायला मदत केलीस.
शत्रूचा पाडाव करण्यात मला हात िदलास.
37 माझ्या पायां त बळ दे ,
म्हणजे मी न अडखळता ताठ चालू शकेन.
38 शत्रूंचा िन:पात होईपयर्ंत मला त्यांचा पाठलाग करायचा आहे .
त्यांचा उच्छे द 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 तु डवले गे ले.
40 दे वा, यु ध्दात तू मला वरचढ केले स.
शत्रूचा पाडाव केलास.
41 त्यांना मला पाठ दाखवायला लावले स,
म्हणून मी त्यां च्यावर वार करू शकलो.
42 शत्रू मदतीसाठी याचना करू लागले .
पण कोणीही त्यां च्या मदतीला आले नाही.
त्यांनी परमे श्वराचा धावाही केला त्याने ही त्यां च्याकडे पाठ िफरवली.
43 माझ्या शत्रूची मी खांडोळी केली.
जिमनीवरच्या धु ळीसारखा त्यांचा मी भु गा केला.
िचखल तु डवावा तसे मी त्यांना तु डवले .
44 माझ्यावर जे चाल करून आले त्यां च्यापासून तू मला सं रक्षण िदले स.
त्यां च्यावर राज्यकतार् म्हणून मला ने मले स.
ज्यांना मी कधी बिघतले नव्हते ती राष्ट् रे माझे दास झाली.
45 आता दर
ू दे शचे लोक माझे ऐकतात
जे व्हा ते माझी आज्ञा ऐकतात, तात्काळ माझा शब्द मानतात.
माझा त्यांना धाक वाटतो.
46 भीतीने ते गभर्गळीत होतात.
हे परदे शी लोक िजथे लपून बसले होते ,
ती जागा सोडू न भीतीने थरथर कापत बाहे र ये तात.
47 परमे श्वर िजवं त आहे .
माझ्या दुगार्ची मी स्तु ती करतो दे व महान आहे .
तो माझा रक्षणकतार् दुगर् आहे .
48 या दे वाने च माझ्या शत्रूंना धडा िशकवला.
लोकांस माझ्या शासनामध्ये ठे वले .
49 दे वा, तू माझे वै र्यांपासून रक्षण केले स.
मला िवरोध करणार्यांचा पाडाव करण्याचे सामथ्यर् मला िदले स.
दुष्टांपासून मला वाचवले स.
50 हे परमे श्वरा, म्हणून मी राष्ट् राराष्ट् रां मध्ये आभारपूवर्क तु झी स्तु ितस्तोत्रे गाईन.

2 शमु वेल 22:51

394

2 शमु वेल 23:17

तु झे नामसं कीतर्न करीन.
51 परमे श्वर राजाला यु ध्दात िवजयी करतो.
आपल्या अिभिषक्त राजाबद्दल परमे श्वर खरे प्रेम दाखवतो.
दावीद आिण त्याचे वं शज यांचे तो िनरं तर कल्याण करील.”

23
ही अखे रची वचने ; इशायपु त्र दावीदाचा हा सं देश दे वामु ळे ज्याला थोरवी प्राप्त
झाली त्याचा हा सं देश. याकोबाच्या दे वाचा हा अिभिषक्त राजा इस्राएलाचा मधु र स्तोत्रे
गाणारा गायक. 2 परमे श्वराचा आत्मा माझ्या माफर् त बोलला. त्याचे शब्द माझ्या मु खी होते .
3 इस्राएलचा दे व हे बोलला, इस्राएलचा दुगर् मला म्हणाला, “�� �������� ����� ����,
जो दे वािवषयी आदर बाळगून राज्य करतो. 4 तो मनु ष्य सकाळच्या प्रकाशासारखा असे ल,
िनरभ्र सकाळ असावी तसा असे ल, पावसानं तर ये णार्या उन्हासारखा असे ल. पाऊस कसा तर
ज्याच्यामु ळे जिमनीतून कोवळे गवत तरारून ये ते असा. 5 दे वाने माझे घराणे बळकट व सु रिक्षत
केले दे वाने माझ्याबरोबर एक कायमचा करार केला. तो सवर् दृष्टींनी माझ्या भल्याकरताच आहे
याची त्याने खातरजमा करून घे तली. त्याने असा मजबूत करार केला आिण आता तो त्याचा भं ग
करणार नाही. हा करार म्हणजे माझा उध्दारच होय. हा करार म्हणजे च मला हवे होते ते सवर् काही
होय. परमे श्वर माझ्या घराण्याची भरभराट करील. 6 पण दुष्ट माणसे काट ांसारखी असतात.
लोक काटा धरून ठे वत नाहीत, फेकू न दे तात. 7 त्याचा स्पशर् झाला तर लाकडी आिण पं चधातूचा
भाला टोचावा तशा वे दना होतात. होय असा मनु ष्य काट ासारखा असतो. त्यांना आगीच्या भक्षय
स्थानी टाकतील आिण ती जळू न खाक होतील.”
1 दावीदाची

1
. 11:10-47
दावीदाच्या पदरी असले ल्या वीरांची नावे अशी: योशे ब-बश्शे बेथ तखमोनी हा रथावरच्या
से वकांचा मु ख्य होता. असनी आदीनो म्हणूनही त्यास ओळखतात. त्याने एका वे ळी आठशे जणांना
ठार केले . 9 त्याच्या खालोखाल अहोही ये थील दोदय याचा मु लगा. एलाजाराने पिलष्ट ांना
आव्हान िदले त्यावे ळी दावीदाबरोबर असले ल्या तीन वीरांपैकी हा एक. ते यु ध्दाच्या तयारीने
आले , पण इस्राएल सै िनक पळू न गे ले होते . 10 थकू न अं गात त्राण रािहला नाही तोपयर्ंत
एलाजार पिलष्ट ां शी लढत रािहला. तलवारीला हात िचकटे पयर्ंत त्याने लढा चालू ठे वला.
परमे श्वराने त्या िदवशी मोठा िवजय घडवून आणला. एलाजारची यु ध्दात सरशी झाल्यावर मग
शत्रू सै िनकां च्या मृ तदे हावरच्या वस्तू गोळा करायला ते वढे ते लोक ितथे आले . 11 हरार ये थील
आगे याचा मु लगा शम्मा हा ही होता. पिलष्टी चालून आले ते व्हा एका कडधान्याच्या शे तात हे
यु ध्द झाले . लोकांनी पिलष्ट ां समोरून पळ काढला. 12 पण शम्मा शे ताच्या ऐन मध्यावर उभा
रािहला आिण त्याने एकट ाने त्यांना तोंड िदले . त्याने पिलष्ट ांचा पराभव केला. परमे श्वराने
इस्राएलाला त्यािदवशी मोठा िवजय िमळवून िदला. 13 दावीद एकदा अदुल्लामच्या गु हे त होता
आिण पिलष्टी सै न्याचा तळ खाली रे फाईच्या खोर्यात होता. त्यावे ळी तीस शूरांपैकी ितघे जण
दावीदाकडे जायला म्हणून सरळ गु हे पयर्ंत अक्षरश: सरपटत गे ले. 14 नं तर एकदा दावीद गडावर
असताना पिलष्ट ांची टोळी बे थलहे म ये थे होती. 15 दावीद आपल्या गावाचे पाणी िपण्यासाठी
व्याकुळ झाला तो म्हणाला, बे थले हेमच्या वे शीजवळच्या िविहरीतले पाणी मला कुणी आणून िदले
तर िकती बरे होईल. 16 पण या तीन शूरांनी पिलष्ट ां च्या ठाण्यातून धाडसाने तोंड दे त मागर्
काढला आिण बे थलहे मच्या वे शीजवळच्या िविहरीतले पाणी काढून दावीदाला प्यायला आणून
िदले . दावीदाने ते प्यायचे नाकारले . त्याने ते परमे श्वरास अपर्ण म्हणून जिमनीवर ओतून िदले .
17 दावीद म्हणाला, “���������, हे पाणी मी कसे िपऊ? हे पाणी मी प्यायलो तर ज्यांनी आपले
8

2 शमु वेल 23:18

395

2 शमु वेल 24:10

प्राण माझ्यासाठी धोक्यात घातले त्यांचे रक्तच मी प्राशन केल्यासारखे होईल.” ������ ��
�� ���� ������ ����. त्या तीन शूर वीरांनी यासारखी अने क धाडसे केली. 18 सरुवे चा
मु लगा यवाब याचा भाऊ म्हणजे अबीशय. अबीशय या तीन वीरांचा नायक होता. आपल्या
भाल्याने त्याने तीनशे शत्रू सै िनकांना ठार केले . आिण त्या ितघांमध्ये नाव िमळवले . 19 त्या
ितघांमध्ये तो सवार्िधक प्रिसद्ध होता. त्यांचा तो नायकही होता. पण तो पिहल्या ितघां च्यापै की
नव्हता. 20 यहोयादा याचा मु लगा बनाया हाही एक होता. तो एका पराक् रमी मनु ष्याचा पु त्र
होता. तो कबसे ल इथून आले ला होता. बनायाने बरे च पराक् रम गाजवले मवाबमधील अरीएलच्या
दोन मु लांना त्याने मारले . एकदा बफर् पडत असताना त्याने गु हे त िशरून िसं ह मारला. 21 एका
िधप्पाड िमसरी मनु ष्यासही त्याने मारले . या िमसरी मनु ष्याच्या हातात भाला होता तर बनायाच्या
हातात फक्त काठी. बनायाने त्याचा भाला िहसकावून घे तला आिण त्याच्याच भाल्याने त्या िमसरी
मनु ष्याचा जीव घे तला. 22 बनायाने अशी बरीच कृत्ये केली त्याने ही या ितघां इतकाच नावलौिकक
िमळवला. 23 तो तीस वीरां च्या तीस वीर-दावीदाच्या अितशय शूर सै िनकांचा गट म्हणजे हे
लोक होत. यापे क्षा तो अिधक प्रिसद्ध होता. पण तरी पिहल्या ितघां च्या पदाला तो पोचला
नाही. दावीदाने त्यास आपल्या अं गरक्षकांचा प्रमु ख म्हणून ने मले . 24 यवाबाचा भाऊ असाएल
हा त्या ितसातला एक होता. बाकीच्या वीरांची नावे पु ढीलप्रमाणे :बे थलहे ममधील दोदो याचा
मु लगा एलहानान, 25 शम्मा हरोदी, अलीका हरोदी, 26 हे लस पलती, इक्केश तकोई याचा मु लगा
ईरा, 27 अबीये जर अनाथोथी, मबु न्नय हश
ू ाथी, 28 सलमोन अहोही, महरय नटोफाथी, 29 बाना
नटोफाथी याचा मु लगा हे लेब, बन्यामीनच्या वं शातील, िगबामधला रीबय याचा मु लगा इ य,
30 बनाया िपराथोनी, गाश झर्याजवळचा िहद्दय, 31 अबी-अलबोन अबार्थी, अजमावे थ बरहम
ू ी,
32 अलीहाबा शालबोनी, याशे न घराण्यातला योनाथान, 33 शम्मा हारारी, शारार अरारी याचा
मु लगा अहीयाम, 34 माकाथीचा मु लगा अहसबय याचा मु लगा अलीफले ट, अिहथोफेल िगलोनी
याचा मु लगा अलीयम, 35 हे सर् ी कमली, पारय अबीर् 36 सोबा मधील नाथोन याचा मु लगा इगाल,
बानी यादी, 37 से लक अम्मोनी, सरुवे चा मु लगा यवाब याचा शस्त्रवाहक नहरय बै रोथी, 38 ईरा
इथ्री, गारे ब इथ्री, 39 उरीया िह ी, असे एकंदर सदतीस.

24
1
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परमे श्वराचा पु न्हा एकदा कोप झाला. आिण त्याने दावीदाला इस्राएलां िवरुध्द
चे तवले . दावीद म्हणाला, “��� ������� ��� ����� ����� ������� ���.” 2 राजा
दावीद से नापती यवाबाला म्हणाला, “�������� ���-शे बापयर्ंत इस्राएलच्या झाडू न सवर्
वं शातील लोकांची मोजदाद करा, म्हणजे मग मला लोकसं ख्या िकती आहे ते कळे ल.” 3 पण यवाब
राजाला म्हणाला, “���� ��� ������ ���� ��� �������� ������� �������
���. तु म्हास हे सवर् पाहायला िमळो पण तु म्हास असे का करावे से वाटते ?” 4 पण राजा दावीदाचे
शब्द यवाबाच्या शब्दांपेक्षा प्रभावी ठरले . आिण त्यांनी यवाबाला आिण इतर सै न्यािधकार्यांना
इस्राएल प्रजे ची मोजदाद करण्यास सां िगतले . ते व्हा ते सवर् या कामाला लागले . 5 यादन
ओलांडून त्यांनी अरोएर ये थे तळ िदला. ही जागा नगराच्या उजवीकडे होती. (नगर याजे रच्या
वाटे वर, गादच्या खोर्याच्या मध्यावर आहे .) 6 ते थन
ू ते िगलादला आिण पु ढे तहतीम होदशी
या प्रदे शात गे ले. दान्यान आिण ितथून वळसा घे ऊन सीदोन ये थे गे ले. 7 सोर (तायर) हा गड
आिण िहव्वी व कनानी यांची नगरे इकडे ते गे ले. ते थन
ू यहद
ू ा दे शाच्या दिक्षण िदशे ला बै रशे बा इथपयर्ंत गे ले. 8 सगळा दे श पालथा घालून ते नऊ मिहने वीस िदवसानी यरूशले म ये थे
पोहोचले . 9 यवाबाने प्रजे च्या मोजदादीची यादी राजाला िदली. इस्राएलमध्ये तलवारधारी पु रुष
आठ लक्ष होते . यहद
ू ात ही सं ख्या पाच लक्ष होती. 10 हे काम पार पाडल्यावर मात्र दावीदाला
1 इस्राएलवर
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मनोमन लाज वाटली. तो परमे श्वरास म्हणाला, “����������� �� ���� ��� ���� ���.
या माझ्या अपराधाबद्दल मला क्षमा कर. माझा हा मोठाच मूखर्पणा झाला आहे . 11 दावीद
सकाळी उठला, ते व्हा दावीदाचा सं देष्टा गाद याला परमे श्वराची वाणी प्रकट झाली.” 12 परमे श्वर
त्यास म्हणाला, “�������� ���� ����, परमे श्वर म्हणतो, तु झ्यापु ढे मी तीन गोष्टी ठे वतो
त्यापै की एकीची िनवड कर.” 13 गादने दावीदाकडे ये ऊन त्यास हे सवर् सां िगतले . तो दावीदाला
म्हणाला, “���������� ����� ���� ��. तु झ्या दे शात सात *वष दुष्काळ पडावा, िकंवा
शत्रूंनी तीन मिहने तु झा पाठलाग करावा, की तीन िदवस रोगराई पसरावी? िवचार कर आिण मी
परमे श्वरास काय सां गावे ते सां ग.” 14 दावीद गादला म्हणाला, “�� ����� ������ ��� ���!
पण परमे श्वर दयाळू आहे . परमे श्वरच मला िशक्षा दे वो लोकां च्या हाती मी पडू नये .” 15 ते व्हा
परमे श्वराने इस्राएलवर रोगराई ओढवू िदली. सकाळी ितची सु रुवात होऊन ने मले ल्या काळपयर्ंत
ती रािहली. दानपासून बै र-शे बापयर्ंत स र हजार माणसे मृ त्यु मु खी पडली. 16 यरूशले मेच्या
ू ाचा हात उं चावला. पण झाल्या गोष्टीबद्दल परमे श्वरास फार वाईट वाटले .
सं हारासाठी दे वदत
ू ाला परमे श्वर म्हणाला, “��� ���� ���� ��� ���� ��.”
लोकांचा सं हार करणार्या दे वदत
������ �� ������ ����� ����� ������ �������� ����. 17 लोकांस मारणार्या
ू ाला दावीदाने पािहले . दावीद परमे श्वरास म्हणाला, “���� ����� ������ �����
दे वदत
��� ���� ���. पण हे लोक में ढरांसारखे माझ्या मागून आले . त्यांचे काहीच चु कले नाही.
ते व्हा तू मला आिण माझ्या कुटु ं िबयांना िशक्षा कर.” 18 त्या िदवशी गाद दावीदाकडे आला.
तो म्हणाला, “����� ��������� ������� ������������������� �� ����
����.” 19 दावीदाने मग परमे श्वराच्या इच्छे नु सार गादच्या म्हणण्याप्रमाणे केले . तो अरवनाला
भे टायला गे ला. 20 अरवनाने राजाला आिण त्याच्या से वकांना ये ताना पािहले . त्याने पु ढे होऊन
जिमनीपयर्ंत लवून नमस्कार केला. 21 अरवना म्हणाला, “���� ������ �� ��� ��� ����?
दावीद म्हणाला, तु झे खळे िवकत घ्यायला. म्हणजे मग मी परमे श्वरा िप्रत्यथर् इथे एक वे दी
बां धीन. मग रोगराई सं पुष्टात ये ईल.” 22 अरवना म्हणाला, “��������� ����� ���� ��
����� ���������� ������. होमबलीसाठी हे बै ल आहे त. इं धनासाठी मळणीची औते
आिण बै लांचे सामान आहे . 23 अरवना महाराज, हवे ते मी तु म्हास दे ईन, महराजां वर परमे श्वराची
मजीर् असावी. अशीही कामना त्याने पु ढे व्यक्त केली.” 24 पण राजा अरवनाला म्हणाला नाही,
“���� �� ��� ������, मी ही जमीन िवकतच घे णार आहे फुकटात िमळाले ले मी होमबली
म्हणून परमे श्वर दे वाला अपर्ण करणार नाही.” ������ �������� ��� ��� ��� ������
����� ����� ���� ���� �����. 25 मग ते थे परमे श्वराप्रीत्यथर् वे दी बां धली, होमबली
आिण शां त्यपर्णे केली. परमे श्वराने त्याची प्राथर्ना ऐकली. इस्राएलवरील रोगराई परमे श्वराने
सं पुष्टात आणली.
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The First Book of the

Kings
1 राजे

कोणीही 1 राजे च्या ले खकांना ओळखत नाही, काही टीका कारांनी सं भाव्य ले खक म्हणून एज्रा,
यहे ज्केल आिण ियमर्या यांना सु चिवले आहे . कारण सं पण
ू र् कायार्मध्ये चारशे पेक्षा अिधक वषार्ंमधील
कालावधींचा समावे श होतो, कारण अने क स्त्रोत सामग्रीचा वापर नोंदी तयार करण्यासाठी केला
जात असे . सािहित्यक शै ली, पु स्तके इत्यादीसारख्या काही सूचना, आिण एकािधक सं कलक िकंवा
ले खकां ऐवजी एकच सं कलक िकंवा ले खकांकडे सामग्रीचा वापर केले ला भाग.
साधारण इ. पू. 590 - 538.
हे पिहले मं िदर उभे असताना िलिहले होते (1 राजे 8:8).
इस्त्राएलाचे लोक तसे च पिवत्र शास्त्राचे सवर् वाचक.
हे पु स्तक 1 आिण 2 शमु वेल यां च्या मागोमाग ये णार्या भागावर आहे आिण दािवदाच्या
मृ त्यूनंतर शलमोनाची स्थापना झाल्यानं तर त्याचे राज्य सु रू होते . कथे चा आरं भ एका सं युक्त
राज्यापासून होते , परं तु एक राज्य दोन राष्ट् रामध्ये िवभागले ले असते ज्याला यहद
ू ा आिण
इस्राएल म्हणून ओळखले जाते . 1 आिण 2 राजे िहब्रू पिवत्र शास्त्रामध्ये एका पु स्तकात
एकित्रत केले आहे त.
फाटाफू ट (ऐक्यभं ग)
रूपरे षा
1. शलमोनाचे राज्य — 1:1-11:43
2. राज्याचे िवभाजन — 12:1-16:34
3. एलीया आिण अहाब — 17:1-22:53
1 आता राजा दावीद म्हातारा होऊन उतारवयात पोहोंचला होता. त्यांनी त्याच्यावर िकतीही
पांघरुणे घातली तरी त्यास ऊब ये ईना. 2 म्हणून त्याचे से वक त्यास म्हणाले , “��� ������
������������� ����� ���� ������ ������. अशासाठी की ितने राजाची से वा
करावी आिण काळजी घ्यावी. आपल्या प्रभूराजाला ऊब यावी म्हणून ती तु झ्या उराशी िनजे ल.”
3 आिण से वकांनी या कामासाठी इस्राएलामध्ये सु ं दर तरुण कन्यांचा शोध सु रु केला. ते व्हा
त्यांना शु नेम या नगरात अबीशग नावाची कन्या सापडली. त्यांनी ितला राजाकडे आणले . 4 ती
अितशय दे खणी होती. ितने अितशय काळजीपूवर्क राजाची शु शरू
् षा केली. असे असले तरी राजाने
ितच्याशी लैं िगक सं बंध ठे वले नाहीत.

ते व्हा हग्गीथ्थे चा पु त्र अदोनीया स्वत:ला उं च करून म्हणाला, “�� ���� ����.”
������ ����:समोर रथ, घोडे तयार केले आिण रथापु ढे धावायला पन्नास माणसे ठे वली.
6 “�� ��� �� �����?”
��� ������ �������� ����� ��� ���������
������, िशवाय अदोनीया हा िदसायलाही सुं दर होता, अबशालोमानं तर त्याचा जन्म झाला
होता. 7 सरूवे चा पु त्र यवाब आिण याजक अब्याथार यां च्याशी अदोनीयाने बोलणे केले . त्यांनी
5
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अदोनीयाला अनु सरून त्यास सहाय्य केले .
पण सादोक याजक, यहोयादाचा पु त्र बनाया,
नाथान सं देष्टा, िशमी रे ई आिण दािवदाच्या पदरी असले ले वीर, ह्यानी अदोनीयाला अनु सरले
नाही. 9 एन-रोगे लजवळ जोहे लेथ खडकापाशी अदोनीयाने में ढरे , गु रे , पु ष्ट वासरे कापले व आपले
भाऊ, राजाची मु ले आिण यहद
ू ातील सवर् लोकांस, जे राजाचे चाकर होते त्यांना बोलावले . 10 पण
राजाचे खास शूर वीर, आपला भाऊ शलमोन, बनाया आिण सं देष्टा नाथान यांना त्याने बोलावले
नाही. 11 ते व्हा शलमोनाची आई बथशे बा िहच्याशी नाथान बोलला, “��������� �����
������� �� ���� ����, आिण आपले स्वामी दावीद यांना त्याचा प ासु द्धा नाही, असे
तु झ्या कानावर आले नाही काय?” 12 तर आता चल मी तु ला सल्ला दे तो, अशािरतीने तू आपला
जीव व तु झा मु लगा शलमोन याचा जीव वाचवशील. 13 तर आता तू दावीद राजा कडे जा आिण
त्यास म्हण की, माझ्या स्वामी तु म्ही मला वचन िदले नाही काय? “���� ���� ����� �����
���������� ����� ����, आिण तोच माझ्या राजासनावर बसे ल?” �� �� ������� ��
����� ���� ���? 14 “���� ������ ����� ������� ������� �� ���� ���� �
������ �������� ������ ����� ����.” 15 ते व्हा राजाला भे टायला बथशे बा त्याच्या
खोलीत गे ली राजा फारच थकला होता, शु नेमची अबीशग राजाची से वा करत होती. 16 बथशे बाने
राजाला लवून अिभवादन केले . राजा म्हणाला, “���� ��� ����� ���.” 17 ती त्यास
म्हणाली, “������, तु म्ही आपल्या परमे श्वर दे वासमक्ष मला वचन िदले आहे की, माझ्यानं तर
शलमोन राजा होईल व तोच या राजासनावर बसे ल असे तु म्ही म्हणाला आहात. 18 तर आता
पाहा, अदोनीया राजा झाला आहे , आिण तु म्ही माझे स्वामी महाराज, तु म्हास याची मािहतीही
नाही का? 19 त्याने तर अने क गु रे आिण पु ष्ट पशू, उ म में ढरे कापून शां त्यपर्णाचा यज्ञ केला
आहे , त्याने सवार्न
ं ा आमं ित्रत केले आहे . तु मची मु ले, याजक अब्याथार, से नापती यवाब यांना
त्याने बोलावले आहे . पण तु मचा से वक शलमोन याला मात्र बोलावणे पाठवले नाही. 20 महाराज,
आता सवर् इस्राएल लोकांचे तु मच्याकडे लक्ष लागले आहे . स्वत:नं तर तु म्ही कोणाला राजा म्हणून
घोिषत करता याची ते वाट बघत आहे त. 21 नाहीतर माझे स्वामी राजे आपल्या वाडविडलांसारखे
झोपल्यावर, मी आिण शलमोन लोकां च्या दृष्टीने गु न्हे गार ठरु.” 22 बथशे बा हे राजाशी बोलत
असतानाच, नाथान सं देष्टा राजाला भे टायला आला. 23 राजाच्या से वकांनी त्यास सां िगतले ,
“������ ����� �������� �������� ���� ���” � ���� ���� ������� ����.
24 मग नाथान म्हणाला, “������, तु मच्यानं तर अदोनीया राज्यावर ये णार असे तु म्ही घोिषत
केले काय? आिण तो तु मच्या राजासनावर बसे ल असे तु म्ही ठरवले आहे काय?” 25 कारण आजच
त्याने खाली जाऊन गु रे , पु ष्ट पशू, में ढरे कापून शां त्यपर्णाचा यज्ञ केला आहे तु मचे पु त्र, से नापती,
व अब्याथार याजक यांना त्याचे आमं तर् ण आहे . ते सगळे आ ा त्याच्याबरोबर खाण्यािपण्यात
दं ग आहे त, “���� ������� ������ ����” ������ ����� ��� ����. 26 पण मी,
सादोक याजक यहोयादाचा पु त्र बनाया आिण तु मचा से वक शलमोन यांना मात्र त्याने बोलावले ले
नाही. 27 माझे स्वामी, राजा आपल्याकडू न हे आम्हाला न सां गता झाले का? यानं तर राजासनावर
कोण बसे ल? हे तु झ्या से वकांना कळव.
8

1

. 29:22-25
ते व्हा राजा दावीद म्हणाला, “�������� ������ ��������� �����”
����������� ������ �������� ����� ��� ������. 29 मग राजाने शपथपूवर्क
वचन िदले : “�������� ������ ����������� ��� ���� �������� ������
���. दे वाला स्मरुन मी हे वचन दे तो. 30 पूवीर् मी जे वचन तु ला िदले त्याप्रमाणे मी आज करणार
आहे . इस्राएलाच्या परमे श्वर दे वाने हे वचन द्यायचे मला सामथ्यर् िदले , त्याप्रमाणे मी कबूल
करतो की माझ्यानं तर तु झा पु त्र शलमोन राज्य करील, या राजासनावर माझ्यानं तर तो आरुढ
होईल. आजच हे मी पूणर् करील.” 31 बथशे बाने हे ऐकू न राजाला लवून वं दन केले व म्हणाली,
“���� ��������� ����� ������ ����.” 32 मग दावीद राजा म्हणाला, “�����
28
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�� ����, नाथान सं देष्टा आिण यहोयादाचा पु त्र बनाया यांना ये थे बोलावून घ्या” ������
�� ������ �������� ������ ���. 33 राजा त्यांना म्हणाला, माझ्या अिधकार्यांना
सोबत घ्या. माझा पु त्र शलमोन याला माझ्या स्वत:च्या खे चरावर बसवून खाली गीहोनाकडे
जा. 34 ते थे सादोक याजक आिण नाथान सं देष्टा यांनी त्यास इस्राएलचा राजा म्हणून अिभषे क
करावा. रणिशं ग फुंकू न जाहीर करावे की “����� ���� ������ ���.” 35 मग त्यास घे ऊन
माझ्याकडे या. तो या राजासनावर बसे ल आिण राजा म्हणून माझी जागा घे ईल. इस्राएल
आिण यहद
ू ाचा अिधकारी व्हावा म्हणून मी शलमोनला िनवडले आहे . 36 यहोयादाचा पु त्र बनाया
राजाला म्हणाला, “����! परमे श्वर, माझ्या स्वामीचा दे व याला मान्यता दे वो. 37 महाराज,
जसा परमे श्वर आपल्याबरोबर होता. तोच परमे श्वर तसाच शलमोनाच्याही बरोबर राहील, आिण
राजा शलमोनच्या राज्याची भरभराट करो आिण माझे स्वामी, दावीद आपल्यापे क्षा त्याचे राजासन
महान करो.” 38 सादोक याजक, नाथान भिवष्यवादी, यहोयादाचा पु त्र बनाया आिण राजाचे
से वक करे थी व पले थी यांनी खाली जाउन राजा दािवदाच्या सां गण्याप्रमाणे केले . दािवदाच्या
खे चरावर शलमोनाला बसवून ते गीहोन ये थे गे ले. 39 सादोक याजकाने पिवत्र मं डपातून ते ल
आणले . आिण त्या ते लाने शलमोनाच्या मस्तकावर अिभषे क केला. त्यांनी कणार् फुंकला आिण
सवार्न
ं ी “����� ���� ������ ����” ��� ��� ������� ����. 40 मग शलमोनाबरोबर
सवर्जण नगरात आले . ये ताना ते पावा वाजवत आले . लोकांस उत्साहाचे , आनं दाचे भरते आले
होते . त्यां च्या जल्लोषाने धरणी कंप पावली. 41 हे चालले ले असताना इकडे अदोनीया आिण
त्याची पाहुणे मं डळी यांचे भोजन आटपत आले ले होते . त्यांनी हा कण्यार्च
ं ा आवाज ऐकला.
यवाबाने िवचारले , “�� ���� ����? नगरात काय चालले आहे ?” 42 यवाबाचे बोलणे सं पत
नाही तोच अब्याथार याजकाचा पु त्र योनाथान ितथे आला. अदोनीया त्यास म्हणाला, “��
�� ��� ������ ����. ते व्हा माझ्यासाठी तू चां गलीच बातमी आणली असशील.” 43 पण
योनाथानाने अदोनीयाला उ र दे ऊन म्हणाला, “���� ������, दावीद याने शलमोनाला राजा
केले आहे .” 44 दािवदाने सादोक याजक, नाथान सं देष्टा, यहोयादाचा पु त्र बनाया, करे थी आिण
पले थी आपले से वक यांना शलमोनाबरोबर पाठवले . त्यांनी शलमोनाला राजाच्या खे चरावर बसवले .
45 मग सादोक याजक आिण नाथान सं देष्टा यांनी गीहोन ये थे शलमोन राजाला अिभषे क केला.
यानं तर ते सवर्जण आनं दाने नगरात परतले , नगरातील लोक त्यामु ळे फार आनं दात आहे त. हा
जल्लोष त्यांचाच आहे . 46 शलमोन आता राज्याचा राजासनावर बसला आहे . 47 राजाचा से वकवगर्
स्वामी दावीद राजाला आशीवार्द दे त आहे . ते म्हणत आहे त, राजा दावीद थोर आहे . शलमोन
त्याच्यापे क्षा थोर व्हावा अशी दे वाजवळ आमची प्राथर्ना आहे दे व शलमोनाचे नाव तु मच्यापे क्षाही
कीितर्वंत करो. त्याचे राजासन तु झ्या राजासनापे क्षाही थोर होवो. ते व्हा पलं गावरूनच वाकू न
राजा अिभवादन करत होता. 48 आिण राजा म्हणाला, “������������ �������� ���
���� ���. परमे श्वराने माझ्या डोळ्यादे खत एका व्यक्तीला माझ्या राजासनावर बसवले
आहे .” 49 हे ऐकू न अदोनीयाची आमं ित्रत पाहुणे मं डळी घाबरली आिण त्यांनी ते थन
ू पळ
काढला. 50 अदोनीया शलमोनाला घाबरला, व जावून तो वे दीपाशी गे ला आिण वे दीचे दोन्ही
िशं गे पकडू न बसला. 51 कोणीतरी शलमोनाला सां िगतले , “������� ������� ��������
������ ������ ������ ����� ���� ���� ���. तो ितथून हलायला तयार नाही
शलमोन राजाने मला तलवारीने मारणार नाही याचे अिभवचन द्यावे असे तो म्हणत आहे .”
52 ते व्हा शलमोन म्हणाला, “�� ��� ������ �������� ��������� ����� ����
�� �������� ������� ��� ����� ����. पण त्याच्यात दुष्टता िदसली तर तो मरण
पावे ल.” 53 मग राजा शलमोनाने अदोनीयाकडे आपल्या मनु ष्यांना पाठवले , ते त्यास राजाकडे
घे ऊन आले . अदोनीयाने राजा शलमोनाला वाकू न अिभवादन केले . “�������� ����� ���
��� ������� ��������.”
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1 दािवदाचा मरणकाळ जवळ ये ऊन ठे पला होता. ते व्हा त्याने शलमोनाला आज्ञा दे ऊन
सां िगतले , 2 “��� �� ������� ����������� ����� ���. तर तू िहमं त धर, खं बीर,
जबाबदार पु रुष हो. 3 आता परमे श्वर दे वाच्या सवर् आज्ञांचे काळजीपूवर्क पालन कर त्याच्या
मागार्ने जा, परमे श्वराच्या सवर् आज्ञा, िनयम, कराराचे आदे श, व िनणर्य काटे कोरपणे मोशे च्या
िनयमशास्त्रात िलिहल्याप्रमाणे पाळ. त्यामु ळे तू िजथे जाशील ितथे , व जे कायर् हातात घे शील
त्यामध्ये यशस्वी होशील. 4 तू परमे श्वराचे म्हणणे ऐकल्याने तो ही मला िदले ली वचने पाळील, जर
मी सां िगतले ल्या मागार्ने मनापासून आिण प्रामािणकपणाने , तु झे पु त्र चालले , तर इस्राएलाच्या
राजासनावरून तु झ्या वं शातला पु रुष खु ं टणार नाही. 5 सरुवे चा पु त्र यवाब याने माझ्याशी काय
केले ते लक्षात आहे ना? त्याने इस्राएल सै न्याच्या दोन से नापतींना, ने राचा पु त्र अबने र आिण
ये थेरचा पु त्र अमासा यांना ठार केले आिण मु ख्य म्हणजे , शांतते च्या काळात त्याने हा रक्तपात
केला आहे व त्याची तलवार खोचायचा कमरबं द आिण त्याच्या पायातले सै िनकी जोडे त्यां च्या
रक्ताने रक्ताळले ले आहे त. 6 तु झ्याजवळ असले ल्या ज्ञानाने यवाबाबरोबर, जसे तु ला योग्य वाटे ल
तसा तू वाग व त्याचे िपकले ले केस शांतीने कबरे त उतरू दे ऊ नको. 7 िगलादाच्या बिजर्ल्ल्य याच्या
मु लां वर दया असू दे . त्यां च्याशी सख्य ठे व आिण तु झ्या पं गतीला त्यांना बसू दे . तु झा भाऊ
अबशालोम याच्यापासून मी पळ काढला ते व्हा त्यांनीच मला मदत केली. 8 गे राचा पु त्र िशमी
तु झ्याजवळ आहे हे लक्षात ठे व, तो बहरू ीम मधला बन्यािमनी आहे . मी महनाईमासला पळ काढला
ते व्हा त्याने माझ्यािवषयी फार वाईट शापाचे उद्गगार काढले . पु ढे तो मला यादन नदीजवळ
भे टायला आला. त्यास मी परमे श्वरासमक्ष वचन िदले की, मी तु ला तलवारीने ठार करणार नाही.
9 पण आता त्यास तू िनदोर्ष समजू नकोस. तू सु ज्ञ मनु ष्य आहे स, त्यास काय करायचे ते तु ला
समजते . त्या िपकले ल्या केसाच्या म्हातार्याला रक्ताचे स्नान घालून कबरे त पाठव.”

1

. 3:4; 29:26-28
मग दावीद मरण पावला. त्याच्या पु वर्जांसारखे दावीद नगरात त्याचे दफन झाले .
11 हे बर
् ोनवर सात वषर् आिण यरूशले म ये थे ते हतीस वषर् असे एकंदर चाळीस वष दािवदाने
इस्राएलावर राज्य केले . 12 आता शलमोन आपल्या विडलां च्या दािवदाच्या राजासनावर बसला.
व त्याची स ा बळकटीने स्थापन झाली.
10

13 यानं तर हग्गीथे चा पु त्र अदोनीया शलमोनाची आई बथशे बा िहच्याकडे गे ला. बथशे बाने
त्यास िवचारले , “�� ������� ��� ���� ��?” ������� �������, हो, “�� ������
��� ���.” 14 “��� ��������� ���� ������� ���.” ������ �������, “��
���.” 15 अदोनीया म्हणाला, “�� ��� ��� ���� ��, हे राज्य माझे होते . तु म्हास हे माहीत
आहे . मी राजा आहे अशीच इस्राएलाच्या सवर् लोकांची भावना होती. पण पु ढे सगळे बदलले .
आता माझा भाऊ गादीवर आहे . परमे श्वराने च त्याची िनवड केली आहे . 16 आता माझे एक
मागणे आहे . कृपाकरून नाही म्हणू नकोस” �������� “���� ��� ���?” ��� �������.
17 अदोनीया म्हणाला, “���� ����� ���� ���� ������� ����, तू सां गशील ते काहीही
करील ते व्हा शु नेममधल्या त्या अबीशग नावाच्या तरुणीशी मला लग्र करायची सं मती हवी
आहे .” 18 बथशे बा म्हणाली, “��� ���, मी राजाशी बोलते .” 19 मग बथशे बा राजा शलमोनाकडे
अदोनीयाच्या वतीने बोलण्यास गे ली. ितला पािहल्यावर तो उठू न उभा रािहला. मग ितला
वं दन करून तो राजासनावर बसला. से वकांना सां गन
ू त्याने आईसाठी दुसरे राजासन आणवले . ती
त्याच्या उजव्या हाताला बसली. 20 नं तर बथशे बा त्यास म्हणाली, “��� �� ������ ������
��������� ������ ���. कृपाकरून नाही म्हणून नकोस” ���� �������, “��, तु ला
काय हवे ते माग मी नकार दे णार नाही.” 21 ती म्हणाली, “���� ��� ������� ����
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��������� �������� ���� ��� ��.”
राजा शलमोन आपल्या आईला म्हणाला,
“����������� ���� ��������� �������� ����� ����� �����? त्याच्यासाठी
राज्यदे खील का मागत नाहीस, तो माझा मोठा भाऊ आहे म्हणून आिण याजक अब्याथार आिण
यवाब, सरुवे चा यां च्यासाठी दे खील राज्य माग.” 23 मग परमे श्वराची शपथ घे ऊन शलमोन राजा
म्हणाला, “��������� �� ����� ���� ������ ������ ���� ���� ���; तसे न
घडले तर परमे श्वर तसे च त्यापे क्षा अिधक माझे करो. 24 इस्राएलचा राजा म्हणून परमे श्वराने
माझी िनवड केली आहे . माझे विडल दावीद यां च्या गादीवर त्याने मला बसवले आहे . आपण
िदले ला शब्द पाळू न राज्याची स ा परमे श्वराने आमच्या घराण्यात ठे वली आहे . ते व्हा आता त्याची
शपथ घे ऊन सां गतो की अदोनीयाला आज मृ त्यु दं ड होईल.” 25 राजा शलमोनाने यहोयादाचा
पु त्र बनायाला आज्ञा िदली; आिण बनायाने बाहे र जाऊन अदोनीयाला ठार केले . 26 मग
राजा शलमोन अब्याथार याजकाला म्हणाला, “������ �� ������� ��� �� ������
������� ������ ��� �� ���� ��� ����. माझ्या विडल दावीदाबरोबर मागर्क्रमण
करतांना परमे श्वराचा पिवत्र कराराचा कोश उचलून न्यायला तू मदत केलीस म्हणून तु ला मी
यावे ळी िजवे मारत नाही. िशवाय त्यां च्या कठीण काळातही तू दािवदाला साथ िदली आहे स”
27 िशलो ये थील याजक एली आिण त्याचे कुटु ं ब यां च्यािवषयी दे वाने असे च सां िगतले होते परमे श्वर
जे बोलला ते पूणर् व्हावे म्हणून, परमे श्वराच्या याजक पदावरून शलमोनाने अब्याथार याजकाला
काढून टाकले . 28 ही बातमी यवाबाच्या कानावर गे ल्यावर तो भयभीत झाला. त्याने अबशालोमला
न दे ता अदोनीयाला पिठं बा िदला होता. म्हणून तो त्वरीत परमे श्वराच्या पिवत्र मं डपात गे ला
आिण वे दीची िशं गे घट् ट धरुन बसला. 29 “������� ���� �� ������������� ������
�������� ���” �� ���� �������� ��������. ते व्हा शलमोनाने यहोयादाचा पु त्र,
बनाया यास पाठवले , तो त्यास म्हणाला, “��, त्याच्यावर हल्ला कर.” 30 बनाया परमे श्वराच्या
पिवत्र मं डपात जाऊन यवाबाला म्हणाला, “����� ����� �� �� ������ �����
���.” �� ���� ������� “�� ����� ����.” ������ ������� �������
���� ����� �� �������� ���� ������ �� ��������� ����. 31 ते व्हा राजाने
बनायाला हुकुम केला, “�� ������ ��� �� ����� ����� ��� ��, मग त्याचे दफन कर.
म्हणजे मग आमच्या घराण्यावरचा यवाबाचा कलं क पु सला जाईल. यवाबाने िनरपराधांची हत्या
केली तो हा कलं क होय. 32 त्याने केले ला रक्तपात परमे श्वर त्याच्याच िशरी उलटवील, माझे
विडल दावीद यास नकळत ने राचा पु त्र अबने र आिण ये थेरचा पु त्र अमासा या आपल्यापे क्षा
न्यायी व चां गल्या अशा दोन मनु ष्यांना त्याने तलवारीने मारले होते . अबने र इस्राएल सै न्याचा
से नापती तर अमासा यहद
ू ा सै न्याचा से नापती होता. 33 त्यांचा रक्तपात यवाबाच्या िशरी त्याच्या
सं ततीच्या िशरी उलटवून सवर्दा राहील. पण दावीद, त्यांचे वं शज, त्याच्या घराण्यातील राजे
आिण त्याचे राज्य यांना परमे श्वराच्या कृपे ने िनरं तर शांतता लाभे ल.” 34 ते व्हा यहोयादाचा
पु त्र बनाया याने यवाबाला ठार केले व वाळवं टातील त्याच्या घराजवळ त्याचे दफन करण्यात
आले . 35 यवाबाच्या जागी राजा शलमोनाने यहोयादाचा पु त्र बनायाची से नापती म्हणून ने मणूक
केली आिण अब्याथाराच्या जागी मु ख्य याजक म्हणून सादोकाची केली. 36 मग राजाने िशमीला
बोलावणे पाठवले . त्यास सां िगतले , “��� ������������� ����:साठी घर बां धन
ू राहा.
हे नगर सोडू नको. 37 हे नगर सोडू न िकद्रोन झर्यापलीकडे गे लास तर त्या गु न्ह्याबद्दल तु ला
जीव गमवावा लागे ल. व तु झे रक्त तु झ्या माथी असे ल.” 38 ते व्हा िशमी राजाला म्हणाला, “���
���, महाराज मी तु मचा दास तु मच्या सागं ण्याप्रमाणे करील,” �� ���� ��������������
������ ���� ������. 39 पण तीन वषार्न
ं ं तर िशमीचे दोन नोकर पळू न गे ले. “���� ����
��� ������, पु त्र आखीश याच्याकडे ते गे ले, आपले चाकर गथ ये थे असल्याचे िशमीला
कोणीतरी कळवले .” 40 ते व्हा िशमीने आपल्या गाढवावर खोगीर चढवले आिण तो गथ ये थे आखीश
राजाकडे आपले नोकर शोधायला िनघाला. ितथे ते िमळाल्यावर त्यांना त्याने परत घरी आणले .
41 िशमी यरूशले मेहन
ू गथला जाऊन आल्याचे कोणीतरी शलमोनाला सां िगतले . 42 ते व्हा राजाने
22
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िशमीला बोलावून घे तले . शलमोन त्यास म्हणाला, “������� ������ �� ���� �� ����
�� �� ���� ����������� ��� ���� �������� ���� ��? तू हे गाव सोडू न इतरत्र
गे लास तर तु झ्या मृ त्यूला तूच जबाबदार राहशील? आिण तू त्यास कबूल झाला होतास. तू
म्हणतोस ते मान्य आहे . 43 परमे श्वराची शपथ व मी तु ला िदले ली आज्ञा तू का मानली नाहीस?”
44 मग राजा िशमीस म्हणाला, “���� ���� ����� ����� �� ���� ����� ���� ����
�� ���� ������ ���� �� �������� ������ ��������� �� ������ ����
����. 45 पण शलमोन राजाला परमे श्वराचे आशीवार्द राहतील. दािवदाचे राज्य तो सदासवर्काळ
सु रिक्षत ठे वील.” 46 मग राजाने यहोयादाचा पु त्र बनायाला िशमीचा वध करायची आज्ञा िदली
आिण बनायाने ती अं मलात आणली. आता शलमोनाची आपल्या राज्यावर पूणर् पकड बसली.

3
2

. 1:2-13
राजा फारो याच्या मु लीशी लग्र करून शलमोनाने फारोशी करार केला. शलमोनाने
ितला दावीद नगरात आणले . त्याच्या महालाचे आिण परमे श्वराचे मं िदर बां धण्याचे काम
ते व्हा चालू होते . यरूशले मा सभोवती तटबं दी उभारायचे कामही शलमोनाने हाती घे तले होते .
2 परमे श्वराचे मं िदर अजून बां धन
ू पु रे झाले नव्हते त्यामु ळे लोक यज्ञात बली अपर्ण करायला
डोंगरमाथ्यासारख्या उं च िठकाणी जात.
1 िमसराचा

3

राजा शलमोनही आपले विडल दावीद यांनी सां िगतले ल्या िनयमांचे मन:पूवर्क पालन
करून परमे श्वरावरील आपले प्रेम प्रकट करीत असे . त्या गोष्टीखे रीज यज्ञ करायला आिण
धूप जाळायला तो उं च िठकाणी जात असे . 4 राजा िगबोन हे एक महत्वाचे उं चावरील
िठकाण असल्यामु ळे शलमोन यज्ञासाठी ितकडे गे ला. ते थे त्याने एक हजार होमापर्णे वािहली.
5 शलमोन िगबोन ये थे असतानाच परमे श्वराने एका रात्री त्यास स्वप्नात दशर्न िदले तो म्हणाला,
माग! “���� ��� ��� �� ��� �� �� ����.” 6 ते व्हा शलमोन म्हणाला, “����
���� ������� ���� ���� ����� ��������� ���� ���� ����. ते तु झ्या
म्हणण्याप्रमाणे वागले . ते िवश्वासूपणाने आिण न्यायाने वागले . त्यानं तर आज त्याच्या मु लालाच
गादीवर बसवून तू तु झ्या महान कराराबद्दल मोठाच दयाळू पणा दाखवला आहे स. 7 माझे विडल
दावीदानं तर, परमे श्वर दे वा, तू मला राजा केले आहे स. पण मी लहान मु लासारखाच आहे . मला
बाहे र जायला व आत यायला समजत नाही. 8 तू िनवडले ल्या लोकांमध्ये तु झा से वक राहत
आहे , त्यांचा जमाव मोठा आहे ते असं ख्य व अगिणत आहे त. 9 म्हणून तु झ्या से वकास लोकांचा
न्याय करण्यास शहाणपणाचे मन दे , त्यामु ळे मला बर्यावाईटामधील फरक समजे ल. त्याखे रीज
तु झ्या एवढ ा लोकांचा न्याय करणे कोणास शक्य आहे ?” 10 शलमोनाने हा वर मािगतला याचा
परमे श्वरास फार आनं द झाला 11 म्हणून दे व त्यास म्हणाला, “�� ����:साठी दीघार्युष्य िकंवा
सु खसमृ ध्दी मािगतली नाहीस. तसे च शत्रूंचा िन:पात व्हावा असे म्हणाला नाहीस. तू फक्त
न्यायबु ध्दी आिण िववे क याची मागणी केलीस. 12 ते व्हा तु झे मागणे मी मान्य करतो. तु ला
ज्ञानी आिण शहाणपणाचे मन दे तो, तु ला एवढे शहाणपण लाभे ल की तु झ्यासारखा भूतकाळात
कधी झाला, नाही आिण पु ढे कधी होणार नाही. 13 आणखी तू जे मागीतले नाही ते ही मी तु ला
दे त आहे धन आिण वै भव ही तु ला दे त आहे . तु झ्या आयु ष्यभर तु झ्यासारखा कोणी दुसरा राजा
असणार नाही. 14 जर तू माझ्या दाखवले ल्या मागार्न
ं े चाललास आिण माझ्या आज्ञा आिण िनयम
पाळले स, जसा तु झा िपता दावीद चालला, तर तु लाही मी दीघार्युषी करीन.” 15 शलमोन जागा
झाला. परमे श्वर स्वप्नात ये ऊन आपल्याशी बोलला हे त्याच्या लक्षात आले . त्यानं तर शलमोन
यरूशले मेला जाऊन परमे श्वराच्या कराराच्या कोशापु ढे उभा रािहला. शलमोनाने परमे श्वरासाठी
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होमापर्ण केले . त्यामध्ये त्याने परमे श्वरास शां त्यपर्णे वािहली. मग आपल्या सवर् से वकांना मे जवानी
िदली.
16 नं तर दोन वे श्या शलमोनाकडे आल्या. राजापु ढे त्या दोघी उभ्या रािहल्या. 17 त्यातली
एक म्हणाली, “������, ही आिण मी एकाच घरात राहतो. मी बाळाला जन्म िदला ते व्हा ही
माझ्या जवळच होती. 18 तीन िदवसानं तर िहने पण बाळाला जन्म िदला. आमच्याखे रीज घरात
आणखी कोणी नव्हते . आम्ही दोघीच काय त्या राहत होतो. 19 एका रात्री ती बाळाला घे ऊन
झोपले ली असताना ितचे बाळ ितच्याखाली चें गरुन मरण पावले . 20 ते व्हा मी झोपे त असताना
त्या रात्रीच ितने माझे बाळ माझ्या कुशीतून घे तले आिण ते स्वत:कडे ठे वून आपले मृ त बालक
माझ्या अं थरुणावर ठे वले . 21 दुसर्या िदवशी सकाळी उठू न मी बाळाला पाजायला घे तले तर बाळ
मृ त असल्याचे माझ्या लक्षात आले . म्हणून मी बारकाईने न्याहाळले असता हे बाळ माझे नाही
असे मला आढळले .” 22 पण ते वढ ात ती दुसरी स्त्री म्हणाली, “����, िजवं त बाळ माझे आहे ,
मरण पावले ले बाळ तु झे आहे .” ����� ������ �������, “�� ���� ������, मरण
पावले ते तु झे बाळ आिण िजवं त आहे ते माझे .” ���������� ��������� ��������
��������� ��� ����. 23 ते व्हा राजा म्हणाला, “�� ������ ����� ��� ���� ���
��� ������� ��� ���� ���; दुसरी असे म्हणते नाही, मरण पावले ला तो तु झा मु लगा
आिण िजवं त जो माझा मु लगा.” 24 राजाने मग आपल्या से वकाला एक तलवार घे ऊन यायला
सां िगतले . 25 नं तर राजा म्हणाला, “��� ��� ��� ���. त्या िजवं त बाळावर वार करून
त्याचे दोन तु कडे करु आिण एकीला अधार् व दुसरीला अधार् दे ऊ.” 26 पण पिहल्या स्त्रीला,
खर्या आईला, वात्सल्याचा उमाळा आला. ती राजाला म्हणाली, “�� ������ ������ ���,
बाळाला मारु नका ते ितच्याकडे च राहू द्या.” ����� ������ �������, “������ ���
����� ���.” ������ ���������� �������� �� ������ ����. 27 ते व्हा हे ऐकू न
राजा म्हणाला, “������ ���� ���. त्यास पिहल्या स्त्रीच्या हवाली करा. तीच खरी आई
आहे .” 28 राजाचा हा न्याय इस्राएल लोकां च्या कानावर गे ला. राजाच्या चाणाक्षपणाबद्दल त्यांना
भय वाटले . योग्य िनणर्य घे ण्याचे परमे श्वराचे शहाणपण त्याच्याकडे आहे हे त्यां च्या लक्षात आले .

4
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राजा शलमोन सवर् इस्राएलाचा राजा होता. 2 त्यास शासनात मदत करणार्या प्रमु ख
अिधकार्यांची नावे अशी: सादोकाचा पु त्र अजर्या, हा याजक होता. 3 िशशाचे पु त्र अिलहोरे फ
आिण अहीया. न्यायालयातील घडामोडींची िटपणे ठे वणे हे त्यांचे काम होते . अहीलु दाचा
पु त्र यहोशाफाट हा बखरकार होता. 4 बनाया हा यहोयादाचा पु त्र से नापती होता सादोक
आिण अब्याथार याजक होते 5 नाथानचा पु त्र अजर्या हा िजल्हािधकार्यांचा प्रमु ख होता,
नाथानाचा पु त्र जाबूद याजक असून राजाचा सल्लागार होता. 6 अहीशार हा राजाच्या महालातील
सवर् गोष्टींचा प्रमु ख होता, अब्दाचा पु त्र अदोनीराम गु लामां च्या खात्याचा प्रमु ख होता.
7 इस्राएलचे कारभाराच्या सोयीसाठी बारा भाग पाडले ले होते . प्रत्ये क भागावर शलमोनाने
कारभारी ने मले होते . त्या त्या भागातून अन्नधान्य गोळा करून राजाच्या कुटु ं िबयांना दे ण्याची
त्यांची जबाबदारी होती. बारा कारभार्यापै की प्रत्ये कावर प्रितवषीर् एक मिहना ही पाळी ये ई.
8 त्या बारा कारभार्याची नावे अशी: बे न-हर
ू , हा एफ् राईमाच्या डोंगराळ प्रदे शावर अिधकारी
होता. 9 माकस, शालबीम, बे थ-शे मेश व एलोन बे थ-हानान यां च्यावर बे न-दे केर हा कारभारी.
10 अरुबोथ, सोखो आिण हे फेर या प्रां तावर बे न-हे सेद हा कारभारी होता. 11 बे न-अबीनादाब पूणर्
दोर प्रांतावर होता. शलमोनाची कन्या टाफाथ ही याची पत्नी. 12 तानख, मिगद्दो व पूणर् बे थ-शान
म्हणजे च सारतानाजवळ इज्रेलच्या खाली बे थ-शानापासून आबे ल-महोलापयर्ंत व यकमामाच्या
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उतारापयर्ंत अहीलु दाचा पु त्र बाना हा होता.
रामोथ-िगलादावर बे न-गे बेर; हा प्रमु ख होता.
िगलाद ये थील मनश्शे चा पु त्र याईर याची सवर् गावे , बाशानातले अगोर्ब प्रांत हे भाग त्याच्याकडे
होते . या भागात भक्कम तटबं दीची आिण िपतळे ची अडसर असणारी साठ मोठी नगरे होती.
14 इद्दोचा पु त्र अहीनादाब महनाईम प्रां तावर होता. 15 नफतालीवर अहीमास होता. (ज्याने
शलमोनाची कन्या बासमथ िहच्याशी लग्न केले होते .) 16 हश
ू याचा पु त्र बाना, हा आशे र आिण
17
आलोथ यां च्यावर कारभारी होता.
पारुहाचा पु त्र, यहोशाफाट इस्साखारवर होता. 18 एलाचा
पु त्र िशमी बन्यामीनचा कारभारी होता. 19 उरीचा पु त्र गे बेर िगलाद प्रांतावर होता. अमोर्यांचा
राजा सीहोन आिण बाशानाचा राजा ओग हे या प्रांतात राहत होते . गे बेर मात्र त्या प्रांताचा
एकमे व कारभारी होता.
13

20 यहद
ू ा आिण इस्राएलमध्ये समुं दर् ातील वाळू सारखी बहुसं ख्य माणसे होती. ती खात, पीत व
मजा करत आनं दाने जगत होती. 21 नदीपासून ते पिलष्ट ां च्या भूमीपयर्ंत व िमसराच्या सीमे पयर्ंत
शलमोनाची स ा होती. या दे शांकडू न शलमोनाला नजराणे ये त आिण ते आयु ष्यभर त्याचा आदर
करीत. 22 शलमोनाला एका िदवसास जे वणार्या सवार्स
ं ाठी खालील अन्नपदाथर् लागत:तीस कोर
मापाचे सपीठ; साठ कोर मापाचे पीठ, 23 दहा पु ष्ट गु रे कुरणावर चरले ली वीस गु रे , शं भर में ढरे ,
हरीण, सांबरे , भे कर, खाण्यायोग्य पक्षी. 24 महानदाच्या अलीकडील सवर् दे शां वर म्हणजे ितफसाह
ये थन
ू गज्जापयर्ंतच्या सवर् दे शां वर व िजतके राजे होते त्यावर त्याची स ा होती. या प्रदे शात
सवर्तर् शांतता नांदत होती. 25 शलमोनाच्या िदवसात दानपासून बै र-शे बापयर्ंत, यहद
ू ा आिण
इस्राएलमधील सवर् लोक िनधार्स्तपणे व शांतते ने राहत होते . आपापल्या अं जीर वृ क्षांखाली
आिण द्राक्षबागांमध्ये ते िनवांत होते . 26 रथाच्या चार हजार घोड ांसाठी पागा होत्या. तसे च
शलमोनाकडे बारा हजार स्वार होते . 27 िशवाय ते बारा कारभारी प्रत्ये क मिहन्याला शलमोनाला
सवर् जीवनावश्यक गोष्टी पु रवत होते . राजाच्या पं गतीला बसून जे वणार्या सवार्न
ं ा ते पु रे से होते .
28 रथाच्या आिण स्वारीच्या घोड ांसाठी पु रे सा पें ढा आिण सातूही ते कारभारी पु रवीत. ने मले ल्या
िठकाणी प्रत्ये कजण हे धान्य आणून टाकी. 29 दे वाने शलमोनाला भरपूर शहाणपण व बु ध्दी
िदली होती. आिण समु दर् ाच्या वाळू पर् माणे िवशाल मन िदले . 30 पूवकडील सवार्प
ं े क्षा शलमोनाचे
शहाणपण अिधक होते . िमसरमधल्यापे क्षा ते थोर होते . 31 पृ थ्वीच्या पाठीवर त्याच्याइतका सूज्ञ
कोणी नव्हता. एज्राही एथान तसे च माहोलची पु त्र, हे मान व कल्यकोल व ददार्, यां च्यापे क्षा
तो शहाणा होता. त्याचे नाव इस्राएल राष्ट् रा बाहे र सवर्तर् पसरले होते . 32 आपल्या आयु ष्यात
त्याने तीन हजार बोध वचने आिण पं धराशे गीते िलिहली. 33 िनसगार्िवषयी ही त्यास ज्ञान होते .
लबानोनातल्या गं धसरुपासून िभं तीतून उगवणार्या वनस्पतीपयर्ंत सवर् तर्हे च्या झाडांचे त्यास ज्ञान
होते . प्राणी, पक्षी, मासे आिण सरपटणारे प्राणी यांचेही त्याने वणर्न केले आहे . 34 दे शोदे शीचे
लोक त्याच्याकडे ज्ञानाजर्नासाठी ये त. सवर् राष्ट् रांचे राजे आपल्या पदरच्या हुशार मनु ष्यांना
शलमोनाकडू न ज्ञान घ्यायला पाठवत.

5
2

. 2:1-18

1 िहराम हा सोराचा (तायरचा) राजा होता.

त्याने आपल्या से वकांना शलमोनाकडे पाठवले कारण
त्याने ऐकले होते की, शलमोनाचा अिभषे क होऊन त्याच्या विडलां च्या जागे वर राजा झाला आहे ,
त्याचे दािवदाशी सख्य होते . 2 शलमोनाने राजा िहरामला असा िनरोप पाठवला. 3 “�������
����� ��� ���� ���� ����� ��� ������� �������� ���������� �������
�������� �������� ����� ������ ��� ����. सवर् शत्रूंना पायदळी तु डवीपयर्ंत
ते थांबले होते . 4 परं तु आता परमे श्वराने सवर् बाजूंनी माझ्या राज्याला शांतता िदली आहे .
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मला आता शत्रू िकंवा अिरष्ट राहीले नाही. परमे श्वराने माझे विडल दािवदाला वचन िदले
होते . परमे श्वराने सां िगतले होते , ‘���������� �� ������ ������ ���� ����.
तो माझ्या सन्मानाथर् मं िदर बां धील’ ����������� ������ �������� ��������
���������� ����� ��������� ���� ����� ���. 6 तर आता माझ्यासाठी तु म्ही
तु मची माणसे लबानोन ये थे पाठवा ते थील गं धसरुची झाडे त्यांना माझ्यासाठी कापायला सां गा.
माझे ही चाकर मी त्यां च्याबरोबर पाठवीन. तु म्ही तु मच्या नोकरांची जी मजु री ठरवाल ती मी दे ईन.
तु म्हास मािहत आहे की आमचे लोक तु मच्या सीदोनी लोकां इतके कुशल नाहीत.” 7 िहरामाला
शलमोनाचे शब्द ऐकू ण फार आनं द झाला व तो म्हणाला, “�������� ���� ������ �����
�� ������ ������ ����� ���������� ����������� �� �����������
���� �����.” 8 मग िहरामने शलमोनाला असा सं देश पाठवला, “���� ������ ���
����. दे वदार आिण गं धसरुची तु ला हवी िततकी झाडे मी तु झ्या ईच्छे प्रमाणे दे ईन. 9 माझे नोकर
ती लबानोनातून समु दर् ापयर्ंत वाहन
ू आणतील मग त्याचे तराफे करून तु ला हव्या त्यािठकाणी
समु दर् ावरुन ते आणतील. ते थे ते तराफे सोडवले जातील. मग ते थन
ू तू घे . माझ्या से वकांना
अन्नपु रवठा तू िदला तो माझ्या ईच्छे नु सार पु रे सा असे ल.” 10 िहरामने शलमोनाला त्याच्या
गरजे पर् माणे सवर् गं धसरु व दे वदारुची लाकडे पु रवली. 11 शलमोनाने िहरामला त्याच्या कुटु ं बासाठी
दरवषीर् वीस हजार कोर गहू आिण वीस कोर शु द्ध ते ल िदले . 12 परमे श्वराने शलमोनाला कबूल
केल्याप्रमाणे , त्याने त्यास शहाणपण िदले . आिण िहराम व शलमोन या दोघांमध्ये सख्य िनमार्ण
झाले . या दोन राजांनी आपसात शांतते चा करार केला. 13 शलमोन राजाने सवर् इस्राएल लोंकावर
वे ठिबगार बसवला यासाठी तीस हजार माणसे ने मली. 14 अदोनीराम नावाच्या मनु ष्यास त्यांचा
प्रमु ख म्हणून ने मले . प्रत्ये क गटात दहा हजार माणसे होती. प्रत्ये क गट लबानोनात एक
मिहना काम करी आिण घरी परतून दोन मिहने आराम करत. 15 ऐंशी हजार लोकांस शलमोन
राजाने डोंगराळ भागात कामाला लावले . त्यांना पाथरवटाचे काम होते . दगड वाहन
ू ने णारी
माणसे स र हजार होती. 16 शलमोनाच्या कामावरील मु ख्य अमलदाराखे रीज आणखी तीन हजार
तीनशे अिधकारी कामकरी लोकां वर दे खरे ख करण्यास ने मले होते . 17 त्यांना शलमोन राजाने मोठे ,
मौल्यवान िचरे मं िदराच्या पायासाठी म्हणून कापायला सां िगतले . ते फार काळजीपूवर्क कापण्यात
आले . 18 मग शलमोन आिण िहरामच्या बां धकाम करणार्यांनी आिण िगबली ये थल्या लोकांनी ते
चां गले घडवले . मं िदर उभारणीसाठी घडीव िचरे आिण ओंडके त्यांनी तयार केले .
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अशा तर्हे ने शलमोनाने परमे श्वराचे मं िदर बां धायला सु रुवात केली. इस्राएल लोकांनी
िमसर दे शातून बाहे र िनघाल्यापासून चारशे ऐंशी वष झाली होती. इस्राएलाचा राजा म्हणून
शलमोनाच्या कारकीदीर्चे हे चौथ्या वषीर्. जीव मिहना जो दुसरा मिहना होता त्यामध्ये तो
परमे श्वराचे मं िदर बां ध ू लगला. 2 शलमोन राजाने परमे श्वरासाठी जे मं िदर बाधं ले त्याची लांबी
साठ हात, रूंदी वीस हात व उं ची तीस हात होती. 3 मं िदराची दे वडीची लांबी वीस हात म्हणजे
मं िदराच्या रूंदीएवढी होती, आिण मं िदरासमोर त्याची रूंदी दहा हात होती. 4 मं िदराला अरुं द
िखडक्या होत्या त्या बाहे रच्या बाजूने अरुं द आिण आतल्या बाजूने रुं द होत्या. 5 मं िदराच्या मु ख्य
खोलीच्या लागून अने क खोल्या एका रां गेत बां धल्या होत्या. तसे च मं िदराचे पिवत्रस्थान व
परमपिवत्रस्थान यां च्या िभं तीस लागून सभोवार मजले केले . 6 सवार्त खालच्या मजल्याची रूंदी
पाच हात, मधल्या मजल्याची सहा हात व वरच्या मजल्याची सात हात होती; त्याने मं िदराच्या
बाहे रच्या िभं तीस तोडे ठे वले होते , ते अशासाठी की, मं दीराच्या िभं तीत तु ळ्या िशरू नये त.
7 िभं तीच्या बां धकामात कामगारांनी चां गले मोठे िचरे वापरले खाणीतूनच ते योग्य मापाने कापून
काढले होते . त्यामु ळे मं िदरात ते बसवताना हातोड ा, कुर्हाडी िकंवा अन्य कुठल्या लोखं डी
1
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हत्याराचा आवाज झाला नाही.
तळमजल्यावरील खोल्यांना मं िदराच्या दिक्षणे कडू न आत
जायला वाट होती. ितथून वरच्या मजल्यां वर जायला आतून िजने होते . 9 शे वटी शलमोनाचे
मं िदराचे बां धकाम सं पले , मं िदराचा सं पण
ू र् अं तभार्ग गं धसरुच्या लाकडाने आच्छादले ला होता.
10 मं िदराभोवतालच्या खोल्यांचेही काम झाले , प्रत्ये क मजल्याची उं ची पाच पाच हात उं च होती.
त्यातील गं धसरुच्या लाकडाचे खांब मं िदराला िभडले होते . 11 परमे श्वराचे वचन शलमोनाकडे आले
तो म्हणाला, 12 “������ ���� ����� ��� ���� �� ������ �� ���� ���� �����
����� ���� ���� �� ���� �� ���������� ����. 13 मी इस्राएल लोकांमध्ये राहील
आिण त्यांना सोडू न मी जाणार नाही.” 14 शलमोनाने मं िदर बां धण्याचे काम पूणर् केले . 15 मं िदराच्या
दगडी िभं तींना जिमनीपासून छतापयर्ंत गं धसरुच्या लाकडाचे आतून आच्छादन होते . दगडी जमीन
दे वदारुच्या लाकडाने मढवले ली होती. 16 मं िदराच्या आत मागच्या बाजूला वीस हात लांबीचा
परमपिवत्र गाभारा होता. त्याच्याही िभं ती खालपासून वरपयर्ंत गं धसरुचा लाकडाने मढवले ल्या
होत्या. 17 मं िदराचा मु ख्य दशर्नीभाग या पिवत्र गाभार्यासमोर होता. त्याची लांबी चाळीस हात
होती. 18 हा भाग सु ध्दा गं धसरुने मढवले ला होता. त्यातून िभं तीच्या दगडाचे काहीच दशर्न होत
नव्हते . या लाकडावर उमलले ली फुले आिण रानकाकड ा यांचे कोरीव काम केले ले होते . 19 आणखी
मागे मं िदराच्या अं तभार्गात शलमोनाने परमे श्वराच्या कराराच्या कोशासाठी गाभारा करवून घे तला
होता. 20 याची लांबी, रुं दी आिण उं ची प्रत्ये की वीस हात होती. त्याने तो शु द्ध सोन्याने मढिवले ला
होता. गं धसरुची केले ली वे दीही त्याने सोन्याने मढवले ली होती. 21 शलमोनाने हा गाभारा शु द्व
सोन्याने मढवला होता. खोलीसमोर त्याने धूप जाळायला चौथरा बां धला तोसु द्धा सोन्याने मढवून
त्याभोवती सोन्याच्या साखळ्या लावल्या. 22 परमपिवत्र गाभार्यासमोरच्या वे दीसह सवर् मं िदर
ू बनवले .
सोन्याने मढवून त्याने काम समाप्त केले . 23 कारािगरांनी जै तन
ू लाकडाचे दोन करुब दे वदत
ू ांची उं ची प्रत्ये की दहा दहा हात होती. ते परमपिवत्र गाभार्यात
त्यांना पं ख होते . करुब दे वदत
ठे वले . 24 करुबाचा एक पं ख पाच हात व दुसरा पं ख पाच हात होता. एका पं खाच्या टोकापासून
दुसर्या पं खाच्या टोकापयर्ंत दहा हात अं तर होते . 25 दुसरा करुबही दहा हात उं च होतो; दोन्ही
करुब एका मापाचे व एका आकाराचे होते . 26 आिण एका करुबाची उं ची दहा हात होती, दुसर्या
ू आतल्या परमपिवत्र गाभार्यात बसवले होते . ते
करुबाचीही ते वढीच होती. 27 हे करुब दे वदत
एकमे कांना लागून असे ठे वले होते की त्यांचे पं ख खोलीच्या बरोबर मध्यभागी एकमे कांना िभडत
होते . आिण बाहे रच्या बाजूला िभं तीच्या कडे ला स्पशर् करत होते . 28 हे करुब सोन्याने मढवले
होते . 29 दशर्नी भाग आिण गाभारा यां च्या िभं तींवरही करुबांची िचत्रे कोरले ली होती. खजु रीची
झाडे आिण फुले ही कोरली होती. 30 दोन्ही खोल्यांची जमीन आतली व बाहे रील सोन्याने मढवली
होती. 31 शलमोनाने जै तन
ू ाच्या लाकडाचे दरवाजे करून ते परमपिवत्र गाभार्याचे प्रवे शद्वार
म्हणून लावले . दारां भोवतालच्या बाह्या व कपाळपट् टी यांनी िभं तीचा पाचवा भाग व्यापला होता.
32 जै तन
ू , खजु रीची झाडे आिण फुले कोरले ली असून ती
ू लाकडाच्या या दारां वर करुब दे वदत
सोन्याने मढवली होती. 33 त्याने मं िदराच्या दारासाठीही जै तन
ू लाकडाच्या चौकटी बसवल्या
होत्या; त्याने िभं तीचा चौथा भाग व्यापला होता; 34 त्याचे दोन दरवाजे दे वदारू लाकडाचे होते
प्रत्ये क दरवाज्याला दोन दोन दुमटण्या होत्या. 35 त्यावरही पु न्हा करुब, खजु रीची झाडे , उमले ली
फुले यांचे कोरीव काम असून ती दारे सोन्याने मढवली होती. 36 मग त्याने आतले अं गण बाधले .
त्याभोवती िभं त बां धली. दगडी िचर्यां च्या तीन ओळी आिण गं धसरुची एक ओळ अशा त्या होत्या.
37 वषार्चा चौथा मिहना जीव मध्ये त्यांनी परमे श्वराच्या मं िदराचा पाया घातला. 38 अकराव्या वषीर्
बूल मिहन्यात म्हणजे च वषार्च्या आठव्या मिहन्यात मं िदराचे बां धकाम पूणर् झाले . शलमोनाला
मं िदर बां धायला सात वष लागली. मं िदराचे बां धकाम िनयोिजत नमु न्या प्रमाणे तं तोतं त झाले .
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शलमोनाला स्वत:साठी महाल बां धण्यास ते रा वष लागली. त्याने लबानोनगृ ह वनातील
घरही बां धले . त्याची लांबी शं भर हात, रूंदी पन्नास हात व उं ची तीस हात होती. ती ईमारत
गं धसरुच्या स्तं भाच्या चार रां गावर असून प्रत्ये क स्तं भावर गं धसरूच्या तु ळ्या ठे वल्या होत्या.
3 त्यावर छत म्हणून गं धसरुच्या लाकडाची पाटण होती. प्रत्ये क ओळीत पं धरा खांब अशा
पं चेचाळीस खांबां वर तु ळ्या होत्या. 4 ितन्ही मजल्यावर तु ळ्या असून िभं तींवर समोरासमोर ये तील
अशा िखडक्यां च्या तीन ओळी होत्या. 5 दोन्ही टोकांना तीन तीन दरवाजे होते . दाराची कवाडे आिण
चौकटी काटकोन चौकोनात होत्या. 6 शलमोनाने एक द्वारमं डपही उभारला होता. हा राजासनाचा
मं डप पन्नास हात लांब आिण तीस हात रुं द होता. दशर्नी बाजूला आधार दे णार्या स्तं भाची रां ग
होती. 7 मग िसं हासनावर बसून न्यायिनवाडा करण्यासाठी त्याने एक दालन बां धन
ू घे तले . त्यास
त्याने “����������� ����” ��� ��� ���� ����. हे दालनही जिमनीपासून छतापयर्ंत
गं धसरुच्या लाकडाने आच्छादले ले होते . 8 याच्याच आतल्या बाजूला त्याचे घर होते . त्याची
बां धणी न्यायासनाच्या मं डपासारखीच होती. िमसरच्या फारो राजाची कन्या म्हणजे शलमोनची
पत्नी िहच्यासाठीही त्याने असाच महाल बां धन
ू घे तला. 9 या सवर् इमारतींच्या बां धकामात िकंमती
दगडी िचरे वापरले होते . पु ढून मागून घासून ते करवतीने योग्य मापाने कातले होते . पायापासून
वळचणीपयर्ंत त्यांचाच वापर केला होता. अं गणाभोवतालच्या िभं तीही याच बहुमूल्य दगडांनी
बां धल्या होत्या. 10 पायासाठी वापरले ले िचरे ही असे च प्रशस्त व भारी होते . काहींची लांबी आठ
व इतरांची दहा हात होती. 11 त्यां च्यावर आणखी चां गल्या प्रतीचे िचरे आिण गं धसरुचे वासे
होते . 12 महाल, मं िदर आिण द्वारमं डप यां च्या सभोवती िभं त होती. ितला दगडां च्या तीन िचर्या
आिण गं धसरुच्या लाकडाची एक ओळ परमे श्वराच्या मं िदराचे आतले अं गण व त्या मं िदराची दे वडी
यां च्याप्रमाणे ही रचना होती.
13 राजा शलमोनाने सोराहन
ू (तायरहन
ू ) िहराम नावाच्या मनु ष्यास िनरोप पाठवून यरूशले म
ये थे बोलावून घे तले . 14 िहरामची आई नफताली वं शातील होती. त्याचे विडल सोराचे (तायरचे )
होते . ते चां गले तांबट कारागीर होते . िहराम हा एक ज्ञानाने , बु द्धीने , आिण कसबी तांबट होता.
म्हणून शलमोन राजाने त्यालाच बोलावून घे तले . त्याने ही हे आमं तर् ण िस्वकारले . राजाने
िहरामला सवर् िपतळी कारािगरीवरील प्रमु ख म्हणून ने मले . िहरामने िपतळे पासून बनवले ल्या
सवर् वस्तू घडिवल्या. 15 िहरामने दोन िपतळी स्तं भ घडवले . ते स्तं भ अठरा हात उं चीचे होते .
त्या प्रत्ये काला वे ढावयास बारा हात दोरी लागे . 16 िशवाय त्याने त्या खांबाच्या शें ड ावर
बसवण्यासाठी िपतळे च दोन ओतीव कळस केले . त्या एकाएका कळसाची उं ची पाच पाच हात
होती. 17 या खांबाच्या घु मटांना आच्छादण्यासाठी दोन जाळीदार, साखळीची आच्छादने केली.
एकाला सात व दुसर्याला सात. 18 याप्रकारे त्याने खांब तयार करून त्यां च्या शे डंयावर प्रत्ये क
कळसास झाकण्यासाठी जाळ्यां च्या एका रां गेवर डािळं बाच्या दोन रां गा केल्या. 19 जे कळस
दे वडीच्या खांबां च्या शें ड ां वर होते त्यां च्या चार हात जागे त कमळांचे काम केले होते . 20 हे घु मट
स्तं भावर बसिवले ले होते . परडीच्या आकाराच्या जाळीवर ते बसवले होते . या सगळ्या कळसां च्या
भोवती रां गेने दोनशे डािळं बे लावली होती. 21 हे दोन िपतळी स्तं भ िहरामने द्वारमं डपाशी लावले .
दिक्षणे कडील खांबाला याखीन (तो स्थापील) आिण उ रे कडील खांबाला बवाज (त्याच्या ठायी
सामथ्यर्) असे नाव ठे वले . 22 कमळाच्या आकाराचे कळस या खांबां वर चढवले आिण या दोन
स्तं भाचे काम सं पले . 23 मग त्याने एक गं गाळसागर ओतिवला होता, त्याचा काठाकडला व्यास
दहा हात होता; त्याचा आकार गोल असून त्याची उं ची पाच हात होती व त्यास वे ढायला तीस
हात दोरी लागत असे . 24 या हौदाच्या कडे ल्या बाहे रच्या बाजूला एक पट् टी बसवली होती.
ितच्याखाली िपतळी रानकाकड ां च्या दोन रां गा होत्या. या काकड ा हौदाचाच एक भाग म्हणून
एकसं धपणे करून घे तल्या होत्या. 25 बारा िपतळी बै लां च्या पाठीवर हा हौद िवसावले ला होता.
बै लांची तोंडे बाहे रच्या बाजूला होती. ितघांची तोंडे उ रे ला, ितघांची दिक्षणे ला, ितघांची पूवला
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आिण ितघांची पिश्चमे ला होती.
हौदाची जाडी िवतभर होती; आिण वरची कड कटोर्याच्या
कडे सारखी अथवा कमळफुलासारखी उमलले ली होती. यामध्ये दोन हजार बथ* पाणी मावत
असे . 27 मग िहरामने दहा िपतळी चौरं ग बनवले . प्रत्ये क चौरं ग चार हात लांब, चार हात रुं द
आिण तीन हात उं च होते . 28 चौरं ग याप्रकारे बनिवण्यात आले होते ; त्यास पत्रे लावले ले होते
आिण या प यास सभोवार कंगोरे होते . 29 िपतळी पत्रे आिण चौकट यां च्यावर िसं ह, बै ल व
ू यांचे कोरीव काम होते . िसं ह आिण बै ल यां च्याखाली फुलांची वे लबु ट् टी बसवले ली
करुब दे वदत
30
होती.
प्रत्ये क चौरं गाला िपतळी धु र्यां वर िपतळे ची चारचार चाके लावले ली होती आिण
चारही कोपर्यातून प्रशस्त घं गाळासाठी िपतळी आधार िदले ले होते . त्यावरही फुलांचे सु बक
काम केले ले होते . 31 कळसाच्या आतल्या बाजूपासून वरपयर्ंत त्याचे तोंड एक हात उं च होते हे
तोंड बै ठकीसारखे असून त्याचा व्यास दीड हात होता, त्यावर काही कोरीव काम होते , त्याच्या
पट् टया गोल नसून चौकोनी होत्या. 32 चारही चाके पट ां च्या खाली होती व प्रत्ये क चाकाच्या
धु र्या तळाशी जोडल्या होत्या, त्या प्रत्ये क चाकाची उं ची दीड हात होती. 33 रथाच्या चाकांसारखी
ही चाके होती. आिण त्याच्या धु र्या धावा, आरे आिण तु ं बे असे सवर्काही ओतीव िपतळे चे होते .
34 प्रत्ये क चौरं गाच्या चारही कोपर्यांना आधार िदले ले होते . ते ही एकसं ध होते . 35 प्रत्ये क
चौरं गावर अधार् हात उं च गोलाकार झाकण होते , व त्या झाकणाचे टे कावे व त्याच्या पट् टया ही
ू , िसं ह,
चौरं गाशी अं खड होत्या. 36 चौरं गाची बाहे रची बाजू आिण चौकट यां च्यावर करुब दे वदत
खजूरीची झाडे यांचे कोरीव काम िपतळे चे केले ले होते . ही नक्षी अगदी भरगच्च असून त्यामध्ये
कुठे ही मोकळी जागा नव्हती. िशवाय भोवताली फुलांची नक्षी होती. 37 िहरामने अशाप्रकारे
अगदी एकसारखे एक असे दहा िपतळी चौरं ग घडवले . हे सवर् ओतीव काम होते त्यामु ळे ते
तं तोतं त एकसारखे होते . 38 िहरामने अशीच दहा गं गाळे केली. ती या दहा चौरं गासाठी प्रत्ये की
एक याप्रमाणे होती. प्रत्ये क गं गाळाचा व्यास चार हात होतो. त्यामध्ये चाळीस बथ †पाणी
मावू शकत असे . 39 त्याने पाच बै ठकी मं िदराच्या उ रे ला आिण दिक्षणे ला पाच व गं गाळसागर
मं िदराच्या उजवीकडे पूवर् िदशे ला ठे वल्या. 40 याखे रीज िहरामने वाडगी, पावडी, लहान गं गाळे
बनवली. शलमोन राजाने सां िगतले ते सवर् िहरामने केले . परमे श्वराच्या मं िदरासाठी िहरामने ज्या
वस्तू घडवल्या 41 त्यांची यादी पु ढीलप्रमाणे : दोन स्तं भ स्तं भाच्या कळसां वर बसवायच्या दोन
घु मट ा त्यां च्या भोवतीच्या दोन जाळ्या 42 या दोन जाळ्यांसाठी चारशे नक्षीदार डािळं बे तयार
केली खांबाच्या शें डयावरील प्याल्याच्या आकाराचे कळसाचे भाग झाकावयाच्या जाळ्यासाठी
या डाळींबाच्या दोन-दोन रां गा होत्या. 43 दहा चौंरग व त्यां च्यावरील दहा गं गाळे , 44 एक
गं गाळसागर व त्याच्याखालचे बारा बै ल; 45 याखे रीज हं डे, पाते ली, पावडी अशी परमे श्वराच्या
मं िदरासाठी वे गवे गळी पात्रे शलमोन राजाच्या इच्छे खातर िहरामने बनवले . ते सवर् लखलखीत
िपतळे च होते . 46 सु क्कोथ आिण सारतान यां च्यामध्ये यादन नदीच्या तीरावर असले ल्या मै दानावर
शलमोन राजाने हे काम करायला सां िगतले . िपतळ िवतळवून मातीच्या साच्यात हे ओतकाम
करण्यात आले . 47 या सगळ्यासाठी िकती िपतळ लागले ते शलमोन राजाने बिघतले नाही. वजन
करायचे म्हटले तरी ते खूपच होते . त्यामु ळे या सवर् वस्तूंचे नक्की वजन कधीच माहीत झाले नाही.
48 शलमोनाने परमे श्वराच्या मं िदरासाठी सोन्याच्याही िकतीतरी वस्तू करवून घे तल्या. त्या अशा:
सोन्याचे मे ज (दे वाची सोन्याची वे दी समिपर्त भाकर ठे वण्यासाठी) 49 शु द्ध सोन्याच्या समया. (या
परमपिवत्र गाभार्यासमोर उजवीडावीकडे पाच पाच लावले ल्या होत्या) सोन्याची फुले , िदवे आिण
िचमटे ही सोन्याची करवली होती. 50 पे ले, कातरी, कटोरे , चमचे व धूपदाने ही शु द्ध सोन्याची करवली
होती; तसे च मं िदराचा आतील भाग म्हणजे परमपिवत्रस्थान यांचे दरवाजे व पिवत्रस्थानाच्या
दाराच्या िबजागर्या सोन्याच्या बनवल्या होत्या. 51 परमे श्वराच्या मं िदराचे हे काम शलमोन राजाने
स्वत:च्या हाती घे तले ते सं पवले . मग आपले विडल दावीद यांनी समिपर्लेले सोने , चांदी व पात्रे
*
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ही शलमोनाने आत आणून परमे श्वराच्या मं िदराच्या भांडारात ठे वली.
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2
. 5:2-6:2
इस्राएलमधील सगळी विडलधारी मं डळी, सवर् घराण्यांचे प्रमु ख आिण वं शातील मु ख्य
यांना राजा शलमोनाने आपल्याबरोबर यरूशले म ये थे यायला सां िगतले . दावीद नगरातून म्हणजे
िसयोने तन
ू वरती परमे श्वराच्या कराराचा कोश मं िदरात आणण्यासाठी त्यांना त्याने बोलावले .
2 ते व्हा इस्राएलाची सवर् मं डळी शलमोन राजासमोर एकत्र आली. ते व्हा एथानीम हा वषार्चा
सातवा सनाचा मािहना चालू होता. 3 इस्राएलची सवर् विडलधारी मं डळी एकत्र जमली. मग
याजकांनी परमे श्वराचा पिवत्र कराराचा कोश उचलला. 4 त्याबरोबरच दशर्नमं डप, परमे श्वराचा
कोश, ते थील सवर् पिवत्र पात्रे ले वींनी व याजकांनी वरती वाहन
ू ने ली. 5 राजा शलमोन व
इस्राएलचे सवर् लोक कराराच्या कोशासमोर आले . ते थे त्यांनी अने क बली अपर्ण केले . ते थे
त्यांनी इतकी गु रे में ढरे अिपर्ली की त्यांची मोजदाद करता ये णे शक्य नव्हते . 6 मग याजकांनी
परमे श्वराचा तो कराराचा कोश आतल्या दालनात ठे वला. मं िदरातील परमपिवत्र गाभार्याच्या
आत करुबां च्या पं खाखाली तो ठे वला. 7 करुबांचे पं ख पिवत्र कराराच्या कोशावर पसरले ले
होते . कोश आिण त्याचे दांडे पं खांनी झाकले ले होते . 8 हे दांडे इतके लांब होते की परमपिवत्र
गाभार्यापु ढच्या भागात उभे राहणार्यालाही त्यांची टोके िदसत. बाहे रुन पाहणार्याला मात्र
ती िदसत नसत. हे दांडे अजूनही ते थे आहे त. 9 कराराच्या कोशाच्या आत दोन पाट ा होत्या.
होरे ब ये थे मोशे ने हे पे टीच्या आता ठे वले होते . इस्राएली लोक िमसर दे शातून बाहे र पडल्यावर
होरे ब या िठकाणी परमे श्वराने त्यां च्याबरोबर करार केला होता. 10 परमपिवत्र गाभार्यात पिवत्र
कराराचा कोश ठे वल्यावर याजक ते थन
ू बाहे र पडले , त्याबरोबर परमे श्वराचे मं िदर मे घाने व्यापले .
11 परमे श्वराच्या ते जाने मं िदर भरुन गे ले, व मे घामु ळे याजकांना उभे राहता ये ईना.
12 ते व्हा शलमोन म्हणाला,
“�������� ������� ��� ��,
मी िनबीड अं धारात वस्ती करीन.
1

13 परं तु

तु ला यु गानु यग
ू राहण्यासाठी,
हे मं िदर मी तु झ्यासाठी बां धले आहे .”
14 इस्राएल लोकांकडे वळू न राजाने त्यांना आशीवार्द िदला, ते व्हा ती सवर् मं डळी उठू न उभी
राहीली. 15 तो म्हणाला, “���������� �������� ��� ���� ���! माझे विडल दावीद
यांना म्हटल्याप्रमाणे त्याने स्वत:च्या हाताने ते पूणर् केले परमे श्वर माझ्या विडलांना म्हणाला,
16 माझ्या इस्राएली प्रजे ला मी िमसरमधून बाहे र आणले . पण या वं शातील कुठले ही नगर
मी अजून माझे नाव राखण्यासाठी माझे मं िदर उभारण्यासाठी िनवडले नाही. तसे च इस्राएल
लोकांचा ने ता म्हणून अजून कोणाची िनवड केली नाही. पण आता माझा जे थे सन्मान होईल
असे यरूशले म हे नगर मी िनवडले आहे , आिण इस्राएल लोकांचा अिधपती म्हणून मी दािवदाची
िनवड केली आहे .” 17 इस्राएलाच्या परमे श्वर दे वाच्या सन्मानाथर् मं िदर बां धावे असे , माझे विडल
दावीद यां च्या फार मनात होते . 18 पण परमे श्वर माझे विडल दावीद यांना म्हणाला, “������
�������� ����� ���������� ������ ������ ����� �� ����� ���, अशी
इच्छा तू बाळगलीस ते चां गले आहे . 19 पण तु झ्या हस्ते हे मं िदराचे काम होणार नाही, तर तु झ्या
पोटी जो पु त्र होईल तो माझ्या नामासाठी हे मं िदर बां धील. 20 परमे श्वर जे वचन बोलला ते त्याने
खरे करून दाखवले आहे . आता माझे विडल दावीद याच्या गादीवर मी आलो आहे . इस्राएलाच्या
परमे श्वर दे वासाठी हे मं िदरही मी बां धले आहे . 21 त्यामध्ये पिवत्र कराराच्या कोशासाठी एक
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जागा करवून घे तली आहे . त्या कोशामध्ये परमे श्वराने आपल्या पूवर्जांना िमसरमधून बाहे र आणले ,
ते व्हा केले ला तो करार यामध्ये आहे .”
22 शलमोन परमे श्वराच्या वे दीपु ढे उभा रािहला व इस्राएलाच्या सवर् मं डळीसमोर दोन्ही हात
आकाशाच्या िदशे ने पसरले , 23 तो म्हणाला, हे इस्राएलाच्या परमे श्वर दे वा, तु जसमान दुसरा
कोणी आकाशात िकंवा पृ थ्वीतलावर नाही. तू हा करार केलास, कारण तु झे आमच्यावर प्रेम आहे .
तू आपला करार पाळतोस, जे से वक तू दाखवले ल्या मागार्ने जातात त्यां च्यािवषयी तू दयाळू आिण
एकिनष्ठ असतोस. 24 माझे विडल दावीद या आपल्या से वकाला तू वचन िदले स, आिण ते खरे करून
दाखवले स. आपल्या मु खाने तू वचन िदले स आिण तु झ्याच हाताने ते पूणर् केले आहे ; अशी आज
वस्तु िस्थती आहे . 25 माझ्या विडलांना िदले ली इतर वचने ही हे इस्राएलाच्या दे वा, परमे श्वरा,
तू खरी करून दाखव तू म्हणाला होतास, दावीद, तु झ्याप्रमाणे च तु झ्या मु लांनीही माझा मागर्
अनु सरला, तर तु मच्या घराण्यातील पु रूषांची परं परा कधीही खु ं टावयाची नाही, एकजण ने हमी
इस्राएलाच्या राजासनावर राहील. 26 परमे श्वरा, इस्राएलाच्या दे वा, हा माझे विडल दािवदाला
िदले ला शब्दही खरा ठरु दे अशी माझी प्राथर्ना आहे . 27 पण परमे श्वरा, तू खरोखरच पृ थ्वीवर
राहशील का? हे िवस्तीणर् आकाश आिण स्वगर् यातही तू मावत नाहीस. ते व्हा हे मी बां धले ले
मं िदरही तु झ्यासाठी कसे पु रे ल! 28 पण कृपाकरून माझी प्राथर्ना व कळकळीची िवनं ती ऐक. मी
तु झा से वक आिण तू माझा परमे श्वर दे व आहे स. आजची ही माझी प्राथर्ना ऐक.
29 माझ्या नावाचा िनवास यािठकाणी होईल, असे ज्या िठकाणािवषयी तू म्हटले त्या या
िठकाणाकडे रात्रंिदवस या मं िदराकडे तु झी दृष्टी असू दे , जी प्राथर्ना तु झा से वक या स्थळाकडे
तोंड करून करीत आहे ती ऐक. 30 परमे श्वरा, इस्राएलाचे सवर् लोक आिण मी इथे ये ऊन तु झी
प्राथर्ना करू ते व्हा त्या प्राथर्ना ऐक. तु झे वास्तव्य स्वगार्त आहे हे आम्हास मािहत आहे .
ते थे त्या तु झ्या कानावर पडो आिण तू आम्हास क्षमा कर. 31 जर एखादया व्यक्तीने आपल्या
शे जार्यािवरूद्ध काही अपराध केल्यास त्यास शपथ घ्यावयास लावल्यास व या तु झ्या वे दीसमोर
घे तली. 32 ते व्हा ती तू स्वगार्तन
ू ऐकू न िनवाडा कर. जर तो अपराधी असे ल तर त्यास त्याप्रमाणे
िशक्षा कर. आपल्या से वकाचा न्याय करून दुष्टास दुष्ट ठरव व त्याची कृत्ये त्याच्या माथी
ये वो आिण धािमर्कास िनदोर्ष ठरवून त्याच्या िनदोर्षते पर् माणे त्यास बिक्षस दे ऊन त्याचे समथर्न
कर. 33 जे व्हा इस्राएल लोकांचा तु झ्यािवरूद्धच्या पापामु ळे शत्रूंच्या हातून पराभव होईल व
ते त्यां च्या पापापासून मागे िफरतील, तु झ्या नावाने पश्चाताप करतील, प्राथर्ना िवनं ती करून
या मं िदरात क्षमा मागतील; 34 ते व्हा स्वगार्तन
ू तू त्यांचे ऐक, तु झे लोक इस्राएल यां च्या पापाची
क्षमा कर आिण जो दे श तू त्यां च्या पूवर्जांना दे ऊ केला त्यामध्ये त्यांना तू परत आण. 35 त्यांनी
तु झ्यािवरूद्ध पाप केल्यामु ळे आकाशकपाटे बं द झाली व पाऊस पडला नाही. ते व्हा ते जर या
िठकाणाकडे तोंड करून तु झी प्राथर्ना करतील व तु झे नाव कबूल करतील व तू दीन केल्यामु ळे
तु झ्याकडे वळतील, 36 ते व्हा स्वगार्तन
ू इस्राएली लोक व तु झे से वक त्यांची िवनवणी ऐकू न त्यां च्या
पापांची क्षमा कर. त्यांना योग्य मागार्ने चालायला िशकव, आिण परमे श्वरा, तू त्यांना वतन म्हणून
िदले ल्या भूमीवर पाऊस पडू दे . 37 कधी जमीन ओसाड होऊन त्यावर कोणते ही पीक ये णार नाही,
िकंवा एखादा साथीचा रोग पसरे ल. कधी टोळधाड, भे रड, घु ली ये ऊन सगळे पीक फस्त करतील.
कधी शत्रूच्या हल्ल्याला काही िठकाणचे लोक बळी पडतील, िकंवा एखाद्या दुखण्याने लोक है राण
होतील. 38 असे कधी झाल्यास, एकाने जरी आपल्या पापाची कबु ली िदली िकंवा सवर् इस्राएली
लोकांनी आपल्या जीवाला होणारा त्रास ओळखून मं िदराकडे हात पसरुन क्षमा याचना करतील.
39 तर त्यांची प्राथर्ना स्वगार्तन
ू ऐकू न त्यांना क्षमा कर आिण कृती कर. लोकां च्या मनात काय
आहे हे फक्त तूच जाणतोस. ते व्हा प्रत्ये काचा योग्य न्यायिनवाडा कर. 40 आमच्या पूवर्जांना
तू जी भूमी िदलीस ितथे लोकांनी त्यांचे वास्तव्य ितथे असे पयर्ंत तु झा आदर ठे वून व भय धरुन
रहावे म्हणून एवढे कर. 41 इस्राएली लोकां िशवाय तु झ्या नावासाठी परदे शाहन
ू कोणी आला,
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तु झे महान नाव बलशाली हात व पु ढे केले ला बाहू ही सवर् त्यां च्या ऐकण्यात ये णारच, व
त्यांनी या मं िदराकडे ये ऊन प्राथर्ना केली, 43 तर तू स्वगार्तन
ू त्यांचीही प्राथर्ना ऐक. त्यां च्या
मनासारखे कर. म्हणजे इस्राएली लोकांपर् माणे च या लोकांसही तु झ्याबद्दल भय आिण आदर
वाटे ल. तु झ्या सन्मानाथर् हे मं िदर मी बां धले आहे हे मग सवर् लोकांस कळे ल. 44 परमे श्वरा, कधी
तू आपल्या लोकांस शत्रूवर चढाई करायचा आदे श दे शील. ते व्हा तु झे लोक तू िनवडले ल्या या
नगराकडे आिण तु झ्या सन्मानाथर् मी बां धले ल्या मं िदराकडे वळतील. आिण ते तु झ्याकडे प्राथर्ना
करतील. 45 ते व्हा तू आपल्या स्वगार्तन
ू त्यांची प्राथर्ना िवं नती ऐक आिण त्यांना मदत कर.
46 जर लोकां च्या हातून तु झ्यािवरूद्ध काही पाप घडले , (कारण पाप करत नाही असा कोणीच
नाही) अशावे ळी त्यां च्यावर सं तापून तू त्यांचा शत्रूकडू न पराभव करवशील. शत्रू मग त्यांना
कैदी करून दरू दे शी ने तील. 47 तर बं दी करून ने लेल्या दे शात गे ल्यावर मग हे लोक झाल्या
गोष्टी िवचारात घे तील. त्यांना आपल्या पापांचा पश्चाताप करतील तु झ्याकडू न दये ची अपे क्षा
करतील आिण ते प्राथर्ना करतील, आम्ही चु कलो, आमच्या हातून दुष्टाई घडली अशी ते कबु ली
दे तील. 48 बं दी करून ने लेल्या शत्रुंच्या दे शात असताना ते जर अं त:करणपूवर्क तु झ्याकडे वळले
आिण तू त्यां च्या पूवर्जांना िदले ल्या भूमीच्या िदशे ने, तू िनवडले ल्या या नगराच्या िदशे ने आिण
तु झ्या सन्मानाथर् मी बां धले ल्या या मं िदराच्या िदशे ने त्यांनी प्राथर्ना केली तर 49 तू ती आपल्या
स्वगार्तील िठकाणाहन
ू त्यांची प्राथर्ना व िवनं ती ऐक व त्यांस न्याय दे . 50 त्यां च्या सवर् पापांची
क्षमा कर. तु झ्यािवरुध्द पाप केल्याबद्दल त्यांना क्षमा कर. त्यां च्या शत्रूसमोर त्यां च्या वर दया
दाखव, म्हणजे ते त्यां च्यावर दया करतील, 51 ते तु झे लोक आहे त हे आठव तू त्यांना िमसरमधून
बाहे र आणले स जसे काही लोखं ड िवतळिवण्याचा तापले ल्या भट् टीतून बाहे र काढले हे च तु झे
वतन होत. 52 “�� ���� ���� ������ ��������� ��������� � ������ ��
������� ������� ��������� �������� ��, ते तु झा धावा करतील त्यां च्या हाकेला
प्रितसाद दे . 53 प्रभू परमे श्वरा, पृ थ्वीतलावरील सवर् मनु ष्यांमधून िनवड करून तू यांना वे गळे
केले आहे स. तू तु झे अिभवचन िदले आहे स. त्यानु सार हे लोक तु झे वतन व्हावे म्हणून िमसरमधून
तू आमच्या पूवर्जांना बाहे र ने लेस ते व्हा आपला से वक मोशे याच्याकडू न हे कायर् करवून घे तले स.”
54 शलमोनाने आकाशाकडे हात पसरून व परमे श्वराच्या वे दीसमोर गु डघे टे कू न ही सवर् प्राथर्ना
व िवनवणी परमे श्वरास करण्याचे सं पवल्यावर तो ते थन
ू उठला. 55 मग त्याने इस्राएल लोकांस
56 “����������� ����� ���.
उभे राहन
उं
च
आवाजात
आशीवार्
द
िदला,
तो
म्हणाला.
ू
इस्राएल लोकांस िवसावा दे ण्याचे त्याने कबूल केले होते . त्याप्रमाणे त्यांने केले आहे . आपला
से वक मोशे याच्यामाफर् त वचने िदली होती. त्यापै की एकही शब्द वाया गे ला नाही. 57 आपल्या
पूवर्जांना आपला दे व परमे श्वर याने जशी साथ िदली तशीच तो पु ढे आपल्यालाही दे वो. त्याने
आम्हास कधी सोडू नये व कधी त्यागू नये . 58 आम्ही त्यास अनु सरावे . त्याच्या मागार्ने जावे .
म्हणजे च आपल्या पूवं र्जांना त्याने िदले ल्या आज्ञा, सवर् िनयम, िनणर्य यांचे आम्ही पालन करावे .
59 आजची माझी प्राथर्ना आिण माझे मागणे परमे श्वर सतत लक्षात ठे वो. हा राजा त्याचा
से वक आहे . त्याच्यासाठी आिण इस्राएल लोकांसाठी त्याने एवढे करावे . एकिदवसही त्यामध्ये
खं ड पडू दे ऊ नये . 60 परमे श्वराने एवढे केले तर हा एकच खरा दे व आहे हे जगभरच्या लोकांस
कळे ल त्याच्यािशवाय दुसरा दे व नाही. 61 तु म्ही सवार्न
ं ीही आपल्या परमे श्वर दे वाशी एकिनष्ठ
आिण प्रामािणक असले पािहजे . त्याच्या सवर् आज्ञा आिण िनयम यांचे पालन केले पािहजे .
आ ाप्रमाणे च पु ढे ही हे सवर् चालू ठे वले पािहजे .” 62 मग राजासहीत सवर् इस्राएल लोकांनी
परमे श्वरासमोर यज्ञबली अपर्ण केले . 63 शलमोनाने बावीस हजार गु रे आिण एक लाख वीस हजार
में ढरे बली अिपर्ली. ही शां त्यपर्णासाठी होती. अशाप्रकारे राजा आिण इस्राएल लोकांनी मं िदर
परमे श्वरास अपर्ण केले . 64 मं िदरा समोरचे अं गणही राजा शलमोनाने त्यािदवशी अपर्ण केले . त्याने
ते थे होमबली, धान्य आिण आधी शां त्यपर्णासाठी अपर्ण केले ल्या जनावरांची चरबी हे सवर् ते थे
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अपर्ण केले . परमे श्वरापु ढील िपतळे ची वे दी त्या मानाने लहान असल्यामु ळे त्याने हे अं गणात
केले . 65 शलमोनाने आिण त्याच्याबरोबर सवार्न
ं ी त्यािदवशी मं िदरात उत्सव साजरा केला. हमाथ
िखं डीपासून िमसरच्या सीमे पयर्ंतच्या भागातील सवर् इस्राएल लोक ते थे हजर होते . हा समु दाय
प्रचं ड होता. सात िदवस त्यांनी परमे श्वराच्या सािन्नध्यात खाण्यािपण्यात आिण मजे त घालवले .
आणखी सात िदवस त्यांनी आपला मु क्काम लांबवला. अशाप्रकारे हा सोहळा चौदा िदवस चालला.
66 नं तर शलमोनाने सवार्न
ं ा घरोघरी परतायला सां िगतले . राजाला धन्यवाद दे ऊन, त्याचा िनरोप
घे ऊन सवर्जण परतले . परमे श्वराचा से वक दावीद आिण इस्राएलचे सवर् लोक यांचे परमे श्वराने
कल्याण केले म्हणून ते आनं दात होते .
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शलमोनाने परमे श्वराचे मं िदर आिण राजमहाल यांचे काम पूणर् केले , व त्याच्या मनात जे
होते त्याप्रमाणे त्याने केले . 2 यापूवीर् िगबोनामध्ये परमे श्वराने शलमोनाला दशर्न िदले होते .
त्याप्रमाणे पु न्हा दुसर्यांदा परमे श्वराने त्यास दशर्न िदले . 3 परमे श्वर त्यास म्हणाला, “��
���� ��������� ����. तू मला केले ली िवनं ती ऐकली. तू हे मं िदर बां धले स. मी आता
ते स्थान पिवत्र केले आहे . ये थे माझा िनरं तर सन्मान होत राहील. हे स्थानाकडे माझे मन
व दृष्टी सतत राहील. 4 तु झे विडल दावीद यां च्या प्रमाणे च चां गल्या मनाने व सरळते ने तू
माझ्यासमोर चाललास व माझ्या आज्ञा िनयम पाळल्यास, 5 तर तु झ्या घराण्यातील व्यक्तीच
ने हमी इस्राएलाच्या राजासनावर ये ईल. तु झे विडल दावीद याला मी तसे वचन िदले होते . त्यां च्या
वं शजांची स ा इस्राएलावरून कधीच खु टंणार नाही. 6 पं रतु तू िकंवा तु झ्या मु लाबाळांनी हा
मागर् सोडला व माझ्या आज्ञांचे पालन केले नाही, तु म्ही इतर दै वतां च्या भजनी लागलात, 7 तर
मात्र मी िदले ल्या या भूमीतून इस्राएलांना हुसकावून लावीन. इतर लोकात तु म्ही िनं देचा िवषय
होणार. हे मं िदर मी माझ्या नावासाठी पिवत्र केले आहे . पण माझे आज्ञापालन केले नाहीतर
ते मी नजरे आड करीन. 8 हे मं िदर नामशे ष होईल; ते पाहणारे स्तं िभत होतील आिण म्हणतील,
‘����������� �� ������ ��� �� �������� ��� �� ���� ���?’ 9 यावर इतर जण
सां गतील, याला कारण या लोकांनी परमे श्वर दे वाच्या त्याग केला. परमे श्वराने यां च्या पूवर्जांना
िमसरमधून सोडवले . पण या लोकांनी इतर दे व आपले से केले . त्या दै वतां च्या हे भजनी लागले .
म्हणून परमे श्वराने हे अिरष्ट त्यां च्यावर आणले .”
1

10 परमे श्वराचे मं िदर आिण महाल या दोन्हींचे बां धकाम पूणर् होण्यास राजा शलमोनाला वीस
वष लागली. 11 त्यानं तर शलमोनाने सोराचा (तायर) राजा िहराम याला गालील प्रांतातील
वीस नगरे िदली. कारण िहरामने मं िदर व राजमहाल या दोन्हीच्या बां धकामांमध्ये शलमोनला
खूप मदत केली होती. दे वदार, गं धसरुचे लाकू ड तसे च सोने ही िहरामने शलमोनाला लागे ल तसे
पु रवले होते . 12 शलमोनाने िहराम सोराहन
ू (तायर) ही नगरे पाहण्यासाठी म्हणून आला. पण
त्यास ती िततकीशी पसं त पडली नाहीत. 13 राजा िहराम म्हणाला, “������ ���� ��� ��
���� �� ��� �����?” �� �������� ������� ����� ������ ��� ��� ����.
आजही तो भाग काबूल म्हणूनच ओळखला जातो. 14 िहरामने राजा शलमोनाला मं िदराच्या
बां धकामासाठी एकशें िवस िकक्कार* सोने पाठवले होते . 15 शलमोन राजाने परमे श्वराचे मं िदर आिण
महाल यां च्या बां धकामासाठी वे ठिबगारीवर मजूर लावले होते . त्यां च्याकडू न राजाने आणखीही
वास्तू बां धन
ू घे तल्या. िमल्लो, यरूशले म सभोवतीचा कोट तसे च हासोर, मिगद्दो व गे जेर या
नगरांची पु नबार्ंधणी त्याने करवून घे तली. 16 िमसरच्या फारो राजाने पूवीर् गे जेर हे शहर यु ध्दात
घे ऊन मग ते जाळू न टाकले होते . ते थे राहणार्या कनानी लोकांस त्याने ठार केले होते . या
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फारोच्या मु लीशी शलमोनाने लग्न केले होते . ते व्हा फाराने हे नगरही शलमोनाला लग्नातील
आहे रादाखल िदले होते . 17 शलमोनाने गे जेराखालचे बे थ-होरोनही पु न्हा बां धले . 18 तसे च बालाथ,
तामार ही वाळवं टातील नगरे बां धली, 19 शलमोनाने अन्नधान्य आिण इतर वस्तूंची गोदामे ,
त्याचे रथ आिण घोडे यां च्यासाठी वे गळ्या जागा बां धल्या. यरूशले मामध्ये , लबानोनात आिण
आपल्या अिधपत्याखालील इतर प्रदे शात जे जे त्यास हवे ते ते बां धले . 20 इस्राएल लोकांखेरीज
त्या प्रदे शात अमोरी, िह ी, पिरज्जी, िहव्वी, यबूसी हे ही लोक होते . 21 इस्राएल लोकांस
त्यांचा पाडाव करता आले ला नव्हता. पण शलमोनाने त्यांना आपले गु लाम केले . आजही त्यांची
िस्थती तशीच आहे . 22 इस्राएल लोकांस मात्र शलमोनाने आपले गु लाम केले नाही. इस्राएली
लोक सै िनक, सरकारी अिधकारी, कारभारी, सरदार, रथािधपती आिण चालक अशा पदां वर होते .
23 शलमोनाने हाती घे तले ल्या कामां वर साडे पाचशे अधीक्षक होते . मजूरां वर ते दे खरे ख करीत.
24 फारोची कन्या आपला महाल पूणर् झाल्यावर दावीद नगरातून ते थे राहायला गे ली. नं तर
शलमोनाने िमल्लो बां धले . 25 शलमोन वषार्तन
ू तीनदा वे दीवर होमबली आिण शां त्यपर्ण करीत
असे . ही वे दी त्याने परमे श्वरासाठी बां धली होती. तो परमे श्वरापु ढे धूपही जाळीत असे . तसे च
मं िदरासाठी लागणार्या वस्तू पु रवत असे . 26 एसयोन-गे बेर ये थे शलमोन राजाने गलबते ही बां धली.
हे नगर अदोम दे शात तांबड ा समु दर् ाच्या काठी एलोथजवळ आहे . 27 समु दर् ाबद्दल चां गली जाण
असले ले लोक राजा िहरामच्या पदरी होते . हे खलाशी बरे चदा समु दर् ावर जात. िहरामने त्यांना
शलमोनाच्या आरमारात, शलमोनाच्या खलाश्यांबरोबर पाठवले . 28 शलमोनाची गलबते ओिफर
ये थे गे ली आिण त्यांनी ते थन
ू चारशे वीस िकक्कार† सोने शलमोन राजाकडे आणले .
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नावासं बंधाने शबाच्या राणीने शलमोनाची ख्याती ऐकली ते व्हा अवघड प्रश्न
िवचारुन त्याची कसोटी पाहायला ती आली. 2 नोकरा चाकरांचा मोठा लवाजमा आिण सु वािसक
ू ती यरूशले मेला आली.
मसाल्याचे पदाथर्, रत्ने , सोने नाणे अशा बर्याच गोष्टी उं टां वर लादन
शलमोनाला भे टल्यावर ितच्या मनातले सवर्काही ितने त्यास सां िगतले . 3 शलमोन राजाने ितच्या
सगळ्या प्रश्नांची उ रे िदली. असा कुठलाच प्रश्न नव्हता की, त्याचे उ र त्याने िदले नाही.
4 शलमोनाचे शहाणपण शबाच्या राणीने पािहले त्याने बां धले ला सु ं दर महालही ितने पािहले .
5 त्याच्या मे जावरचे खाणे , त्याच्या से वकांचा वावर, शलमोनाच्या कारभार्याची ऊठबस आिण
त्यांचे पोषाख, त्याचे प्याले बरदार त्याने िदले ल्या मे जवान्या आिण परमे श्वराच्या मं िदरात केले ले
यज्ञ. हे सवर् शबाच्या राणीने पािहले आिण ती आश्चयार्ने थक्क झाली. 6 ती राजाला म्हणाली,
“������ ������������� ��� ������������ �� ������ ����� ���� ����
����. ते खरे आहे . 7 पण हे सवर् माझ्या डोळ्यांनी बघे पयर्ंत, माझा त्यावर िवश्वास बसत नव्हता.
आता असे वाटते की ऐकले ते कमीच होते . तु झे ऐश्वयर् आिण बु िध्दम ा मला लोकांनी सां िगतली
त्यापे क्षा जास्तच आहे . 8 तु झे लोक आिण से वक खरे च फार धन्य आहे त. तु झे से वक, जे तु झ्यासमोर
ऊभे राहन
ू , ज्यांना तु झ्या ज्ञानाचा लाभ होतो ते धन्य. 9 परमे श्वर दे व थोर आहे , तु झ्यावर प्रसन्न
होऊन त्याने तु ला इस्राएलाचा राजा केले आहे . परमे श्वर इस्राएलावर प्रेम करतो म्हणून,
िनयमशास्त्राचे व न्यायाचे पालन करण्यास त्याने तु ला राजा केले आहे .” 10 मग शबाच्या राणीने
राजाला एकशे वीस िकक्कार* सोने , नजर केले . िशवाय मोठ ा प्रमाणात मसाल्याचे पदाथर् आिण
मौल्यवान िहरे िदले . इस्राएलामध्ये यापूवीर् कोणी आणले नसतील इतके मसाल्याचे पदाथर् एकट ा
शबाच्या राणीने शलमोन राजाला िदले . 11 िहरामच्या गलबतामधून ओिफरहन
ू सोने आले . तसे च
रक्तचं दनाचे लाकू ड आिण भारी रत्ने ही आली. 12 शलमोन राजाने या लाकडाचा वापर परमे श्वराच्या
1 परमे श्वराच्या
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मं िदरात आिण महालात आधाराचे कठडे उभारायला केला. िशवाय वादकांसाठी वीणा, सतारीही
त्यातून करवून घे तल्या. तसे लाकू ड परत कोणी कधी इस्राएलामध्ये आणले नाही की त्यानं तर
कोणी तसे लाकू ड पािहले नाही. 13 दुसर्या दे शाच्या राज्यकत्यार्ला, जे रीतीप्रमाणे भे टीदाखल
द्यायचे ते सवर् शलमोन राजाने शबाच्या राणीला िदले . िशवाय ितला काय हवे ते िवचारुन ते ही
िदले . यानं तर राणी आपल्या लवाजम्यासािहत मायदे शी िनघून गे ली.
राजाला दरसाल जवळपास सहाशे सहासष्ट िकक्कार† सोने िमळत रािहले . 15 या
मालवाहू जहाजांखेरीज व्यापारी, सौदागर, अरबस्तानचे राजे तसे च ने मले ले सु भेदार यां च्याकडू नही
सोने ये त रािहले . 16 शलमोन राजाने घडीव सोन्याच्या दोनशे मोठ ा ढाली केल्या. प्रत्ये क
ढालीस सहाशे शे केल सोने लागले . 17 तशाच पण जरा लहान तीनशे घडीव सोन्याच्या ढाली
केल्या. त्या लहान ढालीस तीन माने सोने लागले . राजाने या ढाली “��������� ��” ����
�������. 18 िशवाय राजा शलमोनाने हिस्तदं ताचे एक प्रशस्त िसं हासन करवले . ते सोन्याने
मढवले होते . 19 िसं हासनाला सहा पायर्या होत्या. त्याची पाठ कमानदार होती. दोन्ही बाजूला
हात होते . हातां च्या खाली दोन्ही बाजूला िसं ह होते . 20 तसे च सहाही पायर्यां वर दोन-दोन िसं ह
होते . असे िसं हासन दुसर्या कोणात्याही राज्यात नव्हते . 21 राजा शलमोनाचे सवर् पे ले आिण
चषक सोन्याचे होते . “��������� �������” ���� ������������� ��� �������
����� �������� ����. चांदीचे काहीही नव्हते . सोने इतक्या मु बलक प्रमाणात होते
की शलमोनाच्या कारिकदीर्त लोकां च्या ले खी चांदीला काही िकंमत नव्हती. 22 समु दर् ावर राजा
िहरामाच्या जहाजांबरोबर शलमोन राजाच्याही ताशीर्श जहाजांचा एक तांडा असे , आिण तीनतीन वषार्न
ं ी ही ताशीर्श जहाजे सोने , चांदी, हिस्तदं त, वानर व मोर आणत असत. 23 शलमोन
हा पृ थ्वीतलावरील सवार्त महान राजा होता. त्याच्याकडे सवार्िधक वै भव आिण बु द्धी चातु यर्
होते . 24 पृ थ्वीवरील सवर् लोक त्यास भे टण्यास उत्सु क असत. दे वाने शलमोनाला िदले ले बु ध्दीचे
वै भव त्यांना अनु भवायचे असे . 25 िठकिठकाणाहन
ू दरवषीर् लोक त्याच्या भे टीला ये त. ये ताना
प्रत्ये कजण नजराणा आणीत असे . सोन्या चांदीच्या वस्तू, कपडे , शस्त्रे, सु गंधी मसाल्याचे पदाथर्,
घोडे , खे चरे अशा अने क गोष्टी ते भे टीदाखल आणत.
14 शलमोन

26 शलमोन राजाकडे खूप रथ आिण घोडे होते . त्याच्याकडे चौदाशे रथ आिण बारा हजार
घोडे यांचा सं गर् ह होता. रथासाठी त्याने खास नगरे उभारली आिण त्यामध्ये रथ ठे वले .
काही रथ त्याच्याजवळ यरूशले मेमध्ये ही होते . 27 राजाने इस्राएलाला वै भवाच्या िशखरावर
ने ले. यरूशले म नगरात चांदी जमीनीवरील दगडधोंड ासारखी होती आिण गं धसरुचे लाकू ड
डोंगरटे कड ां वर उगवणार्या उं बराच्या झाडासारखे िवपु ल होते . 28 िमसर व िसलीिसया ये थन
ू
शलमोन घोडे आणत असे . शलमोन राजाचे व्यापारी ते तांडेच्या तांडे खरे दी करत आिण ते थन
ू ते
इस्राएलमध्ये आणत. 29 िमसरचा एक रथ साधारण सहाशे शे केल चांदीला पडे , आिण घोड ाची
िकंमत िदडशे शे केल चांदी इतकी पडे . िह ी आिण अरामी राजांना हे रथ आिण घोडे नं तर िवकत
असत.

11
राजा शलमोनाचे अने क िवदे शी िस्त्रंयावर प्रेम जडले होते . फारोच्या मु लीखे रीज, िह ी,
मवाबी, अम्मोनी, अदोमी, सीदोनी अशा परक्या दे शातील िस्त्रयांनाही त्याने आपले से केले .
2 परमे श्वराने पूवीर्च इस्राएल लोकांस सां िगतले होते “������ ������� ������� �����
����� ���� ���. तसे केले त तर ते तु म्हास त्यां च्या दै वतां च्या भजनी लावतील.” ���
1
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������ ����� �� ���������� ������� ����.
सातशे िस्त्रया होत्या. (त्या
सवर् इतर दे शां च्या प्रमु खां च्या मु ली होत्या) उपपत्नी म्हणून त्यास आणखी तीनशे दासीही होत्या.
या बायकांनी त्यास दे वापासून दरू जाण्यास भाग पाडले . 4 तो वृ ध्द झाला ते व्हा त्याच्या बायकांनी
त्यास इतर दै वतांकडे वळवले . आपले विडल दावीद याच्या प्रमाणे शलमोन परमे श्वराशी एकिनष्ठ
रािहला नाही. 5 सीदोनी लोकां च्या अष्टारोथ दे वाची शलमोनाने पूजा केली. तसे च अम्मोन्यांचे
अमं गळ दै वत िमलकोम यालाही शलमोनाने भजले . 6 अशाप्रकारे शलमोनाने परमे श्वराच्या
दृष्टीने वाईट केले . आपले विडल दावीद यां च्याप्रमाणे तो परमे श्वरास पूणर्पणे अनु सरला नाही.
7 कमोश या मवाबी लोकां च्या अमं गळ दै वताच्या पूजेसाठी शलमोनाने एक पूजास्थळ बां धले .
हे यरूशले म नजीकच्या टे कडीवर होते . त्याच टे कडीवर मोलख या अम्मोनी लोकां च्या अमं गळ
दै वतासाठीही एक उं च स्थान बां धले . 8 आपल्या इतर, प्रत्ये क दे शातल्या बायकांसाठीही त्याने
अशीच पूजास्थळे बां धली. त्या आपापल्या िठकाणी धूप जाळत आिण आपापल्या दै वतांसाठी
यज्ञ करत. 9 इस्राएलचा दे व परमे श्वर याच्यापासून शलमोन परावृ झाला. ते व्हा परमे श्वराचा
शलमोनावर कोप झाला. परमे श्वराने शलमोनाला दोनदा दशर्न िदले होते . 10 इतर दै वतां च्या
मागे त्याने जाऊ नये असे बजावले होते . पण शलमोनाने परमे श्वराच्या या आज्ञे चे उल्लं घन केले .
11 ते व्हा परमे श्वर शलमोनाला म्हणाला, “�� ��� ���� ������ ������� ��� ����
����. माझी आज्ञा तू पाळली नाहीस. ते व्हा तु झ्याकडू न राज्य िहसकावून घे ण्याची मी प्रितज्ञा
करतो. तु झ्या से वकाला मी ते दे ईन. 12 पण तु झे विडल दावीद यां च्यावर माझे प्रेम होते . त्याखातर
तू हयात असे पयर्ंत मी तु लाच राज्यावर ठे वीन तु झा पु त्र गादीवर बसे पयर्ंत वाट पाहीन. मग
त्याच्याकडू न ते घे ईन. 13 तरी सगळे च राज्य िहसकावून घे णार नाही. एकाच घराण्यावर त्याची
स ा ठे वीन. दािवदासाठी मी एवढे करीन. तो माझा आवडता से वक होता. तसे च यरूशले मेसाठी
मला एवढे केले पािहजे कारण ते नगर मी िनवडले आहे .” 14 आिण मग परमे श्वराने अदोमी हदादला
शलमोनाचा शत्रू केले . हदाद अदोमाच्या राजघराण्यातला होता. 15 त्याचे असे झाले दािवदाने
पूवीर् अदोमाचा पराभव केला होता. यवाब ते व्हा दािवदाचा से नापती होता. तो अदोम ये थे मृ तांचे
दफन करायला गे ला. ते व्हा त्याने अदोमातील सवार्च
ं ी क ल केली होती. 16 यवाब आिण सवर्
इस्राएल लोक यांनी अदोम ये थे सहा मिहने मु क्काम केला. त्या काळात त्यांनी अदोम ये थे
कुणाही पु रुषाला िजवं त ठे वले नाही. 17 हदाद त्यावे ळी अगदी लहान होता. ते व्हा तो िमसर ये थे
पळू न गे ला. त्याच्या विडलांचे काही अदोमी से वकही त्याच्याबरोबर गे ले. 18 िमद्यानाहन
ू पु ढे ते
सवर् पारान ये थे गे ले. ितथे त्यांना आणखी काही जण ये ऊन िमळाले . मग हे सगळे लोक िमळू न
िमसरला गे ले. िमसरचा राजा फारो याच्याकडे त्यांनी आश्रय घे तला. फारोने हदादला राहायला
एक घर आिण थोडी जमीन दे ऊ केली. त्याच्या अन्नवस्त्राची सोय केली. 19 फारोची हदादवर मजीर्
बसली. ते व्हा त्याने आपल्या मे हुणीशी त्याचे लग्नही लावून िदले . त्याची राणी तहपने स िहची
ती बहीण होती. 20 या तहपने सच्या बिहणीचे हदादशी लग्न झाले . त्यांना गनु बथ नावाचा पु त्र
झाला. राणी तहपने सच्या सं मतीने तो राजवाड ात फारोच्या मु लांबरोबरच वाढला. 21 दािवदाच्या
मृ त्यूची खबर हदादने िमसरमध्ये ऐकली. से नापती यवाब मरण पावल्याचे ही त्यास कळले . ते व्हा
हदाद राजा फारोला म्हणाला, “��� ������ ������� ��� ��� ��.” 22 ते व्हा फारो त्यास
म्हणाला, “���� ���� ��� �� �������� �� ���� ���. असे असताना तू परत का
जातोस?” ������ “������ ������ ��� ����������� ������ ����.” 23 दे वाने
शलमोनासाठी आणखी एक शत्रू िनमार्ण केला. तो म्हणजे रजोन. हा एल्यादाचा पु त्र. सोबाचा
राजा हददे र याचा रजोन हा से वक होता. त्याच्याकडू न तो पळाला. 24 दािवदाने सोबाच्या
सै न्याचा पाडाव केल्यानं तर, रजोनाने काही माणसे जमवली आिण त्या टोळीचा तो नायक बनला.
िदिमष्कामध्ये जाऊन मग तो रािहला. ितथला राजा झाला. 25 अरामावर रजोनाने राज्य केले .
इस्राएलाबद्दल त्यास चीड होती, ते व्हा शलमोनाच्या सं पण
ू र् कारिकदीर्त त्याचे इस्राएलशी वै रच
होते . हदाद आिण रजोन यांनी िमळू न इस्राएलाला बराच त्रास िदला. 26 नबाट याचा पु त्र
3 त्यास
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यराबाम हा शलमोनाचा एक से वक. हा एफ् राईम घराण्यातला असून सरे दा नगरातील होता. याच्या
आईचे नाव सरुवा. त्याचे विडल वारले होते . हा यराबाम पु ढे राजाच्या िवरुध्द गे ला. 27 त्याची कथा
अशी. िमल्लोचे बां धकाम आिण दावीद राजाच्या नगराच्या तटबं दीला पडले ली िखं डारे बु जवण्याचे
काम शलमोन करून घे त होता. 28 यराबाम हा अं गािपडाने मजबूत होता. हा या कामाला चां गला
असल्याचे शलमोनाने हे रले आिण त्यास योसे फ घराण्यातील कामगारांचा अधीक्षक म्हणून ने मले .
29 एकदा यराबाम यरूशले मेच्या बाहे र गे ला होता. ते व्हा त्यास िशलो ये थील अहीया नावाचा
सं देष्टा वाटे त भे टला. अहीयाने नवीन अं गरखा घातला होता. या दोघांखेरीज ते व्हा त्या भागात
आणखी कोणी नव्हते . 30 अहीयाने आपला अं गरखा काढला आिण त्याचे फाडू न बारा तु कडे केले .
31 मग अहीया यराबामाला म्हणाला, “����� ��� ����� �� ����:जवळ ठे व. इस्राएलचा
दे व परमे श्वर याने सां िगतले आहे शलमोनाच्या हातातून राज्य काढून घे ऊन त्यातील दहा वं शाचा
अिधकार मी तु ला दे ईन. 32 आिण दािवदाच्या घराण्यात फक्त एकाच वं शाची मालकी िशल्लक
ठे वीन. माझा से वक दावीद आिण हे यरूशले म नगर यां च्या खातर मी एवढे करीन. इस्राएलाच्या
सवर् वं शांतन
ू मी यरूशले म नगराची िनवड केली आहे . 33 शलमोनाने माझा त्याग केला म्हणून मी
त्याच्याकडू न राज्य काढून घे णार आहे . सीदोन्यांची दे वी अष्टारोथ, मवाबाचा कमोश, अम्मोन्याचा
िमलकोम या परकीय दै वतांचे तो भजन पूजन करतो. जे योग्य आिण न्याय्य ते आता तो करत
नाही. माझ्या आज्ञा आिण िनयम तो पाळत नाही. त्याचे विडल दावीद ज्या पध्दतीने जगले
तसे याचे नाही. 34 ते व्हा आता त्याच्या घराण्यातून मी स ा काढून घे त आहे . मात्र शलमोन
िजवं त असे पयर्ंत तोच गादीवर अिधपती राहील. माझा से वक दावीद याच्याखातर मी एवढे करीन.
माझे सवर् िनयम आिण आज्ञा दािवदाने पाळल्या म्हणून मी त्यास िनवडले . 35 पण त्याच्या
मु लाच्या हातून मी राज्य काढून घे णार आहे आिण यराबाम, दहा घराण्यावरील स ा मी तु झ्या
हाती सोपवीन. 36 शलमोनाच्या मु लाची एका वं शावरील स ा तशीच अबािधत ठे वीन. म्हणजे
यरूशले मामध्ये माझा से वक दावीद याचा वं शजच सतत राज्य करील. यरूशले म हे नगर मी
आपले स्वत:चे म्हणून िनवडले . 37 बाकी तु ला हवे ते थे तू राज्य करशील. सवर् इस्राएलवर
तु झी स ा चाले ल. 38 माझ्या आज्ञांचे पालन करत तू योग्य मागार्ने आयु ष्य घालवले स तर मी
हे तु ला दे ईन. दािवदाप्रमाणे माझी सवर् आज्ञा आिण िनयम पाळले स तर माझी तु ला साथ असे ल.
दािवदा प्रमाणे च तु झ्याही घराण्याला मी राजघराणे करीन. इस्राएल तु ला दे ईन. 39 यामु ळे मी
दािवदाच्या वतर्णुकीची िशक्षा मी त्याच्या मु लांना करीन. पण काही काळापु रती, सवर्काळ नव्हे .”
40 शलमोनाने यराबामाच्या वधाचा प्रयत्न केला. पण यराबामाने िमसरला पलायन केले . िमसरचा
राजा िशशक याच्याकडे तो गे ला. शलमोनाच्या मृ त्यूपयर्ंत यराबाम ितथे च रािहला.
2

. 9:29-31
शलमोनाने स े वर असताना बर्याच मोठमोठ ा आिण सु ज्ञपणाच्या गोष्टी केल्या.
शलमोनचा इितहास या पु स्तकात त्या सवर् िलिहले ल्या नाहीत काय? 42 यरूशले मेतन
ू शलमोनाने
सवर् इस्राएलवर चाळीस वष राज्य केले 43 मग शलमोन मरण पावला ते व्हा त्याच्या पूवर्जां शेजारी
दावीद याच्या नगरामध्ये त्याचे दफन करण्यात आले . त्याच्या िठकाणी रहबाम राज्य करू लागला.
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2
. 10:1-19; 11:1-4
रहबाम शखे म ये थे गे ला कारण त्यास राजा करण्यास सवर् इस्राएल लोक ते थे गे ले होते .
2 शलमोन राजाकडू न पळाल्यावर नबाटाचा पु त्र यराबाम िमसरमध्ये जाऊन राहीला होता, त्याने
हे ऐकले , 3 लोकांनी त्यास बोलावून आणले , ते व्हा यराबाम व सवर् इस्राएल लोक रहबामाकडे
ये ऊन त्यास म्हणाले , 4 “������ �������� �������� ��������� ������ �����
1
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�����. आता आमचे ओझे थोडे हलके कर. आमच्यावर लादले ले मे हनतीचे जू काढ म्हणजे
आम्ही तु झी से वा करु.” 5 रहबाम म्हणाला, “��� ��������� ��� ����. ते व्हा मी तु मच्या
प्रश्नाचे उ र दे ईन.” �� ��� ����� ����. 6 शलमोन ज्यां च्याशी सल्लामसलत करत असे
अशी काही वृ ध्द मं डळी होती. त्यांनाच राजा रहबामाने याबाबतीत सल्ला िवचारला. तो म्हणाला,
“�� ������ �� ��� �����?” 7 यावर ही वयोवृ ध्द मं डळी म्हणाली, “�� �� �����
���� ����� �� ���� ���� ���� �����. त्यां च्याशी प्रेमाने , समजु तीने बोललास तर
ते ही आयु ष्यभर तु झे काम करतील.” 8 पण रहबामाने हा सल्ला मानला नाही. आपल्या समवयस्क
िमत्रांना त्यांचे मत िवचारले . 9 रहबाम त्यांना म्हणाला, माझ्या विडलां च्या कारिकदीर्तल्यापे क्षा
“�� ������ ������ �� ���� ���� ��� ���. त्यांना आता मी काय सां ग,ू त्यां च्याशी
काय बोलू?” 10 ते व्हा ते तरुण िमत्र म्हणाले , “�� ��� ���� ��� ����� ����, ‘������
�������� ���������� ���� ���� ����� �����, तर आता आमचे जू हलके करा.’
�� �� ������� ���� ����� ����, ‘������ ���������� ����������� ��
���� ������ ����� ���� ���. 11 माझ्या विडलांनी तु म्हावर भारी जू लादले . मी ते काम
आणखी वाढवीन. त्यांनी तु म्हास चाबकाचे फटकारे मारले असतील तर मी तर तु म्हास िवं चवानी
िशक्षा करीन.” 12 रहबाम राजाने त्या लोकांस “��� ������� �����” �������� ����.
त्याप्रमाणे यराबाम व सवर् इस्राएल लोक तीन िदवसानी रहबामाकडे आले . 13 त्यावे ळी राजा
रहबाम त्यां च्याशी अितशय कठोरपणे बोलला. विडलधार्यां च्या सल्ल्याकडे त्याने दुलर्क्ष केले .
14 िमत्रां च्या सल्ल्याप्रमाणे तो बोलला. तो म्हणाला, “������ �������� ���������
������� �� �����. मी तर तु म्हास आणखीच कामाला लावीन. त्यांनी तु मच्यावर आसूड
उगवले , पण ती तर तु म्हास िवं चवानी िशक्षा करील.” 15 या प्रकारे राजाने इस्राएल लोकांचे
ऐकले नव्हते . परमे श्वराने च हे घडवून आणले होते . नबाटाचा पु त्र यराबाम याला िदले ले वचन
पूणर् करण्यासाठी परमे श्वराने हे केले . िशलो ये थील सं देष्टा अहीया याच्यामाफर् त परमे श्वराने
हे वचन िदले . 16 नवा राजा आपले म्हणणे मानत नाही, हे इस्राएली लोकां च्या लक्षात आले .
ते व्हा ते राजाला म्हणाले , “����� ���������� ���������� ����� ����. काय?
नाही! इशायच्या जिमनीत आम्हास थोडाच वाटा िमळणार आहे काय? नाही! ते व्हा इस्राएलींनो,
जा आपापल्या घरी तं बक
ू डे जा, या दािवदाच्या मु लाला आपल्या घराण्यापु रते च राज्य करू दे .”
���� ����� �� ����� ����. 17 तरीही यहद
ू ा नगरांमध्ये राहणार्या इस्राएल लोकां वर
रहबामाची स ा होतीच. 18 अदोराम नावाचा एक मनु ष्य सवर् कामगारां वर दे खरे ख करत असे .
ते व्हा राजा रहबामाने त्यास लोकां शी बोलणी करायला पाठवले . पण इस्राएल लोकांनी त्याच्यावर
इतकी दगडफेक केली की तो प्राणाला मु कला. ते व्हा राजाने आपल्या रथात बसून पळ काढला
आिण तो यरूशले म ये थे आला. 19 इस्राएल लोकांनी दािवदाच्या घराण्यािवरुध्द बं ड पु कारले .
आजही त्या घराण्याशी त्यांचे वै र आहे . 20 यराबाम परत आला आहे असे इस्राएल लोकांस कळले .
ते व्हा त्यांनी सगळ्यांची सभा भरवून त्यास सवर् इस्राएलचा राजा म्हणून घोिषत केले . फक्त एका
यहद
ू ाच्या घराण्याने ते वढा दािवदाच्या घराण्याला आपला पिठं बा िदला. 21 रहबाम यरूशले मेला
परतला. यहद
ं ा त्याने एकत्र केले . एकंदर एक लक्ष ऐंशी
ू ा आिण बन्यामीन यां च्या वं शातील सवार्न
हजाराचे सै न्य जमले . इस्राएल लोकां शी लढून शलमोनाचे राज्य परत िमळवायचा रहबामाचा
िवचार होता. 22 शमाया नामक दे वाच्या मनु ष्याशी या सु मारास परमे श्वर बोलला. तो म्हणाला,
23 “�������� ����� ��� ������� ���� �����, तसे च यहद
ू ा आिण बन्यामीन लोक
यांना जाऊन सां ग, 24 इस्राएलांनी आपल्या बां धवां शी तु म्ही लढू नये अशी परमे श्वराची इच्छा
आहे .” �������� �� �������� ������ ��� ��. या सगळ्यांचा करता करिवता मीच
होतो. या आदे शानु सार रहबामाचे सै न्य माघारी गे ले.
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हे एफ् राईमाच्या डोंगराळ प्रदे शातील नगर होते . ते चां गले मजबूत आिण सु रिक्षत
करून यराबाम ते थे रािहला. पु ढे त्याने पनु एल नगराची उभारणी केली. 26 यराबाम मनाशीच
म्हणाला, “�� ����� ���������� ���������� �������� ���� ���. 27 लोक
यरूशले मेस परमे श्वराच्या घराकडे यज्ञ करावयास गे ले तर यहद
ू ाचा राजा रहबाम याच्याच मागे ते
जातील मग ते माझा वध करतील व पु न्हा यहद
ू ाचा राजा रहबाम याचे पु न्हा: होतील.” 28 त्याने
मग आपल्या सल्लागाराबरोबर िवचार िविनमय केला. “������� ����� �� ��� ������.
त्यानु सार राजा यराबामाने सोन्याची दोन वासरे करवून घे तली. मग तो लोकांस म्हणाला, तु म्हास
यरूशले मेला उपासने साठी जायची गरज नाही. हे इस्राएला तु म्हास िमसर दे शाबाहे र ज्यांनी
काढले ते च हे दे व.” 29 राजाने मग एक सोन्याचे वासरु बे थेल ये थे आिण दुसरे दान या शहरात
बसवले . 30 पण त्याने हे मोठे पाप केले होते . इसाएलाचे लोक बे थेल आिण दान ये थे वासरां च्या
पूजेसाठी जाऊ लागले . पण हे ही मोठे च पाप होते . 31 उं चवट ाच्या िठकाणीही यराबामाने दे ऊळे
बां धली. त्यासाठी याजकही त्याने फक्त ले वी वं शातले न िनवडता इस्राएलाच्या वे गवे गळ्या
वं शांमधून िनवडले . 32 याखे रीज त्याने एक नवा सणही सु रु केला. यहद
ू ामधील वल्हांडणाच्या
सणासारखाच हा होता. पण पिहल्या मिहन्याच्या पं धराव्या िदवसाऐवजी हा आठव्या मिहन्याच्या
पं धराव्या िदवशी यराबामाने ठे वला. या िदवशी हा राजा बे थेल नगरातील वे दीवर यज्ञ करत असे .
तसे च त्याने केले ल्या वासरांना बली अपर्ण करत असे . त्याने उं च िठकाणी बां धले ल्या दे वाळांसाठी
बे थेल मधले याजकही ने मले . 33 अशाप्रकारे यराबामाने इस्राएल लोकांसाठी आठव्या मिहन्याचा
पं धरावा िदवस सण म्हणून ठरवला. त्यािदवशी बे थेलच्या वे दीवर तो यज्ञ करत असे आिण धूप
जाळत असे .
25 शखे म

13
1 परमे श्वराने आपल्या एका सं देष्ट ाला (दे वाच्या मनु ष्यास) यहद
ू ाहन
ू बे थेल नगरीला पाठवले .
तो ते थे पोहोंचला ते व्हा राजा यराबाम वे दी पु ढे धूप जाळत होता. 2 परमे श्वराने या सं देष्ट ाला
वे दीिवरुध्द बोलायची आज्ञा केली होती. त्याप्रमाणे तो म्हणाला, “�� ����, परमे श्वराचे
म्हणणे असे आहे दािवदाच्या कुळात योशीया नावाचा पु त्र जन्माला ये ईल. हे याजक सध्या
उं चवट ावरील िठकाणी पूजा करत आहे त. पण हे वे दी, योशीया त्यांचेच दे ह तु ला अपर्ण करील.
योशीया त्या याजकांचा वध करील. आता ते तु झ्यावर धूप जाळत आहे त खरे पण योशीया, मानवी
अस्थी तु झ्यावर जाळील. मग तू िनरुपयोगी ठरशील.” 3 हे िनिश्चत घडे ल, अशी सं देष्ट ाने
लोकांस खूण िदली. तो म्हणाला, “����������� �������� ������ �� ����� ��
���� ����� ��� ���������� ��� ���� �����, असे परमे श्वराने सां िगतले आहे .”
4 राजाने जे व्हा दे वाच्या मनु ष्याचे हे वे दीबद्दलचे बोलणे बे थेल ये थे ऐकले . ते व्हा यराबामाने
वे दीवरील आपला हात उचलून त्या मनु ष्याकडे िनदश करत म्हटले , “���� ������” ��
���� ������ ������ ���� ���������� ������� ���� ���� �� �� ����
������ ���� ����. त्यास तो हलवता ये ईना 5 तसे च, वे दी भं ग पावली. त्यावरील राख
जिमनीवर पडली. दे वाच्या मनु ष्याच्या तोंडू न परमे श्वराचे वचन िनघत होते याची ती खूण होती.
6 ते व्हा राजा यराबाम त्या सं देष्ट ाला म्हणाला, “���� ��� ��� ������ ������ ��
����� ������ �������� ������ ��������� ��.” ������ ������ �������
��� ������ ���� ��� ������ ��� ��� ����. राजाचा हात मग पूवर्वत झाला.
7 राजा त्या दे वाच्या मनु ष्यास म्हणाला, “����������� ��� ��, काहीतरी खा मग मी
तु ला इनाम दे ईन.” 8 पण हा दे वाचा मनु ष्य म्हणाला, “����� ����� ��� ��� �����
��� �� ����������� ��� ����� ����. इथे मी अन्नपाणी घे णार नाही. 9 काहीही
न खाण्यािपण्याबद्दल परमे श्वराने मला बजावले आहे . तसे च, ये ताना ज्या रस्त्याने आलो त्याने
परत जायचे नाही, अशीही त्याची आज्ञा आहे .” 10 त्याप्रमाणे तो वे गळ्या रस्त्याला लागला.
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बे थेलला ये ताना, ज्या रस्त्याने आला त्याने तो गे ला नाही.
बे थेल नगरात एक वृ ध्द दे वाचा
मनु ष्य राहत होता. त्याच्या मु लांनी त्यास या सं देष्ट ाने बे थेल मध्ये काय केले ते ये ऊन सां िगतले .
राजाला तो सं देष्टा काय म्हणाला ते ही त्यांनी सां िगतले . 12 ते व्हा दे वाचा मनु ष्य म्हणाला,
“������� ��������� �� �����?” ������ ������� ������ ��������
��������� ������������ ����� ������. 13 त्या वृ ध्द सं देष्ट ाने “�������
������� ����� ������� ��������.” ����������� ������� ��������
�������� ��������� ������. 14 हा वृ ध्द सं देष्टा त्या दे वाच्या माणासाच्या मागावर
िनघाला. ते व्हा तो एला वृ क्षाखाली बसले ला आढळला. वृ ध्द सं देष्ट ाने त्यास िवचारले , “���
�� �� �������� ����� ������ ������?” ������������ ���� �����
����. 15 ते व्हा वृ ध्द सं देष्टा म्हणाला, “����������� ��� �� ��������� ���.”
16 पण हा दे वाचा मनु ष्य म्हणाला, “����������� �� ��� ����� ����. तसे च ते थे
खाऊिपऊ शकणार नाही. 17 ते थे काही खायचे प्यायचे नाही आिण गे लास त्या रस्त्याने परतायचे
नाही असे परमे श्वराने मला सां िगतले आहे .” 18 यावर तो वृ ध्द सं देष्टा म्हणाला, “����
�������������� �� �������� ���.” ��� ���� ������ ���� ��������,
“��� ������ ������������� ������ ����� ����. त्याने तु ला माझ्या घरी घे ऊन
यायला आिण खाऊिपऊ घालायला मला सां िगतले आहे .” 19 ते व्हा तो दे वाचा मनु ष्य वृ ध्द
सं देष्ट ाच्या घरी गे ला आिण ते थे त्याने जे वणखाण केले . 20 ते मे जावर बसले ले त्यास परत
आणणार्या सं देष्ट ाशी परमे श्वर बोलला. 21 वृ ध्द सं देष्टा या यहद
ू ातील दे वाच्या मनु ष्यास
म्हणाला, “�� ������������� ������� ������� ���� ����, असे परमे श्वर
म्हणाला, तू त्याच्या आज्ञे पर् माणे वागला नाहीस. 22 ये थे काहीही खायला प्यायला परमे श्वराने
तु ला सक्त, मनाई केली होती. तरी तू इथे आलास आिण जे वलास. ते व्हा तु झे आता तु झ्या
कुटु ं िबयाबरोबर दफन होणार नाही.” 23 या दे वाच्या माणासाचे खाणे िपणे झाल्यावर वृ ध्द सं देष्ट ाने
त्याच्या गाढवावर खोगीर घातले आिण हा यहद
ू ाचा सं देष्टा (दे वाचा मनु ष्य) िनघाला. 24 परतीच्या
वाटे वर एका िसं हाने त्याच्यावर हल्ला चढवला आिण त्यास मारुन टाकले . दे वाच्या मनु ष्याचा
मृ तदे ह रस्त्यातच पडला होता. गाढव आिण िसं ह त्याच्या प्रेताशे जारीच होते . 25 इतर वाटसं रुनी
ते प्रेत आिण जवळ उभा रािहले ला िसं ह हे पािहले . ते व्हा ती माणसे गावात आली आिण त्यांनी
आपल्या डोळ्यांनी पािहले ली ही घटना वृ ध्द सं देष्ट ाला सां िगतली. 26 वृ ध्द सं देष्ट ाने या
दे वाच्या मनु ष्यास फसवून आणले होते . ते व्हा हे सवर् ऐकू न तो म्हणाला, “��� �� ������
������. त्याने परमे श्वराचे म्हणणे अवमानले नाही. ते व्हा परमे श्वराने च त्यास मारायला
िसं हाच्या स्वाधीन केले असावे . असे होणार हे परमे श्वराने सां िगतले होते .” 27 मग हा सं देष्टा
आपल्या मु लांना म्हणाला, “������ ������� ����� ����.” ������� ������
����. 28 ते व्हा तो िनघाला आिण वाटे वरच्या मृ तदे हापाशी आला. िसं ह आिण गाढव अजूनही
ितथे च होते . िसं हाने आपल्या भक्षयाला तोंड लावले नव्हते की गाढवाला इजा केली नव्हती.
29 वृ ध्द दे वाच्या सं देष्ट ाने तो मृ तदे ह गाढवावर ठे वला आिण मृ त्यूबद्दल शोक करायला आिण
दे हाचे दफन करायला तो गावात आणला. 30 त्याने तो आपल्याच घराण्याच्या दफनभूमीत पु रला.
त्याच्यासाठी शोक प्रकट केला. तो म्हणाला, “������ ���������� �� ��� �����.
मला फार वाईट वाटते .” 31 मग त्याने त्याचे दफन केले . आपल्या मु लांना तो म्हणाला, “�� ���
��������� ������ ��� ������ ��� ���. माझ्या अस्थी दे वाच्या मनु ष्या शे जारीच
िवसावू द्या. 32 परमे श्वराने त्याच्या तोंडू न वदवले ले सवर् प्रत्यक्षात ये ईल. बे थेलची वे दी आिण
शोमरोनच्या नगरातील उं च दे वळांबद्दल त्याने सां िगतले ले खरे होईल.” 33 राजा यराबामामध्ये
काहीही फरक पडला नाही. तो दुष्कृत्ये करतच रािहला. वे गवे गळ्या कुळांमधल्या मनु ष्यांची तो
याजक म्हणून िनवड करत रािहला. हे पूरोिहत उं च दे वळांमध्ये पूजा करत. ज्याला हवे त्यास
याजक बनता ये ई. 34 या गोष्टीने यराबामाच्या घराण्यास पाप लागले व त्यामु ळे त्यांचा सवर्नाश
झाला. आिण भूतलावरून ते नष्ट झाले .
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1 याच सु मारास यराबामाचा पु त्र अबीया आजारी पडला. 2 ते व्हा यराबाम आपल्या पत्नीला
म्हणाला, “�� ���� ���� ���� ������� ����� �� ������������ ���. मी
इस्राएलचा राजा होणार हे भािकत त्याने च केले होते . तसे च वे ष पालटू न जा म्हणजे लोक
तु ला माझी पत्नी म्हणून ओळखणार नाहीत. 3 यराबामाने त्याच्या पत्नीला सं देष्ट ाकडे दहा
भाकरी, काही पु र्या आिण मधाचा बु धला घे ऊन पाठवले . मग आपल्या मु लाबद्दल िवचार. अहीया
तु ला काय ते सां गेल.” 4 मग यराबामाने सां िगतल्यावरून त्याची पत्नी िशलोला अहीया, या
सं देष्ट ाच्या घरी गे ली. अहीया खूप वृ ध्द झाला होता आिण म्हातारपणामु ळे त्यास अं धत्वही आले
होते . 5 पण परमे श्वराने त्यास सूचना केली, “��������� ����� ������ ���������
��������� ��������� ��� ���. ितचा पु त्र फार आजारी आहे . मग अहीयाने ितला काय
सां गायचे ते ही परमे श्वराने त्यास सां िगतले . यराबामाची पत्नी अहीयाच्या घरी आली. लोकांस
कळू नये म्हणून ितने वे ष पालटला होता.” 6 अहीयाला दारात ितची चाहल
ू लागली ते व्हा तो
म्हणाला, “��������� ����� �� ��? आत ये आपण कोण ते लोकांनी ओळखू नये म्हणून
का धडपड करते स? मला एक वाईट गोष्ट तु झ्या कानावर घालायची आहे . 7 परत जाशील ते व्हा
इस्राएलाचा परमे श्वर दे व काय म्हणतो ते यराबामाला सां ग. परमे श्वर म्हणतो, ‘��� ������,
इस्राएलाच्या सवर् प्रजे तन
ू मी तु झी िनवड केली. तु झ्या हाती त्यांची स ा सोपवली. 8 यापूवीर्
इस्राएलावर दािवदाच्या घराण्याचे राज्य होते . पण त्यां च्या हातून ते काढून घे ऊन मी तु ला राजा
केले . पण माझा से वक दावीद याच्यासारखा तू िनघाला नाहीस, तो ने हमी माझ्या आज्ञे पर् माणे
वागत असे . मन:पूवर्क मलाच अनु सरत असे . तो योग्य असले ल्या गोष्टी तो करीत असे . 9 पण
तु झ्या हस्ते अने क पातके घडली आहे त. तु झ्या आधीच्या कोणत्याही स ाधीशापे क्षा ती अिधक
गं भीर आहे त. माझा मागर् तू केव्हाच सोडू न िदला आहे स. तू इतर दे वदे वतां च्या मूतीर् केल्यास याचा
मला खूप राग आला आहे . 10 ते व्हा यराबाम, तु झ्या घरात मी आता सं कट िनमार्ण करीन. तु झ्या
घरातील सवर् पु रुषांचा मी वध करीन. मग तो इस्राएलात बं दीत असो की मोकळा जसे आगीत शे ण
काहीही िशल्लक राहत नाही त्याप्रमाणे मी तु झ्या घराण्याचा समूळ नाश करीन. 11 यराबामाच्या
घरातल्या ज्याला नगरात मरण ये ईल त्यास कुत्री खातील आिण शे तात, रानावनात मरणारा
पक्षयांचे भक्षय होईल. परमे श्वर हे बोलला आहे . 12 अहीया सं देष्टा यराबामाच्या पत्नीशी बोलत
राहीला. त्याने ितला सां िगतले , आता तू घरी परत जा. तू नगरात िशरल्याबरोबर तु झा पु त्र मरणार
आहे . 13 सवर् इस्राएल लोक त्याच्यासाठी शोक करतील आिण त्याचे दफन करतील. ज्याला
रीतसर मु ठमाती िमळे ल असा, यराबामाच्या घराण्यातला हाच राहील. कारण फक्त त्याच्याठायीच
इस्राएलचा दे व परमे श्वर याला काहीसा चां गल
ू पणा िदसून आला आहे . 14 परमे श्वर इस्राएलावर
नवीन राजा ने मील. तो यराबामाच्या कुळाचा सवर्नाश करील. हे सगळे लवकरच घडे ल. 15 मग
परमे श्वर इस्राएलाला चां गला तडाखा दे ईल. इस्राएल लोक त्याने भयभीत होतील. पाण्यातल्या
गवतासारखे कापतील. इस्राएलाच्या पूवर्जांना परमे श्वराने ही चां गली भूमी िदली. ितच्यातून या
लोकांस उपटू न परमे श्वर त्यांना यु फ् रिटस नदीपलीकडे िवखरुन टाकील. परमे श्वर आता त्यां च्यावर
भयं कर सं तापले ला आहे , म्हणून तो असे करील. अशे रा मूतीर् त्यांनी उभारली याचा त्यास सं ताप
आला. 16 आधी यराबामाच्या हातून पाप घडले . मग त्याने इस्राएल लोकांस पापाला उद्यु क्त
केले . ते व्हा परमे श्वर त्यांना पराभूत करील.” 17 यराबामाची पत्नी ितरसा ये थे परतली. ितने घरात
पाऊल टाकताक्षणीच ितचा पु त्र मे ला. 18 सवर् इस्राएल लोकांस त्याच्या मृ त्यूचे दु:ख झाले .
त्यांनी त्याचे दफन केले . या गोष्टी परमे श्वरच्या भािकताप्रमाणे च घडल्या. हे वतर्वण्यासाठी
त्याने त्याचा से वक अहीया या सं देष्ट ाची योजना केली होती. 19 राजा यराबामाने आणखीही
बर्याच गोष्टी केल्या; लढाया केल्या, लोकां वर तो राज्य करत रािहला. इस्राएलाच्या राजांचा
इितहास या ग्रंथात, त्याने जे जे केले त्याची नोंद आहे . 20 यराबाम बावीस वष तो राजा म्हणून
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स े वर होता. नं तर तो मृ त्यू पावला आिण आपल्या पूवर्जांबरोबर त्याचे दफन झाले . त्याचा पु त्र
नादाब त्यानं तर स े वर आला.
2
. 11:5-12:16
शलमोनाचा पु त्र रहबाम यहद
ू ाचा राजा झाला, ते व्हा तो एक्केचाळीस वषार्चा होता.
यरूशले मेमध्ये त्याने सतरा वष राज्य केले . परमे श्वराने स्वत:च्या सन्मानासाठी सवर् वं शातून या
नगराची िनवड केली होती. इस्राएलातील इतर नगरामधून त्याने हे च िनवडले होते . रहबामाच्या
आईचे नाव नामा, ती अम्मोनी होती. 22 यहद
ू ाच्या लोकां च्या हातूनही अपराध घडले याप्रकारे
परमे श्वराने जे करु नका म्हणून सां िगतले ते त्यांनी केले . परमे श्वराचा कोप होईल, अशा चु का
त्यां च्या हातून होतच रािहल्या. त्यां च्या पूवर्जां च्या पापांपेक्षाही त्यांची पापे वाईट होती. 23 या
लोकांनी उं चवटयां वर दे ऊळे , दगडी स्मारके आिण स्तं भ उभारले . परकीय दै वतासाठी हे सारे
होते . प्रत्ये क टे कडीवर आिण िहरव्यागार वृ क्षाखाली त्यांनी हे केले व अशे रा मूतीर् स्थािपल्या.
24 परमे श्वराच्या पूजेचा एक भाग म्हणून लैं िगक उपभोगासाठी शरीरिवक् रय करणारे ही पु रुष
वे श्या त्या दे शात होते . अशी अने क दुष्कृत्ये यहद
ू ाच्या लोकांनी केली. या प्रदे शात यापूवीर् जे
लोक राहत असत ते ही अशाच गोष्टी करत. म्हणून दे वाने त्यां च्याकडू न तो प्रदे श काढून घे ऊन
इस्राएलाच्या लोकांस िदला होता. 25 रहबामाच्या कारिकदीर्चे पाचवे वषर् चालू असताना िमसरचा
राजा िशशक याने यरूशले मेवर स्वारी केली. 26 त्याने परमे श्वराच्या मं िदरातील आिण महालातील
खिजना लु टला. अरामाचा राजा हददे जर याच्या सै िनकांकडू न ज्या शलमोनाने सोन्याच्या ढाली
आणल्या होत्या, त्याही त्याने पळवल्या. दािवदाने त्या यरूशले मेमध्ये ठे वल्या होत्या. सोन्याच्या
सगळ्या ढाली त्याने ने ल्या. 27 मग रहबाम राजाने त्यां च्या ऐवजी दुसर्या ढाली केल्या, पण या
मात्र िपतळी होत्या, सोन्याच्या नव्हत्या. महालाच्या दरवाजावर रखवाली करणार्यांना त्याने
त्या िदल्या. 28 राजा परमे श्वराच्या मं िदरात जात असे ते व्हा प्रत्ये क वे ळी हे िशपाई बरोबर
असत. ते या ढाली वाहात आिण काम झाल्यावर त्या ढाली ते परत आपल्या ठाण्यात िभं तीवर
लटकावून ठे वत. 29 यहद
ू ाच्या राजांचा इितहास या ग्रंथात राजा रहबामाच्या सवर् गोष्टींची नोंद
आहे . 30 रहबाम यराबाम यांचे परस्परांत अखं ड यु ध्द चालले ले होते . 31 रहबाम मे ला आिण त्याचे
त्याच्या पूवर्जांबरोबर दफन झाले . दावीद नगरात त्यास पु रले . (याची आई नामा ती अम्मोनी
होती) रहबामाचा पु त्र अबीयाम नं तर राज्यावर आला.
21
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नबाटाचा पु त्र यराबाम इस्राएलवर राज्य करत होता. त्याच्या राजे पणाच्या कारिकदीर्चे
अठरावे वषर् चालू असताना, रहबामाचा पु त्र अबीयाम यहद
ू ाचा पु ढचा राजा झाला. 2 अबीयाने
तीन वष यरूशले मेत राज्य केले . याच्या आईचे नाव माका ही अबीशालोमाची कन्या. 3 आपल्या
विडलां च्याच पापांची उजळणी याने केली. आपले आजोबा दावीद यां च्याप्रमाणे तो परमे श्वर
दे वाशी एकिनष्ठ नव्हता. 4 दािवदावर परमे श्वराचे प्रेम होते . त्याच्याखातर त्याने त्याचा दीप
यरूशले मेत कायम राहू िदला. त्यानं तर त्याच्या पु त्राला उभारले , व यरूशले म सु रिक्षत ठे वले .
5 दािवदाचे वतर्न परमे श्वराच्या इच्छे नु सार, योग्य असे च होते . त्याने परमे श्वराच्या आज्ञांचे
ने हमीच पालन केले . उरीया िह ीबद्दल घडले ले चु कीचे वतर्न एवढाच काय तो अपवाद. 6 रहबाम
आिण यराबाम ने हमीच एकमे कां िवरुध्द लढत असत. 7 अबीयामाने आणखी जे काही केले त्याची
नोंद, यहद
ं अहीया आिण
ू र् कारिकदीर्त
ू ाच्या राजांचा इितहास या पु स्तकात आहे . अहीयाच्या सं पण
यराबाम यां च्यात लढाई चालू असे . 8 अबीयामाला त्याच्या मृ त्यूनंतर दावीद नगरात पु रले . त्याचा
पु त्र आसा राज्य करु लागला.
1
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9 यराबामाच्या इस्राएलवरील राज्याच्या िवसाव्या वषीर् आसा यहद
ू ाचा राजा झाला, 10 आसाने

यरूशले मेवर एक्केचाळीस वष राज्य केले . त्याच्या आजीचे नाव माका. ती अबीशालोमाची
कन्या. 11 आपला पूवर्ज दावीद याच्या प्रमाणे च परमे श्वराच्या मते जे योग्य ते च आसाने केले .
12 त्याकाळी दै वतां च्या नावाखाली शरीरिवक् रय करणारे पु रुष वे श्या होते . आसाने त्यांना दे शत्याग
करायला लावले . तसे च त्याने आपल्या वाडविडलांनी केले ल्या मूतीर् पूणर्पणे हलवल्या. 13 आपली
आजी माका िहला आसाने राणीच्या पदावरून दरू केले . अं मगळ दै वत अशे रा िहची एक मूतीर् या
आजीने ही केली होती. आसाने त्या मूतीर्ची मोडतोड केली. िकद्रोन खोर्यात ती जाळू न टाकली.
14 त्याने उच्च स्थानाची नासधूस केली नाही, मात्र आसा आयु ष्यभर परमे श्वराशी एकिनष्ठ
रािहला. 15 आसा आिण त्याचे विडल यांनी परमे श्वरासाठी काही वस्तू करून घे तल्या होत्या.
सोन्याचांदीच्या वस्तू आिण आणखी काही गोष्टी त्यामध्ये होत्या. त्या सवर् त्याने व्यविस्थत
मं िदरात जमा केल्या.
16 आसा यहद
ू ावर राज्य करीत असे पयर्ंत इस्राएलचा राजा बाशा याच्याशी त्याच्या लढाया
चालत. 17 इस्राएलचा राजा बाशाने यहद
ू ावर चढाया केल्या. आसाच्या प्रदे शातील लोकांचे
ये णे जाणे त्यास थांबवायचे होते . त्यामु ळे रामा नगर त्याने चां गले मजबूत केले . 18 आसाने
मग परमे श्वराच्या मं िदराच्या खिजन्यातले आिण महालातले सोने नाणे काढून घे तले . आपल्या
से वकां च्या हाती ते सोपवून त्यांना त्याने अरामाचा राजा बे न हदाद यां च्याकडे पाठवले . बे नहदाद हा टिब्रम्मोनचा पु त्र आिण टिब्रम्मोन हे ज्योनचा. बे नहदादची राजधानी िदिमष्क होती.
19 आसाने आपल्या सं देशात म्हटले होते , “���� ���� ��� ���� ���� ��������
�������� ���� ���� ����. आता मला तु झ्याशी करार करायचा आहे . तु ला मी हा
सोन्यारुप्याचा नजराणा पाठवत आहे . इस्राएलचा राजा बाशा याच्याशी झाले ल्या कराराचा तू
भं ग कर म्हणजे तो माझ्या प्रदे शातून िनघून जाईल.” 20 राजा बे न-हदाद याने आसाशी करार केला
आिण इयोन, दान, आबे ल-बे थ-माका, गािलल सरोवरालगतची गावे , िकन्ने रोथ आिण नफतालीचा
प्रांत यां च्यावर चढाई करायला आपले सै न्य इस्राएलावर पाठवले . 21 या हल्ल्याची बातमी
बाशाच्या कानावर गे ली. ते व्हा त्याने रामा नगराच्या मजबूतीचे काम सोडले , ते गाव सोडले आिण
ितरसा या िठकाणी तो परतला. 22 मग आसा राजाने यहद
ू ातील सवर् प्रजे ला मदतीसाठी पाचारण
केले . एकही जण त्यातून सु टला नाही. ते सवर् रामा ये थे गे ले. ितथून त्यांनी बाशाची दगड,
लाकू ड वगै रे सवर् बां धकामसामग्री आणली. बन्यामीनमधील िगबा आिण िमस्पा ये थे या सवर् वस्तू
त्यांनी वाहन
ू ने ल्या. आसाने ही नगरे चां गली भक्कम केली. 23 आसाबद्दलच्या इतर गोष्टी, त्याचे
पराक् रम, त्याने बां धले ली नगरे या सगळ्यांची मािहती यहद
ू ाच्या राजां च्या इितहास या पु स्तकात
िलिहले ली आहे . म्हातारपणी आसा पायाच्या दुखण्याने बे जार झाला. 24 आसाचे िनधन झाल्यावर
त्याच्या पूवर्जां च्या दावीद याच्या नगरात त्याचे दफन झाले . त्यानं तर त्याचा पु त्र यहोशाफाट
राज्य करु लागला.
25 यहद
ू ाचा

राजा म्हणून आसाचे दुसरे वषर् चालू असताना यराबामाचा पु त्र नादाब इस्राएलचा
राजा झाला. त्याने इस्राएलवर दोन वष राज्य केले . 26 नादाबने परमे श्वरिवरोधी कृत्ये केली.
आपले विडल यराबाम यां च्यासारखीच दुष्कृत्ये केली यराबामाने इस्राएल लोकांसही पाप करायला
लावले होते . 27 बाशा हा अहीयाचा पु त्र. हे इस्साखाराच्या वं शातले . बाशाने नादाब राजाला
मारायचा कट केला. नादाब आिण इस्राएल लोक िगब्बथोन या पिलष्ट ां च्या नगराला वे ढा
घालत होते ते व्हाची ही गोष्ट आहे . बाशाने या िठकाणी नादाबला ठार केले . 28 आसाचे हे यहद
ू ाचा
29
राजा म्हणून ितसरे वषर् होते . मग बाशा इस्राएलचा राजा झाला.
बाशा राजा झाल्यावर
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त्याने यराबामाच्या कुळातील सवार्न
ं ा ठार केले . कोणाचीही त्याने गय केली नाही. िशलोचा
सं देष्टा अहीया यां च्यामाफर् त परमे श्वराने जी भिवष्यवाणी केली होती तसे च हे झाले . 30 राजा
यराबामाने बरीच पापे केली होती, तसे च इस्राएल लोकांसही ती करायला लावली म्हणून हे घडले .
इस्राएलचा परमे श्वर दे व याचा यराबामावर कोप झाला 31 इस्राएलाच्या राजांचा इितहास या
पु स्तकात नादाबचे इतर पराक् रम नोंदले ले आहे त. 32 बाशा इस्राएलवर राज्य करत असताना
यहद
ू ाचा राजा आसा याच्याशी त्याचे सवर्काळ यु ध्द चालले होते .
33 यहद
ू ाचा

राजा आसाच्या कारिकदीर्च्या ितसर्या वषीर् अहीयाचा पु त्र बाशा हा इस्राएलचा
राजा झाला. ितरसामध्ये राहन
ू त्याने चोवीस वष राज्य केले . 34 पण परमे श्वराच्या दृष्टीने जे
वाईट ते त्याने केले . आपले विडल यराबाम यांनी केली तीच पातके बाशाने ही केली. यराबामाने
इस्राएल लोकांसही पापे करायला लावली होती.
1 यानं तर

16

परमे श्वर हनानीचा पु त्र ये हू याच्याशी बोलला. हे बोलणे राजा बाशा याच्यािवरुध्द
होते . 2 “���� �� ���� ����. माझ्या इस्राएली लोकांचा नायक म्हणून तु ला मी ने मले . पण
तू यराबामाच्या वाटे ने च गे लास व इस्राएलींच्या पापाला कारणीभूत झालास. त्यां च्या पातकांनी
माझा क् रोध जागा झाला आहे . 3 ते व्हा बाशा, मी तु झा आिण तु झ्या कुटु ं बाचा नाश करणार
आहे . नबाटाचा पु त्र यराबाम याच्या घराण्याचे केले तसे च मी तु झ्या बाबतीत करीन. 4 बाशाच्या
कुटु ं बातील लोक नगरातल्या रस्त्यावर मरतील व कुत्री त्यांची प्रेते खातील. जे रानावनात
मरतील ते पक्षयांचे भक्षय होतील.” 5 इस्राएलाच्या राजां च्या इितहास या ग्रंथात बाशाच्या इतर
पराक् रमांची हिककत िलहीली आहे . 6 बाशाच्या मृ त्यूनंतर ितरसा ये थे त्याचे दफन झाले . त्याचा
पु त्र एला हा त्यानं तर राज्य करु लागला. 7 ते व्हा परमे श्वराने हनानीचा पु त्र ये हू या सं देष्ट ाला
सं देश िदला. हा सं देश बाशा आिण त्याचे कुटु ं बीय यां च्या िवरुध्द होता. बाशाने परमे श्वरािवरुध्द
बरीच पापे केली होती. त्याचा परमे श्वरास फार सं ताप आला होता. आधी यराबामाच्या कुटु ं बाने
केले ते च बाशाने केले . बाशाने यराबामाच्या कुळाचा सं हार केला म्हणून परमे श्वराचा कोप झाला
होता.
8 यहद
ू ाचा राजा म्हणून आसाचे सव्वीसावे वषर् चालू असताना, एला हा राजा झाला. एला
हा बाशाचा पु त्र ितरसामध्ये इस्राएलावर याने दोन वष राज्य केले . 9 िजम्री हा एला राजाचा
अिधकारी होता. एलाच्या एकू ण रथापै की अध िजम्रीच्या ताब्यात होते . तरीही त्याने एलािवरुध्द
कट केला. एला राजा ितरसा ये थे अरसाच्या घरी मद्याच्या धुं दीत होता. अरसा हा ितरसा ये थील
महालावरचा मु ख्य अिधकारी होता. 10 िजम्रीने सरळ घरात घु सून एला राजाला ठार केले .
आसाचे हे यहद
ू ाचा राजा म्हणून स ािवसावे वषर् होते . एलानं तर हा िजम्री इस्राएलाचा राजा
झाला. 11 िजम्रीने राज्यावर आल्याबरोबर बाशाच्या घरातील सवार्च
ं ी सूड ऊगवला. कोणालाही
िजवं त ठे वले नाही. बाशाच्या िमत्रांनाही त्याने ठार केले . 12 बाशाबद्दल ये हू या सं देष्ट ामाफर् त
परमे श्वराने जी भिवष्यवाणी उच्चारली त्याप्रमाणे च िजम्रीने बाशाच्या घराण्याचा नाश केला
13 बाशा आिण त्याचा पु त्र एला यां च्या पापां मुळे हे झाले . त्यांनी स्वत: पापे केली आिण लोकां च्या
पापांनाही ते कारण झाले . त्यांनी अने क मूतीर् केल्यामु ळे इस्राएलावर परमे श्वराचा क् रोध झाला.
14 इस्राएलाच्या राजांचा इितहास या ग्रंथात एलाच्या बाकीच्या गोष्टी आले ल्या आहे त.
15

आसाचे यहद
ू ाचा राजा म्हणून स ािवसावे वषर् असताना िजम्री इस्राएलाचा राजा
झाला. िजम्रीने ितरसा ये थे सात िदवस राज्य केले . त्याचे असे झाले , इस्राएलाच्या सै न्याने
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पिलष्ट ां च्या िगब्बथोन ये थे तळ िदला होता. ते चढाई करण्याच्या तयारीत होते .
िजम्रीने
राजािवरुध्द केले ल्या कारस्थानाची मािहती छावणीतल्या लोकांनी ऐकली. त्याने राजाचा वध
केल्याचे त्यांना कळले . ते व्हा सवर् इस्राएलांनी अम्री याला ितथल्या ितथे राजा केले . अम्री
से नापती होता. 17 ते व्हा अम्री आिण सवर् इस्राएली यांनी िगब्बथोन सोडू न ितरसावर हल्ला केला.
18 नगर कब्जात घे तले ले िजम्रीने पािहले . ते व्हा तो महालात घु सला आिण त्याने राजमहालाला
आग लावली. महाल आिण तो, दोघही आगीत भस्मसात झाले . 19 आपल्या पापांमुळेच तो मे ला.
परमे श्वराच्या दृष्टीने जे गै र ते त्याने केले . याने यराबामाप्रमाणे च दुष्कृत्ये केली. इस्राएलाच्या
लोकां च्या पापांनाही यराबाम कारणीभूत झाला. 20 इस्राएलाच्या राजांचा इितहास या ग्रंथात
िजम्रीच्या कारस्थानांची आिण बाकीच्या गोष्टींची मािहती आहे . एला राजािवरुध्द तो बं ड करून
उठला ते व्हाची हिककतही या पु स्तकात आहे .
16

21 इस्राएलाच्या लोकां मध्ये दोन गट पडले ले होते . अध लोक िगनथाचा पु त्र ितब्नी याच्या
बाजूचे असून, त्यास राजा करावे अशा मताचे होते . उरले ले अम्रीचे चाहते होते . 22 ितब्नीच्या
बाजूला असले ल्या गटापे क्षा अम्रीला पािठं बा दे णार्यांचा गट वरचढ होता. त्यामु ळे ितब्नी मारला
गे ला आिण अम्री राजा झाला. 23 यहद
ू ाचा राजा आसा याला स े वर आल्यावर एकितसावे वषर्
चालू असताना, अम्री इस्राएलाचा राजा झाला. अम्रीने इस्राएलावर बारा वष राज्य केले .
त्यापै की सहा वष तो ितरसामध्ये होता. 24 त्याने शोमरोन टे कडी शे मर याच्याकडू न सु मारे दोन
िकक्कार* रूपे दे ऊन िवकत घे तली. या टे कडीवर त्याने नगर बां धले . शे मर या नावावरुनच
त्याने नगरचे नाव शोमरोन ठे वले . 25 अम्रीच्या हातूनही परमे श्वराच्या दृष्टीने वाईट, त्या गोष्टी
घडल्या. आपल्या आधीच्या सवर् राजांपेक्षा हा वाईट होता. 26 नबाटाचा पु त्र यराबाम याने
जी पापे केली तीच याने केली. यराबामाने इस्राएल लोकांसही पापे करायला लावली. त्यामु ळे
इस्राएलावर परमे श्वर दे वाचा कोप ओढवला. व्यथर् दै वतांची त्याने पूजा केली म्हणून परमे श्वर
सं तापला. 27 अम्रीच्या इतर गोष्टी आिण त्याचे पराक् रम याची हिककत इस्राएलाच्या राजांचा
इितहास या ग्रंथात िलिहले ली आहे . 28 अम्री मरण पावल्यावर त्याचे शोमरोन ये थे दफन झाले .
त्यानं तर त्याचा पु त्र अहाब हा राज्य करु लागला.
29

यहद
ू ाचा राजा आसा याच्या कारािकदीर्च्ं या अडितसाव्या वषीर् अम्रीचा पु त्र अहाब
इस्राएलचा राजा झाला. शोमरोन या नगरातून त्याने इस्राएलवर बावीस वष राज्य केले .
30 परमे श्वराच्या दृष्टीने वाईट ते सवर् अम्रीचा मु लगा अहाबाने केले . आपल्या आधीच्या
राजांपेक्षाही हा दुवर्तर्नी होता. 31 नबाटाचा पु त्र यराबाम याने केले ते तर त्यास शु ल्लक वाटले
म्हणून की काय त्याने आणखी दुष्कृत्ये केली. एथबाल याची कन्या ईजबे ल िहच्याशी त्याने लग्र
केले . एथबाल हा सीदोन्यांचा राजा होता. त्यानं तर अहाब बआल या दै वतां च्या भजनी लागला.
32 शोमरोन ये थे त्याने बआलाच्या पूजेसाठी दे ऊळ बां धले . वे दीही बां धली. 33 अशे राच्या पूजेसाठी
अहाबाने स्तं भ उभारला. आपल्या आधीच्या राजापे क्षा याच्यावर इस्राएलाच्या परमे श्वर दे वाचा
कोप जास्त झाला. 34 याच काळात बे थेलच्या िहएलने यरीहो नगर पु न्हा बां धले . हे काम त्याने
सु रु केले ते व्हा त्याचा मोठा पु त्र अबीराम वारला. आिण नगराचे दरवाजे बां धन
ू होत आले ते व्हा
त्याचा सवार्त धाकटा पु त्र सगूब हा वारला. नूनचा पु त्र यहोशवा याच्यामाफर् त परमे श्वराने जे
भािकत केले त्यानु सार हे घडले . †
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1 िगलाद

ये थील ितश्बी ये थे उपरी म्हणून राहणार्यापै की एलीया हा एक सं देष्टा होता. एलीया
अहाब राजाला म्हणाला, “�� ������������ �������� ������ ���� ���. त्याच्या
जीिवताची शप्पथ घे वन
ू मी हे सां गतो की, ये ती काही वष पाऊसच काय दं वसु ध्दा पडणार नाही. हे
सवर् माझ्या सां गण्याप्रमाणे होईल.” 2 मग परमे श्वर एलीयाला म्हणाला, 3 “�� ��� ��� ���
�������� ��. करीथ या ओहोळापाशी लपून राहा. यादन नदीच्या पूवला हा ओहोळ आहे .
4 त्या ओहोळाचे पाणी तू पी. कावळे ितथे तु ला अन्न आणून दे तील. त्यांना मी तसे सां िगतले
आहे .” 5 ते व्हा एलीया परमे श्वराच्या सां गण्याप्रमाणे यादन नदीच्या पूवला असले ल्या करीथ
या ओहोळा जवळ राहायला गे ला. 6 रोज सकाळ सं ध्याकाळ त्यास कावळे जे वण आणून दे त.
ओहोळाचे पाणी एलीया पीत असे . 7 पाऊस नव्हताच, ते व्हा काही काळानं तर ओहोळ आटला.
परमे श्वर एलीयाला म्हणाला, 9 “���������� ����� ���� ���� ����, ते थे
एक िवधवा राहते . ितला मी तु ला अन्न द्यायला सां िगतले आहे .” 10 ते व्हा एलीया सारफथ ये थे
गे ला. तो नगराच्या वे शीजवळ जातो तर त्यास एक स्त्री भे टली. ती िवधवा होती. ती सरपण
गोळा करत होती. एलीया ितला म्हणाला, “��� ���� ���� ������� ����� ��?” 11 ती
पाणी आणायला िनघाली ते व्हा, एलीया ितला म्हणाला, “��� ����� ������� �������
����� �� ���!” 12 ते व्हा ती स्त्री म्हणाली, “�������� ������ ��� ������,
माझ्याकडे भाकर अिजबात नाही. थोडे से पीठ िशल्लक आहे . आिण बरणीच्या तळाला थोडे से
ते ल आहे . इथे मी सरपण गोळा करायला आले . ते घे ऊन मी घरी जाईन, स्वयं पाक करीन तो
शे वटचाच. माझा पु त्र आिण मी जे वू आिण मग भूकेने मरु.” 13 ते व्हा एलीया ितला म्हणाला,
“��� ����. घरी जा आिण आ ा म्हणालीस त्याप्रमाणे स्वयं पाक कर. पण आधी जे पीठ
िशल्लक आहे , त्याची लहानशी भाकर करून मला आणून दे , मग तु मच्या दोघांचा स्वयं पाक कर.
14 इस्राएलाचा परमे श्वर दे व म्हणाला आहे , तु झ्या डब्यातील पीठ कधी सरणार नाही. तु झ्या
बरणीत ने हमीच ते ल असे ल. पु न्हा परमे श्वर पृ थ्वीवर पाऊस पाडे पयर्ंत असे चाले ल.” 15 ते व्हा
ती घरी गे ली. एलीयाच्या सां गण्याप्रमाणे ितने केले . एलीया, ती आिण ितचा पु त्र यांना बरे च
िदवसपयर्ंत पु रे से खायला िमळत गे ले. 16 पीठ आिण ते ल कधीच सं पले नाही. एलीयाला परमे श्वराने
जे सां िगतले त्याप्रमाणे च हे घडत गे ले. 17 काही िदवसानं तर त्या स्त्रीचा पु त्र आजारी पडला.
िजच्या मालकीचे ते घर होते , त्याचे दुखणे वाढत गे ले शे वटी त्याचा श्वास थांबला. 18 ते व्हा
ती स्त्री म्हणाली, “�����, तू तर दे वाचा मनु ष्य आहे स, मला तु झी काही मदत होईल का?
की माझ्या पापांची आठवण द्यायलाच तू आला आहे स? की माझ्या मु लाला मारायला आला
आहे स?” 19 एलीया ितला म्हणाला, “������ ������ ��������� ��.” �� ������
���� ������ ����� ��� ������ �������� �� ����. आपल्या खोलीत, आपल्या
िबछान्यावर त्याने त्यास ठे वले . 20 एलीयाने मग प्राथर्ना केली, “�������� ����, या िवधवे ने
मला ितच्या घरी आश्रय िदला आहे . ितच्यावर ही वे ळ का आणतोस? ितच्या मु लाला तू मारणार
का?” 21 मग एलीयाने तीनदा त्याच्यावर पाखर घालून करून प्राथर्ना केली, “��������
���� ���� ����.” 22 एलीयाच्या हाकेला परमे श्वराने उ र िदले . मु लाचा प्राण पु न्हा
ये ऊन तो िजवं त झाला. 23 एलीयाने मु लाला खाली आणले . त्याच्या आईकडे त्यास सोपवून
एलीया म्हणाला, “��, तु झा पु त्र िजवं त आहे .” 24 ती स्त्री एलीयाला म्हणाली, “�� ������
������ ������ ���� �� ��� ����. खरोखरच परमे श्वर तु झ्या शब्दाद्वारे बोलतो हे आता
मला कळले .”
8 ते व्हा

18

पु ष्कळ िदवसानी, ितसर्या वषीर्, एलीयाकडे परमे श्वराचे वचन आले , ते असे की, “��,
आिण अहाब राजाच्या नजरे त ये आिण मग मी भूमीवर पाऊस पाडणार.” 2 ते व्हा एलीया
अहाबाच्या समोर जायला िनघाला. ते व्हा शोमरोनात भं यकर दुष्काळ होता. 3 अहाब राजाने
1 ते व्हा
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आपल्या महालाचा प्रमु ख ओबद्या याला बोलावणे पाठवले . पण ओबद्या परमे श्वराचा फार मान
राखत असे . 4 जे व्हा ईजबे ल परमे श्वराच्या सवर् सं देष्ट ांना ठार करायला िनघाली होती. ते व्हा
ओबद्याने शं भर सं देष्ट ांचे जीव वाचवले . पन्नास जण एका गु हे त, असे दोन गु हांमध्ये त्याने त्यांना
लपवले व त्यां च्या अन्नपाण्याचीही तरतूद केली. 5 अहाब राजा ओबद्याला म्हणाला, “�������
������ ���������� ���� � �������� ��, कदािचत खे चरे , घोडी वाचतील एवढे गवत
िमळणार आिण म्हणजे सवर् पशू मरणार नाहीत.” 6 ते व्हा त्या दोघांनी तो प्रदे श पाहणी करण्यास
आपसांत वाटू न घे तला, अहाब स्वत:हा एका वाटे ने गे ला व ओबद्या दुसर्या वाटे ने गे ला. 7 आिण
ओबद्या वाटे त असता, एलीया अनपे क्षीतपणे त्यास भे टला. ते व्हा ओबद्याने त्यास ओळखले व
जमीनीवर उपडे पडू न त्यास म्हणाला, “�����? स्वामी, खरोखर तु म्हीच आहात का?” 8 एलीया
म्हणाला, “���, मीच आहे . आता मी इथे असल्याचे आपल्या धन्याला सां ग.” 9 ते व्हा ओबद्या
म्हणाला, “�� ��� ����� ���� �������� �� ������ ������� ���� �������
��������� ���� �����? 10 परमे श्वर तु झा दे व िजवं त आहे , माझा स्वामीने सवर्तर् तु मचा
शोध करायला पाठवले नसे ल असे कुठले च गाव िकंवा राज्य नाही. ज्यािठकाणी तु म्ही सापडला
नाहीत, असे कळले , ते व्हा आपण सापडलात नाही अशी शपथ त्याने त्या राज्याला व राष्ट् राला
घ्यायला लावली. 11 आिण आता तु म्ही मला म्हणता, ‘�� ���� ������ �������� ����
����� �� ������ ���.’ 12 तु म्ही इथे आहात म्हणून मी अहाब राजाला सां िगतले , तर
परमे श्वराचा आत्मा तु म्हास दुसर्या एखाद्या िठकाणी घे ऊन जाईल. अहाब राजाला मग इथे तु म्ही
सापडणार नाही. मग तो माझा जीव घे ईल. तरी मी, तु झा से वक, लहानपणापासून परमे श्वराचे
स्तवन करत आहे . 13 ईजबे ल परमे श्वराच्या सं देष्ट ांना मारत होती ते व्हा जे मी केले ते माझ्या
धन्याला माहीत नाही काय? मी परमे श्वराच्या शं भर सं देष्ट ांना पन्नास पन्नास असे गु हांमध्ये
लपवले आिण त्यांना खायला प्यायला पु रवले . 14 आिण आता तु म्ही म्हणता, ‘�� ������
������� ���� �� ����� �� ������ ���,’ �� �� ��� ���� �����.” 15 यावर
एलीया त्यास म्हणाला, “��������� �������� �������� ���� �� ��� �����
�� ����� ���, मी खिचत त्याच्या दृष्टीस पडे न.” 16 ते व्हा ओबद्याने अहाबाला जाऊन
सां िगतले , आिण अहाब एलीयाला भे टण्यासाठी िनघाला. 17 अहाबाने एलीयाला पािहले ते व्हा तो
त्यास म्हणाला, “���������� ������ ���� ������� ��� �� ��?” 18 एलीया यावर
म्हणाला, “���������� ��������� ���� ����� ���� �� ������ ��� �����
���� ����������� �� ��������� ���. कारण तु म्ही परमे श्वराच्या आज्ञा पाळायचे
सोडू न बआल दै वतां च्या मागे लागलात. 19 तर आता सवर् इस्राएलाला, बआलाच्या साडे चारशे
सं देष्टे व तसे च अशे रा दे वीच्या चारशे सं देष्ट ांनाही. जे ईजबे ल मे जावर जे वणारे यांना घे ऊन
कमल पवर्तावर ये .”
20 ते व्हा, सवर् इस्राएलींना आिण सं देष्ट ांना अहाबाने िनरोप पाठवून कमल पवर्तावर बोलावून
घे तले . 21 ते व्हा एलीया सवर् लोकांजवळ ये ऊन म्हणाला, “������ ����� ���� �� ����
������? जर परमे श्वर खरा दे व असे ल तर त्यास अनु सरा. पण बआल खरा दे व असे ल तर
त्यास अनु सरा.” ��� ���� ��� ��������� ����� ����� ��� ���� ����. 22 मग
एलीया लोकांस म्हणाला, “��, मीच फक्त परमे श्वराचा सं देष्टा असा राहलो आहे , पण बआलाचे
चारशे पन्नास सं देष्टे आहे त. 23 ते व्हा त्यांनी आम्हां ला दोन गोर्हे द्यावे , त्यांनी आपणासाठी त्यातून
एक गोर्हा िनवडू न त्याचे तु कडे करावे व लाकडे रचून त्यावर ठे वावे , मात्र त्याखाली िवस्तव पे टवू
नये . मग मी दुसरा गोर्हा तयार करून ठे वीन व िवस्तव लावणार नाही. 24 ते व्हा तु म्ही आपल्या
दे वाचे नाव घ्या व मी परमे श्वराचे नाव घे ईन, आिण जो दे व अग्नीच्या द्वारे उ र दे ईल तोच खरा
दे व.” ������ ���� ������� ����� ���� ������, “�� ������ ���.”
25 मग एलीया बआलाच्या सं देष्ट ांना म्हणाला, “������ ������ ����, ते व्हा पिहल्याने
तु म्ही आपणासाठी एक गोर्हा िनवडू न घे ऊन तयार करा आिण िवस्तव न लावता आपल्या दे वाचे
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26 ते व्हा त्यांना िदले ला गोर्हा त्यांनी घे ऊन तयार केला, आिण सकाळ पासून दुपारपयर्ंत

नाव घ्या.”
त्यांनी बआलाचे नाव घे ऊन त्यास हाक मारून म्हटले , “�� ����, आमच्या हाकेला उ र दे .” ��
������ ���� ������ ��� ����� �������� ���� ������. जी वे दी त्यांनी बां धली
होती ितच्या भोवती ते नाचू लागले .
27 दुपारी एलीया त्यांची थट् टा करायला लागला. तो त्यांना म्हणाला, “��� ��� ��� ����
�� ������ ���� �������� ��������� ���. कदािचत् तो अजून िवचारात असे ल.
िकंवा कदािचत् कामात गु ं तले ला असे ल. एखादयावे ळी प्रवासात िकंवा झोपे त असले . ते व्हा
आणखी मोठ ाने प्राथर्ना करून त्यास उठवा.” 28 ते व्हा त्या सं देष्ट ांनी मोठमोठ ाने प्राथर्ना
केली. भाल्यांनी आिण सु र्यांनी स्वत:वर वार करून घे तले . (ही त्यांची पूजेची पध्दत होती) त्यांचे
अं ग रक्ताळले . 29 दुपार उलटली पण लाकडे पे टली नाहीत. सं ध्याकाळच्या यज्ञाची वे ळ होत
आली तोपयर्ंत ते भिवष्य सां गत होते . पण काहीही घडले नाही बालाकडू न प्रितसाद िमळाला
नाही. कुठलाही आवाज आला नाही. कारण ऐकणारे च कोणी नव्हते ! 30 मग एलीया सवर् लोकांस
उद्दे शन
ू म्हणाला, “��� ���� ��������� ��.” ������ ���� �������������
����. परमे श्वराच्या वे दीची मोडतोड झाले ली होती. ते व्हा एलीयाने आधी ते सवर् नीट केले .
31 एलीयाने बारा दगड घे तले . प्रत्ये काच्या नावाचा एकेक याप्रमाणे बारा वं शांचे ते बारा दगड
होते . याकोबाच्या बारा मु लां च्या नावाचे ते वं श होते . याकोबालाच परमे श्वराने इस्राएल या नावाने
सं बोधले होते . 32 परमे श्वराच्या सन्मानाथर् हे दगड वे दीच्या डागडु जीसाठी एलीयाने वापरले . मग
त्याने वे दीभोवती एक चर खणला. सात गं लन पाणी मावण्याइतकी त्याची खोली आिण रुं दी होती.
33 एलीयाने मग वे दीवर लाकडे रचली. “������ �����. त्याचे तु कडे लाकडावर ठे वले .” 34 मग
तो म्हणाला, “��� ����� ���� ���� ���� ��� �� ��������� ��������� ���
������� ������������� ������� ���.” �� �������� ���������� ��� ��
���������� ������ ���� ������ ��������. 35 वे दीवरुन वाहात जाऊन ते पाणी
खालच्या चरात साठले . 36 दुपारच्या यज्ञाची वे ळ झाली. ते व्हा सं देष्टा एलीया वे दीपाशी गे ला
आिण त्याने प्राथर्ना केली, “���������, अब्राहाम, इसहाक आिण याकोब यां च्या दे वा, तूच
इस्राएलचा दे व आहे स हे तू आता िसध्द करून दाखवावे स अशी माझी तु ला िवनं ती आहे . हे सवर्
तूच माझ्याकडू न करवून घे तले स हे यांना कळू दे . मी तु झा से वक आहे हे ही कळू दे . 37 हे परमे श्वरा,
माझ्या िवनवणीकडे लक्ष दे . तूच खरा परमे श्वर दे व आहे स हे यांना दाखव. म्हणजे तू त्यांना पु न्हा
स्वत:जवळ घे त आहे स हे त्यांना पटे ल.” 38 ते व्हा परमे श्वराने अग्नी पाठवला. यज्ञ, लाकडे ,
दगड, वे दीभोवतीची जमीन हे सवर् पे टले . भोवतीच्या चरातले पाणी सु ध्दा त्या अग्नीने सु कून
गे ले. 39 सवार्ंच्या दे खतच हे घडले . ते व्हा लोकांनी जमीनीवर पालथे पडू न “�������� ���
��� ���, परमे श्वर हाच दे व आहे ” ��� ������. 40 एलीया म्हणाला, “���� ��������
������������� ����� ���. त्यांना िनसटू दे ऊ नका” ������ ������� ����
��������� ���� ������� �� ������� ����� �������� ���� ��� ����
���� ������������� ����� ����.
41 एलीया मग अहाब राजाला म्हणाला, “��, आता तू तु झे खाणे िपणे उरकू न घे कारण खूप
जोराचा पाऊस पडणार आहे ” 42 ते व्हा अहाब राजा त्यासाठी िनघाला. त्याचवे ळी एलीया कमल
डोंगराच्या माथ्यावर चढून गे ला. ते थे पोहोंचल्यावर ओणवून, गु डघ्यात डोके घालून बसला.
43 आिण आपल्याबरोबरच्या से वकाला म्हणाला, “���������� ����” ������ �����
��� ���� �� ���� ���� �� ��� ���� �������, “���� ����� ����� ����”
������� ����� ������ ��� ����� ���� ������� ��������. 44 सातव्यांदा
मात्र से वक परत ये ऊन म्हणाला, एक लहानसा, मु ठीएवढा ढग मला िदसला. समु दर् ावरुन तो ये त
होता ते व्हा एलीयाने त्या से वकाला सां िगतले , “���� ������� ���� ����� ���� ����
������� ��� ����� ����. कारण तो आ ा िनघाला नाहीतर पावसामु ळे त्यास थांबावे
लागे ल.” 45 पाहता पाहता आकाश ढगांनी भरुन गे ले. वारा सु टला आिण मु सळधार पाऊस
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सु रु झाला. अहाब आपल्या रथात बसून इज्रेलला परत जायला िनघाला.
परं तु एलीयावर
परमे श्वराचा हात असल्यामु ळे, धावता यावे म्हणून त्याने आपले कपडे सावरून घट् ट खोचले आिण
सरळ इज्रेलपयर्ंत तो अहाबाच्या पु ढे धावत गे ला.

19
1 अहाब राजाने घडले ली सवर् हिककत ईजबे लला सां िगतली. सवर् सं देष्ट ांना एलीयाने कसे
ू ाकरवी िनरोप पाठवला. तो
तलवारीने कापून काढले ते ही सां िगतले . 2 ते व्हा ईजबे लने एलीयाला दत
असा, “�� ���� ������������� ������ ��� �� ���� ����� �� ����������
������. यामध्ये मला यश आले नाहीतर दे व माझे तसे च व त्याहन
ू ही अधीक करो.” 3 एलीया
हे ऐकू न घाबरला. आपला जीव वाचवायला त्याने पळ काढला. बरोबर त्याने आपल्या नोकराला
घे तले होते . यहद
ू ामधील बै र-शे बा ये थे ते गे ले. आपल्या नोकराला ितथे च सोडू न 4 तो पु ढे िदवसभर
वाळवं ट तु डवत गे ला. एका झाडाखाली तो बसला. आता मरण यावे असे त्यास वाटले . एलीया
म्हणाला, “��� �� ���� ����, परमे श्वरा! मला आता मरु दे माझ्या पूवर्जांपेक्षा माझ्यात
काय बरे आहे ?” 5 एका झाडाखाली तो आडवा झाला आिण त्यास झोप लागली. ते व्हा एक
ू ितथे आला एलीयाला स्पशर् करून म्हणाला, “�� �� ��.” 6 एलीया उठू न पाहतो तर
दे वदत
िनखार्यावर भाजले ली एक भाकर आिण पाण्याचे मडके शे जारी ठे वले ले होते . एलीयाने ते खाल्ले ,
ू दुसर्यांदा
पाणी प्याला आिण तो पु न्हा झोपी गे ला. 7 आणखी काही वे ळाने तो परमे श्वराचे दे वदत
पु न्हा त्याच्याजवळ आला त्याने त्यास स्पशर् केला आिण त्यास म्हणाला, “�� ��� ���� ����
��, नाहीतर पु ढचा मोठा प्रवास करायला तु ला शक्ती राहणार नाही.” 8 ते व्हा एलीया उठला त्याने
खाल्ले आिण पाणी प्याला. त्या अन्नाच्या बळावर पु ढे तो चाळीस िदवस आिण रात्री चालत
रािहला. दे वाचा डोंगर होरे ब ये थपयर्ंत तो चालला. 9 ितथे एका गु हे त िशरुन त्याने रात्र काढली.
ते व्हा परमे श्वर एलीयाशी बोलला. तो म्हणाला, “�����, तू ये थे का आला आहे स?” 10 एलीया
म्हणाला, “������������ �������� ����, मी आतापयर्ंत तु झीच से वा करत आले लो
आहे . माझ्याकडू न होईल िततके मी केले पण इस्राएलाच्या लोकांनी तु झ्याशी केले ल्या कराराचा
भं ग केले ला आहे . त्यांनी तु झ्या वे दीचा िवध्वं स केला. तु झ्या सं देष्ट ांना तलवारीने मारले . मीच
एकटा काय तो अजून िजवं त आहे . पण आता ते माझ्याही िजवावर उठले आहे त.” 11 यावर
परमे श्वर एलीयाला म्हणाला, “��, या डोंगरावर माझ्यासमोर उभा राहा. मी तु झ्या जवळू न
जातो” �� ������ ���� �����. त्या सोसाट ाच्या वार्याने डोंगरालाही तडे जाऊन
मोठे मोठे खडक परमे श्वरासमोर पडले . पण त्या वार्यात परमे श्वर नव्हता. त्यानं तर धरणीकंप
झाला, पण ते थेही परमे श्वर नव्हता. 12 धरणीकंपानं तर अग्नी प्रकटला. पण ते थेही परमे श्वर
नव्हता. अग्नी शमल्यावर मात्र शांत, मं जुळ स्वर ऐकू आला. 13 एलीयाने हा ध्वनी ऐकला
ते व्हा अं गरख्याने चे हरा झाकू न घे ऊन तो गु हे च्या दाराशी जाऊन उभा रािहला. “�����, तू इथे
का आला आहे स?” ��� ���� ����� ��� ���. 14 एलीया म्हणाला, “������������
�������� ����, आतापयर्ंत मी तु झ्याच से वेत आयु ष्य घालवले आहे . पण इस्राएल लोकांनी
आपला करार मोडला आहे . त्यांनी तु झ्या वे दींचा िवध्वं स केला. तु झ्या सं देष्ट ांना ठार केले . मीच
काय तो अजून िजवं त आहे . आिण आता ते माझ्या िजवावर उठले त.” 15 ते व्हा परमे श्वर त्यास
म्हणाला, “��� ���� �� ��� ���������� �������� ��������� ����������
������������� ���� ��. िदिमष्कामध्ये जा आिण अरामाचा राजा म्हणून हजाएलला
अिभषे क कर. 16 िनमशीचा पु त्र ये हू याला इस्राएलचा राजा म्हणून अिभषे क कर. आिण आबे लमहोला इथला शाफाटाचा पु त्र अलीशा याला पु ढे तु झी जागा घे णारा सं देष्टा म्हणून अिभषे क कर.
17 हजाएल अने क पापी मनु ष्यांना ठार करे ल. त्याच्या तलवारीतून जे सु टतील त्यांना ये हू मारील.
आिण यातूनही कोणी िनसटले तर त्यास अलीशा मारील. 18 एलीया, इस्राएलमध्ये बआलापु ढे
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कधी वाकले नाहीत असे सात हजार लोक अजूनही आहे त. यांना मी जगू दे ईल. त्यांनी आयु ष्यात
कधी बालमूतीर्चे चु ं बन घे तले ले नाही.”
19

ते व्हा एलीया ितथून िनघाला आिण शाफाटाचा मु लगा अलीशा याच्या शोधात िनघाला.
अलीशा ते व्हा आपली बै लाची बारा जोते चालवून शे तजमीन नां गरत होता. एलीया आला ते व्हा
अलीशा स्वत:हा बाराव्या जोतावर होता. एलीया अलीशाजवळ आला. एलीयाने मग आपला
सं देष्ट ाचा खास अं गरखा अलीशावर पांघरला. 20 अलीशाने लगे च बै ल सोडू न िदले आिण तो
एलीयाच्या मागे धावत गे ला. अलीशा त्यास म्हणाला, “��� ������ ���������� �����
��� ��.” �� �� ����������� ����. एलीया म्हणाला, “��� ���, जा पण मी तु ला
काय केले ते लक्षात ठे व.” 21 अलीशाने मग आपल्या आईवडीलांसमवे त सणासु दीसारखे जे वण
घे तले . त्याने आपली बै लांची जोडी कापली. त्यां च्या माने वरचे जू सरपण म्हणून वापरले त्यावर
बै लांचे मांस िशजवले . सवर् लोकांस जे वायला बोलावले . मग अलीशा एलीयाच्या पाठोपाठ गे ला.
एलीयाचा तो मदतनीस झाला.

20
बे न-हदाद अरामाचा राजा होता. त्याने आपल्या सवर् सै न्याची जमवाजमव केली. त्याच्या
बाजूला ब ीस राजे होते . त्यां च्याकडे घोडे आिण रथ होते . त्यांनी शोमरोनला वे ढा घातला
ू ांकरवी िनरोप
आिण यु ध्द पु कारले . 2 इस्राएलचा राजा अहाब याच्याकडे नगरात बे नहदादने दत
3
पाठवला सं देश असा होता, “���-हदादचे म्हणणे आहे , तु मच्याकडील सोने रुपे तु म्ही मला
द्यावे . तसे च तु झ्या िस्त्रया आिण पु त्रेही माझ्या हवाली करावी.” 4 यावर इस्राएलाच्या
राजाचे उ र असे होते , “������ �� �� ��� �������� ������� ���, हे मला मान्य
ू पु न्हा एकदा आले आिण
आहे . त्यामु ळे जे माझे ते सवर् तु मचे च आहे .” 5 अहाबाकडे हे दत
म्हणाले , “���-हदादचे म्हणणे असे आहे , ‘����������� ������������� ��� ����
��������� �� ������ ������� ���� �������. 6 उद्याच मी माझ्या मनु ष्यांचे एक
शोधपथक ितकडे पाठवणार आहे . ते तु झ्या तसे च तु झ्या कारभार्यां च्या घराची झडती घे तील.
त्यां च्या डोळ्यांना जे आवडे ल ते स्वत:च्या हाताने घे तील. ती माणसे त्या वस्तू मला आणून
दे तील.” 7 ते व्हा इस्राएलचा राजा अहाबाने आपल्या दे शातील सवर् विडलधार्या मनु ष्यांची
सभा घे तली. अहाब त्यांना म्हणाला, “�� ����, हा मनु ष्य माझे कसे अिनष्ट करू पाहत
आहे . आधी त्याने माझ्या जवळचे सोने चांदी तसे च माझी िस्त्रया पु त्रे मािगतली. त्यास मी
कबूल झालो. आिण आता त्यास सवर्च हवे आहे .” 8 यावर ती विडलधारी मं डळी आिण इतर
लोक अहाबाला म्हणाले , “�������� ���������� ��� ����� ���. तो म्हणतो तसे
करु नको.” 9 मग राजा अहाबाने बे न-हदादकडे िनरोप्याला सां िगतले की “���� ������
���� ����� ����” ���� ����� ����� ��� ����� ���. पण तु झ्या दुसर्या आज्ञे चे
ू ांनी हा िनरोप सां िगतला. 10 ते व्हा बे नमी पालन करु शकत नाही. बे न-हदादला त्याच्या दत
हदादकडू न अहाबाला दुसरा िनरोप आला. त्या िनरोपात म्हटले होते , “�������� �� �����
������� ����. ितथे काहीही िशल्लक उरणार नाही. आठवणी दाखल काही घे ऊन यावे
असे ही माझ्या मनु ष्यांना काही राहणार नाही. असे झाले नाहीतर दे व माझे तसे करो व त्यापे क्षा
अिधक करो.” 11 इस्राएलच्या राजाचे त्यास उ र गे ले. त्यामध्ये म्हटले होते . “���-हदादला
जाऊन सां गा की, जो िचलखत चढवतो त्याने , जो ते उतरवण्याइतक्या दीघर् काळापयर्ंत जगतो
त्याने इतकी फुशारकी मारू नये .” 12 राजा बे न-हदाद इतर राजां च्या बरोबर आपल्या तं बत
ू
ू आले आिण राजाला हा सं देश िदला. त्याबरोबर
मद्यपान करत बसला होता. त्यावे ळी हे दत
बे नहदादने आपल्या मनु ष्यांना नगरापु ढे चढाईचा व्यूह रचायला सां िगतले . “�����������
1
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������� �������� ���� �������.”
ते व्हा इकडे एक सं देष्टा इस्राएलाचा अहाब
राजांकडे आला. राजाला तो म्हणाला, “���� ����, परमे श्वराचे तु ला सां गणे आहे की, ‘����
���� ���� �������? मी, प्रत्यक्ष परमे श्वर, तु झ्या हस्ते या सै न्याचा पराभव करवीन.
म्हणजे मग मीच परमे श्वर असल्याबद्दल तु झी खात्री पटे ल.” 14 अहाबाने िवचारले . “��
���������� �� ������ ������ �����?” ������ �� �������� �������,
“������ �������������� ����������� �������� �������� ��� ����”
���� ������ �������, “�� �������� ������� ��� ����?” “��� �� �����”
��� ������������ ��������. 15 ते व्हा अहाब राजाने अिधकार्यां च्या हाताखालच्या
तरुणांची कुमक गोळा केली. त्या तरुणांची सं ख्या दोनशे ब ीस भरली. मग राजाने इस्राएलाच्या
सवर् फौजे ला एकत्र बोलावले . ते व्हा ते एकंदर सात हजार होते . 16 राजा बे न-हदाद आिण त्याच्या
बाजूचे ब ीस राजे दुपारी आपापल्या तं बम
ू ध्ये मद्यपान करण्यात आिण नशे त गु ं ग होते . त्यावे ळी
अहाबाने हल्ला चढवला. 17 तरुण मदतनीस आधी चालून गे ले. ते व्हा “���������� �����
����� ������� ���� ���-हदादच्या मनु ष्यांनी त्यास सां िगतले .” 18 ते व्हा बे न-हदाद
म्हणाला, “�� ����� ������ ��� ����� ����� ��������� ������ ������
��� �����. त्यांना िजवं त पकडा.” 19 राजा अहाबाच्या तरुणांची तु कडी नगरातून बाहे र पडली
आिण इस्राएलचे सै न्य मागोमाग ये त होते . 20 प्रत्ये क इस्राएलीने समोरुन ये णार्याला ठार
केले . त्याबरोबर अरामामधली माणसे पळ काढू लागली. इस्राएलाच्या सै न्याने त्यांचा पाठलाग
केला. राजा बे न-हदाद तर एका रथाच्या घोड ावर बसून पळाला. 21 इस्राएल राजाने से नेचे
ने तृत्व करून अरामाच्या फौजे तील सवर् घोडे आिण रथ पळवले . अरामाची मोठी क ल उडवली.
22 यानं तर तो सं देष्टा इस्राएल राजा अहाबाकडे गे ला आिण म्हणाला, “������� ���� ���हदाद पु ढच्या वसं त ऋतु त पु न्हा तु झ्यावर चालून ये ईल. ते व्हा तू आता परत जा आिण आपल्या
सै न्याची ताकद आणखी वाढव. काळजीपूवर्क आपल्या बचावाचे डावपे च आख.”
13

23 अरामाच्या राजाचे अिधकारी त्यास म्हणाले , “���������� ��� �� ���������
��� ���. आपण डोंगराळ भागात लढलो. म्हणून इस्राएलांचा जय झाला. ते व्हा आता आपण
सपाटीवर लढू म्हणजे िजं कू. 24 आता तु म्ही असे करायला हवे त्या राजांकडे सै न्याचे ने तृत्व न
दे ता त्यां च्या जागी से नापती ने मा. 25 जे वढ ा से नेचा सं हार झाला ते वढी पु न्हा उभी करा. घोडे
आिण रथ मागवा. मग आपण सपाटीवर इस्राएली लोकांचा सामना करु म्हणजे जय आपलाच.”
��������� �� ����� ����� ��� ���� ����� ����. 26 वसं त ऋतु त बे न-हदादने
अराममधील लोकांस एकत्र आणले आिण तो इस्राएलवरील हल्ल्यासाठी अफेक ये थे आला.
27 इस्राएलही यु ध्दाला सज्ज झाले . अरामी सै न्यािवरुध्द लढायला गे ले. अराम्यां च्या समोरच
त्यांनी आपला तळ िदला. शत्रूसै न्याशी तु लना करता, इस्राएल म्हणजे शे रडां च्या दोन लहान
कळपांसारखे िदसत होते . अरामी फौजे ने सगळा प्रदे श व्यापला होता. 28 एक दे वाचा मनु ष्य
(सं देष्टा) इस्राएलाच्या राजाकडे एक िनरोप घे ऊन आला. िनरोप असा होता. “��������
������, ‘�� ������� ������� ��� ��� ��� �� ����� ������� ������
���. सपाटीवरचा मी दे व नव्हे असे त्यांना वाटते . ते व्हा या मोठ ा से नेचा मी तु मच्या हातून
पराभव करणार आहे . म्हणजे सं पण
ू र् प्रदे शाचा मी परमे श्वर आहे हे तु म्ही जाणाल.” 29 दोन्ही से ना
सात िदवस समोरासमोर तळ दे ऊन बसल्या होत्या. सातव्या िदवशी लढाईला सु रुवात झाली.
इस्राएल लोकांनी अरामाचे एक लक्ष सै िनक एका िदवसात ठार केले . 30 जे बचावले ते अफेक
ये थे पळू न गे ले. यातील स ावीस हजार सै िनकां वर शहराची िभं त कोसळू न पडली. बे न-हदादने ही
या शहरात पळ काढला होता. तो एका आतल्या खोलीत लपला होता. 31 त्याचे से वक त्यास
म्हणाले , “���������� ���� ����� ���� ��� ����� ���� ���. आपण कबं रेस
गोणताट ने सन
ू आिण डोक्याभोवती दोरखं ड आवळू न इस्राएलाच्या राजाकडे जाऊ कदािचत् तो
आपल्याला जीवदान दे ईल.” 32 त्या सवार्न
ं ी मग गोणताट घातले . डोक्याभोवती दोरी बां धली
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आिण ते इस्राएलाच्या राजाकडे आले . त्यास म्हणाले , “����� ��� ���-हदाद तु मच्याकडे
जीवदान मागत आहे .” ���� �������, “������ �� ���� ����� ���? तो माझा बं धच
ू
आहे .” 33 बे न-हदादला अहाब ठार करणार नाही अशा अथार्चे त्याने काहीतरी आश्वासक बोलावे
अशी बे नहदादच्या बरोबरच्या लोकांची इच्छा होती. ते व्हा अहाबाने बे न-हदादला भाऊ म्हटल्यावर
ते ताबडतोब, “��, बे न-हदाद तु मचा भाऊ िजवं त आहे ” ���� ������, “�� ��� �����
���” ����������� �� ���. मग राजा अहाबाने त्यास आपल्याबरोबर रथात बसायला
सां िगतले . 34 बे न-हदाद अहाबाला म्हणाला, “������ �������� ������ ����������
�� ���� ����� �� �� ���� ��� ����. मग, माझ्या विडलांनी शोमरोनात जशा
बाजारपे ठा वसवल्या तशा तु ला िदिमष्कात करता ये तील” ���� ������ �������, “��
������� �� ���� ����� ������ ���� ���.” ������ �� ��� ������� �����
������� ���� ����. मग राजा अहाबाने राजा बे न-हदादला मु क्त केले .
त्यानं तर सं देष्टयां च्या िशष्यापै की एका सं देष्ट ाने दुसर्या सं देष्ट ाला म्हटले , “���
�� ���� ���.” ������������ ��� ����� ���� ������ �� ��� �������,
पण दुसर्या सं देष्ट ांने तसे करायचे नाकारले . 36 ते व्हा पिहला सं देष्टा म्हणाला, “��
����������� ����� ����� �����. ते व्हा तू इथून बाहे र पडशील ते व्हा िसं ह तु झा जीव
घे ईल” �� ����� �������� ����� ������ ������ ������ ������� �����
��� �����. 37 मग हा पिहला सं देष्टा एका मनु ष्याकडे गे ला. त्यास त्याने स्वत:ला “����
�������” ��������. त्या मनु ष्याने तसे केले आिण सं देष्ट ाला घायाळ केले . 38 त्या
सं देष्ट ाने मग स्वत:च्या तोंडाभोवती एक फडके गु ं डाळू न घे तले . त्यामु ळे तो कोण हे कोणालाही
ओळखू ये ऊ शकत नव्हते . हा सं देष्टा मग वाटे वर राजाची वाट पाहत बसला. 39 राजा ितथून
जात होता. ते व्हा सं देष्टा त्यास म्हणाला, “�� ������ ���� ����. आपल्यापै की एकाने
एका शत्रू सै िनकाला माझ्यापु ढे आणले आिण मला सां िगतले , ‘�������� ��� ���. हा
पळाला तर याच्या जागी तु ला आपला जीव द्यावा लागे ल िकंवा शं भर र ल *चांदीचा दं ड भरावा
लागे ल.’ 40 पण मी इतर कामात गु ं तलो होतो. ते व्हा तो मनु ष्य पळू न गे ला यावर इस्राएलाचा राजा
म्हणाला, त्या सै िनकाला तू िनसटू िदले स हा तु झा गु न्हा तु ला मान्य आहे .” ������ �����
���� ���. “�� ������ ������� �� �� ���� �������.” 41 आता त्या सं देष्ट ाने
तोंडावरचे फडके काढले . इस्राएली राजाने त्यास पािहले आिण तो सं देष्टा असल्याचे त्याने
ओळखले . 42 मग तो सं देष्टा राजाला म्हणाला, “�������� ������, मी ज्याचा वध करावा
म्हणून सां िगतले . त्यास तू मोकळे सोडले स. ते व्हा आता त्याच्या जागी तू आहे स. तू मरशील.
तु झ्या शत्रूच्या िठकाणी तु झे लोक असतील ते ही िजवाला मु कतील.” 43 यानं तर इस्राएलचा
राजा शोमरोनाला आपल्या घरी परतला. तो अितशय सं तापला होता आिण िचतां गर् स्त झाला
होता.
35

21
1 नं तर असे

झाले की, अहाब राजाचा राजवाडा शोमरोनात होता. त्याच्या महालाशे जारी इज्रेल
ये थे एक द्राक्षाचा मळा होता. तो नाबोथ इज्रेलकर नावाच्या मनु ष्याचा होता. 2 एकदा अहाब
नाबोथला म्हणाला, “���� ��� ��� ��. ितथे मला भाजीचा मळा करायचा आहे . तु झा
मळा माझ्या महालाला लागूनच आहे . त्याच्या ऐवजी मी तु ला आणखी चां गला द्राक्षमळा
दे ईन. िकंवा तु ला हवे असे ल तर याचा मोबदला मी पै शात दे ईन.” 3 नाबोथ अहाबाला म्हणाला,
“������ ����������� ��� �� ����� ������ ��� �������� ������ �����
� ����.” 4 ते व्हा अहाब घरी परतला. पण तो नाबोथावर रागावले ला होता. इज्रेलचा हा मनु ष्य
जे बोलला ते त्यास आवडले नाही. (नाबोथ म्हणाला होता, “������ ��������� ���� ��
*
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������� ����� ����)” ���� ��������� ���� ������ ���� ������ �����
��� �������� �������. 5 अहाबाची पत्नी ईजबे ल त्याच्याजवळ गे ली. त्यास म्हणाली,
“������ ��� ����� ��? तु म्ही जे वत का नाही?” 6 अहाब म्हणाला, “������ �������
�������� �� ������ ��� ��� ������� �������� ‘������ ����� �����
�� ������� ���� ��� ����� ��� �� ����� ���� ������� ���� ��� ��
�� �� ����� ��������. पण नाबोथ त्याचा मळा द्यायला कबूल होत नाही.” 7 ईजबे ल
त्यास म्हणाली, “�� ������ �� ���������� ���� ����. उठा, काहीतरी खा म्हणजे
तु म्हास बरे वाटे ल. नाबोथ इज्रेलकरचा मळा मी आपल्याला िमळवून दे ईन.” 8 ईजबे लने मग
काही पत्रे िलिहली. पत्रां वर ितने अहाबाची सही केली. अहाबाच्या िशक्का वापरुन पत्रां वर
तो िशक्का उमटवला. मग ितने ही पत्रे नाबोथाच्या गावच्या विडलधार्या मं डळींना आिण
थोरामोठ ांना पाठवली. 9 पत्रातला मजकू र असा होता: “�� ���� �������� �����
���. मग गावातल्या लोकांस एकत्र बोलवा. ितथे नाबोथिवषयी बोलणे होईल. 10 नाबोथाबद्दल
खोट ा गोष्टी सां गणारी काही अधम माणसे जमवा. नाबोथ राजािवरुध्द आिण दे वािवरुध्द
बोलला, हे आम्ही ऐकले , असे त्या मनु ष्यांनी म्हणावे . एवढे झाल्यावर नाबोथला गावाबाहे र
घालवून दगडांचा वषार्व करून मारा.” 11 ईजबे लीच्या पत्रातील आज्ञे पर् माणे इज्रेलमधल्या
गावातील वयाने आिण मानाने विडलधार्या (पु ढ ार्यांनी) मं डळींनी ही आज्ञा मानली. 12 त्यांनी
उपवासाचा म्हणून एक िदवस घोिषत केला. त्यािदवशी सवर् लोकांस सभे त बोलावले . नाबोथला
सवार्स
ं मोर खास आसनावर बसवले . 13 मग, “����� ����������� ��� �����������
��������� ��� ���� ���” ��� ��� ��� ���������� ����� ��������. ते व्हा
लोकांनी नाबोथला गावाबाहे र घालवले आिण तो मरे पयर्ंत त्याच्यावर दगडांचा वषार्व केला. 14 मग
त्या प्रितिष्ठत मनु ष्यांनी ईजबे लकडे िनरोप पाठवला. “������� �� ���� ���.” ���
�� ����� ����. 15 ईजबे लने हे ऐकले ते व्हा ती अहाबाला म्हणाली, “����� ����.
आता तु म्हास नाबोथ इज्रेलकरचा हवा होता तो मळा तु म्ही जाऊन ताब्यात घे ऊ शकता”
�� �� ���� ������ ������� ������� ���� ������ ����� ��� �����
���� ���� ���. 16 यावर इज्रेलकर नाबोथ आता मरण पावला आहे हे अहाबाने ऐकले
ते व्हा त्याने तो द्राक्षमळा आपल्या ताब्यात घे तला. 17 यावे ळी परमे श्वर एलीया ितश्बीशी
बोलला, 18 “�� ������������ ��������� ���� �������� �� �� ����������
������������� ����. तो मळा वतन करून घ्यायला ितथे गे ला आहे . 19 अहाबाला जाऊन
सां ग की परमे श्वर म्हणतो, ‘����, नाबोथला तू मारले स. आता त्याचा मळा वतन करून घ्यायला
िनघालास ते व्हा आता मी सां गतो ते ऐक. नाबोथ मे ला त्याच जागी तू सु ध्दा मरशील ज्या कु यांनी
नाबोथाचे रक्त चाटले तीच कुत्री त्याच िठकाणी तु झे रक्त चाटतील.” 20 ते व्हा एलीया अहाबाकडे
गे ला. अहाबाने एलीयाला पािहले आिण तो म्हणाला, तु ला मी पु न्हा सापडलो. “�� ������
������������� ����” ����� �������, हो, “���� �� ������ ����� �����
���. तु झे आयु ष्य तू परमे श्वराचे अपराध करण्यातच घालवले स. 21 ते व्हा परमे श्वर तु ला काय
सां गतो ते ऐक, मी तु झा नाश करीन. मी तु ला आिण तु झ्या कुटु ं बातील सवर् पु रुषांना तो इस्राएलात
कोंडले ला असो िकंवा मोकळा असो त्यास मी ठार करीन. 22 नबाटाचा पु त्र यराबाम याच्या
कुटु ं बासारखीच तु झ्या घराचीही वाताहत होईल. अहीयाचा पु त्र बाशाच्या कुटु ं बासारखीच तु झी
दशा होईल. या दोन्ही घराण्यांचा समूळ नाश झाला. तू माझा क् रोध जागा केलास. इस्राएल
लोकांसही पाप करायला लावले स.” 23 िशवाय परमे श्वर असे म्हणतो, “���� ����� �����
������ ������� ����������� ������ ����� �����. 24 अहाबाच्या घरातल्या
ज्याला कुणाला गावात मरण ये ईल त्यास कुत्री खातील आिण जो कोणी शे तात मरे ल तो पक्षयांचे
भक्षय होईल” 25 अहाबाने िजतकी पापे केली, िजतके अपराध केले ते वढे कोणीच केले नाहीत.
त्याची पत्नी ईजबे ल िहने त्यास भर िदल्यामु ळे त्याने परमे श्वराच्या दृष्टीने हे सवर् करायला लावले .
26 अहाबाने आणखी एक पातक केले ते म्हणजे अमं गळ मूतीर्ची
ं पूजा केली. अमोरी लोकांनीही हे च
केले ते व्हा परमे श्वराने त्यां च्याकडू न हा प्रदे श काढून घे ऊन इस्राएल लोकांस िदला. 27 एलीयाचे
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बोलून झाल्यावर अहाबाला फार दु:ख झाले . दु:खाने त्याने अं गावरचे कपडे फाडले . मग िवशे ष
शोकवस्त्रे पिरधान केली. त्याने अन्नत्याग केला. त्याच कपड ात तो झोपला. तो अितशय
दु:खी आिण िखन्न झाला होता. 28 परमे श्वर एलीया ितश्बी सं देष्ट ाला म्हणाला, 29 “����
���������� ������� ���� ��� ��� �����. ते व्हा तो िजवं त असे पयर्ंत मी त्यास
सं कटात लोटणार नाही. त्याचा पु त्र राज्यावर ये ईपयर्ंत मी थांबेन. मग त्याच्या घराला मी उपद्रव
दे ईन.”

22
2

. 18:1-27
तीन वष इस्राएल आिण अराम यां च्यामध्ये शांतते ची गे ली. 2 ितसर्या वषीर्, यहद
ू ाचा
राजा यहोशाफाट इस्राएलाचा राजा याला भे टायला गे ला. 3 यावे ळी इस्राएलाच्या राजाने
आपल्या अिधकार्यांना िवचारले , “��������� ������ �����-िगलाद आपल्याकडू न
घे तले होते ते आठवते ना? ते परत िमळवण्यासाठी आपण काहीच का केले नाही? रामोथ आपले
असायला हवे .” 4 आिण इस्राएल राजा यहोशाफाटाला म्हणाला, “������ ������ ������
�����-िगलाद ये थे अरामी सै न्याशी लढाल का?” �������� �������, “����� ����
����� ��� ���� ������ ����.” 5 यहोशाफाटाने इस्राएलाच्या राजास म्हटले , “�����
��� ����������� ����� ����� ������.” 6 ते व्हा इस्राएलाच्या राजाने सं देष्ट ांची
एक सभा घे तली. ते व्हा ितथे चारशे सं देष्टे हजर होते . राजाने त्यांना िवचारले , “��� ������
�����-िगलाद ये थे अरामी फौजे वर चालून जावे का?” �� ���� ��� �������? सं देष्टे
म्हणाले , “������ ����� ������ ����� ���. परमे श्वर तु म्हास जय िमळवून दे ईल.”
7 पण यहोशाफाटाने शं का काढली, “����������� ���� ���� �������� �������
����� ��� ��� ��? तसा असे ल तर त्यालाही दे वाचे मत िवचारले ले बरे .” 8 इस्राएलाचा
राजा म्हणाला, “�������� ������ ����������� ����� ���� ���� ��� ����
�� �������� ���. इम्ला याचा पु त्र मीखाया.” �� �� ������ ����� ����. कारण
तो काही सां गतो ते व्हा माझ्याबद्दल कधीच चां गले भिवष्यकथन करत नाही. त्याचे बोलणे मला
अिप्रय वाटते . यहोशाफाट म्हणाला, “������������ ����, तु झे असे बोलणे बरोबर
नव्हे .” 9 ते व्हा इस्राएलाच्या राजाने आपल्या एका से वकाला “������� ����� ��������
���� ������� ��������.” 10 यावे ळी इस्राएलाचा राजा व यहद
ू ाचा राजा यहोशाफाट
राजवस्त्रे घालून िसं हासनावर बसले होते . शोमरोनच्या वे शीजवळ न्यायदान चालते त्यािठकाणी
ते होते . सवर् सं देष्टे त्यां च्या समोर उभे होते . त्यांचे भिवष्यकथन चाले ले होते . 11 त्यां च्यापै की
एक कनानाचा पु त्र िसद्कीया हा होता. त्याने प्रचं ड शक्तीचे प्रतीक अशी लोखं डाची िशं गे
केली होती. तो अहाबाला म्हणाला, “����������� ������ �� ��� �� �� �����
�� ����� ������������� ������ �������� ������ �� ������� �����
�����, त्याचा सं हार करशील.” 12 मग ते सवर्च भिवष्यवादी भिवष्य सां गत होते . पु ढे िसद्कीया
म्हणाला, “��� ������ �������� ���� �����. रामोथ-िगलाद ये थे अरामी सै न्यावर
हल्ला करावा. िवजय तु मचाच आहे . परमे श्वर ते राजाच्या हाती दे ईल.” 13 हे चालले ले
असतानाच एक से वक मीखायाच्या शोधात गे ला व त्यास भे टून म्हणाला, “���� �� �������
����� ���� ��� ����� ������������� ������ ���. ते व्हा तूही तसे च म्हणणे
श्रेयस्कर ठरे ल व ते सु रिक्षतपणाचे होईल.” 14 पण मीखाया म्हणाला, “����, कदािप नाही.
जे परमे श्वर माझ्याकडू न वदवतो ते च मी सां गेन. माझी तशी प्रितज्ञाच आहे .” 15 मीखाया मग
राजाकडे आला. राजाने त्यास िवचारले , “������, मी आिण राजा यहोशाफाट हातिमळवणी
करु ना? रामोथ-िगलाद अरामाच्या सै न्यावर आता चढाई करु का?” ������ �������,
“�� ������ ������ �� ���� ���. परमे श्वर तु म्हास यश दे ईल.” 16 पण राजा त्यास
1 पु ढील
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म्हणाला, “�� �� ������������� ������� ����� �����. आपल्या मनाचे सां गतो
आहे स. ते व्हा खरे काय ते सां ग परमे श्वराचे म्हणणे सां ग. अशी शपथ िकतीदा मी तु ला दे ऊ?”
17 ते व्हा मीखायाने सां िगतले , “��� ����� �� ��� ����� ���. इस्राएलाचे सै न्य डोंगरां वर
इतस्तत: पसरे ल. में ढपाळ नसले ल्या में ढरांसारखी त्यांची अवस्था होईल. परमे श्वराचे म्हणणे असे
आहे , ‘����� ���� ���� ����. यांनी सु खरूप घरी जावे . लढाईच्या भानगडीत पडू नये .”
18 मग इस्राएलाच्या राजा यहोशाफाटाला म्हणाला, “����, हे च बोललो होतो ना मी! हा
सं देष्टा कधीही माझ्याबद्दल चां गले भिवष्यकथन करत नाही. हा ने हमी अिप्रय गोष्टीच मला
ऐकवतो.” 19 इकडे परमे श्वराचे म्हणणे काय आहे ते मीखाया सां गतच होता. मीखाया म्हणाला,
“��� �������� ��� ������: ते पाहा परमे श्वर स्वगार्त िसं हासनावर बसले ला मी पािहला.
आकाशातले त्याचे सवर् सै न्य त्याच्या शे जारी उभे आहे . 20 परमे श्वराने म्हटले , ‘���� ������
���� ���� ���� ��? त्याने रामोथ-िगलाद वर हल्ला करावा असे मला वाटते . त्यामध्ये त्यास
मरण ये ईल.’ ������ ��� ��� ����� ������� ������������� ���� �����.
21 मग त्यापै की एकजण परमे श्वराकडे गे ला आिण म्हणाला, ‘�� �� ��� ����.’ 22 परमे श्वर
त्यास म्हणाला, ‘�� ������� ���� ��� �����?’ ���� �� ������ �������,
‘�� ��������� ���������������� ����� ������ ����. त्यांना मी राजाशी
खोटे बोलायला प्रवृ करीन सं देष्टे राजाला सां गतील ते खोटे असे ल.’ ���� ��������
�������, ‘�� ������ ����; जा आिण अहाब राजाला या मोहात पाड, तु ला यश ये ईल.
23 मीखायाचे सां गन
ू झाले . मग तो म्हणाला, ते व्हा खरी हिककत अशी आहे . परमे श्वराने च तु मच्या
सं देष्ट ांना खोटे बोलायला लावले आहे . तु मच्यावर मोठे सं कट ओढवावे असे परमे श्वरास वाटते .”
24 मग कनानाचा पु त्र िसदकीया हा सं देष्टा मीखायाजवळ गे ला. मीखायाच्या त्याने तोंडात
मारले . िसद्कीया म्हणाला, “��������� ����������� ����� ����� ��� ��� ��
��� ������ ������� ����� ��� ��� ���� ���� ����� ���?” 25 मीखाया
म्हणाला, “����� ������ ����� ���. ते व्हा तू एका लहानशा खोलीत दडू न बसशील ते व्हा
माझे म्हणणे खरे असल्याचे तु झ्या लक्षात ये ईल.” 26 ते व्हा इस्राएलच्या राजाने आपल्या एका
से वकाला मीखायाला पकडायचा हुकू म केला. राजा म्हणाला, “���� ��� ��� ����������
���� � �������� ����� ���������� ���� ��. 27 आिण त्यांना जाऊन सां गा, राजा
म्हणतो, या मनु ष्यांस बं दीत टाका व मी सु खरूप परत ये ईपयर्ंत त्यास फक्त भाकर आिण पाणी द्या.
यु ध्दावरुन मी परत सु खरूप ये ईपयर्ंत त्यास ितथे च राहू द्या.” 28 मीखाया मोठ ाने म्हणाला, “��
��� ������ �� ���� ����� ���. राजा, तू यु ध्दावरुन िजवं त परत आलास तर परमे श्वर
माझ्या माफर् त बोलला नाही असे खु शाल समजा.” 29 नं तर इस्राएल राजा अहाब आिण यहद
ू ाचा
राजा यहोशाफाट रामोथ ये थे अरामाच्या सै न्याशी लढायला गे ले. रामोथ-िगलाद प्रांतात हे यु ध्द
झाले . 30 अहाब यहोशाफाटाला म्हणाला, “��� ��� �������� ����� ���. मला राजा
म्हणून कोणी ओळखणार नाही असे कपडे मी घालीन. पण तू मात्र राजाला शोभे ल असाच पोषाख
कर.” ���������� ������������ ������ ���� ������������� ���� ����
�������� ������� ����. 31 अरामाच्या राजाकडे ब ीस रथािधपती होते . त्या राजाने
या ब ीस जणांना इस्राएलाच्या राजाचा शोध घ्यायला सां िगतले . राजाला ठार करण्याबद्दल
त्याने त्यांना बजावले . 32 ते व्हा यु ध्द चालू असताना या रथािधपतींनी राजा यहोशाफाटाला
पािहले . “��� ��������� ���� ��� ������� �����.” �������� ������ ��
�� ������ ������. यहोशाफाट आरडाओरडा करु लागला. 33 हा इस्राएलचा अहाब राजा
नव्हे हे त्या रथािधपतीच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी त्यास मारले नाही. 34 ते व्हा एका सै िनकाने ,
कोणावर ने म धरुन नव्हे असा हवे तच एक बाण सोडला. हा बाण नक्की इस्राएलाचा राजा अहाब
याला लागला. शरीराचा जो छोटा भाग िचलखताने झाकले ला नव्हता ितथे बाण लागला. ते व्हा
राजा अहाब आपल्या सारथ्याला म्हणाला, “��� ��� ����� ���. रथ ये थन
ू हलव. आपण
या लढाईपासून दरू जाऊ.” 35 यु ध्द मात्र चालूच रािहले . राजा अहाब आपल्या रथात बसून
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रािहला. रथात टे कू न बसून तो अरामाच्या सै न्याकडे पाहत होता. त्यास एवढा रक्तस्राव झाला
की रथाच्या बै ठकीच्या भागात रक्ताचे थारोळे झाले . सं ध्याकाळच्या सु मारास राजाला मृ त्यू
आला. 36 सूयार्स्ताच्या वे ळी “������������ ������������ �������� ��������
������ ����� ���� ������.” 37 राजा अहाबाला अशा तर्हे ने मरण आले . काही जणांनी
त्याचा दे ह शोमरोनाला आणला. त्यास त्यांनी ितथे पु रले . 38 शोमरोनमधल्या तळ्यावर या लोकांनी
अहाबाच्या रथ धु तला. रथातील रक्त कु यांनी चाटले आिण त्या तळ्यातील पाण्याने वे श्या स्नान
करीत असत. परमे श्वराने जे जे होईल असे सां िगतले होते तसे च नक्की घडले . 39 इस्राएलाच्या
राजांचा इितहास या ग्रंथात राजा अहाबाच्या सवर् गोष्टींची नोंद केले ली आहे . आपला महाल
सु शोिभत करण्यासाठी त्याने हिस्तदं त कसे वापरले , त्याने नगरे उभारली याबद्दलही या ग्रंथात
सां िगतले ले आहे . 40 अहाब मरण पावला व त्यास त्याच्या पूवर्जां शेजारी दफन करण्यात आले .
त्याचा पु त्र अहज्या त्याच्या जागी राजा झाला.
2
. 20:31-21:1
अहाब इस्राएलाचा राजा झाल्यावर चौथे वषर् चालू असताना यहोशाफाट यहद
ू ाचा राजा
झाला. यहोशाफाट हा आसाचा पु त्र. 42 यहोशाफाट वयाच्या पस्तीसाव्या वषीर् राजा झाला
आिण यरूशले मामध्ये त्याने पं चवीस वष राज्य केले . त्याच्या आईचे नाव अजूबा. ती िशल्हीची
कन्या. 43 यहोशाफाट चां गला राजा होता. हा आपले विडल आसा ह्यां च्याप्रमाणे च वागला.
परमे श्वराच्या दृष्टीने जे योग्य ते त्याने केले . पण यहोशाफाटाने उं चावरील पूजास्थळे काढली
नाहीत. लोक त्यािठकाणी होम करणे , धूप जाळणे वगै रे करत रािहले . 44 यहोशाफाट राजाने
इस्राएलाच्या राजाशी शांतते चा करार केला. 45 राजा यहोशाफाट शूर होता. त्याने बर्याच लढाया
केल्या. त्याने जे केले त्याची हिककत यहद
ू ाच्या राजांचा इितहास या ग्रंथात आहे . 46 त्याचे
विडल आसा राज्य करीत असताना जे पु रुषगमन करणारे राहन
ू गे ले होते त्यांना यहोशाफाटाने
त्यांना हाकलून लावले . 47 याच काळात अदोम प्रदे शाला राजा नव्हता. एक कारभारीच इथला
कारभार पाहत असे . त्याची ने मणूक यहद
ू ाचा राजा करी. 48 राजा यहोशाफाटाने ताशीर्शी काही
मालवाहू गलबते बां धली. त्यामध्ये त्याचा हे तू ओिफरहन
ू सोने आणण्याचा होता. पण ती
ते थपयर्ंत कधी पोहोंचू शकली नाहीत कारण एसयोन-गे बेरच्या बं दरात त्यांची नासधूस करण्यात
आली. 49 इस्राएलाचा राजा अहाबाचा पु त्र अहज्या याने यहोशाफाटाला मदतीचा हात िदला.
“�������� ������������� ���� ����� �������� ����� �������.” ��
�������� ���� ������������ ����������� ���� ����. 50 यहोशाफाट मरण
पावला त्यानं तर दावीद नगरात आपल्या पूवर्जांबरोबर त्याचे दफन करण्यात आले . त्याच्या जागी
त्याचा पु त्र यहोराम राज्य करु लागला. 51 अहज्या अहाबाचा पु त्र होता. यहोशाफाटाच्या
यहद
ू ावरील स े च्या सतराव्या वषीर् अहज्या इस्राएलाचा राजा झाला. शोमरोन मध्ये त्याने
दोन वष राज्य केले . 52 अहज्याने परमे श्वराचे अने क अपराध केले . आपले विडल अहाब, आई
ईजबे ल आिण नबाटाचा पु त्र यराबाम या सगळ्यांनी जे केले ते च याने केले . या सवर् राज्यकत्यार्न
ं ी
इस्राएली लोकांस आणखी पापात लोटले . 53 आपल्या विडलांपर् माणे च अहज्याने ही बआल या
अमं गळ दै वताची पूजा केली. त्यामु ळे इस्राएलचा दे व परमे श्वर याचा कोप ओढवला. परमे श्वर
अहाबावर सं तापला होता तसाच अहज्यावर सं तापला.
41
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The Second Book of the

Kings
2 राजे

1 राजे आिण 2 राजे यांची पु स्तके मूळतः एकच पु स्तके होती. यहद
ू ी परं परे नु सार ियमर्या
सं देष्ट ाला 2 राजे या पु स्तकाचा ले खक म्हणून श्रेय िदले जाते , परं तु नु कत्याच प्रकािशत
झाले ल्या पिवत्र शास्त्रीय िशष्यवृ ीमु ळे हे काम िननावी ले खकाच्या एका गटाला वै िशष्ट दे ते
ज्याला ड ूटेरोनोिमस्ट म्हणतात. 2 राजे बोधिचन्हांचा पाठपु रावा करते : आज्ञाधारकपण दे वाचा
आशीवार्द आणते व आज्ञाभं गामु ळे श्राप ये तात.
साधारण इ. पू. 590 - 538.
हे पिहले मं िदर उभे असताना िलिहले होते (1 राजे 8:8).
इस्त्राएलाचे लोक तसे च पिवत्र शास्त्राचे सवर् वाचक.
2 राजे हे पु स्तक 1 राजे या पु स्तकाचा िसक्वे ल क् रमवार भाग (मागोमाग ये णारा) आहे .
िवभाजीत राज्यावर (इस्त्राएल आिण यहद
ू ा) राजांची कथा पु ढे सु रू ठे वते . 2 राजे हे पु स्तक शे वटी
इस्त्राएल आिण यहद
ू ाच्या लोकांना अितक् रमण आिण बाबे लच्या बं िदवासातून बाहे र पडते .
पां गापां ग
रूपरे षा
1. अलीशाची से वाकाय — 1:1-8:29
2. अहाबाच्या कुळाचा शे वट — 9:1-11:21
3. यहोआश ते इस्त्राएलच्या शे वटपयर्ंत — 12:1-17:41
4. िहज्कीया ते यहद
ू ा पयर्ंतचा शे वट — 18:1-25:30
अहाब राजाच्या मृ त्यूनंतर मवाबाने इस्राएलािवरूद्ध बं ड केले . 2 नं तर अहज्या आपल्या
शोमरोनमधल्या त्याच्या माडीवरच्या िखडकीच्या जाळीतून खाली पडला व जखमी झाला. ते व्हा
अहज्याने आपल्या से वकांना बोलावले आिण त्यांना सां िगतले . “��, आिण एक् रोनचे दै वत बआलजबूब याला िवचारून या, मी या दुखण्यातून बरा होईन का.”
3 पण एलीया ितश्बी याला परमे श्वराचा दत
ू म्हणाला, “��, राजा अहज्याने शोमरोनाहन
ू
ू रवाना केले आहे त, त्यांना जाऊन भे ट आिण त्यांना सां ग, ‘��������� ���
आपले काही दत
���� ���, म्हणून तु म्ही एक् रोनचे दै वत बआल-जबूब याला िवचारायला जात आहा? 4 ह्यास्तव
परमे श्वर असे म्हणतो, “���� ������� �� ����, ते थन
ू तू कधीच खाली उतरणार नाही.
त्याऐवजी, तु ला खिचत मरण ये ईल.” �� ����� ����� ����.
5 जे व्हा दत
ू परत अहज्या राजाकडे आले . तो त्यांना म्हणाला, “������ ��� �� ����?”
6 ते त्यास म्हणाले , “�� ������ ������ ����� � �� ��� ����� ��, ‘�������
���� ������ ������ ��� ����������� ��� ���� ����� �����, परमे श्वर असे
म्हणतो, इस्राएलात परमे श्वर नाही काय? जो तू एक् रोनचे दै वत बआल-जबूब याच्याकडे आपल्या
से वकांना िवचारायला पाठवले स? ह्यास्तव ज्या पलं गावर तू चढला आहे स, ते थन
ू तू कधीच खाली
1
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ू ांना म्हणाला,
उतरणार नाहीस. त्याऐवजी, तु ला खिचत मरण ये ईल.” अहज्या आपल्या दत
“������ ������� ����� �� �������� �� ������� ��� ����?” 8 त्यांनी त्यास
उ र िदले , “������ ������� ������� ������ ����� ���� ��� ��������
��������� ������ ����.” ������ ������ �������, “�� ����� �������
���.”
9 नं तर अहज्याने आपला एक सरदार पन्नास मनु ष्यांसह एलीयाकडे पाठवला. सरदार एलीयाकडे
वर गे ला, िजथे एलीया एका डोंगराच्या माथ्यावर बसला होता. सरदार एलीयाला म्हणाला,
“�� �������� ������� (सं देष्ट ा) राजाने सां िगतले , त्वरीत खाली ये .” 10 एलीयाने या
सरदाराला उ र िदले , “�� �� ������ ������ (सं देष्टा) असे ल, तर आकाशातून अग्नी
प्रकट होऊन तु ला आिण या पन्नास जणांना भस्म करून टाको.” ������ �������� �����
���� ����� � ���� �������� �������� ������ ������ ���� ����.
11 अहज्याने दुसर्या सरदाराला पन्नास जणांसह पाठवले . तो सरदार दे खील एलीयाला
म्हणाला, “�� �������� �������, राजाने सां िगतले , त्वरीत खाली ये .” 12 एलीयाने त्यांना
उ र दे ऊन म्हटले , “�� �� ������ ������ (सं देष्टा) असे ल, तर आकाशातून अग्नी प्रकट
होऊन तु ला आिण या पन्नास जणांना भस्म करो.” ������ �������� ����� ����
����� � ���� �������� ���� ������ ���������� ���� ����.
13 अहज्याने आणखी ितसर्या सरदारला पन्नास जणांसह पाठवले . तो सरदार एलीयाकडे वर
आला, व गु डघे टे कू न एलीयाला िवनवणी करून म्हणाला, “�� �������� �������, माझा
आिण माझ्याबरोबरचे हे तु झे पन्नासदास, ह्यांचा जीव तु झ्या दृष्टीने मोलवान असो. 14 खरोखरच,
आधीचे दोन सरदार आिण त्यां च्या बरोबरची माणसे आकाशातून आले ल्या अग्नीत नष्ट झाली,
पण आता माझा जीव तु झ्या दृष्टीने मोलवान असो.”
15 ते व्हा परमे श्वराचा दत
ू एलीयाला म्हणाला, “������ ��� ����, तर त्याच्याबरोबर
खाली जा.” ������ ����� ���� ����������� ���� �������� ������� ����
����. 16 एलीया अहज्याला म्हणाला, परमे श्वर असे म्हणतो, “��������� ���������
�������� ���� ���? म्हणून तू ‘�������� ��� ���-जबूबकडे िवचारायला माणसे
पाठवलीस? म्हणून आता, ज्या पलं गावर तू चढला आहे स, ते थन
ू तू कधीच खाली उतरणार नाही.
त्याऐवजी, तु ला खिचत मरण ये ईल.”
17 परमे श्वराचे जे वचन एलीयाने सां िगतले होते त्याप्रमाणे राजा अहज्या मरण पावला.
अहज्याला मु लगा नव्हता, याकारणामु ळे अहज्यानं तर यहोराम राजा झाला. यहद
ू ाचा राजा
यहोशाफाट याचा मु लगा योराम याच्या दुसर्या वषीर् हे झाले . 18 इस्राएलाच्या राजांचा इितहास
या ग्रंथात अहज्याने केले ली बाकीची कृत्ये िलिहले ली नाहीत काय?

2
1 आिण असे झाले की, एका वावटळीद्वारे परमे श्वर एलीयाला वर स्वगार्स घे णार होता, ते व्हा
एलीया अलीशाबरोबर िगलगालहन
ू िनघाला. 2 एलीया अलीशाला म्हणाला, “��������
�� ����� ����, कारण परमे श्वराने मला बे थेल ये थे पाठवले आहे .” ����� �������,
“�������� ����� ���, व तू िजवं त आहे , मी तु ला सोडणार नाही.” �� �� ����
������� ����.
3 ते व्हा बे थेल ये थील सं देष्ट ांचे पु त्र अलीशाकडे ये ऊन त्यास म्हणाले , “�� ������
�������� �������� ����������� ���� ����� ���, हे तु ला मािहत आहे काय?”
����� �������, “���, मला मािहत आहे , पण या िवषयी बोलू नका” 4 एलीया अलीशाला
म्हणाला, “�������� �� ����� ����, कारण परमे श्वराने मला यरीहो ये थे पाठवले आहे .”
�� ����� �������, “�������� ����� ��� � �� ����� ���, मी तु ला सोडणार
नाही.” �� �� ������ ���.
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यरीहो मधील सं देष्ट ांचा समूह अलीशाकडे ये ऊन म्हणाली, “�������� ������
�������� �� ����������� ���� ����� ��� �� ���� ����� ��� ���?”
����� �������, “��� ��� ����� ���, पण या िवषयी बोलू नका.” 6 नं तर एलीया
अलीशाला म्हणाला, “�� �������� ����� ����, कारण परमे श्वराने मला यादने स पाठवले
आहे .” ����� �������, “�������� ����� ��� � �� ����� ���; मी तु ला सोडणार
नाही.” ������ �� ���� ���� ������.
7 नं तर सं देष्ट ाच्या मु लां तले पन्नास त्यां च्या िवरूद्ध िदशे ने लांब उभे रािहले व ते दोघे यादन
जवळ उभे रािहले . 8 ते व्हा एलीयाने आपला झगा काढला व त्याची घडी केली, आिण तो पाण्यावर
आपटला. ते व्हा पाणी दोन्ही िदशे ने दुभागले व ते दोघे कोरडया भूमीवरुन चालत नदी पार करून
गे ले.
9 आिण असे झाले की, नदी ओलांडल्यावर एलीया अलीशाला म्हणाला, “�����������
��� ����� ���� ������� ����� �� ���������� ��� ����� �� ���.” �����
�������, “�������� ������� ���� �������� ��������� ������ ����
��� ������.” 10 एलीयाने उ र िदले , “�� �� ���� ���� ����� �� ��������.
तरीसु द्धा, तु झ्या जवळू न मी घे तला जात असता, जर तु ला मी िदसलो तर हे शक्य आहे . पण जर
नाही, तर असे होणार नाही.” 11 एलीया आिण अलीशा बोलत पु ढे चालले होते , ते वढयात अग्नीचा
रथ व अग्नीचे घोडे ते थे अवतीणर् झाले आिण त्यांनी त्या दोघांना एकमे कांपासून दरू केले , आिण
एका वावटळीमधून एलीया वर स्वगार्त गे ला. 12 अलीशा हे पाहन
ू मोठ ाने ओरडला, “������
����! माझ्या बापा! इस्राएलचा रथ आिण त्याचे घोडे स्वार!” ������ ������� ������
������ ����. त्याने आपली वस्रे धरुन फाडली व त्याचे दोन तु कडे केले .
5 ते व्हा

13 त्याने

एलीयाचा अं गरखा जो जिमनीवर पडला होता, उचलला, आिण परत यादनकाठी जाऊन
उभा रािहला. 14 त्याने एलीयाचा झगा जो खाली पडला होता, तो घे ऊन पाण्यावर मारला आिण
म्हटले , “��������, एलीयाचा दे व कोठे आहे ?” ������ ������ �������� �����,
ते व्हा पाणी दोन्ही बाजूस दुभंगले आिण अलीशा पार गे ला.
15 ते व्हा यरीहो ये थील सं देष्ट ांचे पु त्र जे समोर होते ते त्यास पाहन
ू म्हणाले , “�������
����� ������� ��� ���.” ��� �� ����� ������� ���. त्यांनी त्यास जिमनीपयर्ंत
लवून नमन केले . 16 ते त्यास म्हणाले , “��� ����, तु झ्या दासाकडे कडे पन्नास धष्टपु ष्ट माणसे
आहे त. त्यांना जाऊन तु झ्या स्वामीचा शोध घे ऊ दे . कदािचत् परमे श्वराच्या आत्म्याने एलीयाला
वर ने ऊन कोठे तरी डोंगर िकंवा दरीमध्ये टाकले असे ल.” ����� �������, “����, त्यांना
पाठवू नका.”
17 पण अलीशाला लाज वाटे पयर्ंत सं देष्ट ांनी आग्रह धरला, तो म्हणाला, “�������
�����.” �� ������� ������ ������ ������, आिण त्यांनी एलीयाचा तीन िदवस
शोध घे तला, पण ते त्यास शोधू शकले नाही. 18 आिण अलीशा यरीहोत राहत असता, ते
त्याच्याकडे परत आले , ते व्हा तो त्यांना म्हणाला, “��� ���, असे मी तु म्हास सां िगतले नव्हते
काय?”
19 त्या नगरातील माणसे अलीशाला म्हणाली, “����, आम्ही तु ला िवनं ती करतो, या नगराची
पिरिस्थती आनं ददायी आहे , माझ्या स्वामी हे तु म्ही पाहताच आहात, पण इथले पाणी खराब
व जमीन नापीक आहे .” 20 अलीशा त्यांना म्हणाला, “�� ���� ����� ���� �� ���
��������� ��� ����.” ������ ������� �� ����������� ����.
21 अलीशा ते घे ऊन त्या झर्याच्या उगमापाशी गे ला आिण त्यामध्ये ते मीठ टाकू न म्हणाला,
“�������� ��� ������, ‘��� �� ���� �� ��� ���� ���. आता यापु ढे आणखी
मृ त्यू िकंवा नािपकी आणखी होणार नाही.” 22 अलीशा बोलले ल्या वचनाप्रमाणे ते पाणी चां गले
झाले व आजपयर्ंत ते चां गले आहे .
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23 नं तर

अलीशा ते थन
ू वर बे थेलास गे ला. तो वाटे ने वर चालत असता, लहान मु लांनी गावातून
िनघून त्याची िटं गल करायला सु रुवात केली. ती म्हणाली, “��� ������ �� ��, ए टकल्या,
वर जा.” 24 अलीशाने मागे वळू न त्यां च्याकडे पािहले आिण परमे श्वराच्या नावाने त्यांना शाप
िदला. त्यानं तर दोन अस्वलींनी वनातून बाहे र ये ऊन त्यां च्यातली बे चाळीस मु ले फाडू न टाकली.
25 नं तर अलीशा ते थन
ू कमल डोंगराकडे गे ला, आिण ितथून तो परत शोमरोनास आला.

3
1 यहद
ू ाचा राजा यहोशाफाट याच्या कारिकदीर्च्या अठराव्या वषीर्, अहाबाचा मु लगा योराम
शोमरोनात इस्राएलावर राज्य करू लागला; त्याने बारा वष राज्य केले . 2 यहोरामाने
परमे श्वराच्या दृष्टीने दुष्ट अशी कृत्ये केली, पण आपल्या आई-विडलांसारखे त्याने केले नाही;
त्याने त्याच्या विडलांनी बआलमूतीर्च्या पूजेसाठी केले ला स्तं भ काढून टाकला. 3 असे असले तरी
नबाटचा मु लगा यराबाम ज्याने इस्राएलास पाप करायला लावले , त्याच्या पापास तो िचकटू न
रािहला. ती त्याने सोडली नाहीत.
4 आता मवाबाचा राजा मे शा कळपांचा धनी होता. तो इस्राएलाच्या राजाला एक लक्ष में ढया
आिण एक लक्ष एडके लोकरींसूद्धा दे त असे . 5 पण अहाबाच्या मूत्यूनंतर, मवाबाच्या राजाने
इस्राएलाच्या राजािवरूद्ध बं ड केले . 6 त्या वे ळेस राजा योराम शोमरोन मधून बाहे र पडला आिण
त्याने सवर् इस्राएल लोकांस एकत्र केले .
7 यहद
ू ाचा राजा यहोशाफाट याच्याकडे त्याने असा िनरोप पाठवला की, “���������
������ ������������� ��� ���� ���. तू माझ्याबरोबर मवाबािवरूद्ध लढाईला
ये शील काय?” ����������� ��������, “���, मी जरुर ये ईन, जसा तू तसा मी, जसे
तु झे लोक तसे माझे लोक, जसे तु झे घोडे तसे माझे घोडे .” 8 नं तर तो बोलला “�������
������ ����� ������ �����?” ����, “�������� ����������� ������”
��� �������� �� ��������.
9 मग इस्राएलचा राजा, यहद
ू ा आिण अदोमाच्या राजाबरोबर चालत सात िदवसाच्या वाटे चा
फेरा केल्यावर, ितथे त्यां च्या सै न्याला, घोड ांना, तसे च त्यां च्याबरोबरची जनावरे याकिरता पाणी
सापडले नाही. 10 ते व्हा इस्राएलाचा राजा यहोराम म्हणाला, “�� ��� ���? मवाबां च्या हातून
पराभव पत्करावा म्हणून परमे श्वराने आम्हा तीन राजांना एकत्र आणले काय?”
11 परं तू यहोशाफाट म्हणाला, “������������ ��� ����������� �����
������ ��� ���� ����������� ����� �������� ���� ���?” ������
������������ �������� ��� ������� ����� ����, “�������� �����
����� ���� ���, जो एलीयाच्या हातावर पाणी घालत असे .” 12 यहोशाफाट म्हणाला,
“����������� ��� �������� ���� ���.” ������ ���������� ���� �
�������� ��� ������ ���� ���� ����������� ����.
13 अलीशा इस्राएलाच्या राजाला म्हणाला, “���� ���� ��� ���?
तू आपल्या
विडलां च्या िकंवा आईच्या सं देष्ट ांकडे जा.” ������ ������������ ���� �������
�������, “����, कारण परमे श्वराने आम्हा तीन राजांना एकत्र आणले , ह्यासाठी की
मवाबाकडू न आम्ही पराभूत व्हावे .” 14 अलीशा म्हणाला, “���� �������������
����������� �� ��� �����, तो सै न्याचा परमे श्वर िजवं त आहे . जर यहद
ू ाचा राजा
यहोशाफाट ह्याच्या उपिस्थतीचा मी आदर केला नसता, तर खरोखर मी तु झी दखल घे तली नसती
व तु झ्याकडे पािहले ही नसते .
15 ते व्हा आता एखादा वीणावादक माझ्याकडे आणा.” ��� ��� ���� �� ��������
����� ����, परमे श्वराचा हात अलीशावर आला. 16 मग अलीशा म्हणाला, “��������
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��� ������: या कोरड ा नदीच्या खोर्यात जागोजागी खणून ठे वा.
परमे श्वर असे
म्हणतो, तु म्हास वारा, पाऊस काही िदसणार नाही पण तरीही हे खोरे पाण्याने भरुन जाईल, आिण
तु म्ही प्याल, तु म्ही व तु मच्या जनावरांनाही पाणी िमळे ल. 18 कारण हे तर परमे श्वराच्या दृष्टीने
सोपे आहे . तो तु म्हास मवाबां वरही िवजय िमळवून दे ईल. 19 प्रत्ये क तटबं दीच्या व चां गल्या
बं दोबस्त असले ल्या अशा िनवडक नगरां वर तु म्ही हल्ला कराल. प्रत्ये क चां गला वृ क्ष तु म्ही
तोडू न टाकाल, पाण्याचे झरे , िविहरी बु जवून टाकाल. दगडफेक करून चां गल्या शे तांची नासाडी
कराल.” 20 मग सकाळी, अपर्णाच्या वे ळी, अदोमाच्या बाजूने पाण्याचा लोंढा आला आिण दे श
पाण्याने भरला. 21 राजे आपल्यावर हल्ला करायला आले आहे त हे मवाबाच्या लोकांनी ऐकले
ते व्हा, त्यांनी आपल्याकडच्या यु ध्दात उतरता ये ण्याजोग्या सवर् पु रुषांना एकत्र केले . यु ध्दासाठी
सज्ज होऊन ते सीमे वर जाऊन थांबले . 22 ते लोक त्या िदवशी भल्या पहाटे उठले ते व्हा उगवत्या
सूयार्ची लाली पाण्यात प्रितिबं िबत होती. मवाबी लोकांस त्यां च्या िवरूद्ध िदशे ला असले ले पाणी
िदसले असता, ते त्यांना रक्तासारखे लाल िदसले . 23 ते म्हणाले , “�� ���� ���! या राजांची
नक्कीच आपापसात लढाई झाले ली िदसते , त्यांनी परस्परांना मारले ! तर आता मवाब्यांनो त्यांना
लु टायला चला.” 24 मवाबी लोक इस्राएलां च्या छावणीपाशी आले असता, इस्राएल लोकांनी
बाहे र ये ऊन मवाबी सै न्यावर हल्ला केला. ते व्हा मवाबी लोक पळत सु टले व इस्राएल लोक
त्यां च्या प्रदे शातही त्यांना मारत गे ले. 25 इस्राएल लोकांनी त्यांची नगरे उध्वस्त केली, त्यां च्या
प्रत्ये क शे तांत दगडांचा मारा करून ते बु जवले . त्यांनी पाण्याच्या सवर् िविहरी बु जवल्या व सवर्
चां गली झाडे तोडू न टाकली केली. फक्त कीर-हरे समधे त्यांनी त्यांचे दगड राहू िदले . पण गोफण
चालवणार्या सै न्यांनी त्या नगरावर हल्ला केला. 26 या लढाईला तोंड दे णे आपल्याला जड जात
आहे हे मवाबाचा राजा मे शाने जाणले . ते व्हा त्याने तलवारधारी सातशे िनवडक माणसे बरोबर
घे तली आिण वे ढा फोडू न अदोमाच्या राजाला तो मारायला िनघाला पण त्यास ते जमले नाही.
27 मग मवाबाच्या राजाने आपल्या थोरल्या मु लाला बरोबर घे तले , जो त्यानं तर त्याच्या गादीवर
बसणार होता. नगराच्या तटबं दीच्या िभं तीवर या राजाने आपल्या मोठ ा मु लाचा यज्ञात बली
िदला. ते व्हा इस्राएलवर मोठा कोप झाला. मग ते मवाबाचा राजा मे शा याला सोडू न आपल्या
दे शात परत आले .
17 कारण

4
1
17:14-16
आता सं देष्ट ां च्या मु लां च्या बायकांतली एक अलीशाकडे रडत आली, आिण म्हणाली,
“���� ���� ���� ��� ��� ����� ���, आिण तु ला मािहत आहे की, तु झा से वक
परमे श्वराचे भय राखत होता. पण आता सावकार माझ्या दोन मु लांना त्याचा गु लाम करून घ्यायला
ने ण्यासाठी आला आहे .” 2 ते व्हा अलीशा ितला म्हणाला, “�� ���� ��� ��� ��� ����?
तु झ्या घरात काय आहे ते मला सां ग.” ������ �� ������ �������, “��� ������
����� ����� �� ������ �������� ���� ����� ����.” 3 ते व्हा अलीशा म्हणाला,
“��� �� ��� ������ ������������� ������ ����� ���� ����� ��. िजतके
शक्य होतील िततके उसने आण. 4 मग घराचे दार आतून लावून घे . फक्त तू आिण तु झी
मु लेच घरात राहा. ते सगळे ते ल या िरकाम्या भांड ामध्ये ओत आिण ती सगळी भरले ली भांडी
एकाबाजूला ठे व.” 5 मग ती स्त्री अलीशाकडू न िनघून आपल्या घरी आली व ितने आपल्या मागून
व आपल्या मु लां च्या मागून दार आतून लावून घे तले . त्यांनी ितच्याकडे भांडी आणली आिण ती
त्यामध्ये ते ल ओतत गे ली. 6 अशी अने क भांडी भरली शे वटी ती आपल्या मु लाला म्हणाली,
“���� �� ����� ���� ��.” �� �� ���� �������, “��� ���� ����� ����
����” �������� ���������� ��� �����. 7 मग ती अलीशाकडे आली आिण ितने
1
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त्या परमे श्वराच्या मनु ष्यास हे सां िगतले . अलीशा ितला म्हणाला, “��� �� ��� ��� ���
������� ��, आिण उरले ल्या पै शावर तू आपल्या मु लांचा िनवार्ह कर.”
1
17:17-24
एकदा अलीशा शूनेम ये थे गे ला. ते थे एक प्रितिष्ठत स्त्री राहत होती. ितने अलीशाला
आपल्या घरी ये ऊन जे वायचा आग्रह केला. त्यामु ळे अलीशा जे व्हा ितकडू न जाई ते व्हा त्या
स्त्रीकडे जे वणासाठी थांबत असे . 9 ते व्हा ती स्त्री आपल्या नवर्याला म्हणाली, “����, मला
आता कळाले आहे की, आपल्या ये थे ने हमी ये तो तो अलीशा, परमे श्वराचा पिवत्र मनु ष्य आहे .
10 ते व्हा त्याच्यासाठी वर एक लहानशी खोली बां ध ू या, त्यामध्ये एक पलं ग, मे ज व बै ठक आिण
िदव्याची सोय पण करु. म्हणजे तो जे व्हा ये ईल ते व्हा त्यास थांबायला ही खोली होईल.” 11 मग एके
िदवशी अलीशा त्या घरी आला ते व्हा त्याने त्या खोलीत आराम केला. 12 ते व्हा अलीशाने आपला
से वक गे हजी याला, “���� ��������� �������� ������� ������ ��������.”
����������� ������� ���� �������� �������, ती ये ऊन अलीशा पु ढे उभी
रािहली. 13 अलीशा त्यास म्हणाला, ितला सां ग की, “�� ���� ������ ����� �����
����. ते व्हा मी तु झ्यासाठी काय करु? तु झ्यासाठी राजाशी िकंवा से नापतीशी बोलू का?” ��
�������, “�� ������ ���������� �����.” 14 ते व्हा अलीशा गे हजीला म्हणाला,
“�� ��� ���������� ��� ��� ����?” ����� �������, “���� ����� ������
���� ��� ���� ��� ����� ���.” 15 मग अलीशा म्हणाला, “���� �����” �������
������ ���� �������, ते व्हा ती ये ऊन दाराशी उभी रािहली. 16 अलीशा ितला म्हणाला,
“����� ���� ���� ��� ������� �� ������ ������ ����� �����.” ��
�������, “����, माझ्या स्वामी, तु म्ही परमे श्वराचे मनु ष्य आहात, माझ्याशी खोटे बोलू नका.”
17 पण ती स्त्री गरोदर रािहली आिण अलीशा म्हणाला त्याप्रमाणे च वसं त ऋतूच्या वे ळी ितने
मु लाला जन्म िदला. 18 मु लगा मोठा झाल्यावर, एके िदवशी तो आपल्या बापाजवळ जो कापणी
करणार्यां लोकांस सोबत होता ते थे गे ला. 19 तो विडलांना म्हणाला, “���� ����, माझे डोके.”
���� ������ ���� ������ ������� �������, “���� �������� ����� ����
��.” 20 नोकराने मु लाला त्याच्या आईकडे पोचवले . दुपारपयर्ंत हा मु लगा आईच्या मांडीवर बसला
होता नं तर तो मे ला. 21 ते व्हा त्या स्त्रीने आपल्या मु लाला परमे श्वराच्या मनु ष्याच्या पलं गावर
ठे वले व खोलीचे दार लावून ती बाहे र गे ली. 22 ितने नवर्याला हाक मारुन म्हटले , “��������
�� ���� ��� �� ���� ��������� ����, म्हणजे मी ताबडतोब जाऊन परमे श्वराच्या
मनु ष्यास भे टून ये ते.” 23 त्या स्त्रीचा पती ितला म्हणाला, “��� ����������� �� �����?
आज चं दर् दशर्न नाही, की शब्बाथही नाही.” �� �������, “���� ��� ����.” 24 मग
गाढवावर खोगीर चढवून ती नोकराला म्हणाली, “��� ���� �� ��� �� ����������
����� ���������� ��� ��� ��� ���!” 25 मग ती िनघून कमल डोंगरास परमे श्वराच्या
मनु ष्याकडे आली. अलीशाने ितला दुरुनच ये ताना पािहले , ते व्हा त्याने गे हजी या आपल्या
नोकराला म्हटले , “��, ती शूनेमची स्त्री ये त आहे . 26 कृपाकरून ितला भे टायला धावत जा
आिण ितला िवचार, तू व तु झा पती, तु झा मु लगा, हे सवर् ठीक आहे त ना?” �� �������,
सवर्काही ठीक आहे . 27 आिण ितने डोंगरावर दे वाच्या मनु ष्याजवळ जाऊन त्याचे पाय धरले . ते व्हा
ितला ढकलण्यास गे हजी जवळ आला, पण परमे श्वराच्या मनु ष्याने म्हटले , “���� ���� ���,
ती काळजीत आहे . परमे श्वराने िहची समस्या माझ्यापासून लपवली आहे , मला कािहच कळवले
नाही.” 28 ते व्हा ती म्हणाली, “������ ������, मी तु झ्याजवळ मु लगा मािगतला होता काय?
‘��� ���� ���’ ��� �� ������ ������ ���?” 29 ते व्हा अलीशा गे हजीला म्हणाला,
“������� ����� �� � ������ ����� ���� ���� ��, आिण ितच्या घरी जा. जर तु ला
कोणी भे टला तर त्यास सलाम करू नको, आिण कोणी तु ला सलाम केला तर त्यास उ र दे ऊ नको.
आिण माझी काठी त्या मु लाच्या तोंडावर ठे व.” 30 पण मु लाच्या आईने म्हटले , “�����������
8
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��� ����� ��� �� ������� ������ ����!” ������ ����� ���� ��� ������
����� ������. 31 गे हजी त्यां च्या आधी घरी जाऊन पोहचला व त्याने त्या मु लाच्या तोंडावर
काठी ठे वली पण ते मूल काही बोलले नाही िकंवा कोणतीच हालचाल केली नाही. ते व्हा गे हजी
परत अलीशाकडे गे ला व त्यास म्हणाला, “��� ���� ���� ���� ����.” 32 जे व्हा अलीशा
घरात आला ते मूल मरण पावले ले व त्याच्या अं थरुणावर िनपचीत पडले होते . 33 अलीशाने खोलीत
िशरुन दार लावून घे तले . आता खोलीत ते मूल आिण अलीशा अशी दोघे च होती. अलीशाने मग
परमे श्वराची प्राथर्ना केली. 34 अलीशा त्या मु लाच्या अं गावर पालथा पडला. त्याने आपले तोंड
मु लाच्या तोंडावर आिण डोळे मु लाच्या डोळ्यावर, आपले हात त्याच्या हातावर ठे वले . अशा
प्रकारे अलीशाने त्या मु लावर पाखर घातल्यावर त्या मु लाच्या अं गात ऊब िनमार्ण झाली. 35 मग
अलीशा उठला आिण घरात इकडे ितकडे िफरला. मग पु न्हा वर ये ऊन मु लावर पाखर घातली.
मु लाला एका पाठोपाठ सात िशं का आल्या आिण त्याने डोळे उघडले . 36 अलीशाने गे हजीला
हाक मारुन त्या शूनेमकिरणीला बोलवण्यास सां िगतले . त्याने ितला बोलिवल्यावर ती खोलीत
आल्यावर, अलीशा ितला म्हणाला, “������ ������ ����� ��.” 37 मग ितने जिमनीपयर्ंत
पालथे पडू न त्यास नमन केले व मु लाला उचलून घे ऊन बाहे र आली.
38 अलीशा िगलगाल ये थे परत आला. ते व्हा त्या दे शात दुष्काळ पडला होता. सं देष्ट ांचे िशष्य
त्याच्यासमोर बसले होते . तो आपल्या से वकाला म्हणाला, “�� ���� ������ ������� ���
��� �� ��������������� ������� ��.” 39 त्यातील एकजण रानात शाकभाजी गोळा
करून आणावयास गे ला. ते व्हा त्यास एक रानवे ल िदसला व त्याची फळे तोडू न आपल्या ओटीत
भरून, त्याने ती फळे कापून भांड ात टाकली. परं तु ती कडू होती हे त्यांना मािहत नव्हते . 40 मग
ही शाकभाजी सवार्न
ं ा खाण्यासाठी वाढली. ती खाताच सवर्जण ओरडू न म्हणाले . “��������
�������, या भांड ात तर मरण आहे .” ������� �� ���� �����. 41 ते व्हा अलीशा
म्हणाला, “���� ��� ���.” ��� ���� �������� ������ �� ������ ��������
�����. मग अलीशा म्हणाला, “��� �� ��������� ����.” ��� ��������� ����
�������� ������ ����. 42 बआल-शालीश ये थन
ू एकदा एक मनु ष्य आपल्या नव्या
िपकातील जवाच्या वीस भाकरी दे वाच्या मनु ष्यासाठी घे ऊन आला. तसे च कोवळी कणसे पोत्यातून
घे ऊन आला. तो म्हणाला, “�� ���� �� ������ ����� ��.” 43 त्याचा से वक म्हणाला,
“���� ���������� �� ��� ������?” �� ����� �������, “�� �� ��������
����� ��. परमे श्वर म्हणतो, त्यांनी खाल्ल्यावर त्यातून काही उरे ल.” 44 मग त्याच्या से वकाने
त्यां च्यासमोर ते अन्न ठे वले . परमे श्वराच्या वचनाप्रमाणे त्यांनी ते खाल्यावरही काही उरले च.

5
1 नामान हा अरामाच्या राजाचा से नापती होता. तो राजासाठी फार महत्वाचा मनु ष्य होता
कारण त्याच्या माफर् तच परमे श्वर अरामाच्या राजाला िवजय िमळवून दे त असे . नामान चां गला
शूर वीर होता खरा, पण त्यास कोड होते . 2 अरामी सै न्याच्या बर्याच फौजा इस्राएलामध्ये
लढाईवर गे ल्या होत्या, ते थन
ू त्या सै िनकांनी बरे च लोक गु लाम म्हणून धरुन आणले होते . एकदा
त्यांनी इस्राएलामधून एक लहान मु लगीही आणली. ती पु ढे नामानाच्या पत्नीची दासी झाली.
3 ती आपल्या धनीणीला म्हणाली, “������ �������� ���������� ������������
������. तो त्यांचे कोड बरे करे ल.” 4 कोणी तरी आपल्या धन्याला सां िगतले की ती इस्राएली
मु लगी असे म्हणत आहे . 5 त्यावर अरामाचा राजा म्हणाला, “������ ��. इस्राएलाच्या
राजासाठी मी पत्र दे तो.” ������ ����� ���������� ������. आपल्याबरोबर त्याने
दहा िकक्कार* चांदी, सोन्याची सहा हजार नाणी आिण दहा पोशाखाचे जोड घे तले . 6 आपल्या

*
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राजाकडू न त्याने इस्राएलाच्या राजासाठी पत्रही घे तले . त्यामध्ये िलिहले होते . की माझ्या
से वेतील नामान याला तु मच्याकडे पाठवत आहे . त्याचे कोड बरे करावे . 7 इस्राएलाच्या राजाने
हे पत्र वाचले ते व्हा त्याने आपले कपडे फाडले . तो म्हणाला, “�� ��� ��� ���, जीवन
आिण मृ त्यू यावर माझी स ा नाही. त्याने कोड असले ल्या मनु ष्यास उपचारासाठी माझ्याकडे
का बरे पाठवावे ? हा माझ्याशी भांडण करण्याचे कारण काढत आहे .” 8 राजाने कपडे फाडले हे
दे वाचा मनु ष्य अलीशा याने ऐकले . त्याने मग राजाला िनरोप पाठवला, “�� ���� ���� ��
������? त्यास माझ्याकडे ये ऊ दे म्हणजे इस्राएलामध्ये सं देष्टा असल्याचे त्यास कळे ल.”
9 ते व्हा नामान आपले रथ, घोडे यांसह अलीशाच्या घराच्या दाराबाहे र जाऊन उभा रािहला.
10 अलीशाने िनरोप पाठवला, “�� ���� ��������� ��� ���� ����� �� ������
���� ���� ����������� ���� �� ����� �����.” 11 नामान हे ऐकू न खूप रागावला
आिण िनघून गे ला. तो म्हणाला, “���, मला वाटले , तो बाहे र ये ईल, उभा राहन
ू आपला दे व
परमे श्वर याचे नाव घे ऊन आपला हात माझ्या अं गावरुन िफरवून माझे कोड बरे करील. 12 अबाना
आिण परपर या िदिमष्कातील नद्या इस्राएलामधील नद्यापें क्षा िनिश्चतच चां गल्या आहे त. मग
त्यामध्ये च स्नान करून मी शु ध्द होणार नाही काय?” ���� ����� �������� ����� ����
������ ����� ����. 13 मग नामानाचे से वक त्याच्याकडे ये ऊन त्यास म्हणाले , “������
������, सं देष्ट ाने तु म्हास एखादी अवघड गोष्ट करायला सां िगतली असती तर तु म्ही ती केली
असती, नाही का? ‘����� ���� ����� ��,’ ����� ������ �������� ��������.
ते आपण का करू नये ?” 14 ते व्हा त्याने दे वाचा मनु ष्याच्या सूचने पर् माणे यादन नदीत सात वे ळा
बु डी मारली. ते व्हा त्याचे शरीर लहान मु लाच्या शरीरासारखे होऊन तो शु ध्द झाला. 15 नामान व
त्याच्याबरोबरचे लोक दे वाच्या मनु ष्याकडे परत जाऊन त्याच्यासमोर उभे रािहले . तो म्हणाला,
“���, सवर् पृ थ्वीवर इस्राएलाबाहे र दे व नाही हे आता मला कळाले आहे . माझ्याकडू न कृपया,
ही भे ट घ्यावी.” 16 पण अलीशाने त्यांना उ र िदले , “������������ �� ��� �����
���� ������������� �������� ��� ���� ������, मी काहीही घे णार नाही.”
������ ������� ������ ����� ����, पण त्याने नकार िदला. 17 ते व्हा नामान म्हणाला,
ू ने ता ये ईल इतकी माती ने ण्याची मला
माझ्यासाठी एवढे करावे . माझ्या दोन खे चरावर लादन
मु भा द्यावी. म्हणजे मी यापु ढे परमे श्वरािशवाय दुसर्या कोणत्याही दै वतांना होमबली िकंवा यज्ञ
अपर्ण करणार नाही. 18 परमे श्वराने मला एकागोष्टींची क्षमा करावी. अरामाचा राजा माझा स्वामी,
िरम्मोनच्या दै वतां च्या पूजेला जातो ते व्हा मी त्यास नमन करीन ते व्हा परमे श्वराने आपल्या दासास
क्षमा करावी. 19 ते व्हा अलीशा त्यास म्हणाला, शांतीने जा. मग नामान िनघून गे ला. 20 तो थोडी
वाट चालून गे ल्यावर अलीशा याचा नोकर गे हजी याने िवचार केला, “����, माझ्या धन्याने या
अरामी नामानाकडू न भे ट न िस्वकारता त्यावर दया केली. परमे श्वराच्या जीिवताची शपथ मीच
त्यामागे धावत जाऊन त्याजपासून काहीतरी घे तो.” 21 मग गे हजी नामानाच्या मागे िनघाला.
जे व्हा नामानाने आपल्या मागून कोणाला तरी पळत ये ताना पािहले , ते व्हा त्यास भे टायला तो
रथातून खाली उतरला व म्हणाला, “���� ��� ��� ��?” 22 गे हजी म्हणाला, “��, सगळे
ठीक आहे . माझ्या धन्याने मला पाठवले आहे . त्यांनी सां िगतले आहे , ‘������������
������� ���������� ������������� ��� ����� ��������� ��� ����.
त्यां च्यासाठी एक िकक्कार चांदी† आिण दोन पोशाख द्या.” 23 नामानाने उ र िदले , “��� ����
��� �������‡ ������� ���� ��� ���.” �������� ������� ����� ����
��� ������� ��������� ��� ������ ������ ��� �������� ������ ���
���������� ��������� ������. 24 डोंगराशी आल्यावर गे हजीने नोकरांकडू न ते सवर्
घे तले आिण त्यांना परत पाठवले . नोकर माघारी आले . मग गे हजीने हा ऐवज आपल्या घरात
लपवला. 25 गे हजी आला आिण आपले स्वामी अलीशा यां च्यासमोर उभा रािहला अलीशाने
गे हजीला िवचारले , “�� ���� ���� �����?” ����� �������, “�� ����� ����
†
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������.”
अलीशा त्यास म्हणाला, “����� ���� ������� ������ ������
����� ������ ���� ���� ���������� ����. चांदी, कपडे , जै तन
ू ाचे बाग, द्राक्षाचे
मळे , शे रडे मेंढरे , गु रे ढोरे , दासदासी घे ण्याची ही वे ळ आहे काय?” 27 नामानचा कोड तु ला
आिण तु झ्या मु लांना सवर्काळ लागून रािहल. अलीशाकडू न गे हजी िनघाला ते व्हा त्याची त्वचा
बफार्सारखी पांढरी शु भर् झाली होती. गे हजीला कोड उठले होते .
26

6
ाची मु ले अलीशाला म्हणाली, “����� ����� �� ���� ������ �����
����. 2 यादन नदीवर जाऊन आम्ही एकेकजण एकेक तु ळई आणू आिण आपल्यासाठी ितथे
राहायला आश्रम बां धावा म्हणून आम्हास परवानगी द्या. अलीशा म्हणाला, जा आिण कामाला
लागा.” 3 एकजण म्हणाला, “����������� ���.” ����� �������, “��� ���,
ये तो.” 4 ते व्हा अलीशा त्या सं देष्ट ां च्या मु लांबरोबर गे ला. ते यादन नदी जवळ आले आिण
लाकडे तोडायला लागले . 5 तु ळई तोडत असताना एकाची लोखं डी कुर्हाडीचे पाते िनसटले आिण
पाण्यात पडले . ते व्हा तो ओरडला, “������, मी तर ती उसनी मागून आणली होती.” 6 नं तर
दे वाच्या मनु ष्याने िवचारले , “�� ���� ����?” ������ ������, ती जागा दाखवली. ते व्हा
अलीशाने मग एक लाकू ड तोडू न त्या जागी पाण्यात टाकले . त्याबरोबर ते लोखं ड पाण्यावर तरं गू
लागले . 7 अलीशा म्हणाला, “�� ����� ��.” �� ������ ���� ��� ���� �� �����.
1 एकदा सं देष्ट

8 अरामाच्या राजाने इस्राएलाशी लढाई करत असताना त्याने आपल्या से वकाबरोबर मसलत
केली, राजा म्हणाला, “���� ������ ��� �� ������.” 9 पण ते व्हा दे वाच्या मनु ष्याने
इस्राएलाच्या राजाला िनरोप पाठवून सां िगतले , “���������� ����.” ����������
��� ���. ये थे अरामी सै न्य चढाई करणार आहे . 10 ज्यािठकाणी जाऊ नकोस असा दे वाच्या
मनु ष्याने इस्राएलाच्या राजाला िनरोप पाठवला होता, ते थे त्याने आपली माणसे पाठवली.
असा आपला बचाव त्याने एकदोनदा नाहीतर अने कदा केला होता. 11 यावरुन अरामाच्या
राजाला सं ताप आला. त्याने पु न्हा आपल्या से वकांना बोलवून घे तले आिण त्यांना तो म्हणाला,
“����������� �������� ��� ������� ��� ��� �� �����.” 12 ते व्हा त्या
अिधकार्यांपैकी एकजण म्हणाला, “������, कोणीही हे र नाही, पण आपण शयनगृ हात बोलता
ते शब्द इस्राएलाचा तो सं देष्टा अलीशाच त्यां च्या राजाला सां गतो.” 13 ते व्हा अरामाचा
राजा म्हणाला, “���� ��� �� �����. त्यास पकडायला मी माणसे पाठवतो!” ������
��������� �������� �������� �� ���������� �������� ��������.
14 मग अरामाच्या राजाने घोडे , रथ आिण बरे चसे सै न्य दोथान कडे रवाना केले . ते रात्री ते थे
पोचले आिण त्यांनी नगराला वे ढा घातला. 15 दे वाच्या मनु ष्याचा से वक पहाटे उठला आिण बाहे र
ये ऊन पाहतो तो, रथ व घोडे यांसह नगराभोवती सै न्य पसरले ले. अलीशाचा से वक अलीशाला
म्हणाला, “������, आता आपण काय करावे ?” 16 अलीशा म्हणाला, “����� ���! त्याच्या
सै न्यापे क्षा आपले सै न्य िकतीतरी मोठे आहे !” 17 आिण अलीशाने प्राथर्ना केली. तो म्हणाला,
“�� ���������, माझ्या से वकाचे डोळे उघड म्हणजे त्यास नीट िदसे ल.” �����������
���� ������� ���� �����. ते व्हा त्यास अलीशाच्या भोवती अग्नीचे घोडे आिण रथ
डोंगरावर पसरले ले िदसले . 18 हे अग्नीरथ आिण अग्नीचे घोडे खाली अलीशाजवळ उतरले .
अलीशाने परमे श्वराची प्राथर्ना करून म्हटले , “�� �� ������ ����� ���� �������
��� �� ���� ������ ����.” ��������� �� ����������� �����������
����� �������� ����� ����. 19 अलीशा त्या अरामी सै न्याला म्हणाला, “�� �����
����� ���� ���� ������� ��� �� ����� �� �����. माझ्या मागोमाग या
म्हणजे तु म्ही ज्याच्या मागावर आहात तो मनु ष्य मी तु म्हास दाखवतो.” ������� �� ����
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����� �������� �������� ����.
ते शोमरोन ये थे आले ते व्हा अलीशा म्हणाला,
“���������, आता यांना िदसू दे . त्यांचे डोळे उघड.” ����������� �� �������
���� �����. ते व्हा त्या सै न्याला आपण शोमरोनामध्ये असल्याचे कळले . 21 इस्राएलच्या
राजाने हे अरामी सै न्य पािहले . राजा अलीशाला म्हणाला, “����, मी यांना मारु का? त्यांना ठार
करु का?” 22 अलीशा म्हणाला, “����, यांना मारु नको. लढाईत ज्यांना पकडू न आणले त्यांना
तलवारीने िकंवा धनु ष्यबाणाने मारायचे नसते . या अरामी सै न्याला खायला प्यायला दे . थोडी भाकर
आिण पाणी दे मग त्यांना आपल्या धन्याकडे परत जाऊ दे . 23 इस्राएलच्या राजाने या सै न्याच्या
जे वणाची व्यवस्था केली. मग त्या अरामी सै न्याचे खाणे िपणे झाल्यावर राजाने त्यांना परत पाठवले .
ते सै न्य आपल्या राजाकडे परत आले . मग पु न्हा अरामी सै न्याच्या टोळ्या इस्राएलावर आल्या
नाहीत.”
20

24 यानं तर, अरामाचा राजा बे न-हदाद याने आपल्या सवर् सै न्याची जमवाजमव केली आिण
शोमरोन नगराला वे ढा िदला. 25 त्यामु ळे शोमरोनामध्ये महगाई वाढली. गाढवाचे मुं डके ऐंशी
रुपयांना आिण कबु तराची पावशे र िवष्ठा पांच रुपयांना िवकली जाऊ लागली. 26 इस्राएलचा
राजा एकदा शहराच्या तटबं दीवरुन िफरत होता. ते व्हा एका स्त्रीने त्यास मोठ ाने ओरडू न
म्हटले , “���� ������ � ����� �������� ��� ��� ���!” 27 इस्राएलचा राजा
ितला म्हणाला, “�� �������� ���� ��� ��� ������ �� ���� ����� ��� ���?
खळ्यातून की द्राक्षकुंडातून?” 28 मग राजाने ितची िवचारपूस केली. ती म्हणाली, “�� ������
��� �������, तु झा मु लगा दे म्हणजे आज आपण त्यास मारुन खाऊ मग उद्या आपण माझा
मु लगा खाऊ. 29 ते व्हा माझ्या मु लाला मारुन त्याचे मांस िशजवून आम्ही खाल्ले . दुसर्या
िदवशी मी ितला म्हणाले , ‘��� ������ ������ �� ������ ����� ��� ���.’ ��
���� ������ ������ ����� ����� ���.” 30 स्त्रीचे हे बोलणे ऐकू न राजा इतका
व्यिथत झाला की त्याने आपले कपडे फाडले . तो ते थन
ू पु ढे गे ला ते व्हा त्याने गोणताट घातले ले
लोकांनी पािहले 31 राजा म्हणाला, “�� ���� ����������� ������� ����� �����
���� ����� �������� ����� ������ �� �������� ��� ��� �� ���� ���!”
32 राजाने अलीशाकडे एक दत
ू पाठवला. अलीशा आपल्या घरात बसला होता आिण गावातील
ू ते थे पोचण्यापूवीर् अलीशा त्या लोकांस म्हणाला,
विडलधारी मं डळी त्याच्या बै ठकीत होती. हा दत
“�� ���, तो इस्राएलचा घातकी राजा माझा िशरच्छे द करण्यासाठी माणसे पाठवत आहे . ते व्हा
ू ये ईल ते व्हा त्यास लोटू न दार लावून घ्या. त्याच्या मागोमाग त्याच्या स्वामीच्या
आता दत
ू त्याच्याजवळ आला.
पावलांची चाहुल मला लागली आहे !” 33 अलीशा हे बोलत असातानाच दत
त्याने िनरोप िदला “�� ���� �������������� ��� ���. आता मी त्याची आणखी वाट
कशासाठी पाहावी?”

1

7

अलीशा म्हणाला, परमे श्वराचा हा सं देश लक्षपूवर्क ऐका, परमे श्वर म्हणतो या वे ळेपयर्ंत
अन्नधान्याची रे लचे ल होईल. िशवाय ते स्वस्तही असे ल. शोमरोनच्या वे शीजवळच्या
बाजारपे ठेत एका शे केलला मणभर मै दा िकंवा दोन मण सातू सहज िमळे ल. 2 ते व्हा राजाच्या
अगदी िनकट असले ला एक अिधकारी अलीशाला म्हणाला, “����������� �������
������� ����� ��� ��� ���� ���� ����.” ����� ����� �������, “������
��������� �� �� ������ �� �� ����� ������� ���� ��� ����� �����.”
3 वे शीजवळ कोड झाले ली चार माणसे बसले ली होती. ती आपापसात बोलताना म्हणाली, आपण
मृ त्यूची वाट पाहत इथे कशाला बसलो अहोत? 4 शोमरोनात अन्नाचा दुष्काळ आहे . आपण ितथे
गे लो तरी मरणारच आहोत. इथे थांबलो तरी मरणार आहोत. ते व्हा आपण अरामी छावणीवरच
जावे . त्यांनी जीवदान िदले तर जगू. त्यांनी मारले तर मरुन जाऊ. 5 ते व्हा ते चौघे जण सं ध्याकाळी
अरामी सै न्याच्या तळाजवळ आले आिण अगदी टोकाशी जाऊन पाहतात तर ितथे कोणाचाच प ा
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नाही.
अरामी लोकांस आपल्यावर घोडे , रथ, िवशाल से ना चालून ये त आहे
असा भास झाला ते व्हा ते आपापसात म्हणाले , “������������ ������ ������ ���
����� ������� ������ ���� �������� ��� ������� �������� �����.”
7 आिण अरामी लोकांनी फार उशीर व्हायच्या आत सं ध्याकाळीच ते थन
ू पळ काढला. आपले तं ब,ू
घोडे , गाढवे सगळे जसे च्या तसे च टाकू न ते ते आपला जीव घे ऊन ते थन
ू पळाले . 8 शत्रूच्या
छावणीजवळ आल्यावर, कोड झाले ली ती चार माणसे एका तं बत
ू िशरली. ितथे त्यांनी खाणे िपणे
केले . ितथले कपडे ल े आिण सोने चांदी त्यांनी उचलली. सगळ्या गोष्टी त्यांनी लपवून ठे वल्या.
मग ते दुसर्या तं बत
ू िशरले . ितथली िचजवस्तू बाहे र काढली, दुसरीकडे ने ऊन ती लपवली.
9 आिण मग ते एकमे कांना म्हणाले , “��� ���� �� ��� ����. आज आपल्याजवळ चां गली
बातमी असून आपण गप्प आहोत. सकाळी उजाडे पयर्ंत जर आपण हे कुणाला सां िगतले नाहीतर
आपल्याला नक्कीच शासन होईल. ते व्हा आपण आता राजवाड ात राहणार्या लोकांस या
गोष्टीची वदीर् दे ऊ.” 10 मग कोड झाले ली ही माणसे आली आिण नगराच्या रखवालदाराला
हाक मारुन म्हणाले , “����� ������������ ������� ���� ����, पण ितथे कोणाचीच
चाहल
ू लागली नाही. एकही मनु ष्य ितथे नव्हता. तं बू मात्र तसे च उभे होते आिण घोडे , गाढवे
जशीच्या तशी बां धन
ू ठे वली होती. मनु ष्यांचा मात्र प ा नव्हता.” 11 ते व्हा रखवालदारांनी
मोठ ाने पु कारा करून राजाच्या महालातील लोकांस ही खबर िदली. 12 रात्रीची वे ळ होती,
पण राजा अं थरुणावरुन उठला आिण आपल्या कारभार्यांना म्हणाला, “�� ����� ��������
��� ��� ��� �� �� ������� ������. आपण भु केले आहोत हे त्यांना मािहत आहे . म्हणून
ते छावणी सोडू न शे तात दडू न बसले आहे त. आपण नगर सोडू न बाहे र पडलो की आपल्याला
िजवं त पकडायचे आिण त्यांनी नगरात घु सायचे असा त्यांचा मनसु बा िदसतोय.” 13 यावर एक
कारभारी राजाला म्हणाला, “����� ��� ���� ���� ������ ����� ����. त्यां च्यावर
बसून काहीजणांना ितथे जाऊन प्रत्यक्ष पिरस्थती पाहन
ू ये ऊ द्या. इस्राएलाचा जो समु दाय
बाकी रािहला आहे त्या मनु ष्यासारखी त्यांची गती होईल.” 14 ते व्हा दोन रथ व घोडे जु ं पन
ू
त्यांना अरामी सै न्यामागे पाठवले . राजाने त्यांना अरामी सै न्याच्या छावणीत पाठवून प्रत्यक्ष
पिरिस्थती पाहन
ू यायला सां िगतले . 15 हे लोक अरामी सै न्याच्या मागार्वर यादन नदीपयर्ंत गे ले.
वाटे वर सवर्तर् कपडे आिण शस्त्रे पडले ली त्यांना आढळली. घाईघाईने पळू न जाताना अरामी
ू ांनी शोमरोनला परत ये ऊन हे राजाला सां िगतले . 16 ते व्हा
लोक या वस्तू टाकू न गे ले होते . दत
ते लोक अरामी छावणीकडे पळत सु टले आिण त्यांनी ते थील मौल्यवान चीजवस्तू पळवल्या.
प्रत्ये काला भरपूर वस्तू िमळाल्या परमे श्वर म्हणाला होता तसे च झाले . लोकांस एका शे केलला
मणभर मै दा िकंवा दोन मण सातू सहज घे ता आला. 17 आपल्या िनकटच्या कारभार्याला राजाने
वे शीवर द्वारपाल म्हणून ने मले पण लोक शत्रूच्या छावणीवर अन्नासाठी तूटून पडले ते व्हा त्या
द्वारपालाला तु डवून पु ढे गे ले. त्यामु ळे तो मरण पावला. अलीशा या सं देष्ट ाकडे राजा आला होता
ते व्हा दे वाच्या मनु ष्याने जे सां िगतले त्यानु सार हे घडले . 18 अलीशाने राजाला सां िगतले होते ,
“������ ���� ���� ����� ��� �� ���� ���������� ����������� �����
����� ��� ������� ���� ����.” 19 पण या कारभार्याने ते व्हा अलीशाला सां िगतले ,
“����������� ������� ������ ����� ��� �� ����� ����!” ���� �����
���� ����������� �������, “�� �� ���� ������ ����������� ������
�� ���� ������� ������ ���� ����� ����.” 20 त्या कारभार्याच्या बाबतीत नक्की
तसे च झाले . लोक वे शीपाशी त्यास तु डवून त्याच्या अं गावरुन गे ले आिण तो मे ला.
6 परमे श्वराच्या करणीने

8
1 अलीशामु ळे

जो मु लगा िजवं त झाला होता त्या मु लाच्या आईशी अलीशा बोलला. अलीशा
म्हणाला, “�� ������ ����������� ������� ����� ��. कारण परमे श्वर या
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प्रदे शात दुष्काळ पाडणार आहे . आिण तो सात वष चाले ल.”
ते व्हा दे वाच्या मनु ष्याच्या
म्हणण्याप्रमाणे ितने केले . पिलष्ट ां च्या दे शात ती आपल्या कुटु ं िबयांसमावे त जाऊन सात
वष रािहली. 3 सात वष उलटल्यावर ती पिलष्ट ां च्या दे शातून परत आली. मग ती राजाला
भे टायला िनघाली. आपले घरदार आिण जमीन आपल्याला पु न्हा परत िमळावी यासाठी ितला
राजाची मदत हवी होती. 4 अलीशा सं देष्ट ाचा से वक गे हजी याच्याशी राजा बोलत बसला
होता. राजा गे हजीला म्हणाला, “������� �� ������� ������ ���� �� ��������
��� ����.” 5 अलीशाने एका मृ ताला पु न्हा िजवं त कसे केले यािवषयी गे हजी राजाला सां गत
असतानाच िजच्या मु लाला अलीशाने िजवं त केले होते ती स्त्री राजासमोर आली. आपली जमीन
आिण घर परत िमळावे यासाठी राजाची मदत मागायला ती आली होती. गे हजी म्हणाला,
“������, हीच ती स्त्री आिण अलीशाने जीवदान िदले तो हाच मु लगा.” 6 राजाने त्या स्त्रीची
िवचारपूस केली आिण ती राजाशी बोलली. राजाने मग एका कारभार्याला ितच्या मदतीला िदले
आिण सां िगतले , “������ ������� ��� �� ���� ���� ��� ����. तसे च, ती हा दे श
सोडू न गे ली ते व्हापासून आतापयर्ंतचे ितच्या शे तातले उत्पन्न ितला द्या.”
2

अलीशा िदिमष्क ये थे गे ला. अरामाचा राजा बे न-हदाद ते व्हा आजारी होता. एकाने
त्यास सां िगतले , “������ ��� �� ������ ������ ��� ���.” 8 ते व्हा राजा बे नहदाद हजाएलला म्हणाला, “������ ���� ���� �������������� ������ ��.
मी या दुखण्यातून बरा होईन की नाही ते परमे श्वरास िवचारायला त्यास सां ग.” 9 ते व्हा
हजाएल अलीशाच्या भे टीला गे ला. िदिमष्कातील उ मो म पदाथार्चा नजराणा तो अलीशासाठी
घे ऊन गे ला. या गोष्टी त्याने चाळीस उं टां वर लादल्या होत्या. हजाएल अलीशाकडे जाऊन
म्हणाला, “����� ����� ������� ���� ���-हदाद याने मला तु मच्याकडे पाठवले आहे .
या दुखण्यातून आराम पडे ल का असे त्यांनी िवचारले आहे .” 10 ते व्हा अलीशा हजाएलला
म्हणाला, “���-हदादला जाऊन सां ग, ‘�� �������� ��� �����.’ �� �� �����
��� ��� ��� ������ ����������� ��� �������� ���.” 11 एवढे बोलून मग
दे वाच्या मनु ष्याने , हजाएलास लाज वाटे पयर्ंत त्याच्याकडे टक लावून पािहले . नं तर अलीशा
रडू लागला. 12 हजाएलने त्यास िवचारले , “������ ������, तु म्ही का रडत आहात?”
������� ��������, “��������� �� �������� ����� ���� �� ��� �����
��� ������ ��� ���� �����. त्यांची मजबूत नगरे तू जाळशील. आपल्या तलवारीने
त्यांची तरुण माणसे कापून काढशील. त्यां च्या लहान मु लांना ठार करशील त्यां च्या गरोदर
बायकांना िचरशील.” 13 हजाएल म्हणाला, “�� ���� ������������� �������
������ �� ����������� �� ������ ������ �� ������ �����!” �����
�������, “�� ������� ���� ����� ��� ����������� ��� �������� ���.”
14 मग हजाएल ितथून िनघाला आिण आपल्या धन्याकडे आला. बे न-हदाद हजाएलला म्हणाला,
“����� ���� ��� �������?” ����� �������, “������ ����� ���� ���
������� ��� ��������.” 15 पण दुसर्या िदवशी हजाएलने एक रजई घे तली आिण पाण्यात
ती िभजवली मग ती बे नहदादच्या तोंडावर टाकली. त्याने बे न-हदाद गु दमरला आिण मरण पावला.
अशा प्रकारे हजाएल नवा राजा झाला.
7

2

. 21:1-20
मु लगा यहोराम यहद
ू ाचा राजा होता. इस्राएलचा राजा अहाब याचा मु लगा
योराम याच्या कारिकदीर्चे पाचवे वषर् चालू असताना यहोराम इस्राएलच्या राज्यावर आला.
17 त्यावे ळी यहोराम ब ीस वषार्चा होता. यरूशले मेवर त्याने आठ वष राज्य केले . 18 पण
इस्राएलच्या इतर राजाप्रमाणे च यहोराम वागला. परमे श्वराच्या दृष्टीने गै र अशी कृत्ये त्याने
केली. अहाबाच्या घरचे लोक वागत तसाच तो वागला. त्याची पत्नी अहाबाची मु लगी होती. 19 पण
16 यहोशाफाटाचा
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परमे श्वराने आपला से वक दावीद याला वचन िदले ले असल्यामु ळे परमे श्वराने यहद्य
ू ांचा नाश केला
नाही. दािवदाच्या वं शातीलच कोणीतरी सतत गादीवर ये ईल असे वचन परमे श्वराने दािवदाला
िदले होते . 20 यहोरामाच्या कारिकदीर्त अदोम िफतूरी करून यहद
ू ापासून वे गळा झाला. अदोमी
लोकांनी स्वत:च राजाची िनवड केली. 21 ते व्हा यहोराम आपले सवर् रथ व अिधकार्यास घे ऊन
साईर ये थे गे ला. अदोमी सै न्याने त्यास वे ढा घातला. यहोराम आिण त्याच्या बरोबरचे लोक यांनी
त्यां च्यावर हल्ला चढवला आिण आपली सु टका केली. यहोरामाचे लोक पळाले आिण घरी परतले .
22 अशाप्रकारे अदोमी यहद
ू ाच्या स े पासून वे गळे झाले आिण अजूनही ते तसे च मु क्त आहे त.
सु मारास िलब्नाने ही बं ड केले आिण यहद
ू ापासून ते मु क्त झाले . 23 “��������� �������
������” �� ������� ��������� �� �� ���� ������ ���� ���. 24 यहोराम
मरण पावला आिण दावीद नगरात आपल्या पूवर्जांसोबत त्याचे दफन झाले . यहोरामाचा मु लगा
अहज्या मग राज्य करु लागला.
2

. 22:1-6

25 इस्राएलचा राजा अहाब याचा मु लगा योराम याच्या कारिकदीर्च्या बाराव्या वषीर् यहोरामाचा

मु लगा अहज्या यहद
ू ाचा राजा झाला. 26 त्यावे ळी अहज्या बावीस वषार्चा होता. त्याने
यरूशले मेमध्ये एक वषर् राज्य केले . त्याच्या आईचे नाव अथल्या. इस्राएलचा राजा अम्री
याची ती मु लगी. 27 परमे श्वराने जे करु नये म्हणून सां िगतले ते ते अहज्याने केले . तो अहाबाचा
जावई होता. त्यामु ळे अहाबाच्या घराण्यातल्या लोकांसारखीच त्याची वागणूक होती. 28 अहाबाचा
मु लगा योराम यासह अहज्या रामोथ-िगलाद ये थे अरामाचा राजा हजाएल याच्यावर चढाई करून
गे ला. अराम्यांनी योथामाला जखमी केले . 29 आिण रामा ये थे योरामाचा राजा हा अरामाचा राजा
हजाएल याच्याशी लढत होता, ते व्हा झाले ल्या दुखापतीतून बरे होण्यासाठी तो परत इज्रेलास
गे ला. आिण त्यास भे टायला यहद
ू ाचा राजा यहोराम याचा मु लगा अहज्या खाली इज्रेलला
अहाबाचा मु लगा योराम ह्याला पाहायला गे ला होता.

9
अलीशाने , एका तरुण सं देष्ट ाला बोलावले . अलीशा त्यास म्हणाला, “���� �� ���
�� ������ ���� ����� ��. रामोथ-िगलाद ये थे जा. 2 ये थे पोचल्यावर िनमशीचा मु लगा
यहोशाफाट याचा मु लगा ये हू याला शोधून काढ. मग आत जाऊन त्यास त्याच्या भावांमधून
उठवून आतल्या खोलीत ने . 3 त्यानं तर ही ते लाची कुपी घे ऊन त्याच्या मस्तकावर ते ल ओत.
ते व्हा ‘�������� ������ �� ��������� ���� ������ �� ���� ������ ����
���,’ ��� ����. एवढे झाले की धावत परत ये . ते थे थांबू नकोस!” 4 ते व्हा तो तरुण सं देष्टा
रामोथ-िगलाद ये थे आला 5 ये थे पोचल्यावर त्यास सै न्यातील सरदार बसले ले आढळले . त्यांना तो
म्हणाला, “����������� �� ����� ���.” ���� �������, “����� ����� ���
����. िनरोप नक्की कोणासाठी आहे ?” ������ �� ���� �������, “�� ������,
तु झ्याशीच; माझे काम आहे .” 6 यावर ये हू उठू न घरात आला. त्या तरुण सं देष्ट ाने त्याच्या
मस्तकावर ते लाचा अिभषे क केला. ये हल
ू ा तो म्हणाला, इस्राएलचा परमे श्वर दे व म्हणतो,
“��������� ����� ���� ������ �� ���� ������ ��� ���.” 7 तु मचा राजा
अहाब याच्या घराण्याचा तू सं हार करावास. अशा तर्हे ने मी माझे से वक, सं देष्टे , परमे श्वराचे सवर्
से वक यां च्या वधाचा सूड घे ऊन ईजबे लला शासन करणार आहे . 8 म्हणजे अहाबचे सं पण
ू र् घराणे
नष्ट होईल. अहाबाच्या घराण्यात एकही मु लगा िजवं त राहणार नाही. मग ती इस्राएलमधील
मु क्त व्यक्ती असो की गु लाम. 9 नबाटचा मु लगा यराबाम तसे च अहीयाचा मु लगा बाशा यां च्या
घराण्यासारखी अहाबाच्या घराण्याची मी गत करून टाकीन. 10 “������� ������ �����
1
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������ �����. ितचे दफन होणार नाही. एवढे बोलून हा तरुण सं देष्टा दार उघडू न पळू न
गे ला.” 11 ये हू पु न्हा राजाच्या सरदारांमध्ये आला. ते व्हा त्यां च्यातला एकजण म्हणाला, “����,
सवर् कुशल आहे ना? तो वे डा तु झ्याकडे कशाला आला होता?” ���� ������� �������,
“�� ������ ��� ��� ������ ����� ������� ����� ����.” 12 ते व्हा ते सवर्
म्हणाले , “����, नाही खर काय झाले ते सां ग. काय म्हणाला तो?” ������ �� ����
�������� ��� ������� �� ������ ��������� ��������. ये हू म्हणाला, “��
��� �������, ‘���������� ���� ������ ������������� ������������
�� ���� ������ ��� ���.” 13 हे ऐकू न मात्र त्यांनी ताबडतोब आपले अं गरखे उतरवले ,
ये हच्ू या समोरच्या पायर्यां वर ते ठे वले आिण िशं ग फुंकू न ये हू राजा झाला असल्याची घोषणा
केली.
14

िनमशीचा मु लगा यहोशाफाट याचा मु लगा ये हू याने योरामािवरुध्द कट रचला. यावे ळी,
अरामाचा राजा हजाएल याच्यापासून रामोथ-िगलादाचे सं रक्षण करण्यासाठी योराम सवर्
इस्राएलांसह झटत होता. ये हू इज्रेल ये थे जातो 15 राजा योथामाने हजाएलशी झु ं ज घे तली होती.
पण अरामी लोकांनी योरामाला जायबं दी केले होते ते व्हा जखमा भरुन ये ण्यासाठी तो इज्रेलला
गे ला होता. ते व्हा ये हू त्या सगळ्या सरदारांना म्हणाला, “���� ���� ������ ��� �����
������� ���� �� �� ����� ������� ����������� ��� ��� ���.” 16 योराम
इज्रेलमध्ये आराम करत होता. ये हू रथात बसून इज्रेलला गे ला. यहद
ू ाचा राजा अहज्या दे खील
ते व्हा योथामाला भे टावयाला इज्रेलला आला होता. 17 इज्रेलमध्ये बु रूजावर एक पहारोकरी
होता. त्याने ये हल
ू ा मोठ ा जमाविनशी ये ताना पािहले . तो म्हणाला, “����� ���� ������”
�������� ����� ��������, “������ ��� ���������� ������������
����. ते शांतीने ये त आहे त का ते त्या स्वाराला िवचारायला सां ग.” 18 ते व्हा एक से वक
घोड ावरुन ये हल
ू ा सामोरा गे ला. राजा योरामाच्या वतीने त्याने ये हल
ू ा िवचारले , “�����
���� �������� ��� ��?” ���� ����� �������, “������� ���� �������
����. असा माझ्या मागे माग ये .” ������������ �������� ��������, “����
����� �������� ������ ���� ��� ����� ����.” 19 ते व्हा योथामाने दुसर्या
घोडे स्वाराला पाठवले , तो ये हक
ू डे आला आिण राजा योरामाच्या वतीने सलोख्याचे अिभवादन
केले . ये हू म्हणाला, “���� ��������� ��� ������ ���? असा माझ्या मागोमाग ये ?”
20 पहारे कर्याने योथामाला सां िगतले , “����� ���� ������ ����� �������� ���
����� ����. रथ चालवणारा तर वे ड ासारखा भरधाव रथ हाकतो आहे . िनमशीचा मु लगा
ये हू याच्यासारखीच ती पध्दत आहे . 21 योथामाने मग स्वत:चा रथ तयार ठे वण्यास सां िगतले .”
������ ������� �������� �� ����. इस्राएलचा राजा योराम आिण यहद
ू ाचा राजा
अहज्या या दोघांनी आपापले रथ ये हच्ू या िदशे ने पळवले . इज्रेलचा नाबोथ याच्या शे तात त्यांची
यहश
ू ी गाठ पडली. 22 ये हल
ू ा पाहन
ू योरामाने त्यास िवचारले , “���� �� �����������
��� ���� ��?” ���� �������, “���� �� ����� ���� �������� ��� �����
���� ��������� ���� ��� ��� ������?” 23 योरामाने ताबडतोब आपले घोडे वळवले
आिण पळ काढण्याच्या तयारीत तो अहज्याला म्हणाला, “������, दगा आहे .” 24 पण ये हन
ू े
सवर् शक्तीिनशी धनु ष्य ओढून योरामाचा बरोबर दोन बाहं च्ू यामध्ये वे ध घे तला. बाण योरामाच्या
हृदयातून आरपार गे ला. योराम रथात मरुन पडला. 25 ये हन
ू े आपल्या रथाचा सारथी िबदकर याला
सां िगतले , “�������� ������ ��� ��� �� �������� ����� �������� �����
����� �� ��� ����, योरामाचा बाप अहाब याच्याबरोबर बसून चाललो होतो ते व्हा हे असे
घडणार असे परमे श्वराने सां िगतले होते , ते आठवते ना? 26 परमे श्वर म्हणाला होता, ‘����� ���
������ ���� ����� ���� ��� ��� ����� ������ ���� ����� �� �������
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������ ����.’ ��������� ��������� ��� �������. ते व्हा उचल तो मृ तदे ह आिण
परमे श्वराच्या म्हणण्याप्रमाणे दे टाकू न त्या शे तात!”
27

यहद
ू पळ काढला. मळ्यातल्या एका
ू ाचा राजा अहज्या याने ते पािहले आिण ते थन
घराच्या बाजूने तो गे ला. ये हन
ू े त्याचा पाठलाग केला. ये हू म्हणाला, “���������� ��
���.” ������ �������� ���������� �������� ������ ������� �������
��������� ���� ����. ते व्हा अहज्या मिगद्दोकडे पळाला पण ितथे च मरण पावला.
28 अहज्याच्या चाकरांनी त्याचा मृ तदे ह रथातून यरूशले म ये थे आणला. त्याचे त्यांनी दावीद
नगरात त्याच्या पूवर्जां शेजारी दफन केले . 29 अहाबाचा पु त्र योरामाचे इस्राएलचा राजा म्हणून
अकरावे वष चालू असताना अहज्या यहद
ू ाचा राजा झाला होता.
30 ये हू इज्रेलला आला ते ईजबे लने ऐकले . ितने चां गले प्रसाधन केले , केशभूषा केली आिण
िखडकीत बसून बाहे र बघू लागली. 31 ये हन
ू े नगरात प्रवे श केला. ईजबे ल म्हणाली, ते शांतीने ये त
आहे त काय? “��� �� ������? त्याच्या सारखे च तू ही आपल्या स्वामीला मारले स?” 32 ये हन
ू े
वर िखडकीकडे पाहत म्हटले , “������ ������ ��� ���? बोला!” ������ ��������
��� ��� ������� ����������� ������. 33 ये हू त्यांना म्हणाला, “���� �������
���� ����.” ������ ���� ������� ������� ���� ����� ����. िभं तीवर आिण
घोड ां वर ितचे रक्त उडाले . घोडे ितच्यावरून चालून गे ले. 34 ये हू घरात िशरला आिण त्याने
फराळाच्या पदाथार्च
ं ा समाचार घे तला. मग तो म्हणाला, “��� ���� ����� ��������
���� � ���� ��� ��� ���� �� �������� ����.” 35 लोक ितला पु रायला पु ढे झाले
पण त्यांना ितच्या दे हाचा प ा लागला नाही. फक्त ितचे िशर, पाय आिण हाताचे तळवे सापडले .
36 ते व्हा त्या लोकांनी ये ऊन ये हल
ू ा हे सां िगतले . ये हू त्यांना म्हणाला, “���� ���� �����
������ ������ ������ ����������� ��� �������� ����. एलीया म्हणाला
होता, ‘���������� ������� ������� ��� ������ �����.’ 37 शे णखतासारखा
ईजबे लचा दे ह इज्रेलच्या भूमीवर पडे ल. लोकांस ितचे प्रेत ओळखू ये णार नाही.”

10
शोमरोनात अहाबाला स र पु त्र होते . शोमरोनातील अिधकारी आिण विडलधारी मं डळी
यांना ये हन
ू े पत्रे पाठवली. व इज्रेलच्या अिधकार्यांना तसे च ज्यांनी या अहाबाच्या मु लांना
वाढवले त्यांनाही पाठवली. पत्रात त्याने िलिहले . 2 “�� ���� ���������� �������
��������� ��������� �� ������� ���� ��� ���� ����� ���� ������
���� ���. रथ, घोडे इत्यादी तु मच्याजवळ आहे च. तु मचे वास्तव्यही मजबूत शहरात आहे .
3 तु मच्याकडे शस्त्रास्त्रे आहे त. तु म्ही ज्या मु लाची िनवड कराल तो उ म व योग्य असे ल त्यास
त्याच्या विडलाच्या िसं हासनावर बसवा. मग आपल्या धन्याच्या घराण्यासाठी लढा द्या.” 4 पण
हे वाचून ती अिधकारी आिण विडलधारी मं डळी फारच घाबरली. ते सवर् म्हणाले , “����� ���
������ �� ��� ���� ������ ������ ���� ���� �����, ते व्हा आम्ही काय त्यास
अडवणार?” 5 मग, अहाबाच्या घराची दे खभाल करणारा अिधकारी, नगरािधकारी, विडलधारी
मं डळी आिण त्या मु लांचे पालक यांनी ये हल
ू ा खालील प्रमाणे सं देश पाठवला, “����� ����
���� ����. तू म्हणशील ते आम्ही करु. आम्ही कोणालाच राजा करत नाही. तु ला योग्य
वाटे ल ते कर.” 6 ये हन
ू े मग त्या अिधकार्यांना आणखी एक पत्र पाठवले . त्यामध्ये त्याने िलिहले ,
“����� ��� ������� ���� ��� ������ ������ ������ ���� �� ���������
������� �������� ���. साधारण याच वे ळेला इज्रेल ये थे त्यांना माझ्याकडे आणा.”
���� ������ ����� ���� ���� ��� ������� ������������� �� ����.
1
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त्या अिधकार्यांनी त्यांना वाढवले होते . या अिधकार्यांना हे पत्र िमळाले ते व्हा त्यांनी या
राजाच्या सवर् स र राजपु त्रांना एकत्र आणून ठार केले . मग त्यांची मस्तके टोपल्यांमध्ये
भरली. या टोपल्या ये हक
ू डे इज्रेल यािठकाणी पाठवल्या. 8 िनरोप्याने ये ऊन ये हल
ू ा सां िगतले ,
“�� ������� ������������ ������ ���� ����.” ����� ���� �������,
“�������� ������� ���� ����������� ��� ��� ���� ���������� ����
����.” 9 सकाळी ये हू िनघाला आिण लोकांपुढे उभा राहन
ू त्यांना म्हणाला, “������
������� ����. मी माझ्या धन्यािवरुध्द कट रचून त्यास ठार केले . पण अहाबाच्या या
मु लांची हत्या कोणी केली? तु म्हीच त्यांना मारले त. 10 परमे श्वर बोलतो त्याप्रमाणे च सवर्
घडते हे तु म्ही जाणून घे तले पािहजे . अहाबाच्या कुटु ं बाबद्दल परमे श्वराने एलीयाकडू न वदिवले
होते . आता परमे श्वराने आपण ज्या गोष्टी करु म्हणून सां िगतले होते त्या सवर् करून दाखवल्या
आहे त.” 11 आिण ये हन
ू े इज्रेलमधल्या अहाबाच्या सवर् कुटु ं िबयांना ठार केले . सवर् प्रितिष्ठत
माणसे , िजवलग िमत्र याजक यांची त्याने हत्या केली. अहाबाच्या नातलगांपैकी कोणीही िजवं त
रािहले नाही. 12 इज्रेल सोडू न ये हू शोमरोनला आला. वाटे त तो में ढपाळां च्या तळावर थांबला.
में ढपाळ लोकर कातरतात त्या िठकाणच्या एका घरात तो गे ला. 13 यहद
ू ाचा राजा अहज्या
याच्या नाते वाईकांना तो भे टला. ये हन
े
त्यां
च
ी
चौकशी
क
े
ली,
“������
��� ����?” ��
ू
�������, “����� ������� ���� ������ ���� ��������. राजाची मु ले आिण
राजमाते ची मु ले यांची िवचारपूस करायला आम्ही जात आहोत.” 14 ते व्हा ये हू आपल्याबरोबरच्या
लोकांस म्हणाला, “����� ����� ������� ����.” ������ �������� �������
������� ������� �����. ते सगळे िमळू न बे चाळीस होते . बे थ-एकेद जवळच्या
िविहरीपाशी ये हन
ं ा ठार केले . ये हन
ू े त्या सवार्न
ू े कोणालाही िजवं त ठे वले नाही. 15 ितथून
िनघाल्यावर ये हल
ा
रे
खाबाचा
मु
ल
गा
योनादाब
भे
ट
ला. तो ये हल
ू
ू ा भे टायलाच िनघाला होता. ये हन
ू े
त्याचे कुशल िवचारुन म्हटले , “�� ���� �������� ����� ���, तसाच तूही आहे स ना?”
�������� �������, “���, मी तु झा िवश्वासू िमत्र आहे .” ���� �������, “���
���� �� ��� ���� ��� ��.” ��� ������ ������ ��� ���� ����� ������
���� �����. 16 ये हू योनादाबाला म्हणाला, “�� �����������. परमे श्वराबद्दल मला
िकती उत्कंठा आहे ती बघ.” ������ �������� ��������� �������� ������
������. 17 शोमरोनला पोहोचल्यावर ये हन
ू े अहाबचे जे कोणी कुटु ं िबय अजून िजवं त होते त्या
सवार्न
ं ा मारले . एलीयाला परमे श्वराने सां िगतले होते ते सवर् ये हन
ू े केले .
7

ये हन
ं ा एकत्र बोलावले . त्यांना तो म्हणाला, “������� ������ ����
ू े मग सवार्न
���� ����. पण ये हू मात्र त्याची बरीच से वा करणार आहे . 19 आता बआलाच्या सवर् सं देष्टयांना
आिण याजकांना बोलावून घ्या. तसे च जे जे बआलाची पूजा करतात त्यांनाही बोलवा. यामध्ये
कोणीही गै रहजर असता कामा नये . बआलसाठी मला मोठा यज्ञ करायचा आहे . इथे जो ये णार
नाही त्यास मी ठार करीन हे नक्की,” ������ �� ���� ������ ����. त्यास बआलाच्या
पूजकांचा सं हार करायचा होता. 20 ये हू म्हणाला, “������� ������ �������� �����
���.” ������ �������� ������ ����� ����. 21 ये हन
ू े मग इस्राएलभर सं देश
पाठवला. बआलाचे समस्त पूजक जमले . एकही मागे रािहला नाही. बआलाच्या दे वळात ते
आल्यावर दे ऊळ भरुन गे ले. 22 वस्त्र भांडार सां भाळणार्याला ये हू म्हणाला, “��������
�� ���� ���������� ������� ��.” ������ ������ ��������� �������
����. 23 मग ये हू आिण रे खाबाचा मु लगा योनादाब बआलाच्या दे वळात िशरले . ये हू ते थे
जमले ल्या बआलाच्या सवर् पूजकांना म्हणाला, “�������� ���� ����������� ����
���� �� �� ���� ����� ������ ���� ����. बआलाच्या पूजा करणारे च सवर् इथे
18

2 राजे 10:24

452

2 राजे 11:6

24 यज्ञ

आहे त ना ते पाहा.”
आिण होमापर्णे करण्यासाठी बआलाचे सवर् पूजक बालाच्या दे वळात
िशरले . बाहे र ये हन
ू े ऐंशीजणांना तयार ठे वले होते . त्यांना ये हन
ू े सां िगतले होते , “��������
���� ����� ������� ����. एखादा कोणी गे लाच तर त्यास जाऊ दे णार्याला आपला जीव
गमवावा लागे ल.” 25 स्वत: यज्ञात होमबली अपर्ण केल्यावर लगे च हुजर्यांना आिण सरदारांना
ये हन
ू े सां िगतले , “���, आत जा आिण बालाची पूजा करणार्यांना ठार करा. कोणालाही दे वळातून
िजवं त बाहे र ये ऊ दे ऊ नका.” ������ ��������� ������ ��������� ����
�������� ��� ����. त्यांनी आिण हुजर्यांनी बाल दे वते च्या पूजकांचे मृ तदे ह बाहे र टाकले
ते बआलाच्या दे वळाच्या गभर्गृहात गे ले 26 स्मृ तीस्तं भ त्यांनी उखडू न टाकले आिण बआलाची
दे ऊळ जाळले . 27 बआलाच्या स्मृ तीस्तं भाचा त्यांनी चु राडा केला. बआलाच्या दे वळाचाही िवध्वं स
केला. त्या दे वळाचे त्यांनी प्रसाधनगृ ह करून टाकले . अजूनही लोक त्याचा तसाच वापर करतात.
28 अशा प्रकारे इस्राएलमधली बआलाची पूजा ये हन
ू े मोडू न काढली. 29 पण नबाटचा मु लगा
यराबाम याने जी पापे इस्राएलाला करायला लावली त्यापासून ये हू पूणर्पणे परावृ झाला नाही.
बे थेल आिण दान इथली सोन्याची वासरे त्याने उध्वस्त केली नाहीत. 30 परमे श्वर ये हल
ू ा म्हणाला,
“�� ������ ������� �����. माझ्या मते जे उिचत तसे च तू वागलास. अहाबाच्या
कुटु ं बाचा मला हव्या त्या पध्दतीने तू िवध्वं स केलास. ते व्हा आता तु झ्या पु ढच्या चार िपढ ा
इस्राएलवर राज्य करतील. 31 पण परमे श्वराच्या िनयमांना अनु सरुन मन:पूवर्क वतर्न ठे वणे ये हल
ू ा
जमले नाही. यराबामाच्या ज्या दुष्कृत्यांमुळे इस्राएल पापाच्या गतत गे ला ते करण्यापासून तो
स्वत:ला थोपवू शकला नाही.” 32 याचवे ळी परमे श्वराने इस्राएल प्रदे शाचे लचके तोडायला
सु रुवात केली. अरामाचा राजा हजाएल याने इस्राएलच्या सवर् सीमां वर पराभव केला. 33 यादन
नदीच्या पूवकडील प्रदे श त्याने िजं कला गाद, रऊबे न आिण मनश्शे यां च्या कुटु ं बां च्या ताब्यातील
प्रदे शासकट सगळा िगलाद त्यामध्ये आला. तसे च आणोर्न खोर्यातील अरोएर पासून िगलाद
आिण बाशानपयर्ंतचा प्रदे श हजाएलने िजं कला. 34 “����������� ������� ������”
�� �������� �������� ��� ����������� ���� ���. 35 ये हू मरण पावला आिण
आपल्या पूवर्जांना िमळाला. लोकांनी त्याचे दफन शोमरोनात केले . ये हच
ू ा मु लगा यहोआहाज
त्यानं तर इस्राएलचा राजा झाला. 36 ये हन
ू े शोमरोन मधून इस्राएलवर अठ् ठावीस वष राज्य
केले .
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आई अथल्या िहने आपला मु लगा मरण पावला हे पािहल्यावर, ती उठली आिण
सवर् राजसं तानाची हत्या केली. 2 पण यहोशे बा, ही राजा योरामाची मु लगी आिण अहज्याची
बहीण. योवाश हा राजाच्या अने क मु लांपैकी एक. इतर मु लांची हत्या होत असताना यहोशे बाने
योवाशाला बाजूला घे तले आिण आपल्या झोपायच्या खोलीत लपवून ठे वले . ितने योवाश आिण
त्याची दाई यांना लपवले . यहोशे बा आिण ती दाई यांनी योवाशाला अथल्याच्या तावडीतून
सोडवले म्हणून तो मारला गे ला नाही. 3 योवाश आिण यहोशे बा परमे श्वराच्या मं िदरात
सहा वष लपून रािहले . आिण यहद
ू ावर अथल्याचे राज्य होते . 4 सातव्या वषीर् महायाजक
यहोयादाने अिधकार्यांना त्यां च्या हुजरे आिण पहारे करी यां च्यासु द्धा बोलावून घे तले . आिण
त्यांना आपल्याबरोबर परमे श्वराच्या मं िदरात ने ले. यहोयादाने त्यां च्याशी शपथ व करार करून
घे ऊन, मग योवाश या राजपु त्राला त्यां च्यापु ढे आणले . 5 यहोयादाने त्यांना एक आज्ञा केली. तो
म्हणाला, “������� ��� �� ������ ��� ������ ���. प्रत्ये क शब्बाथला तु मच्यापै की
एकतृ तीयां श लोकांनी आत यायचे . राजाचे त्याच्या घरात तु म्ही सं रक्षण करायचे . 6 आिण
1 अहज्याची
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दुसरे एकतृ तीयां श लोकां च्या गटाने सूर वे शीवर थांबायचे आिण ितसर्या एकतृ तीयां श गटाने
पहारे कर्यां च्या मागे राहायचे . 7 आिण शब्बाथ िदवसास जे से वा करत नाही, असे दोन गट
परमे श्वराच्या मं िदराचे रक्षण करतील आिण राजा योवाशाला सं रक्षण दे तील. 8 राजा योवाश
बाहे र जाईल व आत ये ईल, ितथे सतत तु म्ही त्याच्याबरोबर रािहले पािहजे . तु म्ही त्याच्याभोवती
कडे करावे व प्रत्ये क पहारे कर्याच्या हातात शस्त्र असे ल आिण कोणीही आपल्या फार जवळ
आल्यास तु म्ही त्यास मारुन टाकावे .” 9 याजक यहोयादाने ज्या ज्या आज्ञा िदल्या त्या सवार्च
ं े
त्या शताधीपतींनी पालन केले . प्रत्ये क अिधकार्याने आपल्या मनु ष्यांना बरोबर घे तले . जी
शब्बाथात आत ये णारी होती आिण जी शब्बाथात बाहे र जाणारी होती हे सवर् लोक यहोयादाकडे
गे ले. 10 याजक यहोयादाने शे कडो भाले आिण ढाली अिधकार्यां च्या हवाली केल्या. दावीद
राजाची परमे श्वराच्या मं िदरात ठे वले ली शस्त्रे ती हीच. 11 मं िदराच्या डाव्या टोकापासून उजव्या
टोकापयर्ंत हे रखवालदार हातात आपापली शस्त्रे घे ऊन उभे रािहले . ते वे दी आिण मं िदर
यां च्याभोवती तसे च राजा मं िदरात ये ई ते व्हा त्याच्या भोवती उभे राहत. 12 मग यहोयादाने
योवाशाला बाहे र काढले . त्यास त्यांनी मु कुट घातला आिण आज्ञापट िदला. मग त्यांनी त्यास
राजा करून त्याचा अिभषे क केला व टाळ्या वाजवून त्यांनी “���� ������ ����” ������
����� ����. 13 हुजर्यांचा आिण लोकांचा हा गलबला राणी अथल्याच्या कानावर गे ला.
ते व्हा ती परमे श्वराच्या मं िदरापाशी गे ली. 14 राजाची रीतीप्रमाणे स्तं भाजवळ उभे रहायची जी
जागा ितथे अथल्याने राजाला उभे असले ले पािहले . ने ते आिण लोक कण वाजवीत आहे त हे
ही ितने पािहले . लोकांस खूप आनं द झाले ला आहे हे ितच्या लक्षात आले . कण्यार्च
ं ा आवाज
ऐकू न ितने नाराजी प्रदिशर्त करण्याकरता आपली वस्त्रे फाडली आिण ती “������! िफतु री!”
������ ���� �����. 15 हुजर्यां वरील अिधकार्यांना याजक यहोयादाने आज्ञा िदली,
“�������� ���������� ���������� ������. ितच्या अनु यायांचा तलवारीने वध
करावा. मात्र परमे श्वराच्या मं िदरात तो करु नये .” 16 मग ितला जाण्यासाठी त्यांनी वाट केली व
राज मं दीराकडे घोडे ज्या दारातून आत ये त असत त्या दाराने ितला बाहे र काढून ितचा त्यांनी वध
केला. 17 यहोयादाने नं तर परमे श्वर, राजा आिण लोक यां च्यात करार केला. राजा आिण लोक या
दोघां वरही परमे श्वराची स ा आहे , असे त्या करारात होते . यहोयादाने या खे रीज राजा आिण लोक
यां च्यातही एक करार केला. राजाची लोकांबाबत असले ली कतर्व्ये त्यामध्ये होती. तसे च लोकांनी
राजाचे आज्ञापालन आिण अनु याियत्व करावे असे त्यामध्ये म्हटले होते . 18 यानं तर लोक बाल
या दे वते च्या दे वळात गे ले. त्यांनी बआलाच्या मूतीर्ची तसे च ते थील वे द्यांची नासधूस, मोडतोड
केली. त्यांचे तु कडे तु कडे केले बालाचा याजक म ान याला वे द्यांसमोरच लोकांनी ठार केले . याजक
यहोयाद याने परमे श्वराच्या मं िदरावर पहारे करी ने मले . 19 सवर् लोकांस घे ऊन तो परमे श्वराच्या
मं िदराकडू न राजाच्या िनवासस्थानी गे ला. राजाचे िवशे ष हुजरे , सु रक्षा सै िनक आिण अिधकारी
राजाबरोबर होते . त्यां च्यापाठोपाठ बाकीचे लोक गे ले. राजमहालाच्या प्रवे शद्वारापयर्ंत ते गे ले.
राजा योवाश मग िसं हासनावर बसला. 20 लोक आनं दात होते आिण नगरात शांतता नांदत होती.
राणी अथल्याला राजाच्या महालात तलवारीने मारले . 21 योवाश राजा झाला ते व्हा सात वषार्च
ं ा
होता.
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त्याने यरूशले मेवर चाळीस वष राज्य केले .
योवाशाच्या आईचे नाव िसब्या, ती बै र-शे बा इथली होती. 2 योवाशाचे वतर्न परमे श्वराच्या दृष्टीने
उिचत असे च होते . त्याने आयु ष्यभर परमे श्वराचे ऐकले . याजक यहोयाद याने िशकवले तसे तो
वागत होता. 3 पण उं चवट ावरील पु जास्थळांना त्याने धक्का लावला नाही. लोक यज्ञ करायला,
धूप जाळायला ितथे जातच रािहले . 4 योवाश याजकांना म्हणाला, “�������������
1 ये हच्
ू या सातव्या वषीर् योवाश राज्य करू लागला.
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�������� ������ �������� �� ���� ���� �� ���� ����, कोणी िशरगणती
झाली त्याचा पै सा, आिण परमे श्वराच्या घरात आणायला कोणाच्या मनात ये ईल तो सगळा पै सा.
5 याजकाने आपापल्या करदात्यां च्या कडू न िमळाले ले पै से घ्यावे आिण परमे श्वराच्या मं िदरात
काही मोडतोड झाली असे त तर या पै शातून ितची दुरुस्ती करावी.” 6 पण योवाश राजाच्या
ते िवसाव्या वषीर्ही याजकांनी मं िदराची दुरुस्ती केली नाही. 7 ते व्हा मात्र राजा योवाशाने यहोयाद
आिण आणखी काही याजक यांना बोलावणे पाठवले . त्यांना तो म्हणाला, “������ �������
����� �������� �������� �� ���� ����? आता आपापल्या लोकांकडू न पै से घे णे
आिण ते पै से वापरणे बं द करा. त्या पै शाचा िविनयोग मं िदराच्या दुरुस्तीसाठीच झाला पािहजे .”
8 याजकांनी लोकाकडू न पै से घे ण्याचे थांबवण्याबद्दल आपली सहमती दशर्वली खरी पण मं िदराची
दुरुस्ती करायची नाही असे ही ठरिवले . 9 ते व्हा यहोयाद या याजकाने एक पे टी घे तली आिण ितच्या
झाकणाला एक भोक ठे वले . ही पे टी त्याने वे दीच्या दिक्षण बाजूला ठे वली. लोक परमे श्वराच्या
मं िदरात िशरल्याबरोबर ती पे टी दाराशीच होती. काही याजक उं बरठ ापाशीच असत आिण
लोकांनी परमे श्वरास वािहले ले पै से ते उचलून या पे टीत टाकत. 10 मग लोकही परमे श्वराच्या
मं िदरात आल्यावर पे टीतच पै से टाकत. राजाचा िचटणीस आिण मु ख्य याजक अधून मधून ये त
आिण पे टीत बरे च पै से साठले ले िदसले की ते पै से काढून घे त. थै ल्यांमध्ये भरुन ते मोजत. 11 मग
दुरुस्तीचे काम करणार्या मजु रांना ते पै से दे त. त्यामध्ये सु तार होते तसे च परमे श्वराच्या मं िदराचे
काम करणारे इतर गवं डीही होते . 12 दगड फोडणारे , दगडाचे घडीव िचरे बनवणारे यांना दे ण्यासाठी
तसे च लाकू ड िवकत घे णे दगड घडिवणे आिण परमे श्वराच्या मं िदरासाठी दुरुस्तीचे इतर सामान
िवकत घे ण्यासाठी हे पै से वापरले जात. 13 लोक परमे श्वराच्या मं िदरासाठी पै से दे त. पण ते चांदीची
उपकरणी, का या, वाडगे , कण, सोन्या-चांदीची तबके त्या पै शातून करण्यात आले नव्हते , 14 तर
कारािगरांनाच ते पै से िदले जात. त्या पै शाने ते परमे श्वराच्या मं िदराची दुरुस्ती करत. 15 कोणीही
त्या पै शाची मोजदाद केली नाही की त्या पै शाचा िहशोब कारिगरांना िवचारला नाही इतके ते
कारागीर िवश्वासू होते . 16 परं तु दोषापर्णाचा पै सा व पापापर्णाचा पै सा परमे श्वराच्या घरात त्यांनी
आणला नाही, कारण तो याजकांचा होता. 17 हजाएल अरामाचा राजा होता. तो गथवर स्वारी
करून गे ला. गथचा त्याने पाडाव केला आिण तो यरूशले मेवर चढाई करायचा िवचार करु लागला.
18 योवाशाच्या आधी त्याचे पूवर्ज यहोशाफाट, यहोराम आिण अहज्या हे यहद
ू ाचे राजे होते . त्यांनी
परमे श्वरास बर्याच पिवत्र गोष्टी अपर्ण केल्या होत्या. त्या मं िदरातच होत्या. योवाशाने ही
बरे च काही परमे श्वरास िदले होते . योवाशाने ती सवर् चीजवस्तू, घरातील तसे च मं िदरातील सोने
बाहे र काढले . या मौल्यवान गोष्टी त्याने अरामाचा राजा हजाएल याला पाठवल्या. यरूशले मेला
त्यांची भे ट झाली. हजाएलने त्या शहरािवरुध्द लढाई केली नाही. 19 “��������� �������
������” �� ������� ���������� ��� ��������� ���� ���. 20 योवाशाच्या
कारभार्यांनी योवाशािवरुध्द कट केला. िशल्ला ये थे जाणार्या रस्तावरील िमल्लोच्या घरात
त्यांनी योवाशाचा वध केला. 21 िशमाथचा मु लगा योजाखार आिण शोमरचा मु लगा यहोजाबाद
हे योवाशाचे कारभारी होते . त्यांनी हे कृत्य केले . दावीद नगरात लोकांनी योवाशाला त्याच्या
पूवर्जांसमवे त पु रले . योवाशाचा मु लगा अमस्या त्यानं तर राज्य करु लागला.

13
1

अहज्याचा मु लगा योवाश यहद
ू ाचा राजा, याच्या ते िवसाव्या वषार्पासून ये हच
ू ा मु लगा
यहोआहाज शोमरोनांत इस्राएलवर राज्य करु लागला. त्याने सतरा वष राज्य केले .
2 परमे श्वराच्या दृष्टीने वाईट अशा गोष्टी यहोआहाजाने केल्या. नबाटचा मु लगा यराबाम याने
इस्राएलाला जी पापे करायला लावली तीच यहोआहाजाने केली, त्याने ती सोडली नाही. 3 ते व्हा
परमे श्वराचा इस्राएलवर कोप झाला. अरामाचा राजा हजाएल आिण हजाएलचा मु लगा बे नहदाद यां च्या हाती परमे श्वराने इस्राएलची स ा सोपवली. 4 ते व्हा यहोआहाजाने मदतीसाठी
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परमे श्वराची याचना केली, ते व्हा परमे श्वराने त्याची िवनं ती ऐकली. अरामाच्या राजाने इस्राएली
लोकांचा केले ला छळ आिण इस्राएलां च्या हाल अपे ष्टा परमे श्वराने पािहल्या होत्या. 5 मग
परमे श्वराने इस्राएलाला तारणारा िदला. ते व्हा अराम्यां च्या हातून इस्राएलींची मु क्तता झाली
आिण इस्राएली लोक पूवीर्प्रमाणे च आपापल्या मु क्कामी परतले . 6 तरीही यराबामाच्या घराण्याने
जी पापे इस्राएल लोकांस करायला लावली ती करायचे काही त्यांनी सोडले नाही. यराबामाची
सवर् पापाचरणे त्यांनी चालूच ठे वली शोमरोनात अशे रा दे वते चे स्तं भ त्यांनी ठे वले च. 7 अरामाच्या
राजाने यहोआहाजाच्या सै न्याचा पराभव केला. सै न्यातील बहुते क लोकांस त्याने ठार केले . फक्त
पन्नास घोडे स्वार, दहा रथ आिण दहा हजारांचे पायदळ एवढे च िशल्लक ठे वले . खळ्यातील
धान्याच्या मळणीच्या वे ळी उडू न जाणार्या फोलफटाप्रमाणे यहोआहाजाच्या सै िनकांची अवस्था
होती. 8 “����������� ������� ������” �� �������� ���������� ������
��� ������ ����� ����� ����. 9 पु ढे यहोआहाज मरण पावला आिण पूवर्जांसमवे त
त्याचे दफन झाले . शोमरोनात लोकांनी त्यास पु रले . त्याचा मु लगा योवाश (िकंवा यहोआश)
त्याच्या जागी राज्य करु लागला.
10 यहोआहाजाला मु लगा योवाश शोमरोनात इस्राएलच्या राजा झाला.

यहद
ू ाचा राजा योवाश
याचे ते सदितसावे वषर् होते . योवाशाने इस्राएलवर सोळा वष राज्य केले . 11 परमे श्वराने जे जे
करु नका म्हणून सां िगतले ते सवर् त्याने केले . नबाटचा मु लगा यराबाम याने इस्राएलाला जी पापे
करायला लावली ती करण्याचे योवाशाने सोडले तर नाहीच, उलट तोसु ध्दा त्याच मागार्ने गे ला.
12 इस्राएलच्या राजांचा इितहास या पु स्तकात, योवाशाने केले ले पराक् रम आिण यहद
ू ाचा राजा
अमस्या याच्याशी झाले ल्या लढाया यांची हिककत आले ली आहे . 13 योवाशाच्या िनधनानं तर
त्याचे आपल्या पूवर्जां शेजारी दफन झाले . यराबाम िसं हासनावर आला आिण योवाशाचे शोमरोनात
इस्राएलच्या राजांबरोबर दफन झाले .
14 आता अलीशा तर आजारी पडला व त्या आजारातच पु ढे

तो मरण पावला. ते व्हा इस्राएलाचा
राजा योवाश त्यास भे टायला गे ला आिण अलीशाबद्दल दु:खाितशयाने त्यास रडू आले . योवाश
म्हणाला, “������ ����, माझ्या बापा, इस्राएलचा रथ व त्याचे स्वार तु ला घे ण्यासाठी
आले .” 15 ते व्हा अलीशा योवाशाला म्हणाला, “������ ��� ���� ��� ��.” ������
�������� ������ � ���� ��� ����� 16 मग अलीशा इस्राएलाच्या राजाला म्हणाला,
“��������� ��� ���.” �������� ����������� ����. अलीशाने मग आपले
हात राजाच्या हातां वर ठे वले . 17 अलीशा त्यास म्हणाला, “���������� ����� ���.”
�������� ����� �����. ते व्हा अलीशाने त्यास बाण मारायला सां िगतले . योवाशाने बाण
सोडला. अलीशा त्यास म्हणाला, “����������� �� ������� ��� ���. अरामावरील
िवजयाचा बाण. अफेक ये थे तू अराम्यांचा पाडाव करशील, त्यांना ने स्तनाबूत करशील.”
18 अलीशा पु ढे म्हणाला, “��� ��.” �������� �� �����. अलीशाने मग इस्राएलच्या
राजाला भूमीवर बाण मारायला सां िगतले . योवाशाने जिमनीवर तीन बाण मारले . मग तो
थांबला. 19 दे वाचा मनु ष्य योवाशावर रागावला. तो त्यास म्हणाला, “�� ��� ������� ���
������� ��� �����. तरच तू अराम्यांना पु रते ने स्तनाबूत करु शकला असतास. आता तू
फक्त तीनदाच त्यांचा पराभव करशील.” 20 अलीशाने दे ह ठे वला आिण लोकांनी त्यास पु रले .
पु ढे वसं तात मवाबी सै न्यातील काहीजण इस्राएलाला आले . लढाईनं तर लूट करायला ते आले
होते . 21 काही इस्राएली लोक एका मृ ताला पु रत असताना त्यांनी या सै िनकांना पािहले . ते व्हा
त्या लोकांनी अलीशाच्या कबरे तच तो मृ तदे ह टाकला आिण पळ काढला. अलीशाच्या अस्थींना
त्या दे हाचा स्पशर् होताच तो मृ त पु न्हा िजवं त झाला आिण आपल्या पायावर उभा रािहला.
22 यहोआहाजाच्या कारिकदीर्मध्ये अरामाचा राजा हजाएल याने इस्राएलचा छळ केला होता.

2 राजे 13:23

456

2 राजे 14:15

23

पण परमे श्वरासच इस्राएलची दया आली. इस्राएलवर त्याने आपली कृपादृष्टी वळवली.
अब्राहाम, इसहाक आिण याकोब यां च्याशी त्याने केले ल्या करारामु ळे त्याने हे केले . परमे श्वरास
इस्राएल लोकांचा समूळ नाश करायचा नव्हता. त्यास त्यांना अद्याप टाकू न द्यायचे नव्हते .
24 अरामाचा राजा हजाएल मरण पावला. त्यानं तर बे न-हदाद राज्य करु लागला. 25 मृ त्यूपव
ू ीर्
हजाएलने योवाशाचे विडल यहोआहाज ह्यां च्या कडू न यु ध्दात काही नगरे हस्तगत केली होती.
पण योवाशाने ती आता हजाएलचा मु लगा बे न-हदाद याच्याकडू न परत िमळवली. योवाशाने
बे नहदादचा तीनदा पराभव केला आिण इस्राएलची नगरे िजं कून घे तली.

14
2
. 25:1-26:2
इस्राएलचा राजा, यहोआहाज याचा मु लगा योवाश याच्या कारिकदीर्च्या दुसर्या वषीर्,
योवाशाचा मु लगा अमस्या यहद
ू ावर राज्य करू लागला. 2 अमस्या राज्य करु लागला ते व्हा,
पं चवीस वषार्च
ं ा होता; अमस्याने यरूशले मामध्ये एकोणतीस वष राज्य केले . त्याच्या आईचे नाव
यहोअदान होते ; ती यरूशले मची होती. 3 परमे श्वराच्या दृष्टीने जे उिचत ते च अमस्याने केले ,
तरीही त्याचा बाप दावीद याच्या सारखे नाही. आपले विडल योवाश यानी जे केले , ते च सवर् त्याने
केले . 4 तरी उं चवट ावरील पूजास्थळे नष्ट केली नव्हती. लोक त्यािठकाणी अजूनही यज्ञ करीत
व धूप जाळीत होते . 5 आिण असे झाले की, त्याचा बाप जो राजा होता त्या राज्यावर त्याची
चां गली पकड असातानाच, आपल्या विडलांचे मारे करी असले ल्या अिधकार्यांचा त्याने वध केला.
6 परं तु त्या मारे कर्यां च्या मु लांना त्याने मारले नाही, त्याऐवजी त्याने मोशे च्या िनयमशास्त्रात
सां िगतल्याप्रमाणे केले , परमे श्वराने जी आज्ञा केली की: “��������� �������� ����
��-वडीलांना मृ त्यु दं ड दे ता कामा नये . तसे च, आईवडीलांनी जे केले त्याबद्दल मु लांना मारले
जाऊ नये . त्याऐवजी अपराधाचे शासन अपराध करणार्यालाच व्हावे .” 7 त्याने िमठाच्या
खोर्यात दहाहजार अदोम्यांना मारले , या व्यितिरक्त या लढाईत से ला नगर त्याने घे तले आिण
त्याचे नाव “�����” �����. अजूनही ते त्याच नावाने ओळखले जाते . 8 त्यानं तर ये हच
ू ा
मु लगा यहोआहाज याचा मु लगा, इस्राएलाचा राजा योवाश याच्याकडे अमस्याने सं देश पाठवला.
त्यामध्ये असे म्हटले होते , “��, समोरासमोर एकमे कांना िभडू न आपण लढू.” 9 ते व्हा इस्राएलाचा
राजा योवाशाने यहद
ू ाचा राजा अमस्या याला िनरोप पाठवून म्हटले की, “������������
������ �������� ������������ ���������� �������� ����� ������
��, तु झी मु लगी माझ्या मु लाला पत्नी करून दे .” �� ������������ ��� ���������
������ ������ ���� ������ �������� ������ �����. 10 “�� ������
����� ����� �� ���, म्हणून तु झ्या मनाने तु ला उं चावले आहे . तू त्यािवषयी गौरव करीत
घरी राहा, तू पडशील आिण तु झ्याबरोबर यहद
ू ाचाही पाडाव होईल असा तू अिरष्टां शी झगडा का
करावा?” 11 परं तू अमस्याने काही ऐकले नाही. म्हणून इस्राएलचा राजा योवाश याने हल्ला केला,
तो व यहद
ू ाचा राजा अमस्या हे यहद
ू ाच्या बे थ-शे मेश ये थे एकमे कांसमोर भे टले . 12 इस्राएलने
यहद
ू ाचा पराभव केला. आिण प्रत्ये क मनु ष्य आपापल्या घरी पळाले . 13 इस्राएलचा राजा
योवाश याने अहज्याचा मु लगा यहोआश याचा मु लगा अमस्या, यहद
ू ाचा राजा, याला बे थशे मेश ये थे पकडू न त्यास यरूशले मेस ने ले. यरूशले मेत आल्यावर त्याने यरूशले मेच्या तटबं दीला
एफ् राईमाच्या दरवाज्यापासून कोपर्यातील दरवाजापयर्ंत जवळ-जवळ चारशे फुटांची भींत पाडू न
टाकली. 14 त्याने परमे श्वराच्या मं िदरातील आिण राजवाड ाच्या खिजन्यातील सोने , चांदी आिण
सवर् पात्रे योवाशाने लु टली. आिण ओलीस ठे वण्याकरीता माणसे घे ऊन मग तो शोमरोनास
परतला. 15 यहद
ू ाचा राजा अमस्या याच्याशी झाले ल्या या लढाईतील पराक् रमाबरोबरच
योवाशाने केले ल्या इतर महान कृत्यांचीही नोंद “����������� ������� ������” ��
1
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�������� ������ ���.
नं तर योहोआश आपल्या पूवर्जांबरोबर झोपी गे ला आिण
शोमरोनात इस्राएलां च्या राजांबरोबर त्यास पु रण्यात आले . योवाशानं तर त्याचा मु लगा यराबाम
त्याच्याजागी गादीवर आला. 17 यहोआहाज याचा मु लगा योवाश, इस्राएलचा राजा याच्या
मृ त्यूनंतर, योवाशाचा मु लगा अमस्या, यहद
ू ाचा राजा पं धरा वष जगला. 18 अमस्याने केले ल्या
सवर् थोर कृत्यांची नोंद “��������� ������� ������” �� �������� ������
���. 19 त्यांनी यरूशले मामध्ये अमस्यािवरुध्द कट केला, ते व्हा तो लाखीश ये थे पळाला. पण
त्यांनी त्यां च्यामागे लाखीशास माणसे पाठवून ते थे त्यास िजवे मारले . 20 त्यांनी त्यास घोड ावर
ू आणले , आिण यरूशले मेत दािवदाच्या नगरात त्यास त्याच्या पूवर्जां च्या सोबत पु रले .
लादन
21 यहद
ू ाच्या सवर् लोकांनी त्याचा बाप अमस्या ह्याच्या जागी अजर्याला राजा केले . अजर्या
ते व्हा सोळा वषार्च
ं ा होता. 22 राजा अमस्याच्या त्याच्या पूवर्जांबरोबर िनजल्यानं तर. अजर्याने
एलाथची पु न्हा उभारणी केली आिण एलाथ यहद
ू ाच्या स्वाधीन केले .
16

23 यहद
ू ाचा

राजा, योवाशाचा मु लगा अमस्या याच्या पं धराव्या वषार्पासून इस्राएलाचा राजा
योवाश याचा मु लगा यराबाम शोमरोनांत राज्य करू लागला. त्याने एक्केचाळीस वष राज्य
केले . 24 त्याने परमे श्वराच्या दृष्टीने जे वाईट ते केले . नबाटचा मु लगा यराबाम याची पापे , जी
त्याने इस्राएलाला करायला लावली त्यातील कोणत्याही पापापासून तो िफरला नाही. 25 त्याने
इस्रएलाच्या ले बो-हमाथपासून अराबाच्या समु दर् ापयर्ंत भूमी परत घे तली. गथ-हे फेर मधला
सं देष्टा अिम याचा मु लगा योना याला इस्राएलच्या परमे श्वराने सां िगतले त्याप्रमाणे च हे
घडले . 26 इस्राएलचे दु:ख फार कडू आहे . दास काय व स्वतं तर् काय, सवर्च अडचणीत आले ले
आहे त, आिण इस्राएलाला साहाय्य करणारा कोणीच नाही असे परमे श्वराने पािहले . 27 आिण
इस्राएलचे नाव आकाशाखालून पु सून टाकू असे परमे श्वर म्हणाला नाही. त्याऐवजी परमे श्वराने
योवाशाचा मु लगा यराबाम याच्यामाफर् त इस्राएलाला तारले . 28 “����������� �������
������” �� �������� ����������� ����������� ���� ���. त्याचा पराक् रम,
तो कसा लढला आिण िदिमष्क आिण हमाथ त्याने इस्राएलच्या भूमीला कशी घे तले . ही नगरे
यहद
ू ाच्या ताब्यात होती. 29 यराबाम आपल्या पूवर्ज इस्राएलचे राजे यां च्याबरोबर िनजला, आिण
यराबामाचा मु लगा जखर्या राजा म्हणून गादीवर आला.

15
2

. 26:3-23
राजा यराबाम याच्या कारिकदीर्च्या स ािवसाव्या वषीर् यहद
ू ाचा राजा अमस्या
याचा मु लगा अजर्या राज्य करू लागला. 2 अजर्या राज्य करू लागला ते व्हा तो सोळा वषार्च
ं ा
होता. आिण त्याने यरूशले मामध्ये बावन्न वष राज्य केले . त्याच्या आईचे नाव यखल्या असून
ती यरूशले मेतील होती. 3 अजर्याचे वतर्न आपल्या विडलांपर् माणे च परमे श्वराने सां िगतले
तसे उिचत होते . आपले विडल अमस्या जसे वागले तसाच हाही वागला. 4 उं चस्थानावरील
पूजास्थळे त्याने नष्ट केली नाहीत, त्यािठकाणी लोक यज्ञ करीत तसे च धूप जाळीत. 5 परमे श्वराने
राजाला दु:ख िदले आिण अजर्याला कुष्ठरोग होऊन त्याच्या मरणाच्या िदवसापयर्ंत तो वे गळा
घरी रािहला. राजाचा मु लगा योथाम त्याच्या घरावर अिधकारी होऊन तोच दे शातील लोकांचा
न्यायिनवाडा करु लागला. 6 अजर्याच्या रािहले ल्या गोष्टी, आिण त्याने जे केले , ते सवर् यहद
ू ाच्या
7
राजांचा इितहासाच्या पु स्तकात िलिहले ले नाही काय? आिण अजर्या आपल्या पूवर्जांबरोबर
िनजला. त्यांनी त्यास दािवदाच्या नगरात त्याच्या पूवर्जांसोबत पूरले . त्याचा मु लगा योथाम हा
त्यानं तर राजा झाला.
1 इस्राएलचा
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यहद
ू ाचा राजा अजर्या याच्या अडितसाव्या वषीर् यराबामाचा मु लगा जखर्या याने
इस्राएलवर शोमरोनात सहा मिहने राज्य केले . 9 जखर्याने परमे श्वराच्या दृष्टीने जे वाईट
ते च केले . याबाबतीत तो आपल्या पूवर्जांपर् माणे च वागला. नबाटचा मु लगा यराबाम याने
इस्राएलाला जी पापे करायला लावली तीच याने केली. 10 मग याबे शाचा मु लगा शल्लूम याने
जखर्यािवरुध्द कट करून त्यास लोकां च्या समोर मारून ठार केले . आिण तो त्याच्या जागे वर
राजा झाला. 11 जखर्याने ज्या काही इतर गोष्टी केल्या त्या इस्राएलच्या राजांचा इितहास, या
पु स्तकात िलिहले ल्या आहे त. 12 अशा रीतीने परमे श्वराचे जे वचन त्याने ये हल
ू ा सां िगतले होते ते
असे की, “���� ���� ��� ������ ��������� ����� �����,” ��� ���� ����.
13

याबे शाचा मु लगा शल्लूम इस्राएलचा राजा झाला ते व्हा, यहद
ू ाचा राजा उज्जीया याचे
एकोणचाळीसावे वषर् चालू होते . शल्लूमने शोमरोनात एक मिहना राज्य केले . 14 गादीचा मु लगा
मनहे म ितरसाहन
ू वर शोमरोनास गे ला आिण त्याने याबे शाचा मु लगा शल्लूम याला मारून ठार
केले आिण स्वत: त्याच्या जागे वर राजा झाला. 15 आिण शल्लूमच्या रािहले ल्या गोष्टी, त्याने
केले ला कट, हे सवर् इस्राएल राजाच्या इितहासाच्या पु स्तकात िलिहले ले आहे . 16 मनहे मने
ितफसाह तसे च त्यातले सवर्जण, तसे च ितरसापासून त्याच्या सीमे मधले सवर्जण जीवे मारले , कारण
लोकांनी त्यास नगराची वे स उघडू न िदली नाही, म्हणून त्यांने त्यांना मारले . त्याने त्या नगरातल्या
सवर् गभर्वती िस्त्रयांनाही कापून टाकले .
17 यहद
ू ाचा राजा अजर्या याच्या शासनाच्या एकोणचािळसाव्या वषार्त गादीचा मु लगा मनहे म

इस्राएलवर राज्य करु लागला. मनहे मने शोमरोनात दहा वष राज्य केले . 18 मनहे मने
परमे श्वराच्या दृष्टीने जे वाईट ते च केले . नबाटचा मु लगा यराबाम याच्या ज्या पापांमुळे
इस्राएलचा अध:पात झाला तीच पापे मनहे मने आपल्या आयु ष्याच्या सवर् िदवसात केली,
त्यापासून तो िफरला नाही. 19 अश्शूरचा राजा पूल दे शावर आला. ते व्हा पूलने आपल्याला
पािठं बा द्यावा आिण आपले राज्य बळकट करावे , या इराद्याने मनहे मने पूलला हजार िकक्कार*
चांदी िदली. 20 हा पै सा उभा करायला मनहे मने इस्राएलातील श्रीमं त लोकां वर कर बसवला.
त्याने प्रत्ये काला पन्नास शे केल† चांदी कर द्यायला लावला. मग ही रक्कम त्याने अश्शूरच्या
राजाला िदली. ते व्हा अश्शूरचा राजा परत िफरला. इस्राएलमध्ये तो रािहला नाही. 21 मनहे मच्या
पराक् रमांची नोंद इस्राएलच्या राजांचा इितहास या पु स्तकात नाही काय? 22 मनहे म मरण पावला
आिण आपल्या पूवर्जांसोबत झोपी गे ला. त्यानं तर त्याचा मु लगा पे कह्या नवीन राजा झाला.
23 अजर्याच्या यहद
ू ावरील राज्याच्या पन्नासाव्या वषीर् मनहे मचा मु लगा पे कह्या शोमरोन
मधून इस्राएलवर राज्य करु लागला. त्याने दोन वष राज्य केले . 24 परमे श्वराच्या दृष्टीने जे
वाईट ते च पे कह्याने केले . नबाटचा मु लगा यराबाम याच्या ज्या पापांमुळे इस्राएलचे अध:पतन
झाले तीच पापे पे कह्याने केली. 25 रमाल्याचा मु लगा पे कह हा त्याचा सरदार होता. त्याने अगोर्ब
व अरये आिण िगलादी लोकांतले पन्नास माणसे आपल्यासोबत घे तली, आिण त्याच्यािवरुध्द कट
करून त्यास शोमरोन मध्ये राजाच्या घरांतल्या महालात मारून ठार केले आिण त्याच्या जागी
पे कह राज्य करू लागला. 26 पे कह्याच्या सवर् पराक् रमांची नोंद इस्राएलच्या राजांचा इितहास या
पु स्तकात आहे .

.
रमाल्याचा मु लगा पे कह शोमरोनात इस्राएलवर राज्य करु लागला ते व्हा यहद
ू ाचा राजा
अजर्या याचे बावन्नावे वषर् होते . पे कहाने वीस वष राज्य केले . 28 परमे श्वराच्या दृष्टीने जे
27
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वाईट ते च त्याने केले . नबाटचा मु लगा यराबाम याच्या पापांनी इस्राएलचा अध:पात झाला,
त्या पापांपासून तो िफरला नाही. 29 पे कह इस्राएलचा राजा असताना, अश्शूरचा राजा ितग्लथिपले सर हा इस्राएलवर चाल करून आला. ितग्लथ-िपले सरने इयोन, आबे ल-बे थ-माका यानोह,
केदे श, हासोर, िगलाद, गालील आिण सवर् नफताली प्रांत घे तला. तसे च ते थील सवर् लोकांस
कैद करून अश्शूरला ने ले. 30 उज्जीयाचा मु लगा योथाम यहद
ू ावर राज्य करीत असल्याच्या
िवसाव्या वषीर्, एला याचा मु लगा होशे याने रमाल्याचा मु लगा पे कह याच्यािवरुध्द कट केला.
होशे ने पे कहला ठार केले . पे कह नं तर मग होशे राजा झाला. 31 पे कहने जे पराक् रम केले त्याची
नोंद इस्राएलच्या राजांचा इितहास या पु स्तकात आहे .
2

. 27:1-9
मु लगा पे कह इस्राएलमध्ये राज्यावर आल्यावर त्याच्या दुसर्या वषीर्, यहद
ू ाचा
राजा उज्जीया याचा मु लगा योथाम यहद
ू ावर राज्य करु लागला. 33 योथाम ते व्हा पं चवीस
वषार्च
ं ा होता. त्याने यरूशले मामध्ये सोळा वष राज्य केले . सादोकाची मु लगी यरुशा ही त्याची
आई. 34 आपले विडल उज्जीया यां च्या प्रमाणे च योथामही परमे श्वराच्या दृष्टीने योग्य अशी
कृत्ये करत होता. 35 पण त्याने ही उं चस्थानावरील पूजास्थळे नष्ट केली नाहीत. लोक ते थे यज्ञ
करत, धूप जाळत. परमे श्वराच्या मं िदराला योथामाने एक वरचा दरवाजा बां धला. 36 यहद
ू ाच्या
राजाचा इितहास, या पु स्तकात योथामाने केले ल्या पराक् रमांची नोंद आहे . 37 अरामाचा राजा रसीन
आिण रमाल्याचा मु लगा पे कह यांना यावे ळी परमे श्वराने यहद
ू ावर चालून जायला उद्यु क्त केले .
38 योथाम मरण पावला आिण त्याच्या पूवर्जां शेजारी त्याचे दफन झाले . दावीद नगर या आपल्या
पूवर्जां च्या नगरात त्यास पु रले . त्यानं तर त्याचा मु लगा आहाज नवा राजा झाला.
32 रमाल्याचा
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. 28:1-27
राजा रमाल्याचा मु लगा पे कह याच्या सतराव्या वषीर्, योथामाचा मु लगा आहाज
यहद
ं ा होता. त्याने यरूशले मामध्ये सोळा
ू ावर राज्य करू लागला. 2 आहाज ते व्हा वीस वषार्च
वष राज्य केले . परमे श्वराने जी कृत्ये वाईट म्हणून सां िगतली ती त्याने केली. आपला पूवर्ज
दावीद याच्यासारखे तो परमे श्वराच्या दृष्टीने नीट ते तो करत नसे . 3 त्याऐवजी तो इस्राएलाच्या
राजां च्या मागार्त चालला. आिण जी राष्ट् रे परमे श्वराने इस्राएलाच्या लोकांपुढून घालवली
होती, त्यां च्या ितरस्करणीय कमार्स
ं अनु सरून त्याने आपल्या मु लाचे अग्नीतून अपर्ण केले 4 तो
उं चस्थळी, टे कड ां वर तसे च प्रत्ये क िहरव्यागदर् वृ क्षाखाली यज्ञ करीत असे व धूप जाळत
असे . 5 अरामाचा राजा रसीन आिण इस्राएलाचा राजा रमाल्याचा मु लगा पे कह यरूशले मेवर
स्वारी करून आले . आिण त्यांनी आहाजला घे रले , पण ते त्याचा पराभव करु शकले नाहीत.
6 अरामाचा राजा रसीन याने यावे ळी एलाथ हा भूभाग परत िमळवला आिण ते थन
ू त्याने सवर्
यहद्य
ां
न
ा
ह
सकावू
न
लावले
.
मग
अरामी
लोक
एलाथात
स्थाियक
झाले
आिण
अजू
न
ही
त्यांची ितथे
ु
ू
7
ू
वस्ती आहे . अश्शूरचा राजा ितग्लथ-िपले सर याच्याकडे आहाजने दतामाफर् त सं देश पाठवला
की, “�� ���� ��� � ���� ����� ���. अराम आिण इस्राएलचे राजे माझ्यावर चाल
करून आले आहे त. ते व्हा माझ्या मदतीला वर ये आिण मला वाचव.” 8 आहाजने याखे रीज
परमे श्वराच्या मं िदरातले आिण राजवाड ाच्या खिजन्यातले सोने रुपे बाहे र काढले . ते त्याने
अश्शूरच्या राजाला नजराणा म्हणून पाठवले . 9 ते व्हा अश्शूरच्या राजाने आहाजाचे ऐकले आिण
िदिमष्कावर स्वारी करून ते काबीज केले आिण ते थील लोकांस त्याने कीर ये थे पकडू न ने ले. रसीन
यालाही त्याने ठार केले . 10 अश्शूरचा राजा ितग्लथ-िपले सर याला भे टायला आहाज िदिमष्काला
गे ला. ते व्हा ते थील वे दी त्याने पािहली आिण ितचा नमु ना आिण आराखडा त्याने उरीया या
1 इस्राएलचा
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याजकाला पाठवला.
िदिमष्काहन
ू आहाजने पाठवले ल्या त्या नमु न्याप्रमाणे उरीया याजकाने
वे दी उभारली. राजा आहाज िदिमष्काहन
ू परत ये ण्यापूवीर् त्याने काम पूणर् केले . 12 मग राजा
िदिमष्काहन
आला
ते
व्
हा
त्याने
ती
वे
द
ी
पािहली.
ितच्याजवळ जाऊन ितच्यावर यज्ञ अपर्ण केला.
ू
13 त्या वे दीवर त्याने होमापर्ण आिण अन्नापर्ण केले . त्याचे पे यापर्ण ओतले तसे च शां त्यपर्णाचे
रक्त वे दीवर िशं पडले . 14 जी िपतळी वे दी परमे श्वराच्या समोर होती, ती त्याने आपली वे दी
आिण परमे श्वराचे प्राथर्नामं िदर यां च्यामधून, काढली आिण आपल्या वे दीच्या उ रे ला आणून
ठे वली. 15 मग राजा आहाजाने उरीया याजकाला आज्ञा केली, “������ ������ ������
��������, सं ध्याकाळचे अन्नापर्ण, दे शातील सवर् लोकांचे होमापर्ण व त्यांचे अन्नापर्ण व त्यांची
पे यापर्णे, राजाचे होमापर्ण व त्याचे अन्नापर्ण करीत जा. तसे च होमापर्णाचे आिण यज्ञाचे रक्त
त्या वे दीवर िशं पडत जा. िपतळे ची वे दी दे वाला प्रश्न िवचारण्याकिरता माझ्यासाठी असावी.”
16 उरीया याजकाने आहाज राजाची आज्ञा मानून त्याप्रमाणे सवर्काही केले . 17 मग आहाज
राजाने बै ठकीवरले नक्षीकाम काढून टाकले आिण गं गाळ काढले आिण गं गाळसागर िपतळी
बै लां वरून काढून खाली फरसबं दीवर ठे वला. 18 शब्बाथ िदवसासाठी मं िदराच्या आत बां धले ली
आच्छािदत जागा काढून टाकली. राजासाठी असले ले बाहे रचे प्रवे शही त्याने अश्शूरच्या
राजासाठी परमे श्वराच्या मं िदरापासून िफरवला. 19 यहद
ू ाच्या राजांचा इितहास, या पु स्तकात
आहाजचे सवर् पराक् रम िलिहले ले आहे त. 20 आहाजच्या िनधनानं तर त्याचे दािवदाच्या नगरात
पूवर्जां शेजारी दफन करण्यात आले . आहाजनं तर त्याचा मु लगा िहज्कीया नवा राजा झाला.
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यहद
ू ाचा राजा आहाज याच्या बाराव्या वषीर् एलाचा मु लगा होशे शोमरोनांत इस्राएलवर
राज्य करु लागला. त्याने नऊ वष राज्य केले . 2 परमे श्वराच्या दृष्टीने जे वाईट ते च तो करत
असे , पण त्याच्या पूवीर्च्या इस्राएलां च्या राजां इतकी होशे ची कारकीदर् वाईट नव्हती. 3 अश्शूरचा
राजा शल्मने सर होशे वर चाल करून आला. ते व्हा होशे त्याचा दास बनला आिण त्याने त्यास
खं डणी भरून िदली. 4 पण होशे चे आपल्यािवरुध्द कटकारस्थान चालू आहे हे अश्शूरच्या या
ू पाठवले होते .
राजाच्या लक्षात आले , कारण होशे ने िमसरचा राजा सो याच्याकडे आपले दत
तसे च दरवषीर्प्रमाणे त्यावषीर् होशे ने खं डणीही िदली नव्हती. ते व्हा अश्शूरच्या राजाने त्यास
अटक करून कैदे त टाकले . 5 मग अश्शूरचा राजा सवर् दे शावर चाल करून आला व शोमरोनावर
चढून ये ऊन त्याने शोमरोनला तीन वष वे ढा घातला. 6 होशे च्या नवव्या वषीर् अश्शूरच्या
राजाने शोमरोन हस्तगत केले आिण इस्राएल लोकांस त्याने कैद करून अश्शूरला ने ले. त्यांना
त्याने हलहा ये थे तसे च गोजानमधील हाबोर नदीजवळ आिण माद्य लोकां च्या नगरात ठे वले .
7 परमे श्वर दे वाच्या इच्छे िवरुध्द इस्राएल लोकांनी पापे केली होती, म्हणून असे घडले . कारण
इस्राएलाच्या लोकांनी परमे श्वर त्यांचा दे व ज्याने त्यांना िमसरचा राजा फारो याच्या जाचातून
सोडवले होते , त्याच्यािवरुध्द पाप केले आिण दुसर्या दे वांचे भजन पूजन केले . 8 आिण जी
राष्ट् रे परमे श्वराने इस्राएली लोकांपुढून हुसकावून लावली होती, त्यां च्या िनयमांपर् माणे आिण
इस्राएलाच्या राजांनी जे िनयम केले होतो त्याप्रमाणे ते चालत. 9 इस्राएल लोकांनी ज्या गोष्टी
चां गल्या नाहीत त्या त्यांनी परमे श्वर दे वािवरुध्द चोरुन केल्या. पहारे कर्यां च्या बु रुजापासून
तर तटबं दीच्या नगरापयर्ंत सवर् िठकाणी त्यांनी उं चस्थाने बां धली. 10 प्रत्ये क टे कडीवर आिण
प्रत्ये क िहरव्यागार झाडाखाली त्यांनी स्मृ तीस्तं भ आिण अशे रा दे वीचे खांब उभारले . 11 आिण
परमे श्वराने जी राष्ट् रे त्यां च्या समोरून घालवून िदली होती, त्यां च्यासारखे च त्यांनी उं चस्थानावर
धूप जाळला आिण परमे श्वरास सं ताप ये ईल आशाप्रकारची वाईट कामे केली. त्या नीच कृत्यांनी
परमे श्वराचा राग भडकला. 12 त्यांनी मूतीर्पूजा आरं भली. “������� ���� ����� ���
���” ������ ����������� ������� ������ ����. 13 इस्राएल आिण यहद
ू ा
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यांना समज दे ण्यासाठी परमे श्वराने सवर् सं देष्टे आिण द्रष्टे यां च्याद्वारे सां िगतले होते की, “��
���� ��������� ���� ��� �� ���� ������� ���������� �� ���������
���� � �� �� ���� ���� ��� ���������� ����������� ������� ������
����, त्या सवार्प
ं र् माणे माझ्या आज्ञा व माझे िनयम पाळा.” 14 पण त्यांनी काही एकले नाही.
उलट आपल्या पूवर्जांसारखाच, ज्यांचा परमे श्वर आपला दे व याच्यावर िवश्वास नव्हता हट् टीपणा
केला. 15 परमे श्वराचा करार आिण त्याचा िनयम जो त्याने त्यां च्या पूवर्जां शी केला होता व त्याच्या
साक्षी ज्या त्याने त्यांना साक्ष दे ऊन िदले ल्या होत्या, त्यांचा त्यांनी अव्हे र केला. ते िनरथर्क होऊन
व्यथर्तेच्या मागे लागले . त्यांनी आपल्या भोवतालची राष्ट् रे ज्याच्यािवषयी परमे श्वराने इस्राएल
लोकांस आज्ञा केली होती की, त्यां च्यासारखे करू नका त्यां च्यामागे ते चालले होते . 16 आिण त्यांनी
परमे श्वर आपला दे व याच्या सवर् आज्ञा सोडू न, त्यांनी वासरां च्या दोन मूतीर् केल्या, अशे राचे खांब
उभारले , आिण आकाशातील सवर् तार्यांची आिण बआलदे वते ची त्यांनी पूजा केली. 17 त्यांनी
आपल्या मु ला व मु लींना ही अग्नीत होम करून अिपर्ली. भिवष्याचे कुतूहल शमवण्यासाठी
ू ोणा आिण ज्योितषी यांचा अवलं ब केला. परमे श्वराने ज्या कृत्यांचा िधक्कार केला ते च
जादट
करण्यापायी स्वत:लाही िवकले आिण परमे श्वराचा कोप ओढवून घे तला. 18 म्हणून परमे श्वर
इस्राएलवर फार सं तापला आिण त्याने त्यांना आपल्यासमोरून घालवले , फक्त यहद
ू ा वं श सोडू न
19
कोणी उरले नाही. यहद
ू ाने दे खील परमे श्वर आपला दे व याच्या आज्ञा पाळल्या नाहीत. याउलट
इस्राएलांनी जे िनयम केले त्याचे त्यांनी अनु सरण केले . 20 त्यामु ळे परमे श्वराने सवर् इस्राएल
वं शजांचा त्याग केला व त्यांना आपणासमोरून हाकलून दृष्टीआड करे पयर्ंत, त्याने त्यांना पीडा
दे ऊन लु टारुं च्या हाती िदले . 21 त्याने दािवदाच्या घराण्यापासून इस्राएल फाडू न काढला, ते व्हा
त्यांनी नबाटचा मु लगा यराबाम याला राजा केले . यराबामाने इस्राएलाला परमे श्वराच्या मागे
चालण्यापासून परावृ केले आिण त्यांना मोठे पाप करायला लावले . 22 यराबामाने जी पापे केली
त्याचे अनु करण इस्राएल लोकांनी केले . त्यांनी ते सोडले नाही. 23 अखे र परमे श्वराने आपले
सवर् से वक जे भिवष्यवादी होते त्यां च्या द्वारे सां िगतल्याप्रमाणे इस्राएलास आपल्या समोरून
घालवले . त्यांना त्यां च्या प्रदे शातून काढून अश्शूरमध्ये ने ण्यात आले . आजपयर्ंत ते ते थे आहे त.
24 अश्शूरच्या राजाने बाबे ल, कू था, अव्वा, हमाथ आिण सफरवाईम ये थन
ू लोक आणून
शोमरोनात इस्राएली लोकां च्या िठकाणी वसवले . या लोकांनी शोमरोनचा ताबा घे ऊन त्यातील
नगरात ते राहू लागले . 25 आिण असे झाले की ते ते थे वस्ती करून राहू लागले , ते व्हा ते
परमे श्वराचा मान राखत नव्हते . म्हणून परमे श्वराने त्यां च्यामध्ये िसं ह सोडले . त्यांनी त्यां च्यातील
िकत्ये कांचा बळी घे तला. 26 मग ते अश्शूरच्या राजाला म्हणाले , “�� �������� �� ����
������������ ����� �����, त्यांना या दे शातील परमे श्वराचे िनयम मािहत नाहीत.
म्हणून परमे श्वराने त्यां च्यावर िसं ह सोडले . आिण पाहा, िसं ह त्या लोकांस मारून टाकत आहे ,
कारण त्यांना त्या दे शाच्या परमे श्वराचा िनयम मािहत नाही.” 27 ते व्हा अश्शूरच्या राजाने आज्ञा
िदली, “�� ���� ������ ����� ���� ����, त्यातील कोणाएकाला ितथे घे ऊन जा. आिण
त्यास ितथे राहू द्यावे व त्यांनी त्यांना त्या दे शाच्या परमे श्वराचा िनयम िशकवावा. 28 ते व्हा,
शोमरोनमधून जे याजक त्यांनी ने ले होते , त्यापै की एकजण बे थेल ये थे रािहला. आिण त्याने
लोकांस परमे श्वराचा मान कसा राखावा ते िशकवले .” 29 परं तू प्रत्ये क राष्ट् राने स्वत:चे दे व
केले , आिण त्यांना शोमरोन मधील लोकांनी बां धले ल्या उं चस्थानावरील पूजास्थळामध्ये ठे वले .
प्रत्ये क राष्ट् राने स्वत:च्या राहण्याच्या नगरात असे च केले . 30 बाबे ल लोकांनी सु क्कोथ-बनोथ
ही दै वते केली; कू थातील लोकांनी ने रगल केला; हमाथमधील लोकांनी अशीमा केली, 31 अव्वी
यांनी िनभज आिण ततार्क केले . सफरवाईम यांनी आपले दै वत अद्रम्मे लेक आिण अनम्मे लेक
यां च्यासाठी आपल्या मु लांचा अग्नीत बली िदला. 32 ते परमे श्वरािवषयी आदर बाळगत तरी,
उं चस्थानातील पूजास्थळांसाठी त्यांनी आपल्यातूनच याजक िनवडले . ितथे हे याजक यज्ञ करीत.
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33 ते

परमे श्वरािवषयी आदर बाळगत असत आिण आपापल्या दै वतांचीही पूजा करीत. आपल्या
पूवीर्च्या राष्ट् रा प्रमाणे जे थन
ू त्यांना आणले होते त्यां च्या रीतीप्रमाणे ते करीत गे ले. 34 आजही
ते लोक त्यां च्या पूवीर्च्या चालीरीतीला िचटकू न आहे त. ते परमे श्वराचा आदर बाळगत नसत व
ज्याचे नाव इस्राएल ठे वले , त्या याकोबाच्या वं शजास त्याने िदले ल्या आज्ञा, िनयम, न्याय व
िनयमशास्त्र यांपर् माणे ते आचरण करीत नाही. 35 परमे श्वराने इस्राएल लोकां शी करार करून
त्यांना आज्ञा केली होती की, “��� �������� �� ������ ��� ���, आिण त्यां च्या पाया
ही पडू नका व त्यांची से वाही करू नका व त्यांना यज्ञ करू नका. 36 फक्त परमे श्वर दे वालाच मानले
पािहजे त्याने च तु म्हास िमसरमधून बाहे र काढले तु मच्या रक्षणासाठी परमे श्वराने आपले सामथ्यर्
पणाला लावले . ते व्हा परमे श्वराची उपासना करा आिण त्याच्यासाठी यज्ञ करा. 37 त्याने तु म्हास
ज्या आज्ञा, िनयम, करार, िशकवण िलहन
ं े तु म्ही
ू िदली ती तु म्ही पाळलीच पािहजे . त्या सवार्च
सवर् वे ळ पालन केले पािहजे इतर दे वीदे वतांचे भय धरता कामा नये . 38 मी तु मच्याशी केले ल्या
कराराचा िवसर पडू दे ऊ नका. इतर दै वतां च्या भजनी लागू नका. 39 फक्त परमे श्वर दे वालाच
भजा. तरच तो तु म्हास सवर् सं कटातून सोडवील.” 40 पण इस्राएल लोकांनी हे ऐकले नाही. ते
पूवीर्प्रमाणे च वागत रािहले . 41 आता ती इतर राष्ट् रे परमे श्वराचा आदर ठे वतात पण स्वत:च्या
दे वतां च्या मूतीर्चीही पूजा करतात. त्यांची मु लेबाळे , नातवं डे आपल्या पूवर्जांचेच अनु करण करत
रािहली. ती आजतागायत तशीच वागत आहे त.
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1 आिण एलाचा मु लगा होशे , जो इस्राएलाचा राजा, याच्या ितसर्या वषीर् यहद
ू ाचा राजा आहाज

याचा मु लगा िहज्कीया राज्य करू लागला. 2 िहज्कीया पं चवीस वषार्चा होता जे व्हा तो राज्य करू
लागला. आिण त्याने यरूशले मामध्ये एकोणतीस वष राज्य केले . याच्या आईचे नाव अबी. ही
जखर्याची मु लगी होती. 3 परमे श्वराच्या दृष्टीने जे चां गले ते तो करीत असे , आपला पूवर्ज दावीद
करीत असे त्याप्रमाणे िहज्कीयाही सवर्काही करत असे . 4 त्याने उं चस्थानावरील पूजास्थळे नष्ट
करून टाकली. तसे च स्मृ तीस्तं भ, आिण अशे राचे खांबही तोडू न टाकले . त्याने मोशे ने केले ल्या
िपतळी सापाचे तु कडे केले कारण त्या िदवसांमध्ये इस्राएलाचे लोक त्यास धूप जाळत असत. ते
त्यास “��������” ��� �����. 5 इस्राएलचा दे व परमे श्वर ह्यां च्यावर िहज्कीयाने भरवसा
ठे वला होता, म्हणून त्याच्यासारखा राजा यहद
ू ाच्या राजांमध्ये त्याच्याआधी िकंवा त्याच्यानं तरही
झाला नाही. 6 तो परमे श्वरास धरून रािहला. त्यास अनु सरण्याचे त्याने सोडले नाही परमे श्वराने
मोशे ला िदले ल्या आज्ञांचे त्याने पालन केले . 7 म्हणून परमे श्वर त्याच्यासोबत होता, आिण िजकडे
तो जाई ितथे त्याची उन्नती होई. त्याने अश्शूरच्या राजािवरुध्द बं ड केले व त्यांची से वा केली
नाही. 8 त्याने गज्जा आिण त्याच्या सीमे पयर्ंत पिलष्ट ांचा पराभव केला. त्याने पहारे कर्यां च्या
बु रूजा पासून तटबं दीच्या नगरापयर्ंत त्यांना मारले .
आिण िहज्कीया राजाच्या चौथ्या वषीर्, म्हणजे इस्राएलाचा राजा, एलाचा मु लगा होशे
ह्याच्या सातव्या वषीर्, असे झाले की अश्शूराचा राजा शल्मने सर हा शोमरोनावर चढून आला व
त्यास वे ढा घातला. 10 तीन वषार्ंच्या अखे रीस त्याने ते घे तले . यहद
ू ाचा राजा िहज्कीया याच्या
सहाव्या वषीर् हे झाले . अथार्तच इस्राएलचा राजा एलाचा मु लगा होशे याच्या नवव्या वषीर् त्यांनी
शोमरोन घे तले . 11 मग अश्शूरच्या राजाने इस्राएल लोकांस कैद करून अश्शूरला ने ले. त्यांना
त्याने हलहा ये थे, गोजानमधील हाबोर नदीजवळ आिण माद्य नगरांमध्ये ठे वले . 12 त्यांनी असे केले
कारण इस्राएल लोकांनी परमे श्वर त्यांचा दे व, ह्याचा शब्द पाळला नाही. तर त्याच्या कराराचा
9
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भं ग केला, म्हणजे परमे श्वराचा से वक मोशे याने जे आज्ञािपले ले होते ते त्यांनी जु मानले नाही व
त्याची िशकवण ऐकली नाही.
13 िहज्कीया राजा ह्याच्या चौदाव्या वषीर्, अश्शूरचा राजा सन्हे रीब याने

यहद
ू ातील सवर् तटबं दी
नगरां वर हल्ला चढवून त्यांचा ताबा घे तला. 14 ते व्हा यहद
ू ाचा राजा िहज्कीया याने अश्शूराच्या
राजाला लाखीश ये थे िनरोप पाठवला की, “���������� ����� ���� ���, तर आता
माझ्या पासून िनघून जा. तू जे माझ्यावर लादशील ते मी सहन करीन.” ���� �����������
������ ������� ���� �������� ���� ����� �������* ����� � ���
�������† ���� ��� ����� �������. 15 ते व्हा िहज्कीयाने परमे श्वराच्या घरात
व राजाच्या राजवाड ातील भांडारात असणारी सवर् चांदी त्यास िदली. 16 मग िहज्कीयाने
परमे श्वराच्या मं िदराचे दरवाजे आिण सोन्याच्या पल्याने मढवले ले खांब काढून घे तले आिण
अश्शूरच्या राजाला हे सोने िदले . 17 पण अश्शूरच्या राजाने ततार्न व रब-सारीस व रब-शाके
यांना मोठ ा सै न्यासोबत लाखीशाहन
ू यरूशले मामध्ये िहज्कीया राजा कडे पाठवले . ते व्हा ते
यरूशले मेस चढून आले , आिण वरच्या तलावाच्या पाटाजवळ पिरटाच्या शे ताच्या रस्त्यावर उभे
रािहले . 18 त्यांनी राजाला िनरोप पाठवला ते व्हा, िहल्कीयाचा मु लगा एल्याकीम जो घरावरचा
कारभारी, व शे बना िचटणीस आिण नोंदणी ले खक व आसाफचा मु लगा यवाह हे त्यांना भे टावयास
पु ढे आले . 19 ते व्हा रबशाके त्यांना म्हणाला, “��������� ���� ���� ��������� ���
������ �� �����; तु झ्या आत्मिवश्वासािवषयी कसली िशष्टता बाळगतोस? 20 तू म्हणतोस,
लढाईसाठी पु रे शी मसलत आिण सामथ्यर् तु झ्याजवळ आहे त, परं तू ते केवळ पोकळ व अथर्हीन
शब्द आहे त. आता तू कोणावर भरवसा ठे वतोस. माझ्यािवरूद्ध बं ड करण्यासाठी तु ला कोणी धै यर्
िदले आहे ? 21 पाहा, तू ठे चले ल्या बोरूच्या काठीवर म्हणजे िमसर दे शावर भरवसा ठे वतोस, अशा
काठीवर कोणी मनु ष्य िवसं बन
ू रािहला तर ती मोडू न पडे ल व हातात रुते ल. जे कोणी िमसराचा
राजा फारो ह्यावर िवश्वास ठे वतात त्या सवार्न
ं ा तो तसाच आहे .
22 तू कदािचत् असे म्हणशील, आम्ही परमे श्वर दे वावर भरवसा ठे वतो. पण िहज्कीयाने
परमे श्वराची उं चस्थाने आिण वे द्या काढून टाकल्या आिण यहद
ू ा व यरूशले मेला म्हटले की, फक्त
यरूशले ममधील याच वे दीपु ढे आराधना करावी तोच तो आहे की नाही? 23 तर आता अश्शूराचा
राजा माझा धनी याच्यावतीने , तु झ्याकडे घोड ां वर स्वार व्हायला माणसे असतील तर तु ला दोन
हजार घोडे दे ण्याचा चां गला प्रस्ताव मांडतो. 24 माझ्या स्वामीच्या सवार्त किनष्ठ से वकाचा
दे खील तू पराभव करु शकणार का? रथ आिण घोडे स्वार यां च्यासाठी तू िमसरवर अवलं बन
ू
आहे स. 25 मी यरूशले मचा सं हार करायला चाल करून आलोय, तो काही परमे श्वराचा पािठं बा
असल्यािशवाय आलो काय? परमे श्वर मला म्हणाला, या दे शावर स्वारी करून त्याचा पूणर् पाडाव
कर.” 26 ते व्हा िहल्कीयाचा मु लगा एल्याकीम, शे बना आिण यवाह हे से नापतीला म्हणाले , “��
������ ������� ����� ����� ���. आम्हास ती भाषा कळते . आमच्याशी यहद
ू ी
भाषे त‡ बोलू नको. कारण तटबं दीवरील लोक आपले बोलणे ऐकतील.” 27 पण रब-शाके त्यांना
म्हणाला, “������� ���� ��� ���� �������� ��� ������ ������ �������
�������� ����, तटबं दीवरील लोकां शीही मी बोलतो आहे . तु मच्याबरोबरच त्यांनाही स्वत:चे
मलमूतर् चाटायची वे ळ ये णार आहे .” 28 मग रब-शाके यहद
ू ी भाषे त मोठ ाने ओरडू न म्हणाला,
29
“��������� ��� ���� ��� ������ �� ���”
राजा असे म्हणतो, िहज्कीयाच्या
भूलथापांना बळी पडू नका. माझ्यापासून तो तु म्हास वाचवू शकणार नाही. 30 तो म्हणतो
परमे श्वरावर िवसं बन
ू राहू नका. िहज्कीया तु म्हास सां गतो, परमे श्वर आपल्याला वाचवील.
अश्शूराचा राजा आपल्या शहराचा पराभव करु शकणार नाही. 31 पण िहज्कीयाचे ऐकू नका.
*
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“���� ��������� ���� ������ �������� �� ��� ��� ��������� ��. तसे
केले त तर आपापल्या द्राक्षवे लीवरची, अं िजराच्या झाडावरची फळे तु म्हास खायला िमळतील.
स्वत:च्या िविहरीचे पाणी प्यायला िमळे ल. 32 पु ढे मी तु मच्या दे शासारख्याच दुसर्या दे शात,
धान्याचा व द्राक्षरसाचा दे श, अन्नाचा व द्राक्षीच्या मळ्याचा दे श, जै तन
ू ते लाचा व मधाचा
दे श यामध्ये मी तु म्हास घे ऊन जाईपयर्ंत तु म्ही असे वागा. तरच तु म्ही जगाल; मरणार नाही.
आिण िहज्कीयाचे ऐकू नका. तो तु मचे हृदयपिरवतर्न करु पाहत आहे , ‘�������� ��������
������’ ��� �� ������. 33 इतर दै वतांनी आपले दे श अश्शूराच्या राजाच्या तावडीतून
सोडवले आहे त असे अजून झाले आहे काय? कधीच नाही. 34 कुठे आहे त हमाथ आिण अपर्द
यांची दै वतं ? सफरवाईम, हे ना, इव्वा यांची दै वते कुठे गे ले? त्यांनी शोमरोनचे माझ्यापासून रक्षण
केले का? 35 इतर राष्ट् राच्या दै वतांनी आपापली भूमी माझ्यापासून सु रिक्षत ठे वली का? नाही
माझ्याकडू न परमे श्वर यरूशले म वाचवणार का?”
36 पण लोक गप्पच होते . ते से नापतीला काहीही बोलले नाहीत. कारण “�������
������ ����� ������� ����” ��� ���� ���������� ������� ����� ����.
37 िहल्कीयाचा मु लगा एल्याकीम, जो राजवाड ाचा कारभारी, व िचटणीस शे बना आिण आसाफचा
मु लगा यवाह हा नोंदी करणारा होता हे शोकाकुल होऊन आपली वस्त्रे फाडू न िहज्कीयाकडे आले .
अश्शूराचा से नापती रब-शाके काय म्हणाला ते त्यांनी िहज्कीयाला सां िगतले .

19
. 37:1-7
हे ऐकू न राजा िहज्कीयाने त्याच्या अं गावरची वस्त्रे फाडली आिण गोणताट घालून तो
परमे श्वराच्या मं िदरात गे ला. 2 त्याने आपला घरकारभारी एल्याकीम व िचटणीस शे बना आिण
विडलधारे याजक यांना गोणताट पांघरले ले असे आमोजचा मु लगा यशया या सं देष्ट ांकडे
पाठवले . 3 ते यशयाला म्हणाले , “�������� ������, ‘�� ������� ��������� �
���������� ���� ���. मूल जन्माला ये त आहे पण प्रसूतीची शक्ती नसावी तसे झाले
आहे . 4 परमे श्वर तु झा दे व कदािचत रब-शाकेचे सगळे शब्द ऐकेल, त्याचा स्वामी अश्शूराचा
राजा याने त्यास िजवं त दे वाची िनं दा करायला पाठवले आहे . आिण जी वचने परमे श्वर तु झा दे व
याने ऐकली आहे त, त्यांचा कदािचत तो िनषे ध करील. म्हणून जे शे ष रािहले आहे त त्याच्यासाठी
प्राथर्ना करा.” 5 ते व्हा िहज्कीया राजाचे से वक यशयाकडे गे ले. 6 आिण यशया त्यांना म्हणाला,
“������ �������� �� ����� ����; की परमे श्वर असे म्हणतो ‘���������� ��
��������� ������ ���������� �������� ���������� ����� ������
������ ��� ���.’ 7 पाहा, मी आता त्याच्यात एक आत्मा घालीन आिण तो वतर्मान ऐकू न
स्वदे शी परत जाईल आिण आपल्या दे शातच त्यास तलवारीने मरण ये ईल असे मी करणार.” 8 नं तर
रबशाके परत गे ला ते व्हा त्यास अश्शूराचा राजा िलब्नािवरुध्द लढाई करताना आढळला, कारण
तो लाखीशाहन
ू िनघून गे ला असल्याचे त्याने ऐकले . 9 मग कू शाचा राजा ितर्हाका आपल्याशी
ू ाकरवी िनरोप
लढायला ये त आहे असे सन्हे रीब याने ऐकले . ते व्हा त्याने राजा िहज्कीयाकडे पु न्हा दत
10
पाठवून म्हटले , यहद
ू ाचा राजा िहज्कीयाला तु म्ही सां गा, “������ ���� �����������
������� ���� ��, ‘�������� �������� ���� ������� ���� ����� ����,
असे बोलून तु ला न फसवो.’ 11 अश्शूरच्या राजाने इतर दे शांचे काय केले ते तु म्ही ऐकले च आहे .
आम्ही ते पूणर् धु ळीला िमळवले . ते व्हा तु म्हीच ते वढे वाचणार का? नाही. 12 त्या राष्ट् राच्या
दे वतांनी त्यांचे रक्षण केले नाही. माझ्या पु वर्जांनी त्यांची धूळधाण केली. गोजान, हारान, रे सफ
आिण तलस्सरातील एदे न हे त्यांनी नष्ट केले . 13 हमाथ, अपर्द, सफरवाईम, हे ना आिण इव्वा
यांचे राजे कुठे आहे त? त्यांचा पार धु रळा उडाला आहे .” 14 िहज्कीयाने जासूदां च्या हातून पत्र
घे ऊन ते वाचले . मग परमे श्वराच्या मं िदरात जाऊन परमे श्वरापु ढे ते उघडू न ठे वले . 15 परमे श्वराची
1
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प्राथर्ना करून िहज्कीया म्हणाला. “�������� ����, करुबां च्यावर राजासनी बसणारा तूच
इस्राएलचा दे व आहे स. पृ थ्वीच्या पाठीवरील सवर् राज्यांचा तू आिण एकमे व तूच िनयं ता आहे स.
आकाश आिण पृ थ्वीचा तू िनमार्ता आहे स, 16 परमे श्वरा, माझे म्हणणे ऐक आपले डोळे उघड
आिण हे पत्र पाहा. सन्हे रीबची िजवं त परमे श्वराचा अवमान करणारी वचने पाहा. 17 खरोखरच
परमे श्वराचा अवमान करणारी वचने पाहा. खरोखरच परमे श्वरा असे घडले आहे . अश्शूरच्या राजाने
ही सवर् राष्ट् रे नामशे ष केली आहे त. 18 ितथले दै वत त्याने आगीच्या भक्षयस्थानी टाकले . पण
ते काही खरे दे व नव्हते . मनु ष्याने केले ल्या लाकडाच्या आिण दगडाच्या मूतीर् होत्या. म्हणून तर
अश्शूरच्या राजाला त्या नष्ट करता आल्या. 19 ते व्हा परमे श्वर दे वा आता आम्हास या राजापासून
वाचव. म्हणजे तूच खरा परमे श्वर आहे स हे जगातील सवर् राजांना कळे ल.” 20 आमोजचा
मु लगा यशया याने िहज्कीयाला िनरोप पाठवला की, “��������� �������� ��� ���
������, ‘�������� ���� �������� ������ ����� �� ������ ��������
�� ���� ���.” 21 “������������� ����������� ��� ����� ���. सीयोनच्या
(म्हणजे च यरूशले मच्या) कुमारी कन्ये ने तु ला तु च्छ ले खन
ू तु झा अपमान केला आहे . यरूशले म
कन्या तु झी पाठ वळली की तु झा उपहास करते .” 22 पण तू कोणाचा अपमान केलास? कोणाला
दुभार्षण केले स? तू हे कोणािवरुध्द बोललास? इस्राएलच्या पिवत्र परमे श्वरािवरुध्द तू गे लास.
त्याच्यापे क्षा वरचढ असल्याच्या आवे शात तू असा वागलास. 23 परमे श्वराचा अवमान करायला
ू पाठवले स. तू म्हणालास, “���� �������� �� ���� �� �� ��� ��������,
तू दत
लबानोनाच्या अं तभार्गात आलो आहे . त्यांचे उं च गं धसरु आिण उ म दे वदारु मी तोडीन. लबानोन
मध्ये सवार्त उं चावर असले ल्या घनदाट अरण्यात मी पोचलो आहे . 24 मी िविहरी खणल्या आिण
नव्या नव्या िठकाणांचे पाणी प्यालो. िमसरमधील नद्या सु कवून तो प्रदे श मी पादाक् रांत केला.”
25 तू असे म्हणालास खरा, पण परमे श्वर काय म्हणाला ते तू ऐकले नाहीस काय? “������,
फार पूवीर्च मी हे सवर् योजले होते आिण आता त्याप्रमाणे च घडत आहे . मजबूत नगर उद्ध्वस्त
होऊन ितथे नु सती दगडांची रास उरली आहे , हे तु झ्याहातून घडले ते माझ्यामु ळेच. 26 ते थील
लोक समथर् नव्हते . ते घाबरले ले आिण गोंधळले ले होते . शे तातले गवत आिण पीक सरसकट
कापले जावे तसे ते होते . घराच्या धाब्यावरच गवत पूणर् वाढण्याआधीच करपून जावे तशी त्यांची
िस्थती होती. 27 तू कधी स्वस्थ बसतोस, कधी लढाईवर जातोस आिण कधी घरी परततोस, तसे च
माझ्यािवरुध्द कधी उठतोस ते मला मािहत आहे . 28 माझ्यािवरुध्द तू उठलास, तु झे उन्म बोलणे
मी ऐकले . ते व्हा, मी आता तु झ्या नाकात वे सण घालतो आिण तोंडात लगाम अडकवतो. मग
तु ला माघारे वळवून ज्या रस्त्याने आलास त्याच वाटे ने तु ला परत िफरवतो.” 29 “�� ������
������������ ����� ��� ���� ������ ����� ������ �� ����� ����. या
वषीर् आपोआप धान्य उगवे ल ते तु म्ही खाल. दुसर्या वषीर् त्याच्या िबयाणातून उगवे ल ते खाल. पण
ितसर्या वषीर् मात्र तु म्ही स्वत: पे रणी कराल त्यातून धान्य काढा. द्राक्षाची लागवड करा आिण
द्राक्षे खा.” 30 यहद
ू ाच्या घराण्यातील उरल्यासु रल्या लोकांचा वं श वाढे ल. 31 कारण काहीजण
बचावतील. ते यरूशले मेतन
ू बाहे र पडतील. सीयोन डोंगरातून काहीजण ये तील. परमे श्वराच्या
तीव्र आवे शामु ळे असे घडे ल. 32 “���������� ��������� �������� ��� ������,
तो या शहरात पाऊल टाकणार नाही या नगरावर तो बाण सोडणार नाही आपल्या ढाली तो ये थे
आणणार नाही. या शहरच्या तटबं दीवर हल्ला करण्यासाठी तो कचर्याचे ढीग रचणार नाही. 33 तो
आल्या वाटे ने परत जाईल. या शहरात तो ये णार नाही असे परमे श्वर म्हणतो. 34 या नगराचे रक्षण
करून त्यास मी वाचवीन. माझ्यासाठी आिण माझा से वक दावीद याच्यासाठी मी हे करीन.” 35 त्या
ू बाहे र पडला आिण त्यांने अश्शूरां च्या छावणीतली एक लक्ष पं च्याऐंशी
रात्री परमे श्वराचा दत
हजार माणसे मारली. सकाळी लोक उठू न पाहतात तर सवर्तर् प्रेतांचा खच पडले ला. 36 ते व्हा
अश्शूरचा राजा सन्हे रीब िननवे ये थे, िजथे तो अगोदर होता ितथे िनघून गे ला. 37 एक िदवस
सन्हे रीब आपले दै वत िनस्रोख याच्या दे वळात पूजा करत होता. ते व्हा त्याचीच मु ले अद्रम्मे लेक
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आिण शरे सर यांनी त्यास तलवारीने मारले . मग ते अरारात दे शात िनघून गे ले. सन्हे रीबच्या जागी
त्याचा मु लगा एसरहद्दोन राज्य करु लागला.

20
2
. 32:24-26; . 38:1-8
याच सु मारास िहज्कीया आजारी पडू न मरणास टे कला. ते व्हा आमोजचा मु लगा यशया हा
सं देष्टा त्याच्याकडे ये ऊन म्हणाला, “����������� ������ ���, ‘������ ����� ��
�������� ��, कारण तू मरणार, वाचणार नाहीस.” 2 ते व्हा िहज्कीयाने आपले तोंड िभं तीकडे
वळवले आिण परमे श्वराची प्राथर्ना करून तो म्हणाला. 3 “���������, मी तु झी मन:पूवर्क
से वा केली आहे हे लक्षात असू दे . तु झ्या दृष्टीने जे उिचत ते च मी केले .” ������ ��������
��� ����. 4 यशया मधला चौक ओलांडून शहराच्या बाहे र जाण्यापूवीर् पु न्हा त्यास परमे श्वराचे
शब्द ऐकू आले . परमे श्वर म्हणाला, 5 “������ ���� ��� ��� ������ �������
���� �������� �������� ���.” ����� �������, “���� ������ �����
���� �������� ��� ������: तु झी प्राथर्ना मी ऐकली आहे आिण तु झे अश्रू पािहले
आहे त. ते व्हा मी तु ला बरे करतो, ितसर्या िदवशी तू परमे श्वराचे मं िदर चढून जाशील. 6 तु ला
मी आणखी पं धरा वषर् आयु ष्य िदले आहे . अश्शूरच्या राजाच्या हातून तु झी आिण या नगराची
मी सोडवणूक करीन. या नगराचे मी रक्षण करीन स्वत:साठी तसे च माझा से वक दावीद याला मी
िदले ल्या वचनासाठी मी हे करीन.” 7 मग यशया म्हणाला, “�������� ������ ���� ��
������ ������� ������ ����.” ������ ������� ��������� ������ ����
������������ ������� ������ ������ ��� ����. ते व्हा िहज्कीया बरा झाला.
8 िहज्कीया यशयाला म्हणाला, “������������� ������ ������ ��������� ����
���� ��� ������� ����� �� ����������� ����� ��� ���� ������� ����
��� ���� ���� ��?” 9 यशया म्हणाला, “���� ��� ��� ���. सावली दहा पावले पु ढे
जाऊ िकंवा मागे ये ऊ दे ? परमे श्वराने तु झ्या बाबतीत जे घडे ल असे कबूल केले आहे त्याची ही
खूण आहे .” 10 िहज्कीया म्हणाला, “����� ��� ����� ���� ���� ��������� ���.
ते व्हा तसे नको, ती दहा पावले मागे यावी.” 11 मग यशया सं देष्ट ाने परमे श्वराची प्राथर्ना केली
याप्रकारे परमे श्वराने आहाजाची सावली दहा पावले मागे घे तली. िजथून ती पु ढे गे ली होती ितथे च
ती पूवर्वत आली.
1

. 39:1-8
यावे ळी बलदानचा मु लगा बरोदख-बलदान हा बाबे लचा राजा होता. त्याने िहज्कीयाकडे
पत्रे आिण भे टवस्तू पाठवल्या. िहज्कीया आजारी असल्याचे त्याने ऐकले होते . 13 िहज्कीयाने
त्याच्याकडू न आले ल्या मनु ष्यांचे आगतस्वागत केले . त्यांना आपल्या घरातील सवर् मौल्यवान
वस्तू दाखवल्या. सोने , चांदी, मसाल्याचे पदाथर्, िकंमती अ रे , शस्त्रास्त्रे असा आपला सवर्
खिजना त्यांना दाखवला. आपल्या घरातील आिण राज्यातील कोणतीही गोष्ट त्याने त्यांना
दाखवायची िशल्लक ठे वली नाही. 14 ते व्हा यशया सं देष्टा राजाकडे ये ऊन म्हणाला, “��
��� ���? त्यांचे काय म्हणणे आहे ?” �������� �������, “�� ��� ��������
���������� ��������� ��� ����.” 15 यशयाने िवचारले , “������� �� ������
��� ��� ������?” ���������� ��������, “������� ����� ������. माझे
सगळे भांडार मी त्यां च्यापु ढे उघडे केले .” 16 ते व्हा यशया िहज्कीयाला म्हणाला, “���
����������� �� ����� ��. 17 तु झ्या घरातील सवर् चीजवस्तू आिण तु झ्या पूवर्जांनी
जमवले ले सवर् धन आ ा बाबे लला ने ण्यात ये ईल. ती वे ळ आता ये ऊन ठे पली आहे . काही म्हणता
काही मागे उरणार नाही. ही परमे श्वराची वाणी आहे . 18 बाबे लचे लोक तु झ्या मु लांना घे ऊन
जातील. ती मु ले बाबे लच्या राजवाड ात खोजे बनून राहतील.” 19 ते व्हा िहज्कीया यशयाला
12
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म्हणाला, “����������� ������ ������ ���.” �� ���� �������, “�����
������ ���������� ��� ������ ����� ��?”
2
. 32:32-33
शहराला पाणीपु रवठा करणारी तळी आिण कालवे यां च्यासकट िहज्कीयाने जी कामिगरी
बजावली ितची नोंद यहद
ू ाच्या राजांचा इितहास या पु स्तकात आहे . 21 िहज्कीया िनधन पावला
आिण त्याचा पूवर्जां शेजारी त्याचे दफन झाले . त्याचा मु लगा मनश्शे गादीवर आला.
20

21
2
. 33:1-20
मनश्शे राज्य करु लागला ते व्हा तो बारा वषार्च
ं ा होता. त्याने यरूशले मेवर पं चावन्न वष,
राज्य केले . त्याच्या आईचे नाव हे फसीबा. 2 परमे श्वराने जे करु नका म्हणून सां िगतले ते च त्याने
केले . इतर राष्ट् रे करत तसे अमं गळ आचरण मनश्शे ने केले (आिण इस्राएली आले त्यावे ळी
याच राष्ट् रांना परमे श्वराने ते थन
ू हुसकू न लावले होते .) 3 िहज्कीयाने नष्ट केले ली उं चस्थानावरील
पूजास्थळे मनश्शे ने पु न्हा बां धली, तसे च त्याने बआलदे वते साठी वे दी बां धली आिण इस्राएलचा
राजा अहाब याच्याप्रमाणे अशे रा दे वीचे स्तं भ उभारले . मनश्शे नक्षत्रांची ही पूजा करत
असे . 4 आिण ज्यािवषयी परमे श्वराने सां िगतले होते की, “�� ���� ��� ���������
�����,” ���� ������������� ���� �������� ������ ��������. 5 या खे रीज
परमे श्वराच्या मं िदराच्या दोन्ही चौकांत मनश्शे ने आकाशातील नक्षत्रांसाठी वे द्या बां धल्या.
6 आपल्या मु लाचाच बली दे ऊन मनश्शे ने त्यास वे दीवर जाळले . जादट
ू ोणा, मं तर् तं तर् , भूतवै द्य
यां च्यामाफर् त भिवष्य जाणून घ्यायचा मनश्शे ला नाद होता. परमे श्वराने जे जे गै र म्हणून सां िगतले
ते ते मनश्शे करत गे ला. त्याने परमे श्वराचा कोप झाला. 7 मनश्शे ने अशे राचा कोरीव पु तळा करून
तो मं िदरात ठे वला. या मं िदरािवषयी दावीद आिण दािवदाचा मु लगा शलमोन यांना परमे श्वर
म्हणाला होता, “����������� ���� �������, या नगरांमधून मी यरूशले मची िनवड
केली आहे . यरूशले ममधील मं िदरात मी माझे नाव कायमचे ठे वीन. 8 इस्राएल लोकांस या
भूमीतून बाहे र पडावे लागू नये याची मी दक्षता घे ईल. माझ्या सवर् आज्ञा तसे च मोशे ची िशकवण
त्यांनी तं तोतं त पाळली, तर त्यांची इथे च या भूमीत वस्ती राहील.” 9 पण लोकांनी परमे श्वराचे
ऐकले नाही. इस्राएल लोक इथे ये ण्यापूवीर् कनानमधील राष्ट् रांनी जी वाईट वतर्णक
ू केली
त्यापे क्षाही मनश्शे चे वतर्न िनं द्य होते . इस्राएल लोक या भूमीत आले ते व्हा त्या राष्ट् रांना
परमे श्वराने नष्ट केले होते . 10 ते व्हा परमे श्वराने आपल्या से वक सं देष्ट ांना हे सां गायला
सां िगतले , 11 “���������� ���� ������ ���� ������ ������ ������ ����
����. त्याच्या आधीच्या अमोर्यापे क्षाही याचे वागणे भयं कर आहे . त्याच्या त्या मूतीर्पु ढे त्याने
यहद
ू ालाही पाप करायला लावले आहे . 12 ते व्हा इस्राएलाचा परमे श्वर म्हणतो, ‘�������
��� ����� ����� �� ��� ��� ��������� ���� ����� �� �� ����� ������
����� ����. 13 शोमरोनचे मापनसूतर् आिण अहाबाच्या घराण्याचा ओळं बा मी यरूशले मेवर
धरीन. थाळी घासूनपु सून पालथी करून ठे वावी तशी मी यरूशले मची गत करीन. 14 मी आपल्या
वतनांतल्या रािहले ल्यांचा त्याग करून त्यांना त्यां च्या शत्रूच्या ताब्यात दे ईन. ते त्यांना
यु ध्दातील लु टीप्रमाणे व भक्षय असे होतील. 15 मी जे जे करु नका म्हणून बजावले ते ते त्यांनी
केले त्याचे हे फळ होय. यांचे पूवर्ज िमसरमधून बाहे र पडले , त्या िदवसापासूनच यांनी मला सं ताप
आणला आहे . 16 िशवाय मनश्शे ने अने क िनरपराध्यांची हत्या केली. सं पण
ू र् यरूशले म त्याने
रक्तलां िछत केले . यहद्य
ू ांना त्याने जी पापे करायला लावली ती वे गळीच. परमे श्वराने जे करु
नका म्हणून सां िगतले ते मनश्शे ने यहद
ू ाला करायला लावले .” 17 मनश्शे ची पापे आिण इतर कृत्ये
यहद
ू ाच्या राजांचा इितहास, या पु स्तकात िलिहले ली आहे त. 18 मनश्शे मरण पावला आिण त्याचे
1
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आपल्या पूवर्जां च्या शे जारी दफन झाले . आपल्या घराच्या बगीच्यात त्यास पु रले . या बागे चे नाव
“������� ���” �������� ���� ������ ����� ���� ����� ��� �����.
2

. 33:21-25

त्याने यरूशले मेवर दोन वष राज्य केले .
याच्या आईचे नाव मशु ल्ले मेथ ही यटबा ये थील हारुस याची मु लगी. 20 आपले विडल मनश्शे
यां च्याप्रमाणे च आमोनने ही परमे श्वराच्या दृष्टीने गै र कृत्ये केली. 21 तो आपल्या विडलांसारखाच
होता. विडलांनी ज्या दे वतांची पूजाअचार् केली त्यांचीच पूजा आमोनने ही आरं भली. 22 आपल्या
पूवर्जांचा परमे श्वर दे व याचा मागर् त्याने सोडला आिण परमे श्वराच्या इच्छे िवरुध्द वागला.
23 आमोनच्या से वकांनी त्याच्यािवरुध्द कट करून त्याच्या घरातच राजाला ठार केले . 24 आिण
ज्यांनी आमोनशी िफतु री केली, त्या से वकांना दे शातील लोकांनी िजवे मारले . मग आमोनचा मु लगा
योशीया याला लोकांनी राजा केले . 25 आमोनने जी इतर कृत्ये केली ती सवर् “���������
������� ������” �� �������� ����� ������� ����. 26 उज्जाच्या बागे त
आमोनचे दफन करण्यात आले . आमोनचा मु लगा योशीया राजा झाला.
19 आमोन राज्य करु लागला ते व्हा बावीस वषार्च
ं ा होता.
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1 योशीया राज्य करु लागला ते व्हा आठ वषार्च
ं ा होता.

त्याने यरूशले मामध्ये एकतीस वष राज्य
केले . याच्या आईचे नाव यदीदा. ती बसकाथमधील अदाया याची मु लगी. 2 योशीयाचे वतर्न
परमे श्वराच्या दृष्टीने नीट ते तो करीत असे . आपला पूवर्ज दावीद याच्याप्रमाणे तो चालला.
परमे श्वराच्या िशकवणु की प्रमाणे च वागला. दे वाला जसे पािहजे ते च त्याने केले . 3 मशु ल्लामचा
मु लगा असल्या याचा मु लगा शाफान िचटणीस, याला योशीया राजाने कारिकदीर्च्या अठराव्या
वषीर् परमे श्वराच्या मं िदरात पाठवले आिण सां िगतले . 4 “���� �� ������� ��������
��������� ��. द्वारपालांनी लोकांकडू न गोळा केले ले पै से या याजकाकडे जमा व्हायला हवे त.
हा परमे श्वराच्या मं िदरात जमा झाले ला पै सा आहे . 5 परमे श्वराच्या मं िदराच्या कामावर दे खेरख
करणार्यांना याजकांनी यातील पै से द्यावे त. मं िदराची दुरुस्ती करणार्या कारािगरांना दे ण्यासाठी
या पै शाचा िविनयोग व्हावा. 6 सु तार, गवं डी, पाथरवट यांना तसे च लाकू ड घे णे, िचरे घडवणे
यासाठी पै से द्यावे त. 7 पण त्यांना िदले ल्या पै शाचा िहशोब मागू नये कारण ही मं डळी िवश्वसनीय
आहे .” 8 महायाजक िचटणीस शाफान याला म्हणाला, “��� ������������� �������
�������������� ������ ������ ���.” �� �� ������ ���� ����������
������� ����. शाफानने ते वाचले . 9 शाफानने परत ये ऊन राजाला सवर् वतर्मान
सां िगतले . तो म्हणाला, “������ �������� ��������� ���� ���� ����� ����
�� ������������� ���������� ������ ������ ����������� �������
���� ���.” 10 पु ढे शाफान राजाला म्हणाला, “���� �������� ���� �� ��������
��� ����.” ������� �� ������ ����� ������. 11 िनयमशास्त्रातील वचने
ऐकू न राजाने अित दु:ख प्रदिशर्त करण्यासाठी आपली वस्त्रे फाडली. 12 मग राजाने याजक
िहल्कीया, शाफानचा मु लगा अहीकाम, िमखायाचा मु लगा अखबोर, शाफान िचटणीस आिण से वक
असाया यांना आज्ञा केली की, 13 “��� ���� ����������� ��� ����. मी, आपले
लोक आिण सवर् यहद
ू ा यां च्या वतीने त्यास या पु स्तकातील वचनां िवषयी िवचारा. परमे श्वराचा
आपल्यावर कोप झाला आहे . कारण आपल्या पूवं र्जांनी या पु स्तकातील वचनांचा भं ग केला आहे .
आपल्यासाठी िलहन
ू ठे वले ल्या सवर् गोष्टी त्यांनी आचरणात आणल्या नाहीत. 14 मग िहल्कीया
याजक, अहीकाम, अखबोर, शाफान, असाया हे सवर् हुल्दा या सं देष्ट् रीकडे गे ले. हरहसचा मु लगा
ितकवा याचा मु लगा शल्लूम याची ती पत्नी. शल्लूम याजकां च्या *कपड ांचे खाते सां भाळी, हुल्दा
*
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यरूशले मामध्ये दुसर्या भागात राहत होती. हे सवर्जण ितच्याकडे गे ले आिण ितच्याशी बोलले .”
15 ते व्हा हुल्दा त्यांना म्हणाली, इस्राएलचा दे व परमे श्वर म्हणतो: तु म्हास माझ्याकडे ज्याने
पाठवले त्यास सां गा, 16 “����������� ������ ��� ��, हा प्रदे श आिण ते थे राहणारे
लोक यां च्यावर आता मी अिरष्ट आणणार आहे . यहद
ू ाच्या राजाने त्या पु स्तकात वाचली तीच सं कटे
ये तील.” 17 यहद
ू ाच्या लोकांनी माझा त्याग केला. इतर दै वतांपुढे त्यांनी धूप जाळला. त्यांनी मला
सं ताप आणला, त्यांनी अने क मूतीर्ह
ं ी केल्या. म्हणून या प्रदे शावर माझा राग आहे . न िवझवता
ये णार्या अग्नीसारखा माझा सं ताप असे ल. 18 “������� ���� ������ ���� �������
����������� ��� ������� ������. योशीयाला हे सां गा: ‘���������� ���
����������� ���� �� �����. हा प्रदे श आिण ये थील लोक यां च्यािवषयी मी सां िगतले
ते ऐकले स. 19 तू मृ द ू मनाचा आहे स. या गोष्टी ऐकू न तु ला दु:ख झाले . यरूशले मेवर अिरष्ट
ये ईल असे मी म्हणालो ते व्हा शोकाने तू वस्त्रे फाडलीस आिण रडलास. म्हणून मीही तु झे ऐकले
आहे .” �� ����������� ���� ����. 20 “�� ���� ������ ���������� ���
���� ����. तु ला मरण ये ईल आिण तू सु खाने कबरीत पडशील. यरूशले मेवर ये णारे अिरष्ट
तु ला आपल्या डोळ्यांनी पाहावे लागणार नाही.” �� ���� ��������, अहीकाम, अखबोर,
शाफान, असाया यांनी हा सं देश राजाला सां िगतला.
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यहद
ू ा आिण यरूशले म ये थील सवर् विडलधार्यांना िनरोप पाठवून बोलावून
घे तले . 2 मग राजा परमे श्वराच्या मं िदरात गे ला. त्याच्या मागोमाग यहद
ू ा आिण यरूशले म ये थे
राहणारे लोकही गे ले. अगदी सामान्य मनु ष्यापासून याजक, सं देष्टे यां च्यासारख्या महत्वाच्या
व्यक्तीपयर्ंत झाडू न सवर्जण राजाच्या बरोबर गे ले. मग राजाने परमे श्वराच्या मं िदरात सापडले ले
कराराचे पु स्तक काढून त्यातील सवर् वचने सगळ्यांना ऐकू जातील अशी वाचली. 3 स्तं भाजवळ उभे
राहन
ू राजाने परमे श्वराशी करार केला. “������ ����������� ���� ����, करार, िनयम
पाळायचे कबूल केले .” �������� �������� ���� ������� ������� ������
������� ����. राजाने केले ल्या या कराराला पािठं बा दशिवर्ण्यासाठी सवर्जण उठू न उभे
रािहले . 4 मग बआलदै वत, अशे रा, नक्षत्रे यां च्या पूजेसाठी केले ली सवर् पात्रे परमे श्वराच्या
मं िदरातून बाहे र काढण्यात यावीत अशी आज्ञा राजाने िहल्कीया, इतर याजक आिण द्वारपाल
यांना िदली. मग त्याने ती यरूशले म बाहे रच्या िकद्रोनच्या शे तात जाळली व त्यांची राख बे थेल
ये थे ने ली. 5 यहद
ू ाच्या राजांनी याजक म्हणून जी माणसे िनवडली होती ती सामान्य माणसे
होती, आहरोन कुळातली नव्हती! हे भोंद ू याजक यहद
ू ाच्या सवर् नगरामध्ये तसे च यरूशले म
सभोवतीच्या गावांतन
ू उं चस्थानावरील पूजास्थळांपुढे सरार्स धूप जाळत होते . बआल, सूयर्, चं दर् ,
नक्षत्रे आिण आकाशातील इतर तारे यां च्यासाठी ते धूप जाळत. मग िहज्कीयाने या याजकां वर
बं दी घातली. 6 योशीयाने परमे श्वराच्या मं िदरातून अशे राचा स्तं भ काढून तो यरूशले मेबाहे र
िकद्रोन खोर्यात ने ऊन जाळू न टाकले . नं तर त्याने जळले ल्या भागाच्या तु कड ांची राख
केली. ती सामान्य लोकां च्या थडग्यां वर िवखरुन टाकली. 7 परमे श्वराच्या मं िदरातील पु रुष
वे श्यांची घरे योशीयाने उद्ध्वस्त केली. बायकाही या घरांचा वापर करत आिण अशे रा या
दे वते च्या सन्मानाथर् लहान तं बू आच्छादने तयार करत असत. 8 योशीयाने यहद
ू ा नगरातील
सवर् याजक आणले व िगबापासून बै र-शे ब्यापयर्ंत ज्या उं चस्थानात धूप जाळला होता ती भ्रष्ट
केली. दरवाजांची उं चस्थाने , जो नगराचा अिधकारी यहोशवा याच्या वे शींच्या प्रवे शाजवळ होती
ती त्याने मोडली. 9 तरी याजक परमे श्वराची वे दी जी यरूशले मेत होती तीच्याकडे चढून जात
नव्हते , पण आपल्या भावांमध्ये बे खमीर भाकरी खात होते . पण राजाने ही उं चस्थाने मोडली
1 राजा योशीया याने
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आिण याजकांना यरूशले मेला आणले . नगरािधकारी यहोशवा याच्या वे शीजवळची डावीकडील
उं चस्थाने ही योशीयाने उद्ध्वस्त केली. 10 िहन्नोमच्या मु लाचे खोरे यािठकाणी तोफेत हे एक
िठकाण होते . ते थे लोक मोलख या दै वताला आपल्या मु लांचा बली दे त आिण वे दीवर त्यांना
जाळत. योशीयाने हे स्थान पु न्हा वापरता ये ऊ नये असे भ्रष्ट करून टाकले . 11 पूवीर्च्या राजांनी
परमे श्वराच्या मं िदराच्या प्रवे शद्वाराशी एक रथ आिण काही घोडे ठे वले ले होते . नाथान-मे लेक या
अिधकार्याच्या खोलीजवळ ही जागा होती. हे घोडे आिण रथ सूथर् दै वतां च्या सन्मानाथर् यहद
ू ाच्या
12
राजाने िदले होते . योशीयाने हे घोडे ते थन
आहाजच्या
ू हलवले आिण रथ जाळू न टाकला.
इमारतीच्या गच्चीत पूवीर् यहद
ू ाच्या राजांनी वे द्या बां धल्या होत्या. परमे श्वराच्या मं िदराच्या
दोन्ही चौकातही मनश्शे ने वे द्या बां धल्या होत्या. योशीयाने या सवर् वे द्यांची मोडतोड करून
िकद्रोनच्या खोर्यात त्यांचे भग्नावशे ष टाकू न िदले . 13 यरूशले मजवळच्या िवध्वं सिगरी नावाच्या
पहाडावर इस्राएलाचा राजा शलमोनने काही उच्चस्थाने पूवीर् बां धली होती. पहाडाच्या ती
दिक्षणे ला होती. सीदोन्यांची अमं गळ दे वी अष्टारोथ, मवाब्यांची अमं गळ दै वत कमोश आिण
अम्मोन्यांची अमं गळ दे वता िमलकोम यां च्यासाठीही उच्चस्थाने त्याने बां धली होती. पण ही सवर्
स्थाने राजा योशीयाने भ्रष्ट केली. 14 त्याने सवर्च्या सवर् स्मृ तीस्तं भ आिण अशे राचे खांब यांची
पार मोडतोड केली आिण त्या िठकाणावर मृ त मनु ष्यां च्या अस्थी पसरुन टाकल्या. 15 नबाटचा
मु लगा यराबाम याने बां धले ली बे थेलमधली वे दी आिण उच्चस्थाने ही योशीयाने उध्वस्त केली.
या यराबामाने इस्राएलाला पाप करायला लावले होते . योशीयाने त्या बां धकामांची मोडतोड
करून त्याची अगदी माती केली. अशे रा स्तं भही त्याने जाळू न टाकला. 16 योशीयाने डोंगरावर
इकडे ितकडे पािहले ते व्हा त्यास काही कबरी िदसल्या. ते व्हा त्याने माणसे पाठवून त्यातील
हाडे आणली. ती हाडे त्याने वे दीवर जाळली आिण ते स्थान अपिवत्र केले . सं देष्ट ाने
जो परमे श्वराचा सं देश घोिषत केला होता त्याप्रमाणे च हे झाले . यराबाम वे दीजवळ उभा
असताना सं देष्ट ाने हे सां िगतले होते . पु न्हा पािहले ते व्हा योशीयाला सं देष्ट ाची कबर िदसली.
17 योशीयाने िवचारले , “�� ���� ������?” ������ ������� ������� �����
��������, “�� �������� ������� �������� ��������� ����. तू बे थेलच्या
वे दीची जी दशा करून टाकलीस त्याबद्दल त्याने फार पूवीर्च भािकत केले होते .” 18 ते व्हा योशीया
म्हणाला, “�� �������� ����� ���� ���, ते थील अस्थी हलवू नका.” �� �������
�������� ����� ���������� ������� �������������� �����������
���� ������. 19 शोमरोनच्या नगरामधील उच्चस्थानां वरील सवर् दै वते ही योशीयाने उद्ध्वस्त
केली. ही दै वते इस्राएलच्या राजांनी बां धली होती आिण त्यामु ळे परमे श्वराचा कोप झाला
होता. बे थेलमधील वे दीप्रमाणे च योशीयाने या दै वतांची गत करून टाकली. 20 शोमरोन मधील
उच्चस्थानां च्या सवर् याजकांना योशीयाने ठार केले . त्या वे दीवरच त्याने त्यांना मारले . वे दीवर
मनु ष्यांची हाडे जाळली. अशाप्रकारे सवर् पूजास्थळांची मोडतोड करून मग तो यरूशले मेला
परतला.
21 राजा योशीयाने सवर् लोकांस आज्ञा केली, “������ ������ ��� ���� ��������
������� �������� �������� �������� �� ����� ���.” 22 इस्राएलवर
न्यायाधीश राज्य करत होते ते व्हापासून लोकांनी वल्हांडण सण अशा पध्दतीने साजरा केला
नव्हता. यहद
ू ाच्या िकंवा इस्राएलच्या कोणत्याही राजाने त्यािनिम उत्सव केला नव्हता.
23 योशीयाचे राजा म्हणून अठरावे वषर् चालू असताना लोकांनी परमे श्वरास उद्दे शन
ू यरूशले मेत
वल्हांडण सण साजरा केला.

आिण यरूशले मामध्ये लोक पूजत असले ल्या मां ित्रक (भूतसं चारी) चे टकी, गृ हदे वता
आिण अने क अमं गळ गोष्टींचा नाश योशीयाने केला. परमे श्वराच्या मं िदरात याजक िहल्कीयाला
जे िनयमशास्त्राचे पु स्तक सापडले त्या बरहुकू म योशीयाने हे केले . 25 योशीयासारखा राजा
24 यहद
ू ा
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यापूवीर् झाला नव्हता. योशीया पूणर्पणे परमे श्वराचा उपासक बनला मोशे च्या कराराचे पालन
योशीयाइतक्या काटे कोरपणे कुठल्याच राजाने केले नव्हते . आिण त्यानं तरही तसा राजा झाला
नाही. 26 पण तरीही यहद
ू ावरील परमे श्वराचा राग ओसरला नाही. मनश्शे च्या वतर्नाबद्दल
अजूनही त्यास राग होता. 27 परमे श्वर म्हणाला, “�� ����������� �������� �����
���� ���������� ���� ������� �� ��������� ������. यरूशले मचाही मी
त्याग करीन. मीच ते नगर िनवडले हे खरे पण ते थील मं िदराची मी मोडतोड करीन. माझे नाव
राखणारी जागा असे याच स्थळाबद्दल मी म्हणत होतो.”
2

. 35:20-36:1
“��������� ������� ������ �� �������� ���������� ���
��������� ����� ���.” 29 योशीयाच्या कारिकदीर्त, िमसरचा राजा फारो-नखो याने
फरात नदीजवळ अश्शूरच्या राजावर स्वारी केली. ते व्हा योशीया फारो-नखोवर चाल करून
गे ला. पण मिगद्दो ये थे फारो-नखोने त्यास पािहले आिण ठार केले . 30 योशीयाच्या से वकांनी
त्याचा मृ तदे ह रथात घालून मिगद्दोहन
ू यरूशले मेला आणला. त्यास त्याच्या कबरीत पु रले . मग
दे शातील लोकांनी त्याचा मु लगा यहोआहाज याला अिभषे क केला आिण त्यास पु ढचा राजा केले .
28

2

. 36:1-4
ते व्हा ते वीस वषार्च
ं ा होता. त्याने यरूशले मेवर तीन मिहने राज्य केले . त्याच्या
आईचे नाव हमूटल िलब्नाच्या ियमर्या याची ती मु लगी. 32 यहोआहाज परमे श्वराच्या दृष्टीने गै र
वागला. त्याचे वतर्न आपल्या पूवर्जांसारखे च होते . 33 फारो-नखोने हमाथ दे शातील िरब्ला ये थे
यहोआहाजाला बे ड ा घातल्या. त्यामु ळे यहोआहाजाला यरूशले मामध्ये राज्य करता ये ईना.
फारो-नखोने यहद
ू ाकडू न एक हजार िकक्कार *चांदी आिण एक िकक्कार †सोने जबरदस्तीने वसूल
34
केले .
फारो-नखोने योशीयाचा मु लगा एल्याकीम याला राजा केले एल्याकीम गादीवर आला.
एल्याकीमचे नाव फारो-नखोने बदलून यहोयाकीम केले ; आिण यहोआहाजाला िमसरला ने ले.
यहोआहाज ते थे मरण पावला. 35 यहोयाकीमाने फारोला सोने चांदी िदले तरी फारो नखोयास
दे ण्यासाठी सामान्य लोकां वर कर बसवला. ते व्हा प्रत्ये काला आपल्या वाटचे थोडे सोने रुपे द्यावे
लागले . यहोयाकीमाने मग फारो नखोयास पै से िदले .
31 यहोआहाज

36 यहोयाकीम राजा झाला ते व्हा पं चवीस वषार्च
ं ा होता. त्याने यरूशले मेवर अकरा वष राज्य
केले . त्याच्या आईचे नाव जबूदा. ती रुमा ये थील पदाया याची मु लगी. 37 यहोयाकीमचे वतर्न
परमे श्वरास न पटणारे होते . आपल्या पूवर्जांपर् माणे च तो गै र वागला.

24

1

यहोयाकीमाच्या काळात बाबे लचा राजा नबु खद्नेस्सर यहद
ू ात आला. यहोयाकीमाने तीन
वष त्याचे मांडिलकत्व पत्करले आिण नं तर िफतूर होऊन त्याने बं ड केले . 2 यहोयाकीमिवरुध्द
परमे श्वराने खास्दी, अरामी, मवाबी आिण अम्मोनी लोकां च्या टोळ्या पाठवल्या. आपल्या
सं देष्ट ांकरवी परमे श्वराने जे घडे ल म्हणून सां िगतले होते आिण त्याप्रमाणे च घडत होते .
यहद
ू ाच्या सं हारासाठी या टोळ्या होत्या. 3 यहद
ू ा आपल्या नजरे समोरुन नाहीसा व्हावा म्हणून
परमे श्वराच्या आज्ञे ने हे झाले . मनश्शे ची पापे याला कारणीभूत होती. 4 मनश्शे ने अने क
िनरपराध्यांची हत्या केली. सारे यरूशले म त्यां च्या रक्ताने माखले . या पापांना परमे श्वराजवळ क्षमा
नव्हती. 5 यहोयाकीमाने बाकी जे काही केले त्याची नोंद “��������� ������� ������”
�� �������� ���. 6 यहोयाकीमाच्या मृ त्यूनंतर त्याचे आपल्या पूवर्जां शेजारी दफन झाले .
त्याचा मु लगा यहोयाखीन राज्य करु लागला. 7 िमसरच्या नदीपासून फरात नदीपयर्ंत, पूवीर्
*
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†
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िमसरच्या ताब्यात असले ला सगळा प्रदे श बाबे लाच्या राजाने बळकावल्यामु ळे िमसरचा राजा
िमसरदे श सोडू न आला नाही.
2

. 36:9-10
राजा झाला ते व्हा तो अठरा वषार्च
ं ा होता. त्याने यरूशले मेवर तीन मिहने राज्य
केले . याच्या आईचे नाव ने हष्ू टा. ती यरूशले मेच्या एलनाथानची मु लगी. 9 यहोयाखीनाने
आपल्या विडलांपर् माणे च परमे श्वराच्या दृष्टीने गै र वतर्न केले . 10 यावे ळी बाबे लचा राजा
नबु खद्नेस्सर याच्या कारभार्यांनी यरूशले म नगराला वे ढा िदला. 11 नं तर नबु खद्नेस्सर बाबे लचा
राजा या नगरात आला. 12 यहद
ू ाचा राजा यहोयाखीन बाबे लच्या या राजाच्या भे टीला आला.
यहोयाखीनाची आई, त्याचे कारभारी, विडलधारी मं डळी, सरदार हे ही लोक त्याच्याबरोबर होते .
ते व्हा बाबे लच्या राजाने यहोयाखीनाला आपल्या ताब्यात घे तले . नबु खद्नेस्सरच्या कारिकदीर्च्या
आठव्या वषीर् हे झाले . 13 यरूशले मेच्या परमे श्वराच्या मं िदरातली आिण राजवाड ातली सवर्
मौल्यवान चीजवस्तू नबु खद्नेस्सरने हस्तगत केली. इस्राएलाचा राजा शलमोनाने परमे श्वराच्या
मं िदरात ठे वले ली सवर् सु वणर्पात्रे त्याने मोडू न तोडू न टाकली. हे परमे श्वराच्या भािकताप्रमाणे च
झाले . 14 नबु खद्नेस्सरने यरूशले मेमधील सगळी विडलधारी मं डळी आिण धनवान लोक यांना कैद
केले . दहाहजार लोकांस त्याने कैद केले . कुशल कामगार आिण कारािगर यांनाही त्याने पकडले .
अगदी गरीबातला गरीब मनु ष्य वगळता कोणालाही मोकळे ठे वले नाही. 15 यहोयाखीनाला
नबु खद्नेस्सरने बाबे लला कैदी म्हणून ने ले. राजाची आई, िस्त्रया, से वक, आिण गावातील
प्रितिष्ठत लोक यांनाही यरूशले मेत त्याचे कैदी होते . 16 सात हजाराचे सै न्य, एक हजार
कुशल कामगार आिण कारागीर यांनाही त्याने ने ले. हे सवर् लोक यु ध्दात वाकबगार, तयार होते .
त्यांना राजाने बाबे लला कैदी म्हणून ने ले. 17 बाबे लाच्या राजाने म न्या याला राजा केले . हा
यहोयाखीनाचा काका. त्याचे नाव बदलून िसद्कीया असे ठे वले .
8 यहोयाखीन

18

िसद्कीया राज्य करु लागला ते व्हा एकवीस वषार्च
ं ा होता. त्याने यरूशले मेवर अकरा वष
राज्य केले . याच्या आईचे नाव हमूटल. ती िलब्ना शहरातील ियमर्या याची मु लगी. 19 िसद्कीया
यहोयाकीमाप्रमाणे च वतर्नाने वाईट होता. परमे श्वराच्या आज्ञे िवरुध्द तो वागला. 20 ते व्हा
परमे श्वराने सं तापाने यरूशले म आिण यहद
ू ा यांची हकालपट् टी केली. नं तर िसद्कीयाने बाबे लाच्या
राज्यािवरूद्ध बं डखोरी केली.

25
2
. 36:15-21;
. 52:4-30
िसद्कीयाने बाबे लाच्या राजािवरुध्द बं ड केले आिण त्याच्या आज्ञा पाळण्याचे त्याने
नाकारले . त्यामु ळे बाबे लचा राजा नबु खद्नेस्सर आपल्या सै न्यासह यरूशले मेवर चाल करून गे ला.
िसद्कीयाच्या कारिकदीर्चे ते नववे वषर्, दहावा मिहना, दहावा िदवस होता. नबु खद्नेस्सरच्या
सै न्याने यरूशले मेला वे ढा दे ऊन लोकांचे ये णे जाणे रोखले . मग त्याने नगराभोवती कचर्याचे
अडसर िनमार्ण केले . 2 िसद्कीया राजाच्या कारिकदीर्चे अकरावे वषर् उजाडे पयर्ंत या नगराला वे ढा
चालू रािहला. 3 दुष्काळाने पिरिस्थती िबकट झाली होती. चौथ्या मिहन्याच्या नवव्या िदवसापयर्ंत
नगरातील सामान्य मनु ष्याची अन्नान्नदशा झाली. 4 मग नगराच्या तटाला एक िखं ड पाडण्यात
आली; दोन्ही तटां च्यामध्ये जी वे स राजाच्या बागे जवळ होती त्या वाटे ने सवर् योद्धे रातोरात
पळू न गे ले; नगरास खास्द्यांचा वे ढा पडलाच होता; इकडे राजाने अराबाचा रस्ता धरला. 5 खास्दी
सै न्याने राजाचा पाठलाग केला आिण त्यांना यरीहोजवळ गाठले . ते व्हा िसद्कीयाचे सै न्य त्यास
एकटा सोडू न पळू न गे ले. 6 बाबे ल दे शाच्या लोकांनी राजा िसद्कीयाला धरुन िरब्ला ये थे आपल्या
1
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राजाकडे ने ले. या लोकांनी िसद्कीयाला जबर शासन करण्याचे ठरवले . त्यांनी िसद्कीयाच्या
मु लांना त्याच्या नजरे समोर िजवे मारले . नं तर िसद्कीयाचे डोळे काढले आिण त्यास जे रबं द करून
बाबे लला ने ले.
7

8 बाबे लचा राजा नबु खद्नेस्सर याच्या कारिकदीर्च्या एकोिणसाव्या वषीर्, पाचव्या मिहन्यात
सातव्या िदवशी नबूजरदान यरूशले मेवर चाल करून आला. नबु जरदान हा राजाच्या उ म,
9 या नबु जरदानने परमे श्वराचे मं िदर, राजवाडा आिण
िनवडक सै न्याचा नायक होता.
यरूशले ममधील सवर् घरे जाळू न टाकली. मोठमोठे वाडे ही त्याने उद्ध्वस्त केले . 10 मग खास्दी
सै न्याने यरूशले मची तटबं दी पाडली. 11 नगरात अजून असले ले लोक बाबे लाच्या राज्याकडे
िफतून गे लेले लोक व उरले ले लोक यांना गारद्यांचा नायक नबूजरदानाने ताब्यात घे तले आिण
त्यां च्यापै की जे शरण यायला तयार होते त्यां च्यासह सवार्न
ं ा कैदी म्हणून ने ले. 12 अगदीच दिरद्री
लोकांस ते वढे त्याने ते थेच राहू िदले . द्राक्षमळे आिण शे तीची दे खभाल करण्यासाठी त्याने त्यांना
ितथे ठे वले . 13 परमे श्वराच्या मं िदरातील सवर् िपतळी पात्रांची खास्दी सै न्याने मोडतोड केली.
िपतळी खांब, ढकलगाड ा, मोठमोठी िपतळी घं गाळी यांची मोडतोड करून ते िपतळ त्यांनी
बाबे लला ने ले. 14 इतर पात्रे, फावडी, वाती कापण्याच्या का या, पळ्या, िपतळी थाळ्या ही
परमे श्वराच्या मं िदरातली सवर् उपकरणे ही त्यांनी घे तली. 15 अग्नीपात्रे, वाडगे , सोने -चांदीच्या
लोभापायी सोन्यारुप्याची भांडीही नबु जरदानने हस्तगत केली. 16 अशाप्रकारे , नबु जरदानने
बळकावले ल्या वस्तू दोन िपतळी स्तं भ. एक मोठे िपतळी घं गाळ परमे श्वराच्या मं िदरासाठी
शलमोनने करवून घे तले ल्या ढकलगाड ा, यांत इतके िपतळ होते की त्याचे वजन करणे शक्य
नव्हते . 17 प्रत्ये क स्तं भाची उं ची स ावीस फू ट त्यावरील कळस साडे चार फू ट उं चीचे ते ही
िपतळी असून त्यावर जाळीकाम आिण डािळं बाची नक्षी होती, दोन्ही स्तं भ अगदी सारखे च होते .
18 नबु जरदानने लोकांस मं िदरातून खाली ने ले व मु ख्य याजक सराया दुय्यम याजक सफन्या
आिण तीन द्वारपाल 19 आिण शहरातून एक सै न्यािधकारी अजूनही नगरात असले ले राजाचे पांच
सल्लागार सै न्यािधकार्याचा सिचव. हा जनगणना प्रमु ख असून सै िनकांची िनवड करत असे .
शहरात सापडले ली साठ माणसे ही त्याने घे तली. 20 बाबे लातील िरब्ला ये थे नबूजरदानाने या सवार्न
ं ा
राजासमोर हजर केले . 21 बाबे लाच्या राजाने त्या सवार्च
ं ी हमाथ दे शातील िरब्ला ये थे हत्या केली.
अशाप्रकारे यहद
ू ी यांना आपल्या भूमीतून बं दीवान म्हणून जावे लागले .

. 40:5-41:18
बाबे लचा राजा नबु खद्नेस्सरने काही लोकांस यहद
ू ातच राहू िदले . त्यामध्ये एकजण
होता त्याचे नाव गदल्या. हा अहीकामचा मु लगा आिण अहीकाम शाफानचा. या गदल्याला
नबु खद्नेस्सरने यहद
ू ा प्रांतावर अिधकारी म्हणून ने मले . 23 नथन्याचा मु लगा इश्माएल, कारे हाचा
मु लगा यहोहानान आिण नटोफाथी तन्हुमे थाचा मु लगा सराया व माकाथीचा मु लगा याजन्या हे
सै न्यातील सरदार होते . त्यांनी बाबे लाच्या राजाने गदल्याला अिधकारी केल्याचे ऐकले म्हणून ते
त्यास भे टायला िमस्पा ये थे आले . 24 गदल्याने त्या सवार्न
ं ा शपथ िदली आिण तो त्यांना म्हणाला,
“������ ������������ �� ����� ���. या दे शातच राहन
ू बाबे लाच्या राजाची से वा
करा, म्हणजे तु मचे भले होईल.” 25 अलीशामचा मु लगा नथन्या याचा मु लगा इश्माएल हा
राजसं तानांपैकी होता. त्याने आणखी दहाजणांसमवे त सातव्या मिहन्यात गदल्यावर हल्ला केला
आिण सवर् यहद
ू ी तसे च खास्दी यांना िमस्पा ये थे ठार केले . 26 मग सवर् सै न्यािधकारी आिण लोक
िमसरला पळू न गे ले. खास्दी लोकां च्या धास्तीने किनष्ठ पदावर असले ल्यापासून श्रेष्ठ पदावर
असले ल्यांपयर्ंत सवर् पळाले .
22

2 राजे 25:27

474
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. 52:31-34
अबील मरोदख हा बाबे लचा राजा झाला. त्याने यहद
ू
ू ाचा राजा यहोयाखीन याची कैदे तन
सु टका केली. यहोयाखीनाला तोपयर्ंत तु रुं गात पडू न सदतीस वष झाली होती. अबील मरोदखने
स े वर आल्यावर बाराव्या मिहन्याच्या स ािवसाव्या िदवशी हे सु टकेचे काम केले . 28 त्याच्याशी
त्याने चां गले बोलून बाबे लात जे राजे त्याच्या बं दीत होते त्याने त्यां च्याहन
ू त्यास दरबारात
29
उच्चासन िदले .
अबील मरोदखने त्यास तु रुं गातले कपडे बदलायला लावले . पु ढे आयु ष्यभर
यहोयाखीन अबील मरोदखच्या शे जारी मे जावर बसून जे वत असे . 30 अबील मरोदख राजाने त्यास
पु ढे त्याच्या आयु ष्यभर रोज जे वण िदले .
27 पु ढे
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The First Book of the

Chronicles
1 इितहास

1 इितहासामधील पु स्तके िवशे षत: आपल्या ले खकांचे नाव दे त नाहीत, तर यहद
ू ी परं परे ने
एज्राला ले खक म्हणून श्रेय िदले आहे . 1 इितहासाची सु रुवात इस्त्राएल लोकां च्या कुटु ं बांची
यादीपासून आहे . मग इस्त्राएल नावाच्या राष्ट् रावर दािवदाच्या शासनाच्या वृ ानु सार हे पु स्तक
पु ढे चालू आहे , हे पु स्तक राजा दािवदाच्या कथे च्या जवळ आहे जी जु न्या करारातील एक महान
आकृती आहे . प्राचीन इस्त्राएलचा राजकीय आिण धािमर्क इितहास या व्यापक दृिष्टकोणातून
ये तो.
साधारण इ. पू. 450 - 400.
इस्त्राएल लोक बाबे ल दे शामध्ये परतल्यावर हे स्पष्ट होते . 1 इितहास 3:19-24 यादीमध्ये
जरुब्बाबे लच्या नं तर सहाव्या िपढीत दािवदची वं शावळ सु रू आहे .
प्राचीन यहद
ू ी लोक आिण पिवत्र शास्त्राचे नं तरचे वाचक.
1 इितहासाची पु स्तके हद्दपार झाल्यानं तर दे वाची आराधना कशी करायची हे समजून घे ण्यासाठी
जे इस्त्राएलात परत आले त्यां च्यासाठी हे पु स्तक िलिहण्यात आले . हा इितहास दिक्षणे कडील
राज्य, यहद
ू ा, बन्यामीन आिण ले वी यांचे वं श यां च्यावर केंिद्रत आहे . या जमाती दे वाला अिधक
िवश्वासू असल्याचे भासले होते . दािवदाचे घर िकंवा राज्य सदासवर्काळ स्थािपत करण्यासाठी
दे वाने आपला करार दािवदाशी केला. पृ थ्वीवरील राजे करू शकत नाही यासाठी दावीद आिण
शलमोन यां च्याद्वारे दे वाने आपले मं िदर बां धले िजथे लोक आराधना करायला ये ऊ शकतील.
शलमोनाच्या मं िदराचा बाबे लच्या शत्रूंकडू न नाश करण्यात आला.
इस्त्राएलचा आध्याित्मक इितहास
रूपरे षा
1. वं शावळ — 1:1-9:44
2. शौलाचा मृ त्यू — 10:1-14
3. दािवदाचा अिभषे क आिण राजवट — 11:1-29:30
. 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26;
3:34-38
आदाम, शे थ, अनोश, 2 केनान, महलले ल, यारे द, 3 हनोख, मथु शलह, लामे ख, 4 नोहा, शे म,
हाम आिण याफेथ.
1

5 याफेथाचे पु त्रः गोमर, मागोग, माद्य, यावान, तु बाल, मे शेख, तीरास 6 गोमरचे पु त्र
आष्कनाज, रीफाथ, तोगामार् 7 यावानाचे पु त्र अलीशा, ताशीर्श, िक ीम, दोदानीम.
8 हामाचे पु त्र कू श, िमस्राईम, पूट व कनान. 9 कू शचे पु त्र सबा, हवीला, सब्ता, रामा, साब्तका,
रामाचे पु त्र शबा आिण ददान. 10 कू शाने िनम्रोदाला जन्म िदला, जो पृ थ्वीवरचा पिहला जगजे ा
बनला.

1 इितहास 1:11
11 िमस्राईमने
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लूदीम, अनामीम, लहाबीम, नाप्तु हीम 12 पात्रुसीम, कास्लूहीम (ज्यां च्यापासून

पिलष्टी झाले ) व कफतोरीम यांना जन्म िदला.
13 आिण कनानाचा ज्ये ष्ठ पु त्र सीदोन व त्यानं तर हे थ, 14 यबूसी, अमोरी, िगगार्शी, 15 िहव्वी,
आकीर्, शीनी 16 अवार्दी, समारी, हमाथी हे होत.
17 एलाम, अश्शूर, अपर्क्षद, लूद आिण अराम, ऊस, हल
ू , गे तेर आिण मे शेख हे शे मचे पु त्र.
18 शे लहचा िपता अपर्क्षद आिण एबरचे िपता शे लह. 19 एबरला दोन पु त्र झाले . एकाचे नाव पे लेग
होते , कारण त्याच्या िदवसात पृ थ्वीची िवभागणी झाली. पे लेगच्या बं धच
ू े नाव यक्तान.
20 यक्तानने अलमोदाद, शे लेफ, हसमार्वेथ, ये रह, 21 हदोराम, ऊजाल, िदक्ला, 22 एबाल,
अबीमाएल, शबा, 23 ओफीर, हवीला, योबाब यांना जन्म िदला. हे सवर् यक्तानाचे पु त्र होते .
24 शे म, अपर्क्षद, शे लह,
अब्राहाम.

25

एबर, पे लेग, रऊ

26

सरुग, नाहोर, ते रह,

27

अब्राम म्हणजे च

. 25:12-16
इसहाक आिण इश्माएल ही अब्राहामचे पु त्र. 29 ही त्यांची नावे , इश्माएलचा प्रथम
जन्मले ला नबायोथ मग केदार, अदबील, िमबसाम, 30 िमश्मा, दुमा, मस्सा, हदद, ते मा 31 यतूर,
नापीश, केदमा. हे सवर् इश्माएलाचे पु त्र.
32 अब्राहामाची उपपत्नी कटू रा िहचे पु त्र िजम्रान, यक्षान, मदान, िमद्यान, इश्बाक, शूह यांना
जन्म िदला. यक्षानला शबा व ददान हे पु त्र झाले . 33 एफा, एफर, हनोख, अबीदा, एल्दा हे
िमद्यानचे पु त्र. या सवार्न
ं ा कटू राने जन्म िदला.
28

. 36:10-14
हा अब्राहामाचा पु त्र. एसाव आिण इस्राएल हे इसहाकाचे पु त्र.
35 एसावाचे पु त्र अलीपाज, रगु वे ल, यऊश, यालाम, कोरह. 36 अलीपाजचे पु त्र ते मान, ओमार,
सपी, गाताम, कनाज. याखे रीज अलीपाज आिण ितम्ना यांना अमाले क नावाचा पु त्र होता.
37 नहाथ, जे रह, शम्मा, िमज्जा हे रगु वे लाचे पु त्र होत.
38 लोटान, शोबाल, िसबोन, अना, दीशोन, एसर व दीशान हे से ईराचे पु त्र. 39 होरी आिण होमाम
हे लोटानाचे पु त्र. लोटानाला ितम्ना नावाची बहीणही होती. 40 आल्यान, मानहाथ, एबाल, शपी
आिण ओनाम हे शोबालचे पु त्र. अय्या आिण अना हे िसबोनचे पु त्र.
41 िदशोन हा अनाचा पु त्र आिण हम्रान, एश्बान, ियत्राण, करान हे दीशोनाचे पु त्र.
42 िबल्हान, जावान, याकान हे एसे राचे पु त्र. ऊस व अरान हे दीशानाचे पु त्र.
43 इस्राएलामध्ये या राजांनी राज्य केले त्याच्या िकतीतरी आधी अदोम ये थे हे राजे होते .
त्यांची नावे बौराचा पु त्र बे ला, बे लाच्या नगराचे नाव दीन्हाबा. 44 बे लाच्या िनधनानं तर जे रहचा
पु त्र योबाब राजा झाला. योबाब बस्रा ये थील होता. 45 योबाबाच्या िनधनानं तर त्याच्या जागी
हश
ू ाम राजा झाला. हा ते मानी दे शातील होता.
46 हश
ू ामच्या मृ त्यूनंतर बदादचा पु त्र हदाद याने राज्य केले . त्याने मवाबाच्या दे शात िमद्यानचा
पराभव केला. हदादच्या नगराचे नाव अवीत होते . 47 हदाद मरण पावल्यावर साम्ला राजा झाला.
हा मास्रेका ये थील होता. 48 साम्ला मरण पावल्यावर त्याच्या जागी शौल राज्यावर आला. हा
नदीवरल्या रहोबोथाचा होता.
49 शौल मरण पावल्यावर अकबोराचा पु त्र बाल-हानान राजा झाला. 50 बाल-हानान मरण
पावल्यावर हदाद राजा झाला. त्याच्या मु ख्य नगराचे नाव पाई असे होते . हदादच्या पत्नीचे नाव
महे टाबे ल. ही मात्रेद िहची कन्या. मात्रेद मे जाहाबची कन्या.
34 इसहाक

1 इितहास 1:51

477

1 इितहास 2:31

हदाद मरण पावल्यानं तर अदोमाचे सरदार ितम्ना, आल्वा, यते थ,
पीनोन, 53 कनाज, ते मान िमब्सार, 54 माग्दीएल, ईराम, हे अदोमाचे ने ते झाले .
51 पु ढे

52 अहलीबामा,

एला,

2
. 35:23-26; 46:8-25
इस्राएलाचे पु त्र असे , रऊबे न, िशमोन, ले वी, यहद
ू ा, इस्साखार, जबु लून, 2 दान, योसे फ,
बन्यामीन, नफताली, गाद व आशे र.
1 ही

4:18-22;

. 1:2-6;
3:31-33
पु त्र. बथ-शूवा या कनानी स्त्रीपासून त्यास झाली. यहद
ू ाचा
प्रथम जन्मले ला पु त्र एर हा परमे श्वराच्या दृष्टीने वाइट होता त्यामु ळे एरला त्याने मारुन
टाकले . 4 यहद
ू ाची सून तामार िहला पे रेस आिण जे रह हे पु त्र झाले . यहद
ू ाचे हे पाच पु त्र होते .
5 हे सर
् ोन आिण हामूल हे पे रेसचे पु त्र होते . 6 जे रहला पाच पु त्र होते . ते म्हणजे िजम्री,
एथान, हे मान, कल्कोल व दारा. 7 िजम्रीचा पु त्र कमीर्. कमीर्चा पु त्र आखार, त्याने दे वाच्या
समिपर्त वस्तूंिवषयी अपराध* केला आिण इस्राएलां वर सं कटे आणली. 8 एथानाचा पु त्र अजर्या
होता.
9 यरहमे ल, राम आिण कलु बाय हे हे सर
् ोनाचे पु त्र होते . 10 अम्मीनादाब हा रामचा पु त्र.
अम्मीनादाब हा नहशोनचा िपता. नहशोन हा यहद
ू ाच्या लोकांचा ने ता होता. 11 नहशोनचा पु त्र
12
सल्मा. बवाज हा सल्माचा पु त्र.
बवाज ओबे दाचा िपता झाला आिण ओबे द इशायाचा िपता
झाला.
13 इशायास ज्ये ष्ठ पु त्र अलीयाब, दुसरा अबीनादाब आिण ितसरा िशमा, 14 चौथा नथने ल,
पाचवा रद्दाय, 15 सहावा ओसे म, सातवा दावीद यांचा िपता झाला.
16 सरुवा आिण अबीगईल या त्यां च्या बिहणी अबीशय, यवाब आिण असाएल हे ितघे सरुवे चे
पु त्र होते . 17 अमासाची आई अबीगईल अमासाचे िपता ये थेर हे इश्माएली होते .
18 हे सर
् ोनचा पु त्र काले ब, यिरयोथाची कन्या अजूबा ही काले बची पत्नी. या दोघांना पु त्र
झाली ये शेर, शोबाब आिण अदोर्न हे अजूबाचे पु त्र. 19 अजूबा मे ल्यानं तर काले बने एफ् राथ
िहच्याशी लग्र केले . त्यांना पु त्र झाला. त्याचे नाव हरू . 20 हरू चा पु त्र उरी. ऊरीचा पु त्र
बसाले ल.
21 नं तर हे सर
् ोनाने , वयाच्या साठाव्या वषीर् माखीरच्या कन्ये शी लग्न केले . माखीर म्हणजे
िगलादाचा िपता त्याच्यापासून ितला सगूब झाला. 22 सगूबचा पु त्र याईर. याईराची िगलाद
प्रांतात ते वीस नगरे होती.
23 पण गशूर आिण अराम यांनी याईर व कनाथ यांची शहरे त्याचप्रमाणे आसपासची साठ
शहरे ही घे तली. ती सवर्, िगलादाचा िपता माखीर याच्या वं शजाची होती. 24 हे सर् ोन हा काले ब
एफ् राथ ये थे मृ त्यू पावल्यानं तर त्याची पत्नी अबीया िहच्या पोटी ितला तकोवाचा िपता अश्शूर
हा झाला.
25 यरहमे ल हा हे सर
् ोनचा प्रथम जन्मले ला पु त्र. राम, बु ना, ओरे न, ओसे म व अहीया ही
यरहमे लचे पु त्र होती. 26 यरहमे लला दुसरी पत्नी होती, ितचे नाव अटारा. ती ओनामाची आई
होती. 27 यरहमे लाचा प्रथम जन्मले ला पु त्र राम याचे पु त्र मास, यामीन आिण एकर हे होत.
28 शम्मय व यादा हे ओनामाचे पु त्र. नादाब आिण अबीशूर हे शम्मयचे पु त्र.
29 अबीशूराच्या पत्नीचे नाव अबीहाईल. त्यांना अहबान आिण मोलीद ही दोन पु त्र झाले .
30 सले द आिण अप्पईम हे नादाबचे पु त्र. यापै की सले द पु त्र न होताच मे ला. 31 अप्पईमचा पु त्र
3 एर, ओनान व शे ला, ही यहद
ू ाचे

*
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32 शम्मयचा

इशी. इशीचा पु त्र शे शान. शे शानचा पु त्र अहलय.
भाऊ यादा याला ये थेर आिण
योनाथान हे दोन पु त्र होते . ये थेर पु त्र न होताच मे ला. 33 पे लेथ आिण जाजा हे योनाथानाचे पु त्र,
ही यरहमे लची वं शावळ होती.
34 शे शानला पु त्र नव्हते , फक्त कन्या रत्ने होती. शे शानकडे िमसरचा एक नोकर होता. त्याचे
नाव यरहा. 35 शे शानने आपली कन्या आपला से वक यरहाला त्याची पत्नी म्हणून करून िदली.
ितच्या पोटी त्यास अ ाय झाला.
36 अ ाय नाथानाचा िपता झाला आिण नाथान जाबादाचा िपता झाला. 37 जाबाद एफलालचा
िपता झाला, एफलाल हा ओबे दचा िपता झाला. 38 ओबे द ये हच
ू ा िपता झाला, ये हू अजर्याचा
िपता झाला.
39 अजर्या हे लसचा िपता झाला. आिण हे लस एलासाचा िपता झाला. 40 एलास िसस्मायाचा
िपता झाला, िसस्माय शल्लूमचा िपता झाला. 41 शल्लूम यकम्याचा िपता झाला, यकम्या
अलीशामाचा िपता झाला.
42 यरहमे लाचा भाऊ काले ब याचे पु त्र. त्यापै की मे शा हा प्रथम जन्मले ला. मे शाचा पु त्र
जीफ. मारे शाचा पु त्र हे बर् ोन. 43 कोरह, तप्पूर, रे केम आिण शमा हे हे बर् ोनचे पु त्र. 44 शमाने
रहम याला जन्म िदला, रहमाचा पु त्र यकमर्. रे केमचा पु त्र शम्मय.
45 शम्मयचा पु त्र मावोन. मावोन हा बे थ-सूरचा िपता. 46 काले बला एफा नावाची उपपत्नी
होती. ितला हारान, मोसा, गाजे ज हे पु त्र झाले . हारान हा गाजे जचा िपता. 47 रे गे म, योथाम,
गे शान, पे लेट, एफा व शाफ हे यहदायचे पु त्र.
48 माका ही काले बची उपपत्नी िहला शे बेर आिण ितर्हना हे पु त्र झाली. 49 ितला मद्यानाचा
िपता शाफ आिण मखबे ना व िगबा यांचा िपता शवा हे ही ितला झाले . अखसा ही काले बची कन्या.
50 ही काले बची वं शावळ होती. एफ् राथे चा प्रथम जन्मले ला पु त्र हर
ू याचे पु त्र. िकयार्थयारीमाचा िपता शोबाल, 51 बे थले हेमचा िपता सल्मा आिण बे थ-गे देरचा िपता हारे फ.
52 िकयार्थ-यारीमचा िपता शोबाल याचे वं शज हारोवे , मनु होथमधील अध लोक, 53 आिण
िकयार्थ-यारीममधील घराणे ने इथ्री, पूथी, शु माथी आिण िमश्राई हे ती होत. त्यापै की
िमश्राईपासून सराथी आिण एष्टाबु ली हे झाले .
54 सल्माचे वं शज बे थले हेम व नटोफाथी, अटरोथ-बे थयवाब, अध मानहथकर आिण सारी लोक.
55 िशवाय ितराथी, िशमाथी, सु काथी ही याबे समध्ये राहणारी ले खकांची घराणी. हे नकलनवीस
म्हणजे रे खाब घराण्याचा मूळपु रुष हम्मथ याच्या वं शातली केनी लोक होते .

3
. 1:6
हे बर् ोनात दावीदाच्या पु त्रांचा जन्म ते हे होते .
अहीनवाम इज्रेलकरीण िहजपासून अम्नोन हा जे ष्ठ;
अबीगईल कमलकरीण िहचा पु त्र दानीएल हा दुसरा,
2 गश्शूरचा राजा तलमय याची मु लगी माका िहचा पु त्र अबशालोम हा ितसरा पु त्र,
हग्गीथचा पु त्र अदोनीया हा चौथा.
3 अबीटलचा पु त्र शफाट ा हा पाचवा.
दावीदाची पत्नी एग्ला िहचा इथ्रम हा सहावा.
4 दावीदाच्या या सहा पु त्रांचा जन्म हे बर
् ोन ये थे झाला. दावीदाने ते थे साडे सात वष राज्य
केले . यरूशले म ये थे त्याने ते हतीस वष राज्य केले . 5 अम्मीएलची कन्या बथशूवा िहच्यापासून
दािवदाला यरूशले म शहरात चार पु त्र झाले . िशमा, शोबाब, नाथान आिण शलमोन हे ितचे पु त्र.
6 इतर नऊ पु त्र;
1 आिण
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इभार, अलीशामा, एलीफले ट, नोगा, ने फेग, याफीय, अलीशामा, एल्यादा, एलीफले ट. 9 ही
दावीदाची मु ले होती, त्यामध्ये त्याच्या उपपत्नीपासून झाले ल्या पु त्रांचा नावाचा उल्ले ख
केले ला नाही. तामार ही त्यांची बिहण होती.
7

8

. 1:7-11
पु त्र रहाबाम होता.
रहबामाचा पु त्र अबीया होता.
अबीयाचा पु त्र आसा.
आसाचा पु त्र यहोशाफाट.
11 यहोशाफाटाचा पु त्र योराम.
योरामाचा पु त्र अहज्या होता.
अहज्याचा पु त्र योवाश होता.
12 योवाशाचा पु त्र अमस्या होता.
अमस्याचा पु त्र अजर्या होता.
अजर्याचा पु त्र योथाम होता.
13 योथामाचा पु त्र आहाज होता.
आहाजाचा पु त्र िहज्कीया,
िहज्कीयाचा पु त्र मनश्शे .
14 मनश्शे चा पु त्र आमोन होता,
आमोनचा पु त्र योशीया होता.
15 योशीयाचे पु त्र थोरला योहानान, दुसरा यहोयाकीम. ितसरा िसद्कीया, चौथा शल्लूम.
16 यहोयाकीमचे पु त्र यखन्या आिण त्याचा पु त्र िसद्कीया होता.
17 यखन्याला बािबलोनमध्ये कैद केल्यानं तर त्यास झाले ल्या मु लांची नावे शल्तीएल,
18 मल्कीराम, पदाया, शे नस्सर, यकम्या, होशामा व नदब्या.
19 पदायाचे पु त्र जरुब्बाबे ल, िशमी. जरुब्बाबे लचे पु त्र मशु ल्लाम आिण हनन्या. शलोमीथ ही
त्यांची बिहण होती. 20 जरुब्बाबे लाला आणखीही पाच पु त्र होती. हशूबा, ओहे ल, बरे ख्या, हसद्या,
यूशब-हे सेद ही ती होत. 21 पलट ा हा हनन्याचा पु त्र आिण पलट ाचा पु त्र यशया, यशयाचा
रफाया, रफायाचा अणार्न. अणार्नचा पु त्र ओबद्या. ओबद्याचा पु त्र शखन्या.
22 शखन्याचे वं शज शमाया, शमायाचे सहा पु त्र शमाया, हट् टूश, इगाल, बारीहा, िनरह्या आिण
शाफाट. 23 िनरह्या याला तीन पु त्र एल्योवे नय, िहज्कीया आिण अिज्रकाम. 24 एल्योवे नयला
सात पु त्र होते . त्यांची नावे होदव्या, एल्याशीब, पलाया, अक्कू ब, योहानान, दलाया, अनानी.
10 शलमोनाचा

4
1 यहद
ू ाच्या मु लांची नावे पे रेस, हे सर् ोन, कमीर्, हरू आिण शोबाल. 2 शोबालचा पु त्र राया त्याचा
पु त्र यहथ. यहथाचे पु त्र अहम
ू य आिण लहद. सराथी लोक म्हणजे या दोघांचे वं शज होत.
3 इज्रेल, इश्मा व इद्बाश ही एटामाची पु त्र. त्यां च्या बिहणीचे नाव हस्सले लपोनी होते .
4 पनु एलाचा पु त्र गदोर आिण एजे रचा पु त्र हश
ू ा ही हरू ची पु त्र. हरू हा एफ् राथाचा प्रथम
जन्मले ला पु त्र आिण बे थले हेमाचा बाप होता.
5 अश्शूरचा पु त्र तकोवा. तकोवाला दोन िस्त्रया होत्या. हे ला आिण नारा. 6 नाराला
अहुज्जाम, हे फेर, ते मनी आिण अहष्टारी हे पु त्र झाले . 7 से रथ, इसहार, एथ्रान हे हे लाचे पु त्र.
8 हक्कोसाने आनूब आिण सोबे बा यांना जन्म िदला. हारुमचा पु त्र अहरहे ल याच्या घराण्यांचे
कुळही कोसच होते .
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याबे स आपल्या भावांपेक्षा फार आदरणीय होता. त्याच्या आईने त्याचे नाव याबे स ठे वले .
ती म्हणाली, “���� ���������� ��� ����� ���������� ������.” 10 याबे साने
इस्राएलाच्या दे वाची प्राथर्ना केली. याबे स म्हणाला, “�� ����� ��� �������� �����.
माझ्या प्रदे शाच्या सीमा वाढिवशील. माझ्यावर सं कट ये ऊन मी दुःखीत होऊ नये म्हणून तु झा
हात माझ्यावर राहील तर िकती चां गले होईल.” ��� ������ ������ ������ �����
����.
11 शूहाचा भाऊ कलूब. कलूबचा पु त्र महीर. महीरचा पु त्र एष्टोन. 12 बे थ-राफा, पासे हा आिण
तिहन्ना ही एष्टोनचे पु त्र. तिहन्नाचा पु त्र ईर-नाहाश. हे रे खा ये थील लोक होत.
13 अथिनएल आिण सराया हे कनाजचे पु त्र. हथथ आिण म्योनोथाय हे अथिनएलाचा पु त्र.
14 म्योनोथायने अफ् राला जन्म िदला आिण सरायाने यवाबला जन्म िदला. यवाब हा गे -हराशीम
जे कुशल कारागीराचे मूळपु रुष होय. ते थील लोक कुशल कारागीर असल्यामु ळे त्यांनी हे नाव
घे तले . 15 यफुन्ने याचा पु त्र काले ब. काले बचे पु त्र म्हणजे इरु, एला आिण नाम. एलाचा पु त्र
कनाज. 16 जीफ, जीफा, तीर्या आिण असरे ल हे यहल्लले लाचे पु त्र.
17 एज्राचे पु त्र ये थेर व मरद, ये फेर व यालोन. मे रेदाची िमसरी पत्नीने िमयार्म, शम्माय आिण
एष्टमोवाचा िपता इश्बह यांना जन्म िदला. 18 त्याच्या यहद
ू ी पत्नीला गदोराचा िपता ये रेद,
सोखोचा िपता हे बेर आिण जानोहाचा िपता यकू थीएल हे झाले . हे िबथ्याचे पु त्र होते , फारोची
मु लगी िबथ्या िजच्याशी मे रेदाने लग्न केले होते .
19 होदीयाची पत्नी ही नहमाची बहीण होती. िहचे पु त्र गामीर् कईला आिण माकाथी एष्टमोवा
यांचे िपता होते . 20 अम्नोन, िरन्ना, बे न-हानान, ितलोन हे िशमोनाचे पु त्र. इशीचे पु त्र जोहे थ
आिण बे न-जोहे थ.
21 यहद
ू ाचा पु त्र शे ला याच्यापासून ले खाचा िपता एर, मारे शाचा िपता लादा, आिण तलम
कापडाचे कसबाचे काम करणारे अश्बे च्या घराण्यातली ही कुळे झाली. 22 तसे च त्याच्यापासून
योकीम, कोजे बा ये थील लोक योवाश आिण मवाबीवर अिधकार चालवणारे साराफ व याशूबीले हेम हे जन्मले . फार जु न्या बातमीतून ही नोंद घे तली आहे . 23 शे लाचे वं शज हे कुंभार असून ते
ने ताईम आिण गदे रा ये थे राजाच्या चाकरीत होते .
9
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24 नमु वेल, यामीन, यिरब, जे रह, शौल हे

िशमोनाचे पु त्र. 25 शौलाचा पु त्र शल्लूम. शल्लूमचा
पु त्र िमबसाम. िमबसामचा पु त्र िमश्मा. 26 िमश्माचा पु त्र हम्मूएल. हम्मूएलचा पु त्र जक्कू र.
जक्कू रचा पु त्र िशमी.
27 िशमीला सोळा मु ले आिण सहा मु ली होत्या. पण िशमीच्या भावांना फारशी पु त्र बाळे
झाली नाहीत. यहद
ू ातील घराण्यांपर् माणे त्यांचे घराणे वाढले नाही. 28 िशमीच्या वं शजातील
लोक बै र-शे बा, मोलादा व हसर-शु वाल.
29 िबल्हा, असे म, तोलाद, 30 बथु वेल, हमार् िसकलाग, 31 बे थ-मकार्-बोथ, हसर-सु सीम, बे थ-िबरी
व शाराइम ये थे राहत होते . दावीदाच्या कारकीदीर्पयर्ंत ही त्यांची नगरे होती.
32 त्यांचे गां व एटाम, अईन, िरम्मोन, तोखे न आिण आशान अशी या पाच नगरांची नावे .
33 बालापयर्ंत त्याच नगरां च्या आसपासच्या खे ड ापाड ां मधूनही ते राहत होते . आपल्या
वं शावळींची नोंदही त्यांनीच ठे वली.
34 त्यां च्या घराण्यातील विडलाची नां वे मे शोबाब, यम्ले क, अमस्याचा पु त्र योशा, 35 योएल,
ये हू हा योिशब्याचा पु त्र, सरायाचा पु त्र योिशब्या, अिसएलचा पु त्र सराया, 36 एल्योवे नाय,
याकोबा, यशोहाया, असाया, अदीएल, यशीिमएल, बनाया, 37 जीजा हा िशफीचा पु त्र. िशफी
हा अल्लोनचा पु त्र, अल्लोन यदायाचा पु त्र, यदाया िशम्रीचा पु त्र, आिण िशम्री शमायाचा
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पु त्र.
नावे ये थे दाखल केली आहे त ते सवर् आपआपल्या कुळांचे प्रमु ख होते . त्यां च्या
घराण्याची झपाटयाने वाढ झाली.
39 ते खोर्याच्या पूवला गदोरच्या सीमे बाहे रही जाऊन पोहोंचले . आपल्या कळपांना चरायला
गायराने हवे म्हणून जिमनीच्या शोधात ते गे ले. 40 त्यांना िवपु ल व चां गली गायराने िमळाली. तो
दे श मोठा असून शांत व स्वस्थ होता. हामाचे वं शज पूवीर् या भागात राहत असत. 41 िहज्कीया
यहद
ू ाचा राजा होता त्यावे ळची ते लोक गदोरपयर्ंत आले आिण हामच्या लोकां शी त्यांनी लढाई
केली. हामच्या लोकां च्या राहुट ा त्यांनी उद्ध्वस्त केल्या. ते थे राहणार्या मूनी लोकांसही त्यांनी
ठार केले . आजही या भागात मूनी नावाचे लोक आढळत नाहीत. ते व्हा या लोकांनी ते थे वस्ती
केली. में ढरांसाठी गायराने असल्याने ते ते थे रािहले .
42 िशमोनाच्या घराण्यातील पाचशे माणसे से ईर डोंगरावर त्याच्या ने त्याबरोबर गे ली. इशीचे
पु त्र पलट ा, िनरह्या, रफाया आिण उिज्जये ल हे होते . 43 काही अमाले की लोकांचा त्यातूनही
िनभाव लागला ते ते वढे अजून आहे त. त्यांना िशमोन्यांनी ठार केले . ते व्हापासून से ईरमध्ये
अजूनही िशमोनी लोक राहत आहे त.
38 ज्यांची
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रऊबे न इस्राएलाचा थोरला पु त्र होता. पण त्याने आपल्या िपत्यांचे अं थरूण अशु द्ध केले
म्हणून त्याच्या जे ष्ठपणाचे अिधकार योसे फाच्या पु त्रांना िदले . म्हणून थोरला पु त्र म्हणून त्याची
नोंद नाही. 2 यहद
ू ा आपल्या भावांपेक्षा पराक् रमी होता आिण पु ढारीपण त्याच्यापासून आले . पण
ज्ये ष्ठपणाचे अिधकार योसे फाला िमळाले होते . 3 इस्राएलाचा थोरला पु त्र रऊबे न याचे पु त्र
हनोख, पल्लू, हे सर् ोन आिण कमीर्.
4 योएलाचे वं शज हे होते :
योएलाचा पु त्र शमाया होता.
शमायाचा पु त्र गोग होता.
गोगचा पु त्र िशमी होता.
5 िशमीचा पु त्र मीखा होता.
मीखाचा पु त्र राया होता.
रायाचा पु त्र बाल होता.
6 बालाचा पु त्र बै रा होता.
अश्शूरचा राजा ितल्गथ-िपल्ने सर याने कैद केले . बै रा रऊबे न वं शाचा ने ता होता.
7 योएलाचे भाऊ आिण त्यांची घराणी यांची नोंद वं शावळींच्या नोंदीवरुनच ये थे केली आहे .
ईये ल मु ख्य, जखर्या, 8 योएलाचा पु त्र शमा याचा पु त्र आजाज याचा पु त्र बे ला. नबो आिण
बाल-मौन पासून ते अरोएर पयर्ंत राहत होते . 9 फरात नदीच्या जवळ अगदी पूवला वाळवं टाच्या
कडे पयर्ंत त्यांनी वस्ती केली होती. कारण िगलाद प्रांतात त्यां च्या गु रे ढोरांची फार वाढ झाली
होती.
10 शौलाच्या कारकीदीर्त बे लाच्या लोकांनी हगारी लोकां शी लढाई करून त्यांचा पराभव केला.
ते िगलादाच्या पूवकडील सवर् दे शात त्यां च्याच तं बत
ू रािहले .
1

त्यां च्या जवळच गाद घराण्यातील लोक बाशान प्रांतात सले खा ये थपयर्ंत राहत होते .
योएल हा बाशानाला मु ख्यनायक होता. दुसरा शाफाम. मग यानय व शाफाट. 13 त्यां च्या
िपत्याच्या घराण्यातले त्यांचे नातलग मीखाएल, मशु ल्लाम, शबा, योरय, याकान, जीया आिण
एबर हे सात. 14 हे अबीहाईलचे वं शज.
11

12
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अबीहाईल हरू ीचा पु त्र.
हरू ी यारोहाचा पु त्र आिण
यारोहा िगलादाचा.
िगलाद मीखाएलचा.
मीखाएल यशीशा याचा पु त्र.
यशीशाया यहदोचा पु त्र.
यहदो बूजाचा पु त्र.
15 अही हा अब्दीएलचा पु त्र. अब्दीएल गूनीचा पु त्र. अही हा त्या घराण्याचा प्रमु ख.
16 ते िगलादात व बाशानाच्या गावात, शारोनच्या गायरानात आपल्या सीमात राहत होते .
17 यहद
ू ाचा राजा योथाम याच्या िदवसात आिण इस्राएलाचा राजा यराबाम यां च्या िदवसात या
सवार्च
ं ी मोजणी वं शावळ्यां वरून झाली होती.
18

मनश्शे च्या वं शातील अध लोक आिण रऊबे नी व गादी लोकांमधून ढाली, तलवारी,
धनु ष्यबाण चव्वे चाळीस हजार सातशे साठ सै िनक यु ध्द िशक्षण घे तले ले होते . 19 हगारी, यतूर,
नापीश, नोदाब या लोकां शी त्यांनी लढाया केल्या.
20 आिण ते त्यां च्याशी लढत असता त्यांना साहाय्य िमळाले ते व्हा हगारी व त्यां च्याबरोबरच्या
सवर् लोकांचाही त्यांनी पराभव केला. कारण त्यांनी लढाईच्या वे ळी दे वाला हाक मारली व त्यांनी
त्याच्यावर भरवं सा ठे वला होता म्हणून त्याने त्यांना प्रितसाद िदला. 21 त्यांनी त्यांची जनावरे
यासह, पन्नास हजार उं ट, दोन लाख पन्नास हजार में ढरे , दोन हजार गाढवे आिण एक लाख माणसे
िमळवले . 22 पु ष्कळ शत्रू मारले गे ले कारण दे व त्यां च्यासाठी लढला. त्यांना कैद करून ने ईपयर्ंत
ते ितथे च रािहले .
23 बाशानापासून बाल-हमोर्न, सनीर आिण हमोर्न डोंगर ये थपयर्ंत मनश्शे च्या अध्यार् वं शातील
लोकांनी वस्ती केली. ते थे त्यांची सं ख्या बरीच वाढली. 24 मनश्शे च्या घराण्याचे प्रमु ख, एफेर,
इशी, अलीएल, अज्रीएल, ियमर्या, होदव्या, यहदीएल, हे सवर् बलवान, धै यर्वान आिण प्रिसध्द
पु रुष, आपापल्या घराण्यांचे ते पु ढारी होते .
25 पण ते आपल्या पूवर्जां च्या दे वािवरुध्द अिवश्वासू रािहले . दे वाने त्यां च्यासमोरून ज्यांना
नष्ट केले होते त्या दे शाच्या लोकां च्या दे वामागे लागून त्यांनी व्यिभचार केला. 26 इस्राएलाच्या
दे वाने अश्शूरचा राजा पूल व ितल्गथ-िपल्ने सर याना इषला पे टवले . त्याने मनश्शे चा अधार्
वं श, रऊबे न आिण गाद घराण्यातील लोकांस कैद केले . त्यांना हलह, हाबोर, हारा आिण गोजान
नदीजवळ आणले . ते व्हापासून आजपयर्ंत ते ते थे राहत आहे त.
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गे षोर्न, कहाथ आिण मरारी हे ले वीचे पु त्र. 2 अम्राम, इसहार, हे बर् ोन आिण उिज्जये ल हे
कहाथाचे पु त्र. 3 अहरोन, मोशे , िमयार्म हे अम्रामचे पु त्र. नादाब, अबीह,ू एलाजार व इथामार हे
अहरोनाचे पु त्र.
4 एलाजाराचा पु त्र िफनहास, िफनहासचा अबीशूवा. 5 अबीशूवाचा पु त्र बु क्की. बु क्कीचा पु त्र
उज्जी. 6 उज्जीने जरह्या याला जन्म िदला आिण जरहयाने मरायोथला.
7 मरायोथ हा अमर्या याचा बाप. आिण अमर्या अहीटू बचा. 8 अहीटू बचा पु त्र सादोक.
सादोकाचा पु त्र अहीमास. 9 अहीमासचा पु त्र अजर्या. अजर्याचा पु त्र योहानान.
1

1 इितहास 6:10
10

483

1 इितहास 6:30

योहानानाचा, पु त्र अजर्या, शलमोनाने यरूशले मामध्ये मं िदर बां धले ते व्हा हा अजर्याच
याजक होता. 11 अजर्या याने अमर्या याला जन्म िदला. अमर्याने अहीटू बला. 12 अहीटू बचा
पु त्र सादोकाचा पु त्र शल्लूम.
13 शल्लूमचा पु त्र िहल्कीया. िहल्कीयाचा पु त्र अजर्या. 14 अजर्या म्हणजे सरायाचे
िपता. सरायाने यहोसादाकला जन्म िदला. 15 परमे श्वराने नबु खद्नेस्सराच्या हातून यहद
ू ा आिण
यरूशले म यांचा पाडाव केला ते व्हा यहोसादाक यु ध्दकैदी झाला.
16 गषोर्म, कहाथ आिण मरारी हे ले वीचे पु त्र. 17 िलब्नी आिण िशमी हे गषोर्मचे पु त्र.
18 अम्राम, इसहार, हे बर
् ोन, उिज्जये ल हे कहाथाचे पु त्र.
19 महली आिण मूशी हे मरारीचे पु त्र. ले वी कुळातील घराण्यांची ही नावे . िपत्याच्या
घराण्याप्रमाणे त्यांची वं शावळ िदले ली आहे . 20 गषोर्मचे वं शज असे , गषोर्मचा पु त्र िलब्नी.
िलब्नीचा पु त्र यहथ.
यहथया पु त्र िजम्मा.
21 िजम्माचा पु त्र यवाह.
यवाहाचा इद्दो.
इद्दोचा पु त्र जे रह.
जे रहचा यात्राय.
22 कहाथाचे वं शज असे ,
कहाथचा पु त्र अम्मीनादाब.
अम्मीनादाबचा कोरह.
कोरहचा पु त्र अस्सीर.
23 अस्सीरचा पु त्र एलकाना आिण एलकानाचा पु त्र एब्यासाफ. एब्यासाफचा पु त्र अस्सीर.
24 अस्सीरचा पु त्र तहथ,
तहथचा पु त्र उरीएल.
उरीएलचा उज्जीया.
उज्जीयाचा शौल.
25 अमासय आिण
अहीमोथ हे एलकानाचे पु त्र. 26 एलकानाचा पु त्र सोफय.
सोफयचा पु त्र नहथ.
27 नहथचा पु त्र अलीयाब.
अलीयाबाचा यरोहाम.
यरोहामाचा एलकाना.
एलकानाचा पु त्र शमु वेल.
28 थोरला योएल आिण दुसरा अबीया हे शमु वेलाचे पु त्र.
29 मरारीचे पु त्र,
मरारीचा पु त्र महली.
महलीचा िलब्नी.
िलब्नीचा पु त्र िशमी.
िशमीचा उज्जा.
30 उज्जाचा पु त्र िशमा
िशमाचा हग्गीया आिण
त्याचा असाया.
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कराराचा कोश तं बत
ू ठे वल्यावर दावीदाने परमे श्वराच्या घरात गायनासाठी काही जणांची
ने मणूक केली. 32 यरूशले मेत शलमोन परमे श्वराचे मं िदर बां धीपयर्ंत ते दशर्नमं डपाच्या
िनवासमं डपासमोर गायनपूवर्क से वा करीत व ते आपल्या कामावर क् रमानु सार हजर राहत.
33 गायनसे वा करणार्यांची नावे , कहाथ घराण्यातील वं शज,
हे मान हा गवई.
हा योएलाचा पु त्र.
योएल शमु वेलचा पु त्र.
34 शमु वेल एलकानाचा पु त्र.
एलकाना यरोहामाचा पु त्र.
यरोहाम अलीएलचा पु त्र. अलीएल तोहाचा पु त्र. 35 तोहा सूफाचा पु त्र. सूफ एलकानाचा पु त्र.
एलकाना महथचा पु त्र.
महथ अमासयाचा पु त्र.
36 अमासय एलकानाचा पु त्र.
एलकाना योएलाचा पु त्र.
योएल अजर्याचा पु त्र.
अजर्या सफन्याचा पु त्र.
37 सफन्या तहथचा पु त्र.
तहथ अस्सीरचा पु त्र.
अस्सीर एब्यासाफचा पु त्र.
एब्यासाफ कोरहचा पु त्र.
38 कोरह इसहारचा पु त्र.
इसहार कहाथचा पु त्र.
कहाथ ले वीचा आिण
ले वी इस्राएलाचा पु त्र.
39 आसाफ हे मानाचा नातलग होता.
हे मानच्या उजवीकडे आसाफ उभा राहन
ू से वा करीत असे .
आसाफ हा बरे ख्या याचा पु त्र.
बरे ख्या िशमाचा पु त्र.
40 िशमा मीखाएलचा पु त्र.
िमखाएल बासे या याचा पु त्र.
बासे या मल्कीया याचा पु त्र. 41 मल्कीया एथनीचा पु त्र,
एथनी जे रहचा पु त्र
जे रह हा अदाया याचा पु त्र.
42 अदाया एतानाचा पु त्र.
एथाना हा िजम्मा याचा पु त्र.
िजम्मा िशमीचा पु त्र.
43 िशमी यहथ याचा पु त्र.
यहथ हा गषोर्म याचा पु त्र.
गषोर्म ले वीचा पु त्र. 44 मरारीचे वं शज हे मान आिण आसाफ यांचे नातलग होते . गाताना त्यांचा
गट हे मानच्या डावीकडे उभा राहत असे . एथान हा िकशीचा पु त्र.
िकशी अब्दीचा पु त्र.
अब्दी मल्लूखचा पु त्र.
45 मल्लूख हशब्याचा पु त्र.
हशब्या अमस्याचा पु त्र.
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अमस्या हा िहल्कीया याचा पु त्र.
46 िहल्कीया अमसीचा पु त्र.
अमसी बानीचा पु त्र.
बानी शे मर पु त्र.
47 शे मेर महलीचा पु त्र.
महली मूशीचा पु त्र,
मूशी मरारीचा पु त्र मरारी हा ले वीचा पु त्र.
48 आिण त्यांचे भाऊ ले वी दे वाच्या घराच्या मं डपाच्या सवर् से वेस ने मले ले होते .
49 अहरोन व त्याचे पु त्र हे होमवे दीवर आिण धूपवे दीवर अपर्णे करीत असत. दे वाचा से वक
मोशे याने जे आज्ञािपले त्याप्रमाणे परमपिवत्रस्थानाच्या सवर् कामासाठी व इस्राएल लोकांकरता
प्रायिश्च करीत.
50 अहरोनाचे वं शज असे मोजले ,
अहरोनाचा पु त्र एलाजार.
एलाजाराचा पु त्र िफनहास.
िफनहासचा पु त्र अबीशूवा.
51 अबीशूवाचा पु त्र बु क्की. बु क्कीचा पु त्र उज्जी. उज्जीचा पु त्र जरह्या.
52 जरह्याचा पु त्र मरायोथ. मरायोथचा पु त्र अमर्या. अमर्याचा पु त्र अहीटू ब. 53 अहीटू बचा
पु त्र सादोक आिण सादोकाचा पु त्र अहीमास.

. 21:1-42
अहरोनाच्या वं शाला ने मन
ू िदले ले राहण्याचे स्थान खालीलप्रमाणे होते . कहाथ कुळाची
पिहली िचठ् ठी िनघाली. 55 यहद
ू ा दे शातील हे बर् ोन नगर आिण त्याच्या आसपासची कुरणे त्यांना
िमळाली. 56 त्यापु ढची जागा आिण हे बर् ोन नगराजवळची खे डी यफुन्ने चा पु त्र काले ब याला
िमळाली.
57 अहरोनाच्या वं शजांना हे बर
् ोन हे नगर िमळाले . हे बर् ोन हे आश्रयनगर होते . याखे रीज त्यांना
िलब्ना, य ीर, एष्टमोवा, 58 हीले न त्याच्या कुरणासह, दबीर त्याच्या कुरणासह.
59 आशान, यु ा, आिण बे थ-शे मेश ही नगरे त्यां च्या आसपासच्या कुरणासकट िमळाली.
60 बन्यामीनच्या वं शातील लोकांस िगबा, अल्ले मेथ, अनाथोथ ही नगरे त्यां च्या आसपासच्या
कुरणासकट िमळाली. कहाथाच्या वं शजांना ते रा नगरे िमळाली.
61 कहाथाच्या उरले ल्या काही वं शजांना िचठ् ठ ा टाकू न मनश्शे च्या अध्यार् वं शां तन
ू दहा नगरे
िमळाली. 62 गषोर्मच्या वं शजातील कुळांना ते रा नगरे िमळाली. ही त्यांना इस्साखार, आशे र,
नफताली आिण बाशान मधील काही मनश्शे या वं शां च्या घराण्यांकडू न िमळाली.
63 मरारीच्या वं शजां तील कुळांना बारा नगरे िमळाली. रऊबे नी, गाद आिण जबु लून यां च्या
घराण्यांतन
ू , िचठ् ठ ा टाकू न त्यांना ती िमळाली. 64 ही नगरे व भोवतालची जमीन इस्राएल
लोकांनी मग ले वींना िदली. 65 यहद
ू ा, िशमोन आिण बन्यामीन यां च्या घराण्यातून, िचठ् ठ ा टाकू न,
ले वी वं शजांना ती नगरे दे ण्यात आली.
66 एफ् राईमाच्या वं शजांनी काही नगरे कहाथाच्या वं शजांना िदली. ती ही िचठ् ठ ा टाकू न
ठरवण्यात आली. 67 एफ् राइमाच्या डोंगराळ प्रदे शातील आश्रयाची नगरे शखे म व त्याचे कुरण,
तसे च गे जेर व त्याचे कुरण, 68 यकमाम, बे थ-होरोन, 69 अयालोन आिण गथ-िरम्मोन ही नगरे
कुरणाच्या जिमनीसकट त्यांना िमळाली.
70 मनश्शे च्या अध्यार् वं शातून इस्राएलांनी आने र आिण िबलाम ही गावे कुरणासह कहाथाच्या
वं शाच्या लोकांस िदली.
54
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71 गषोर्मच्या वं शजांना बाशानातले

गोलान आिण अष्टारोथ हे त्यां च्या भोवतालच्या कुरणासह,
मनश्शे च्या अध्यार् वं शाकडू न िमळाले . 72 त्याखे रीज गषोर्मच्या वं शजांना केदे श, दाबरथ, रामोथ,
आने म ही नगरे भोवतालच्या कुरणासह इस्साखाराच्या वं शजांकडू न िमळाली. 73 रामोथ त्याच्या
कुरणासह आिण आने म त्याच्या कुरणासह.
74 माशाल, अब्दोन, हक
ू ोक, रहोब ही नगरे , कुरणासह, आशे र वं शातून गषोर्म कुटु ं बांना िमळाली.
75 हुकोक कुरणासह आिण रहोब कुरणासह िदली. 76 गालीलमधले केदे श, हम्मोन, िकयार्थाईम ही
कुरणासह नगरे नफतालीच्या वं शातून गषोर्म वं शाला िमळाली.
77 आता उरले ले ले वी म्हणजे मरारी लोक त्यांना योकनीम, कतार्, िरम्मोनो आिण ताबोर ही
नगरे जबु लूनच्या वं शाकडू न िमळाली. नगराभोवतीची जिमनही अथार्तच िमळाली. 78 यादने च्या
पलीकडे यरीहोजवळ, यादन नदीच्या पूवला रऊबे नी वं शाकडू न बे सेर कुरणासकट, यहसा
भोवतालच्या कुरणासकट, 79 कदे मोथ कुरणासकट आिण मे फाथ कुरणासकट िदली.
80 मरारी कुटु ं बांना गाद वं शाकडू न िगलाद ये थील रामोथ, महनाईम कुरणासकट; 81 हे शबोन,
याजे र ही नगरे दे खील आसपासच्या गायरानासकट िमळाली.

7
. 46:13
चार पु त्र होते . त्यांची नावे अशी, तोला, पु वा, याशूब आिण िशम्रोन. 2 उज्जी,
रफाया, यरीएल, यहमय, इबसाम आिण शमु वेल हे तोलाचे पु त्र. आपापल्या िपत्याच्या घराण्यात
प्रमु ख होते . ते आिण त्यांचे वं शज हे शूर लढवय्ये होते . त्यांची सं ख्या वाढून दावीदाच्या
िदवसापयर्ंत बावीस हजार सहाशें इतकी झाली. 3 इज्रह्या हा उज्जीचा पु त्र. मीखाएल. ओबद्या.
योएल आिण इश्शीया हे इज्रह्याचे पाच पु त्र. हे ही आपापल्या घराण्यांचे प्रमु ख पु रुष होते .
4 त्यां च्या घराण्यात छ ीस हजार सै िनक यु ध्दाला तयार होते असे त्यां च्या वं शावळ्यांनी
मोजले ले होते . कारण त्यां च्या िस्त्रया आिण पु त्र पु ष्कळ होते . 5 इस्साखाराच्या सवर् घराण्यांमध्ये
िमळू न सत्याऐंशीं हजार लढवय्ये वं शावळ्यांनी मोजले ले होते .
1 इस्साखारला

. 46:21
तीन पु त्र होते . बे ला, बे कर आिण यदीएल. 7 बे लाला पाच पु त्र होते . एस्बोन,
उज्जी, उिज्जये ल, यरीमोथ आिण ईरी हे ते पाच होत. ते आपापल्या घराण्यांचे प्रमु ख होते .
त्यां च्यात बावीस हजार चौतीस सै िनक होते .
8 जमीरा, योवाश, अिलये जर, एल्योवे नय, अम्री, यरे मोथ, अबीया, अनाथोथ व अले मेथ हे
बे केरचे पु त्र. 9 आपापल्या घराण्यांचे प्रमु ख कोण ते त्यां च्या वं शावळ्यांनी मोजले ले. वीस हजार
दोनशे सै िनक होते . 10 यदीएलचा पु त्र िबल्हान. िबल्हानचे पु त्र, यऊश, बन्यामीन, एहद
ू , कनाना,
जे थान, ताशीर्श व अहीशाहर.
11 यदीएलचे पु त्र हे त्यां च्या घराण्याचे प्रमु ख होते . त्यां च्याकडे सतरा हजार दोनशे सै िनक
यु ध्दाला तयार होते . 12 शु प्पीम आिण हुप्पीम हे ईरचे वं शज आिण अहे रचा पु त्र हुशीम.
6 बन्यामीनाला
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गूनी, ये सर आिण शल्लूम हे नफतालीचे पु त्र. हे सवर् िबल्हे चे वं शज.
14 मनश्शे चे पु त्र, अिस्रये ल हा त्याची अरामी उपपत्नीपासून झाला. माखीर म्हणजे िगलादाचा
िपता. 15 हुप्पीम आिण शु प्पीम या लोकांपैकी एका स्त्रीशी माखीरने लग्न केले . त्या बिहणीचे
नाव माका होते . मनश्शे च्या दुसर्या वं शजाचे नाव सलाफहाद होते . त्यास फक्त कन्याच होत्या.
13 यहिसएल,
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माखीरची पत्नी माका िहला पु त्र झाला. ितने त्याचे नाव पे रेस ठे वले . त्याच्या भावाचे नाव
शे रेश. शे रेशचे पु त्र ऊलाम आिण रे केम.
17 ऊलामचा पु त्र बदान. हे झाले िगलादाचे वं शज. िगलाद हा माखीरचा पु त्र. माखीर
मनश्शे चा पु त्र. 18 माखीरची बहीण हम्मोले खेथ िहला इशहोद, अबीये जेर आिण महला हे पु त्र
झाले . 19 अह्यान, शे खेम, िलखी आिण अनीयाम हे शमीदचे पु त्र.
16

20 एफ् राईमाची वं शावळ पु ढीलप्रमाणे ः
एफ् राईमाचा पु त्र शूथेलाह.
शु थेलहचा पु त्र बे रेद.
बे रेदाचा पु त्र तहथ.
तहथाचा पु त्र एलादा.
एलादाचा पु त्र तहथ.
21 तहथचा पु त्र जाबाद.
जाबादचा पु त्र शु थेलह.
गथ नगरात वाढले ल्या काही लोकांनी एजे र एलद यांना ठार मारले . कारण ते दोघे गथच्या लोकांची
गु रे ढोरे चोरण्यास गे ले होते . 22 एजे र आिण एलद हे एफ् राईमाचे पु त्र होते . एजे र आिण एलद
यां च्या िनधनाचा शोक त्याने बरे च िदवस केला. त्याच्या बां धवांनी त्याचे सां त्वन केले .
23 मग एफ् राईमाचा पत्नीशी सं बंध ये ऊन त्याची पत्नी गभर्वती रािहली आिण ितने एका
पु त्राला जन्म िदला. त्याने त्याचे नाव बरीया ठे वले . कारण त्याच्या घराण्यात शोकां ितका झाली
होती. 24 त्याची कन्या शे रा होती. िहने खालचे आिण वरचे बे थ-होरोन आिण उज्जन-शे रा ही
बां धली.
25 रे फह हा एफ् राईमाचा पु त्र.
रे फहचा पु त्र रे शे फ.
रे शे फचा पु त्र ते लह.
ते लहचा पु त्र तहन.
26 तहनचा पु त्र लादान.
लादानचा पु त्र अम्मीहद
ू .
आम्मीहद
ू चा अलीशामा. 27 त्याचा पु त्र नून आिण नूनचा पु त्र यहोशवा.
28 एफ् राईमाच्या वं शजांची वतने आिण गावे पु ढीलप्रमाणे त्या त्यािठकाणी ते राहत होते .
बे थेल व त्याच्या जवळपासची गावे . पूवला नारान, पिश्चमे स गे जेर आिण आसपासची खे डी,
शखे म आिण त्याच्या आसपासची खे डी अगदी सरळ अय्या व त्या भोवतालच्या प्रदे शापयर्ंत.
29 मनश्शे च्या सीमे ला लागून असले ली बे थ-शान, तानख, मिगद्दो, दोर ही नगरे व त्यां च्या
भोवतालचा प्रदे श एवढ ा भागात इस्राएलचा पु त्र योसे फ याचे वं शज राहत होते .
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इम्ना, इश्वा, इश्वी, बरीया हे आशे रचे पु त्र. त्यांची बहीण से राह. 31 हे बेर, मलकीएल, हे
बरीयाचे पु त्र. मालकीएलचा पु त्र िबजार्िवथ. 32 यफले ट, शोमर, होथाम हे पु त्र आिण शूवा ही
बहीण यां च्या हे बेर हा िपता होता.
33 पासख, िबह्माल, अश्वथ हे यफले टचे पु त्र. 34 अही, राहागा. यहब
ू ा व अराम हे शे मेराचे
पु त्र. 35 शे मेरचा भाऊ हे लेम. त्याचे पु त्र सोफह, इम्ना, शे लेश आिण आमाल.
36 सोफहचे पु त्र सूहा, हनफेर, शूवाल, बे री व इम्ना, 37 बे सेर, होद, शम्मा, िशलशा, इथ्रान,
बै रा. 38 यफुन्ने िपस्पा, अरा हे ये थेरचे पु त्र.
39 आरह, हिन्नएल व िरस्या हे उल्लाचे पु त्र. 40 हे सवर् आशे रचे वं शज. ते आपापल्या घराण्यांचे
प्रमु ख होते . त्यां च्या वं शावळ्यांनी मोजले ले असे ते सव्वीस हजार लढवय्ये पु रुष त्यां च्यात होते .
30
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हा बन्यामीनचा ज्ये ष्ठ पु त्र. आशबे ल हा दुसरा आिण अहरह हा ितसरा. 2 चौथा नोहा
व पाचवा राफा. 3 आिण बे लाचे पु त्र अद्दार, गे रा, अबीहद
ू , 4 अबीशूवा, नामान, अहोह, 5 गे रा,
शफू फान आिण हुराम हे बे लाचे पु त्र.
6 एहद
ू ाचे पु त्र िगबा ये थल्या िपतृ कुलाचे प्रमु ख होते . त्यास पाडाव करून मानाहथ ये थे ने ले.
7 नामान, अहीया व गे रा यांस त्याने कैदी करून ने ले. त्यास उज्जा व अिहहद
ू हे झाले .
8 शहरियमाने मवाबात आपल्या पत्नी हुशीम आिण बारा यांना घटस्फोट िदला. यानं तर त्यास
दुसर्या एका पत्नीपासून अपत्ये झाली. 9 त्याची पत्नी होदे श िहच्यापासून त्यास योबाब, िसब्या,
मे शा, मल्काम, 10 यऊस, शख्या, िममार् हे पु त्र झाले . ते आपल्या िपत्याच्या घराण्यांचे प्रमु ख
होते . 11 हुशीम पासून शहरियमाला अबीटू ब आिण एल्पाल हे पु त्र झाले .
12 एबर, िमशाम शमे द, बरीया आिण शमा हे एल्पालाचे पु त्र. शमे दने ओनो आिण लोद व त्या
आसपासची गावे वसवली. 13 बरीया आिण शमा हे अयालोनमधील घराण्यांचे प्रमु ख होते . त्यांनी
गथ ये थील रिहवाश्यांना हुसकावून लावले .
14 हे बरीयाचे पु त्र:
अह्यो, शाशक, यरे मोथ,
15 जबद्या. अराद, एदर,
16 मीखाएल, इश्पा, योहा हे बरीयाचे पु त्र.
17 जबद्या, मशु ल्लाम, िहज्की, हे बेर, 18 इश्मरय, इज्लीया, योबाब हे एल्पालचे पु त्र. 19 याकीम,
िजख्री, जब्दी, 20 एलीएनय, िसलथय, अलीएल, 21 अदाया, बराया, िशम्राथ हे िशमीचे पु त्र
22 इश्पान, एबर, अलीएल, 23 अब्दोन, िजख्री, हानान, 24 हनन्या, एलाम, अनथोथीया, 25 इफदया,
पनु एल हे शाशकचे पु त्र होत. 26 शम्शरय, शहर्या, अथल्या, 27 यारे श्या, एलीया, िजख्री हे
यरोहामाचे पु त्र. 28 हे सवर् आपापल्या घराण्यांचे प्रमु ख होते . ते यरूशले म ये थे राहत होते .
1 बे ला

29 िगबोनाचा

िपता यइएल. तो िगबोनामध्ये राहत होता. त्याची पत्नी माका. 30 त्याचा ज्ये ष्ठ
पु त्र अब्दोन. सूर, कीश, बाल, नादाब, 31 गदोर, अह्यो, जे खर आिण िमकलोथ ही इतर अपत्ये .
32 िशमा हा िमकलोथचा पु त्र. आपल्या यरूशले ममधील बां धवां च्या जवळच हे सवर् राहत
होते . 33 कीशचा िपता ने र. कीश शौलाचा िपता. आिण शौल योनाथान, मलकीशु वा, अबीनादाब,
एश्बाल यांचा िपता. 34 योनाथानाचा पु त्र मरीब्बाल. मरीब्बाल मीखाचा िपता.
35 पीथोन, मे लेख, तरे या आिण आहाज हे मीखाचे पु त्र. 36 यहोअद्दाचे वडील आहाज. यहोअद्दा
आले मेथ, अजमावे थ व िजम्री यांचा िपता होता. िजम्री हा मोसाचा िपता होता.
37 िबनाचा िपता मोसा. िबनाचा पु त्र राफा. राफाचा एलासा. एलासाचा आसे ल.
38 आसे लला सहा पु त्र होते . ते म्हणजे अज्रीकाम, बोखरु, इश्माएल, शार्या, ओबद्या, हान.
39 आसे लचा भाऊ एशे क. त्याचे पु त्र: ज्ये ष्ठ पु त्र ऊलाम, दुसरा यऊश आिण ितसरा अलीफले त.
40 ऊलामचे पु त्र शूर आिण उ म धनु धर्र होते . पु त्र, नातवं डे िमळू न िदडशें जण होते . हे सवर्
बन्यामीनाचे वं शज होते .

9
1 इस्राएलाच्या सवर् लोकांची नोंद वं शावळीप्रमाणे केले ली आहे . इस्राएलाच्या राजाच्या
पु स्तकात ती िलिहले ली आहे . त्यां च्या पापामु ळे यहद
ू ाच्या लोकांस बाबे ल ये थे कैद करून ने ण्यात
2
आले . त्यापै की जे सगळ्यात आधी आपल्या, नगरात ये ऊन रािहले ते म्हणजे इस्राएल लोक
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याजक, ले वी आिण मं िदरातील कामकरी वगर्. यरूशले मामध्ये राहणार्या यहद
ू ा, बन्यामीन,
एफ् राईम आिण मनश्शे घराण्यातील लोक राहत होते .
4 ऊथय हा अम्मीहद
ू चा पु त्र. अम्मीहद
ू हा अम्रीचा पु त्र. अम्री इम्रीचा पु त्र. इम्री
बानीचा पु त्र. बानी पे रेसच्या वं शजांपैकी. पे रेस हा यहद
ू ाचा पु त्र. 5 यरूशले मामध्ये राहणारे
िशलोनी लोक असे , ज्ये ष्ठ पु त्र असाया आिण त्याचे पु त्र. 6 यरूशले ममधील जे रह चे वं शज
म्हणजे यऊवे ल आिण त्याचे एकंदर सहाशे नव्वद भाऊबं द.
7 बन्यामीन घराण्यातील लोक: सल्लू हा मशु ल्लामचा पु त्र. मशु ल्लाम होदव्याचा पु त्र. होदवा
हस्सनु वाचा पु त्र. 8 इबनया हा यरोहामाचा पु त्र. एला उज्जीचा पु त्र. उज्जी िमख्रीचा पु त्र.
मशु ल्लाम शफाट ाचा पु त्र. शफाट ा रगु वे लचा पु त्र रगु वे ल इबनीया याचा पु त्र. 9 त्याचे
नाते वाइक वं शावळीच्या यादीत िलिहले ते एकंदर नऊशें छपन्न होते . हे सवर् आपापल्या घराण्यांचे
प्रमु ख होते .
10 यरूशले ममधील याजक यदया, यहोयारीब, याखीन, अजर्या. 11 अजर्या हा िहल्कीयाचा
पु त्र. िहल्कीया मशु ल्लामचा पु त्र. मशु ल्लाम सादोकाचा. सादोक मरायोथचा आिण मरायोथ
अहीटू बचा पु त्र. अहीटू ब हा दे वाच्या मं िदरावरील प्रमु ख अिधकारी होता.
12 यरोहामाचा पु त्र अदाया होता. यहोराम हा पशहर
ू चा पु त्र. पशहरू मल्कीयाचा, आिण
अदीएलचा पु त्र मसय. अदीएल यहजे राचा पु त्र, यहजे रा मशु ल्लामचा पु त्र, मशु ल्ले म
मिशल्ले मीथचा, मिशल्ले मीथ इम्मे राचा पु त्र. 13 असे एकंदर एक हजार सातशे साठ याजक
होते . ते आपापल्या घराण्यांचे मु ख्य होते . दे वाच्या मं िदरातील से वेच्या कामात फार प्रवीण
होते . 14 यरूशले ममधील ले वी घराण्यातले लोक हश्शूबचा पु त्र शमाया. हश्शूब अज्रीकामचा
पु त्र. अज्रीकाम हशब्याचा पु त्र. हशब्या हा मरारीच्या वं शातला. 15 याखे रीज बकू बकर, हे रेश,
गालाल आिण मतन्या हे ही यरूशले मामध्ये राहत होते . म न्या मीखाचा पु त्र. मीखा िजख्रीचा
पु त्र. िजख्री आसाफचा पु त्र. 16 ओबद्या शमाया याचा पु त्र. शमाया गालालचा पु त्र. गालाल
ू न
यदथ
ू चा पु त्र. याखे रीज आसा याचा पु त्र बरे ख्या हाही ते थे राहत होता. आसा एलकानाचा पु त्र.
हा नटोफाथी लोकां च्या जवळच्या छोट ा गावांमध्ये राहत होता.
17 यरूशले ममधील द्वाररक्षक शल्लूम, अक्कू ब, तल्मोन, अहीमान आिण त्यांचे नातलग.
शल्लूम हा त्यां च्यावरचा मु ख्य. 18 हे लोक आता राजाच्या पूवकडच्या प्रवे शद्वारापाशी उभे
असतात. हे ले वीच्या वं शातले होते . 19 शल्लूम हा कोरे याचा पु त्र. कोरे हा एब्यासाफचा
पु त्र. एब्यासाफ कोरहचा पु त्र. शल्लूम आिण त्याचे भाऊबं द हे द्वारपाल होते . ते कोरहाच्या
वं शातले होते . िनवासमं डपाच्या द्वाररक्षणाचे काम त्यां च्याकडे होते . आपल्या पूवर्जांपर् माणे च ते
परमे श्वराच्या छावणीवर कामदार असून व्दारपालाचे काम पार पाडत होते .
20 पूवीर् िफनहास द्वारपालाचा प्रमु ख होता. िफनहास हा एलाजाराचा पु त्र. परमे श्वर त्याच्या
बरोबर होता. 21 मशे लेम्या याचा पु त्र जखर्या “������������” �������� ����.
22 िनवासमं डपाचे रक्षण करणारे असे एकंदर दोनशे बारा िनवडक द्वाररक्षक होते . आपापल्या
गावां च्या वं शावळ्यांमध्ये त्यांची नावे िलिहले ली आहे त. त्यांचा िवश्वासूपणा पाहन
ू दावीद आिण
शमु वेल सं देष्टा यांनी त्यांची ने मणूक केली होती 23 परमे श्वराच्या मं िदराच्या, िनवासमं डपाच्या
प्रवे शद्वारां वर राखण करण्याची जबाबदारी या द्वारपालांची आिण त्यां च्या वं शजांची होती. 24 पूवर्,
पिश्चम, उ र, दिक्षण अशी चार िदशांना प्रवे शद्वारे होती.
25 आसपासच्या गावां मध्ये राहणारे द्वारपालांचे नाते वाईक वे ळोवे ळी त्यां च्या मदतीला ये त.
आले की सलग सात िदवस मदतीला राहत. 26 या सवर् द्वारपालांचे नायकत्व चार ले वी द्वारपालांकडे
होते . दे वाच्या मं िदरातील खोल्या आिण खिजना यांची जपणूक करण्याचे काम त्यांचे होते .
27 दे वाच्या मं िदरावर पहारा करण्यासाठी ते रात्रभर त्यासभोवती जागे राहत. दररोज सकाळी
मं िदराचे दरवाजे उघडण्याचे काम त्यां च्याकडे होते .
3
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28 त्यां च्यातले

काहीजण मं िदरात उपयोगात ये णार्या पात्रांची दे खभाल करत. ती पात्रे बाहे र
काढताना आिण पु न्हा आत ठे वताना ते ती मोजून ठे वत असत. 29 आिण त्यां च्यांतले काहीजण
सामानावर व पिवत्रस्थानाच्या सवर् पीठ, द्राक्षरस, ते ल, धूप, सु वािसक द्रव्य आिण साधनांची
काळजी घे ण्यास यावर ने मले ले होते .
30 याजकांचे काही पु त्र सु वािसक द्रव्याचे िमश्रण करण्याचे काम करत असत. 31 ले व्यातला
एक मि थ्या, जो शल्लूम कोरही याचा थोरला पु त्र होता. अपर्णाच्या भाकरी तयार करण्यार्यांचा
प्रमु ख होता. 32 कहाथीच्या वं शातील त्यांचे काही भाऊ, प्रत्ये क शब्बाथवारी समक्षते च्या भाकरी
तयार करण्यार्यांचे प्रमु ख होते . 33 ले व्यां च्या घराण्यांचे प्रमु ख गायक होते ते मं िदरातील खोल्यांत
राहत होते . कारण जे व्हा ते कामातून मोकळे होत असत, त्यांना रात्रंिदवस आपले ने मन
ू िदले ले
काम करावे लागत असे . 34 हे ले व्यां च्या घराण्यांतील प्रमु ख होते , जशी त्यांची वं शावळ्यांमध्ये
नोंद केली होती. ते यरूशले मात राहत होते .
35 िगबोनाचा िपता ईये ल िगबोनात राहत होते . त्याच्या पत्नीचे नाव माका होते . 36 ईये ल्याच्या
ज्ये ष्ठ पु त्राचे नाव अब्दोन. सूर, कीश, बाल, ने र आिण नादाब त्याची आणखी पु त्र, 37 गदोर,
अह्यो, जखर्या आिण िमकलोथ ही त्याचीच अपत्ये .
38 िमकलोथ िशमामाचा िपता होता. ते सुध्दा यरूशले मेमध्ये आपल्या भाऊबं दाजवळच राहत
होते .
39 ने र हा कीशाचा िपता होता.
कीश शौलाचा िपता होता.
शौल योनाथान, मलकीशु वा, अबीनादाब आिण एश्बालाचा िपता होता.
40 मरीब्बाल हा योनाथानाचा पु त्र.
मीखा हा मरीब्बालाचा पु त्र.
41 पीथोन, मे लेख आिण तरहे या हे मीखाचे पु त्र.
42 आहाज याराचा िपता होता.
यारा आले मेथ, अजमावे थ आिण िजम्री यांचा िपता होता.
िजम्रीन मोसाचा िपता होता.
43 मोसा िबनाचा िपता होता.
िबना रफायाचा िपता होता.
रफाया एलासाचा िपता होता.
एलासा आसे लाचा िपता होता.
44 आसे लाला सहा पु त्र झाले . त्यांची नावे अज्रीकाम, बोखरु, इश्माएल, शार्या, ओबद्या आिण
हानान. ही आसे लाची अपत्ये होती.

10
1
. 31:1-13
आिण पिलष्टी इस्राएलािवरूद्ध लढले . पिलष्ट ांपुढून प्रत्ये क इस्राएल मनु ष्याने पळ
काढला आिण िगलबोवात बरे च लोक मरून पडले . 2 पिलष्ट ांनी शौल आिण त्याचे पु त्र यांचा
पाठलाग चालूच ठे वला. त्यांना पकडले आिण ठार केले . योनाथान, अबीनादाब आिण मलकीशु वा
या त्याच्या पु त्रांना पिलष्ट ांनी मारले . 3 शौलािवरूद्ध त्यांनी घनघोर यु ध्द केले आिण ितरं दाजानी
त्यास गाठले . तो ितरं दाजामु ळे असह्य यातने त होता.
4 नं तर शौल आपल्या शस्त्रवाहकाला म्हणाला, “���� ����� ��� ��� ���� ���
������ ����� ����. नाहीतर हे बे सुंती ये ऊन माझ्याशी वाइट रीतीने वागतील.” ��
1
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������ ���������� ��� ������� ���� ���� ����, तो फार घाबरला होता. म्हणून
शौलाने स्वत:ची तलवार काढली आिण ितच्यावर तो पडला.
5 जे व्हा त्याच्या शस्त्रवाहकाने शौल मे ला हे पािहले , ते व्हा त्याचप्रमाणे त्याने ही तलवार
उपसून त्यावर पडला व मे ला. 6 अशाप्रकारे शौल आिण त्याचे तीन पु त्र व त्याच्या घरातील
सवर् सदस्यांना एकत्र मरण आले .
7 जे व्हा खोर्यात राहणार्या प्रत्ये क इस्राएल मनु ष्याने पािहले की, शौल व त्याचे पु त्र मरण
पावले आहे त आिण त्यांनी पळ काढला. ते व्हा त्यांनीही आपली नगरे सोडू न पळ काढला. नं तर
पिलष्टी आले आिण त्यामध्ये राहू लागले . 8 मग असे झाले की, दुसर्या िदवशी पिलष्टी मृ तां च्या
अं गावरील मौल्यवान चीजवस्तू लु टायला आले . ते व्हा िगलबोवा डोंगरावर त्यांना शौल आिण
त्याचे पु त्र यांचे मृ तदे ह सापडले .
9 त्यांनी त्याचे कपडे आिण त्याचे मस्तक व िचलखत काढून घे तले . ही बातमी आपल्या मूतीर्ना
ं
ू पाठवले . 10 त्यांनी त्याचे िचलखत
आिण लोकांस कळवायला त्यांनी पिलष्ट ां च्या दे शभर दत
आपल्या दे वाच्या मं िदरात आिण िशर दागोनाच्या मं िदरात टां गले .
11 पिलष्ट ांनी शौलाचे जे केले होते ते सवर् जे व्हा याबे श िगलाद नगरातील लोकांनी ऐकले .
12 ते व्हा त्यां च्यातील सवर् सै िनक शौल आिण त्याची अपत्ये यांचे मृ तदे ह आणायला िनघाली. ते
मृ तदे ह त्यांनी याबे श ये थे आणले . याबे श ये थे एका मोठ ा एला वृ क्षाखाली त्यांनी त्यां च्या अस्थी
पु रल्या आिण सात िदवस उपवास केला.
13 शौल परमे श्वराशी अिवश्वासू होता म्हणून त्यास मरण आले . त्याने परमे श्वराने िदले ल्या
सूचना यांचे पाळन केले नाही, परं तु भूतिवद्या प्रवीण िस्रकडे सल्ला िवचारण्यास गे ला. 14 त्याने
परमे श्वराकडू न मागर्दशर्न घे तले नाही. म्हणून परमे श्वराने त्यास मारले आिण इशायाचा पु त्र
दावीद याच्याकडे राज्य सोपवले .

11
2
. 5:1-3
मग सवर् इस्राएल लोक हे बर् ोन ये थे दावीदाकडे आले व ते त्यास म्हणाले , “���, आम्ही
तु झ्याच मांसाचे व हाडाचे आहोत. 2 मागील िदवसात, शौल जे व्हा आमच्यावर राजा होता, ते व्हा
लढाईत तू इस्राएलाचे ने तृत्व केले आहे स. परमे श्वर तु झा दे व तु ला म्हणाला, ‘�� ������
������� ������� ������� ����� ��� ������ ������� ������� �����
�����.” 3 असे इस्राएल लोकांचे सवर् वडील राजाकडे हे बर् ोन ये थे आले आिण दावीदाने
परमे श्वरासमोर त्यां च्याशी हे बर् ोनात करार केला. ते व्हा त्यांनी दावीदाला इस्राएलावर राजा
होण्यास अिभषे क केला. याप्रकारे शमु वेलाने सां िगतले ले परमे श्वराचे वचन खरे ठरले .
1

2
. 5:6-10
दावीद व सवर् इस्राएल लोक यरूशले म म्हणजे यबूस यािठकाणी गे ले. आता त्या दे शाचे
रिहवासी यबूसी लोक ते थे राहत होते . 5 यबूसचा रिहवासी दावीदाला म्हणाला, “�� ����
����� �����.” �� ����� �������� ������� ������ �����. हे च दावीदाचे नगर
आहे . 6 दावीद म्हणाला, “�� ���� ����� ������� ����� ����� ���� ��� ����
������� ����.” ������� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ������
����� ������� ������� ���.
7 मग दावीदाने िकल्ल्यातच आपला मु क्काम केला म्हणून त्याचे नाव दावीद नगर पडले . 8 त्याने
त्या नगराला चोहीकडू न म्हणजे िमल्लोपासून ते सभोवार मजबूत कोट बां धला. नगराचा रािहले ला
भाग यवाबाने मजबूत केला. 9 दावीद अिधकािधक महान होत गे ला कारण से नाधीश परमे श्वर
त्याच्याबरोबर होता.
4
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. 23:8-39
दावीदाजवळच्या पु ढार्यांतील होते , इस्राएलािवषयी परमे श्वराच्या वचनाप्रमाणे त्यास
राजा करावे म्हणून समस्त इस्राएलाबरोबर त्याच्या राज्यात खं बीर रािहले . 11 दावीदाकडील
उ म सै िनकांची यादी: याशबाम, हा हखमोनीचा पु त्र, तीस जणांचा से नापती होता. त्याने एका
प्रसं गी आपल्या भाल्याने तीनशे मनु ष्यांना ठार मारले .
10 हे

12 त्यानं तर दोदय अहोही याचा पु त्र एलाजार ितघा पराक् रमी वीरांपैकी एक होता. 13 पसदम्मीम
ये थे हा दावीदाबरोबर होता. पिलष्टे ते थे एकत्र होऊन लढावयाला आले होते . ते थे शे तात जवाचे
पीक होते आिण पिलष्ट ांपुढून सै न्य पळू न गे ले होते . 14 ते व्हा त्यांनी त्या शे तात उभे राहन
ू त्या
पिलष्ट ांना कापून काढले आिण रक्षण केले . परमे श्वराने त्यांची सु टका करून त्यांना मोठा िवजय
िमळवून िदला.
15 एकदा, दावीद अदुल्लामच्या गु हे त होता. पिलष्ट ांचे सै न्य ते थन
ू खाली रे फाईमच्या
खोर्यात होते . त्यावे ळी तीस वीरांपैकी ितघे जण गु हे त असले ल्या दावीदाकडे खडक उतरून गे ले.
16 आणखी एकदा दावीद त्याच्या िकल्ल्यां त, गु हे त, असताना पिलष्ट ांचे सै न्य बे थले हेममध्ये
होते . 17 ते व्हा दावीदाला पाण्याची फार उत्कट इच्छा झाली. तो म्हणाला, “������������
������� ����� ��� ��������� ���� �� ��� ���� ���� ���� �� ���� ���
����!”
18 यावर त्या ितघांनी पिलष्ट ां च्या छावणीतून मोठ ा िहं मतीने वाट काढली, बे थले हेमच्या
वे शीजवळच्या िविहरीतील पाणी काढले आिण ते त्यांनी दावीदाला आणून िदले . परं तु त्याने ते
पाणी िपण्यास नकार िदला. त्याने ते जिमनीवर ओतून परमे श्वरास अपर्ण केले . 19 तो म्हणाला
“�� ����, असले काम माझ्याकडू न न होवो या ज्या मनु ष्यांनी आपले जीव धोक्यात घातले
त्यांचे हे रक्त मी प्यावे काय? त्यांनी आपला जीव धोक्यात घालून ते आणले आहे .” ������
�� ������� ���� ����. त्या तीन शूरांनी हे कृत्ये केले .
20 यवाबाचा भाऊ अबीशय हा या ितघांचा प्रमु ख होता.

त्याने आपल्या भाल्याने तीनशे जणांचा
प्रितकार केला आिण त्यांना ठार केले . या ितघा सै िनकांबरोबर त्याचा उल्ले ख ने हमीच केला जातो.
21 या ितघांपेक्षा त्याचा मान जास्त झाला आिण त्यास त्यांचा नायक करण्यात आले , तरीपण,
त्याची िकतीर् त्या तीन सु पर् िसध्द सै िनकासारखी झाली नाही.
22 कबसे ल ये थला एक बलवान मनु ष्य होता, त्याचा पु त्र यहोयादा बनाया याने पु ष्कळ पराक् रम
केले . त्याने मवाबातील अरीएलाच्या दोन पु त्रांना ठार केले . बफर् पडत असताना गु हे त िशरुन
त्याने िसं हाचा वध केला. 23 िमसरच्या एका मजबूत सै िनकालाही त्याने ठार मारले . हा सै िनक
साडे सात फू ट उं चीचा होता. त्याच्याजवळ चां गला लांब आिण भक्कम भाला होता. िवणकराच्या
मागावरील तु ळईएवढा हा भाला होता. बनायाजवळ फक्त गदा होती. बनायाने त्या सै िनकाच्या
हातून भाला िहसकावून घे तला आिण त्याने च त्या िमसरी सै िनकाला ठार केले .
असे बरे च पराक् रम केले . त्याने अगदी तीन शूरवीरासारखे नाव
िमळवले होते . 25 तीस शूरांपेक्षा बनाया अिधक सन्माननीय होता. पण तो त्या ितघां च्या पदास
पोहचला नाही. दावीदाने बनायाला आपल्या अं गरक्षकांचा प्रमु ख म्हणून ने मले .
24 यहोयादाचा पु त्र बनाया याने

26

सै न्यातील शूर सै िनक यवाबाचा भाऊ असाएल, बे थले हेमच्या दोदोचा पु त्र एलहानान,
हरोरी शम्मोथ, हे लस पलोनी, 28 तकोइच्या इक्केशचा पु त्र ईरा, अनाथोथचा अबीये जर
29 िसब्बखय हश
ू ाथी, ईलाय अहोही.
27

30 महरय नटोफाथी, बाना नटोफाथी याचा पु त्र हे लेद, 31 बन्यािमनां च्या सं तानां मधला
िगबोथकर रीबय याचा पु त्र इ य, बनाया िपराथोनी, 32 गाशच्या झर्यांजवळचा हरू य, अबीएल
अबार्थी, 33 अजमावे थ बहरुमी, अलीहाबा शालबोनी.
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हामे श िगजोनी याचे पु त्र, शागे हरारी याचा पु त्र योनाथान, हरारी साखार याचा पु त्र
अहीयाम, ऊरचा पु त्र अलीफल, 36 हे फेर मखे राथी, अहीया पलोनी, 37 हे सर् ी कमली, एजबयचा
पु त्र नारय.
38 नाथानचा भाऊ योएल, हग्रीचा पु त्र िमभार, 39 से लक अम्मोनी, सरुवे चा पु त्र यवाब याचा
शस्त्रवाहक नहरय बै रोथी, 40 ईरा, इथ्री, गारे ब, इथ्री, 41 उरीया िह ी, अहलयाचा पु त्र जाबाद.
42 शीजा रऊबे नी याचा पु त्र अदीना हा रऊबे न्याचा अिधकारी व तीस शूरांपैकी एक, 43 माकाचा
पु त्र हानान आिण योशाफाट िमथनी, 44 उज्जीया अष्टराथी, होथाम अरोएरी याचे पु त्र शामा व
ईये ल.
45 िशम्रीचा यदीएल योहा तीसी आिण त्याचा भाऊ योहा 46 अलीएल महवी व एलानामचे
पु त्र यरीबय आिण योशव्या व इथ्मा मवाबी, 47 अलीएल, ओबे द आिण यासीएल मसोबायी.
34

35
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कीशाचा पु त्र शौल याच्या भीतीने दावीद िसकलागला, लपून राहत असताना त्याच्याकडे
आले ली माणसे ही होती. ते त्याच्या सै िनकांपैकी असून लढाईत मदत करणारे होते . 2 धनु ष्यबाण
चालवणे िकंवा गोफणगु ं डा मारणे या गोष्टी ते डाव्या व उजव्या दोन्ही हातांनी करीत होते .
बन्यामीनच्या वं शात जे शौलाचे नाते वाईक होते .
3 अहीएजर हा त्यां च्यातला प्रमु ख होता. मग योवाश, िगबा ये थील शमा याचे हे पु त्र त्यानं तर
यिजएल आिण पे लेट. हे अजमावे थ याचे पु त्र. अनाथोच ये थील बराका व ये ह.ू 4 िगबोन ये थील
इश्माया हा तीन वीरांपैकी एक आिण त्या तीन वीरांचा प्रमु ख. गदे राथ लोकामधून ियमर्या,
यहिजएल, योहानान आिण योजाबाद.
5 एलूजय, यरीमोथ, बाल्या, शमर्या, हरुफी शफट ा 6 एलकाना, इिश्शया, अजरे ल, योबे जर
आिण याशबाम हे कोरहाचे वं शज, 7 तसे च यरोहाम गदोरी याचे पु त्र योएला आिण जबद्या.
8 गादी यां च्यातील काही लोक दावीदाकडे तो वाळवं टातील गढीत असताना आले . ते चां गले
शूर लढवय्ये होते . ढाल व भालाफेक हाताळणारे होते . त्यांची तोंडे िसं हाच्या तोंडासारखी भयानक
होती. ते डोंगरावरील हरणासारखे वे गाने धावणारे होते .
9 गाद वं शातील एजे र हा सै न्याचा प्रमु ख होता. ओबद्या दुसरा, अलीयाब ितसरा. 10 िमश्मन्ना
चौथा क् रमाकां वर तर ियमर्या पाचव्या वर होता. 11 अ य सहावा, अलीएल सातवा, 12 योहानन
आठवा, एलजाबाद नववा, 13 ियमर्या दहावा, मखबन्नय अकरावा.
14 हे गादी सै न्यातील सरदार होते . त्यां च्यातला जो लहान तो शं भरावर आिण जो मोठा तो
हजारां वर होता. 15 वषार्च्या पिहल्या मिहन्यात यादन नदी दुथडी भरून वाहत होती ते व्हा त्यांनी
ती ओलांडून जाऊन खोर्यात राहणार्यांना त्यांनी पार पूवला आिण पिश्चमे ला पळवून लावले .
16 बन्यामीन आिण यहद
ू ा वं शातील लोकही दावीदाला गढीत ये ऊन िमळाले . 17 दावीदाने त्यांचे
स्वागत केले व त्यांना तो म्हणाला, “��� ��� ������ ������ ������� ��� ���� ��
������ ��� ����� ��� ����. पण माझ्या हातून काही अपराध झाले ला नसताना कपट
करायला आला असलात तर आमच्या पूवर्जांचा दे व ते पाहन
ू त्याचा िनषे ध करो.”
18 अमासय याच्यावर आत्मा आला, तो तीस जणांचा प्रमु ख होता. तो म्हणाला “������,
आम्ही तु झे आहोत. इशायाच्या मु ला, आम्ही तु झ्या बाजूचे आहोत. शांती, तु ला शांती असो! तु ला
मदत करणार्यांनाही शांती असो, कारण तु झा दे व तु ला मदत करतो.” ������ ��������
������� ������� ������� ����� ��� ������� �������� ������� ����.
19 मनश्शे चे काहीजणही दावीदाला ये ऊन िमळाले . तो पिलष्टं याबरोबर शौलाशी लढायला
गे ला ते व्हा ते आले . पण त्यांनी पिलष्ट ांना फारशी मदत केली नाही. कारण पिलष्ट ां च्या
पु ढार्यांनी आपसात सल्ला करून त्यांनी दावीदाला परत पाठवून िदले . ते म्हणाले , “�����
1
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�� ���� ��� ��� ��������� ��� ����� �� ������ ������ ���� ����.”
20 तो जे व्हा िसकलागला गे ला. त्याच्याबरोबर आले ले मनश्शे चे लोक अदनाह, योजाबाद, यदीएल,
मीखाएल, योजाबाद, अलीह,ू आिण िसलथय. हे सवर् मनश्शे वं शातील सरदार होते .
21 लु टारुं च्या टोळीिवरुध्द तोंड द्यायला त्यांनी दावीदाला मदत केली. ते लढणारे माणसे
होते . दावीदाच्या सै न्यात ते अिधकारपदावर चढले . 22 दे वाच्या सै न्यासारखे मोठे सै न्य होईपयर्ंत
दावीदाच्या मदतीला ये णार्यांत िदवसें िदवस भर पडत गे ली.
23 आिण परमे श्वराच्या वचनाप्रमाणे हे बर
् ोन नगरात शौलाचे राज्य दावीदाच्या हाती द्यावे
म्हणून सशस्त्र सै िनक त्याच्याकडे आले . 24 यहद
ू ाच्या घराण्यातील सहा हजार आठशे , सै िनक
ढाल आिण भाले यांसह लढाईस सशस्त्र होते . 25 िशमोनाच्या कुळातून सात हजार शं भर लढाईस
तयार असे शूर सै िनक होते .
26 ले वीच्या कुळातून चार हजार सहाशें शूर वीर होते . 27 अहरोनाच्या घराण्याचा पु ढारी यहोयादा
होता. त्याच्याबरोबर तीन हजार सातशे लोक होते . 28 सादोक तरुण बलवान आिण धै यर्वान वीर
असून त्याच्या विडलाच्या घराण्यातील बावीस सरदार त्याने बरोबर आणले होते .
29 बन्यामीनच्या वं शातील तीन हजार जण होते . ते शौलाचे नाते वाईक होते . तोपयर्ंत ते
बहुते क शौलाच्या घराण्याशी एकिनष्ठ होते . 30 एफ् राइमाच्या घराण्यातील आपल्या विडलां च्या
घराण्यात नावाजले ले असे वीस हजार आठशे शूर सै िनक होते . 31 मनश्शे च्या अध्यार् वं शातील
अठरा हजार लोक दावीदास राजा करण्यास आले . त्यांची नावे नोंदण्यात आली.
32 इस्साखाराच्या घराण्यातील दोनशे जाणती व जबाबदार माणसे आली. इस्राएलने केव्हा
काय करणे योग्य आहे हे समजण्याचे त्यांना चां गले ज्ञान होते . त्यांचे भाऊबं द त्यां च्या आज्ञे त होते .
33 जबु लून घराण्यातले पन्नास हजार अनु भवी सै िनक तयार होते . सवर् शस्त्रे ते कुशलते ने हाताळू
शकत. दावीदाशी ते एकिनष्ठ होते .
34 नफतालीच्या घराण्यातून एक हजार सरदार आले .
त्यां च्याबरोबर ढाली आिण भाले
बाळगणारे सदतीस हजार लोक होते . 35 दानच्या वं शातून अठ् ठावीस हजार जण यु ध्दाला तयार
होते .
36 आशे र वं शातून चाळीस हजार सै िनक यु ध्दावर जायला तयार असे होते . 37 यादन नदीच्या
पूवकडील रऊबे नी, गादी आिण मनश्शे च्या अध्यार् वं शातील एक लाख वीस हजार लोक सवर्
प्रकारच्या हत्यारांसह सज्ज होते .
38 हे सवर्जण पराक् रमी होते . दावीदाला इस्राएलाचा राजा करायचे याबाबतीत इतर इस्राएल
लोकांची एकवाक्यता होती. म्हणूनच ते हे बर् ोन ये थे एकत्र आले . इस्राएलमधील इतर लोकांचीही
दावीदाने राजा व्हावे हीच इच्छा होती. 39 त्यांनी ते थे दावीदाबरोबर तीन िदवस घालवले . खाण्याचा
व िपण्यांचा आस्वाद त्यांनी घे तला, कारण त्यां च्या नातलगांनी त्याच्याबरोबर सवर् अन्नपु रवठा
दे ऊन पाठवले होते . 40 याखे रीज इस्साखार, जबु लून, नफताली अशा आसपासच्या भागात
ू अने क खाद्यपदाथर् आणले .
राहणार्यांनी गाढव, उं ट, खे चरे , व गाई बै ल यां च्या पाठीवर लादन
कणीक, अं जीराच्या ढे पा, मनु कांचे घोस, द्राक्षरस, ते ल, गाई बै ल व में ढरे असे बरे च काही आणले .
कारण इस्राएलमध्ये उत्सव चालला होता.

13
2

. 6:1-11
हजारांचे आिण शं भरांचे से नापती यापै की प्रत्ये क पु ढारी यांचा सल्ला घे तला. 2 मग
दावीदाने इस्राएलमधील सवर् मं डळीस म्हटले . “������� �� �� ����� ���� ����
��� ���� ��� �������� ���������� �� ���� �� ���� ���, इस्राएलाच्या सवर्
1 दावीदाने
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प्रदे शात रािहले ले आहे त त्यास आपापल्या नगरांत व खे ड ांत त्यां च्याबरोबर जे याजक आिण
ू पाठवू. 3 आपल्या दे वाचा कोश
ले वी आहे त त्यांना आपणाकडे एकत्र जमण्यास त्यां च्याकडे दत
आपणाकडे पु न्हा आणू. शौल राज्य करत असताना आपण त्याचा शोध केला नाही.” 4 ते व्हा सवर्
मं डळीने या गोष्टी करण्याची सहमती िदली कारण ती गोष्ट सवर् लोकां च्या दृष्टीने बरोबर होती.
5 िकयार्थ-यारीमाहन
ू

दे वाचा कोश आणण्यासाठी दावीदाने िमसरमधील शीहोर नदीपासून ले बो
हमाथच्या प्रदे शापयर्ंत पसरले ल्या सवर् इस्राएल लोकांस एकत्र जमवले . 6 करुबां वरती राहणारा
दे वाचा कोश, ज्याला परमे श्वर दे वाचे नाव ठे वले आहे तो, यहद
ू ातील बाला म्हणजे च िकयार्थयारीम ये थन
ू आणावा म्हणून दावीदासह सवर् इस्राएली ितकडे चढून वर गे ले.
7 मग त्यांनी दे वाचा कोश अबीनादाबाच्या घरातून काढून, तो नव्या गाडीवर ठे वला. उज्जा
आिण अह्यो हे दोघे जण ही गाडी हाकत होते . 8 दावीद आिण सवर् इस्राएल आपल्या सवर् शक्तीने
दे वापु ढे जल्लोष करत चालले होते . ते स्तु ितगीते गात, वीणा, सतार, डफ झांजा, कण इत्यादी वाद्ये
वाजवत ते चालले होते .
9 िकदोनाच्या खळ्यापयर्ंत ते पोहचले . ते व्हा गाडी ओढणारे बै ल अडखळले . ते व्हा उज्जाने कोश
धरण्यास हात पु ढे केला. 10 ते व्हा परमे श्वराचा उज्जावर कोप भडकला व उज्जाने कोशाला हात
लावला म्हणून त्याने त्यास मारले आिण ते थे तो दे वासमोर मे ला. 11 परमे श्वराने उज्जाला असा
मार िदला. याचे दावीदाला वाईट वाटले . ते व्हापासून आजपयर्ंत त्या िठकाणाचे नाव पे रेस-उज्जा
असे आहे .
12 दावीदाला त्यािदवशी दे वाची भीती वाटली. तो म्हणाला, “������ ��� �� ������
��� ��� ���?” 13 त्यामु ळे दावीदाने दावीद नगरात तो कोश आणला नाही, पण तो ओबे दअदोम गी ी याच्या घरात एकाबाजूला ने ऊन ठे वला.
मग दे वाचा कोश ओबे द-अदोम याच्या घरात तीन मािहने रािहला. परमे श्वराने त्याच्या
घराला आिण त्याचे जे काही होते त्या सगळ्याला आशीवार्िदत केले .
14

14

ू पाठवले आिण याखे रीज त्याने गं धसरूचे लाकडे ,
दावीदाकडे दत
गवं डी, सु तार दािवदासाठी त्याने घर बां धले . 2 ते व्हा, परमे श्वराने आपल्याला इस्राएलावर राजा
केले आहे हे दावीदाला समजले आिण इस्राएलाच्या लोकांसाठी दे वाने त्याचे राज्य उं चावले .
1 नं तर सोराचा राजा िहराम याने

3 यरूशले म मधल्या आणखी काही िस्त्रयां शी दावीदाने लग्ने केली. आिण तो आणखी पु त्र
पौत्राचा िपता झाला. 4 यरूशले मेमध्ये जन्मले ल्या त्याच्या या मु लांची नावे अशी: शम्मु वा,
शोबाब, नाथान, शलमोन, 5 इभार, अलीशवा, एल्पले ट, 6 नोगा, ने फेग. याफीय, 7 अलीशामा,
बे ल्यादा, अलीफले ट.
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. 5:17-25

8 आता सवर् इस्राएलावर राजा होण्यासाठी दावीदाला अिभषे क केला आहे

हे पिलष्ट ांना जे व्हा
कळाले ते व्हा ते दावीदाचा शोध करायला िनघाले . पण दावीदाला ही बातमी कळाली ते व्हा तो
त्यां च्याशी लढायला िनघाला. 9 आिण पिलष्ट ांनी रे फाईमच्या खोर्यात राहणार्या लोकां वर
छापे मारून त्यांना लु टले .
10 मग दावीदाने दे वाला िवचारले . तो म्हणाला, “������������ �� ����� ���
���? मला तू त्यां च्यावर जय दे शील काय?” ����������� ����� �������� “�����
��, मी त्यांना तु झ्या हाती नक्कीच दे ईन.” 11 मग दावीद आिण त्याची माणसे बालपरासीम
ये थपयर्ंत जाऊन पोचली आिण ते थे त्यांने त्यांचा पराभव केला. तो म्हणाला, “��� ��������
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���������� �������������� ������ ������ ������ ������� �����
���� ���.” ������������ ��� ���-परासीम असे पडले आहे . 12 पिलष्ट ांनी आपले
दे व ितथे च टाकले . आिण दावीदाने त्या मूतीर् जाळू न टाकण्याची आज्ञा िदली.
13 रे फाईमच्या खोर्यात राहणार्या लोकां वर पिलष्ट ांनी पु न्हा एकदा हल्ला केला. 14 दावीदाने
पु न्हा दे वाला मदतीसाठी िवचारले . दे व त्यास म्हणाला “�� ����������� ����� ������
����� ������ ������ ��� ���� �� ���� ���� �������� ���������
���������� ����� ��.
15 तु तीच्या झाडां च्या शें ड ां मधून तु ला सै न्य चाल करून जाण्याचा आवाज ऐकशील
ते व्हा लढाईला पु ढे िनघून जा. कारण दे व पिलष्ट ां वर हल्ला करायला पु ढे िनघाला आहे .”
16 दावीदाने दे वाच्या सां गण्याप्रमाणे केले . दावीदाने आपल्या लोकांसह पिलष्ट ांचा पाडाव
केला. िगबोनापासून गे जेरपयर्ंत त्यांनी पिलष्ट ां च्या सै न्याला झोडपून काढले . 17 त्यामु ळे
दावीदाची कीतीर् सवर् दे शात पसरली. परमे श्वराने सवर् राष्ट् रात त्याची दहशत िनमार्ण केली.
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दावीद नगरात स्वत:साठी घरे बां धली. तसे च त्याने दे वाचा कोश ठे वण्यासाठी एक
स्थान तयार केले व त्यासाठी तं बू केला. 2 मग दावीद म्हणाला, “���� �������� ������
��� ����� �������� ������� ���. या कामासाठी आिण सवर्काळ परमे श्वराची से वा
करण्यासाठीच त्यांची िनवड झाली आहे .” 3 मग दावीदाने परमे श्वराच्या कोशासाठी जे िठकाण
तयार केले होते ते थे तो वर आणण्यासाठी सवर् इस्राएल लोकांस यरूशले मेत एकत्र जमा केले .
4 दावीदाने अहरोनाचे वं शज आिण ले वी यांनाही एकत्र जमवले .
5 कहाथाच्या घराण्यातील उरीएल त्यांचा प्रमु ख होता व त्याचे नाते वाईक असे एकशें वीस माणसे
होती.
6 मरारीच्या कुळातला असाया हा त्यांचा ने ता होता व त्याचे नाते वाईक दोनशे वीस माणसे होती.
7 गषोर्मच्या घराण्यातला योएल हा त्यांचा प्रमु ख होता व त्याचे नाते वाईक असे एकशे तीस माणसे
होती.
8 अलीसाफानच्या घराण्यापै की त्यांचा ने ता शमाया होता व त्याचे नाते वाईक दोनशे माणसे होते .
9 हे बर
् ोनाच्या वं शातला अलीएल त्यां च्या ने ता होता व त्याचे नाते वाईक ऐंशी माणसे होते .
10 उिज्जये लाच्या घराण्यातला अमीनादाब हा प्रमु ख होता व त्याचे नाते वाईक एकशें बारा माणसे
होती.
11 दावीदाने मग सादोक आिण अब्याथार याजकांना बोलावले . आिण तसे च उरीएल, असाया,
योएल, शमाया, अलीएल आिण अमीनादाब या ले वींनाही बोलावून घे तले . 12 दावीद त्यांना
म्हणाला, “������ ���� ���������� ������ ����. तु म्ही आपल्या भावांसहीत
आपणास पिवत्र करा. यासाठी की, इस्राएलाचा दे व परमे श्वर याच्या कोशासाठी मी तयार
केले ल्या जागे त तु म्ही तो आणावा.
13 पिहल्या वे ळी तु म्ही तो उचलून आणला नव्हता. आपण आपला दे व परमे श्वर याच्या िवधीचे
पालन केले नाही िकंवा त्याचा धावा आम्ही केला नाही, म्हणून त्याने आपल्याला िशक्षा िदली.”
14 यावरुन याजक व ले वी यांनी इस्राएलाचा दे व परमे श्वर याचा कोश आणण्यासाठी आपणांस
पिवत्र केले . 15 मोशे ने परमे श्वराच्या वचनाप्रमाणे आज्ञा केली होती त्याप्रमाणे ले व्यांनी
दे वाच्या कोशास लावले ल्या त्याच्या काठ ा आपल्या खां द्यावर घे ऊन वािहला.
16 दावीदाने ले वीच्या प्रमु खांना आज्ञा केली की, सतार, वीणा, ही तं तव
ू ाद्ये , झांजा, ही सं गीत
वाद्ये मोठ ाने वाजवून आनं दाने उं च स्वराने गायन करणारे असे तु मच्या भावांतले गायकांची
ने मणूक करा. 17 ले वींनी मग हे मान आिण त्याचे भाऊ आसाफ आिण एथान यांना ने मले . हे मान हा
योएलाचा पु त्र. आसाफ बरे ख्याचा पु त्र. एथान कुशायाचा पु त्र. हे सवर्जण मरारीच्या घराण्यातले
1 दावीदाने
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होते .
ले वीचा आणखी एक गट होता. जखर्या, बे न, यजीएल, शमीरामोथ, यहीएल,
उन्नी, अलीयाब, बनाया, मासे या, मि थ्या, अलीफले ह, िमकने या, ओबे द-अदोम आिण ईये ल
हे ते होत. हे द्वारपाल होते . 19 हे मान, आसाफ आिण एथान हे गाणारे , यांना िपतळे च्या झांजा
मोठ ाने वाजवायला ने मले होते . 20 जखर्या, अजीएल, शमीरामोथ, यहीएल, उन्नी, अलीयाब,
मासे या, बनाया हे अलामोथ या सु रावर तं तव
ू ाद्ये वाजवायला ने मले होते . 21 मि थ्या, अलीफले ह,
िमकने या, ओबे द-अदोम, ईये ल आिण अजज्या हे शमीनीथ सु रावर वीणा वाजवण्याच्या कामावर
होते .
22 ले वींचा प्रमु ख कनन्या हा मु ख्य गायक होता. गायनात िनपु ण असल्यामु ळे त्याच्यावर ही
कामिगरी होती. 23 बरे ख्या आिण एलकाना हे कोशाचे रक्षक होते . 24 शबन्या, योशाफाट, नथने ल,
अमासय, जखर्या, बनाया आिण अिलये जर हे याजक दे वाच्या कोशापु ढे चालताना कण वाजवत
होते . ओबे द-अदोम आिण यहीया हे कोशाचे आणखी दोन रक्षक होते .
25 अशाप्रकारे दावीद, इस्राएलमधील वडीलजन, हजारां वरचे सरदार हे परमे श्वराच्या कराराचा
कोश ओबे द-अदोमाच्या घरातून उत्साहाने आणण्यासाठी ितकडे गे ले. 26 परमे श्वराचा करार कोश
उचलून आणणार्या ले व्यांना दे वाने साहाय्य केले . त्यांनी सात बै ल आिण सात में ढे यांचे यज्ञापर्ण
केले .
27 कराराचा कोश वाहन
ू ने णार्या सवर् ले व्यांनी तलम वस्त्राचे अं गरखे घातले होते . गायक
प्रमु ख कनन्या आिण इतर सवर् गायक यांनी तलम झगे घातले होते . दावीदाने तागाचे एफोद
घातले होते . 28 अखे र सवर् इस्राएल लोकांनी परमे श्वराचा कराराचा कोश आणला. जयघोष करत
रणिशं गाच्या नादांत, कण, झांजा, सतारी, वीणा अशी तं तव
ू ाद्ये वाजवत त्यांनी तो आणला.
29 पण परमे श्वराच्या कराराचा कोश दावीद नगरात पोहचला ते व्हा शौलाची कन्या मीखल िहने
िखडकीतून बाहे र पािहले . ितने दावीद राजाला नाचताना, जल्लोष करताना पाहन
ू ितने आपल्या
अं तःकरणात त्यास तु च्छ ले खले .
18 याखे रीज

1

16

त्यांनी दे वाचा कोश दावीदाने उभारले ल्या तं बम
ू ध्ये आत आणून ठे वला. मग त्यांनी दे वापु ढे
होमापर्णे आिण शां त्यपर्णे अिपर्ली. 2 मग होमापर्णे आिण शां त्यपर्णे अिपर्ण्याचे समाप्त केल्यावर
दावीदाने परमे श्वराच्या नावाने लोकांस आशीवार्द िदला. 3 मग त्याने इस्राएलातील प्रत्ये क
स्त्री-पु रुषाला एकएक भाकर, एक मांसाचा तु कडा आिण िखसिमसांची एकएक ढे प वाटू न िदली.
4 मग दावीदाने काही ले वींची परमे श्वराच्या कोशापु ढे से वा करण्यास आिण इस्राएलाचा दे व
परमे श्वर याचे गु णगान गाणे , त्याचे आभार मानणे , स्तु ती करणे हे त्यांचे काम ने मन
ू िदले . 5 आसाफ
ु
हा पिहल्या गटाचा मु ख्य होता. त्याचा गट झांज वाजवीत असे . जखर्या दसर्या गटाचा प्रमु ख
होता. इतर ले वी उिज्जये ल, शमीरामोथ, यहीएल, मि थ्या, अलीयाब, बनाया, ओबे द-अदोम,
आिण ईये ल. हे सतारी आिण वीणा वाजवत असत. 6 बनाया आिण याहिजएल हे याजक ने हमी
दे वाच्या कराराच्या कोशापु ढे कण वाजवत असत.
. 96:1-13; 105:1-15; 106:1, 47, 48
ते व्हा त्यािदवशी पिहल्याने दावीदाने आसाफाला आिण त्याच्या भावांना परमे श्वराची
उपकारस्तु ती करायला हे गीत गाण्यास िदले .
8 परमे श्वराचे स्तवन करा. त्याच्या नावाने हाक मारा.
राष्ट् रांस त्याची कृत्ये कळवा.
9 त्याचे गायन करा, त्याचे स्तु तीगान करा.
त्याच्या सवर् आ चयर्कारक कृत्यां िवषयी बोला.
10 त्याच्या पिवत्र नावाचा अिभमान धरा.
जे परमे श्वरास शोधतात त्यांचे अं तःकरण आनं दीत होवो.
7

1 इितहास 16:11
11 परमे श्वरास

498

व त्याच्या सामथ्यार्ला शोधा.
िनरं तर त्याच्या समक्षते चा शोध करा.
12 त्याने केले ल्या आ चयर्कारक कृत्यांची आठवण करा.
त्याच्या तोंडचे न्याय आिण चमत्काराची कृत्ये यांचे स्मरण करा.
13 त्याचा से वक इस्राएल याचे वं शजहो,
त्याने िनवडले ल्या, याकोबाच्या लोकांनो,
14 तो परमे श्वर, आमचा दे व आहे .
त्याचे न्याय सवर् पृ थ्वीवर आहे त.
15 त्याच्या कराराचे सवर्काळ स्मरण करा.
त्याने हजारो िपढ ांस आज्ञािपले ले त्याचे वचन आठवा.
16 त्याने अब्राहामाशी केले ल्या कराराची आठवण ठे वा.
आिण त्याने इसहाकाशी आपली शपथ वािहली.
17 याकोबासाठी त्याने तोच िनयम केला.
आिण इस्राएलाशी सवर्काळचा करार केला.
18 तो म्हणाला, “�� ���� ���� ���
तु मच्या वतनाचा वाटा असा दे ईन.”
19 मी हे म्हणालो त्यावे ळी तु म्ही सं ख्ये ने अगदी थोडे होता,
फार थोडके होता, परक्या प्रदे शात उपरे असे होता.
20 तु म्ही एका राष्ट् रातून दुसर्या राष्ट् रात भटकत होता.
एका राज्यातून दुसर्यात जात होता.
21 पण त्याने कोणाकडू नही त्यांना दु:ख होऊ िदले नाही.
त्याने त्यां च्यासाठी राजांना िशक्षा िदली.
22 तो राजांना म्हणाला, “������ ������������ ������ ��� ���.
माझ्या सं देष्ट ांना इजा करू नका.”
23 पृ थ्वीवरील समस्त लोकहो, परमे श्वराचे स्तवन करा.
त्याचे तारण िदवसें िदवस सवार्न
ं ा सां गा.
24 त्याच्या गौरवाची कृत्ये सवर् राष्ट् रांना कळवा
सवर् राष्ट् राला त्याच्या आश्चयर्कारक कृत्ये जाहीर सां गा.
25 परमे श्वर थोर व परमस्तु त्य आहे .
आिण सवर् दै वतांपेक्षा त्याचे च भय धरणे योग्य आहे .
26 कारण सवर् राष्ट् रां तले सगळी दै वते म्हणजे नु सत्या मूतीर् आहे त.
पण परमे श्वराने आकाश िनमार्ण केले .
27 मिहमा आिण प्रताप त्याच्यापु ढे आहे त.
सामथ्यर् आिण आनं द त्याच्या स्थानी आहे त.
28 अहो लोकां च्या कुळांनो
परमे श्वराच्या मिहम्याची आिण सामथ्यार्ची स्तु ती करा.
29 परमे श्वरास त्याच्या नावाचे योग्य ते गौरव द्या.
त्याच्यापु ढे आपली अपर्णे आणा.
पािव याने युक्त होऊन परमे श्वराची आराधना करा.
30 त्याच्यासमोर सवर् पृ थ्वीचा भीतीने थरकाप होतो
पण त्याने पृ थ्वीला िस्थर स्थापले आहे . ते हलवता ये णार नाही.
31 पृ थ्वी उल्हािसत होवो आिण आकाश आनं िदत होवो;
राष्ट् रामधल्या लोकांस सां गा की, “�������� ����� ����.”
32 समु दर
् आिण त्यातले सवर्काही आनं दाने गजर्ना करो
शे त व त्यातील सवर्काही उत्सव करोत.
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33 अरण्यातील

वृ क्ष परमे श्वरासमोर हषर्भिरत होऊन गातील
कारण साक्षात तोच पृ थ्वीचा न्याय करायला आला आहे .
34 परमे श्वराचे उपकारस्मरण करा, कारण तो चां गला आहे .
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकणारी आहे .
35 आिण म्हणा, “�� ������ ��������� ����, आम्हास तार.
आम्हास एकत्र करून इतर राष्ट् रापासून सोडीव.
आिण तु झ्या पिवत्र नावाची उपकारस्तु ती करावी
आिण तु झ्या स्तु तीने िवजयी व्हावे .”
36 इस्राएलाचा दे व परमे श्वर अनादी काळापासून अनं तकाळापयर्ंत धन्यवािदत असो.
सवर् लोकांनी “����” ������ ����������� ����� ����.
37 मग आसाफ आिण त्याचे भाऊ यांनी कोशापु ढे दररोजच्या कामाप्रमाणे िनत्य से वा करावी
म्हणून दावीदाने त्यांना परमे श्वराच्या कराराच्या कोशासमोर ठे वले . 38 त्या कामात त्यांना मदत
करण्यासाठी दावीदाने ओबे द-अदोम यां च्याबरोबर अडु सष्ट नाते वाईकांना त्यामध्ये समािवष्ट
ू न
केले . यदथ
ू ाचा पु त्र ओबे द-अदोम, ह्याना होसासोबत, द्वारपाल केले होते . 39 सादोक याजक
आिण त्याच्याबरोबरचे इतर याजक यांनी िगबोन ये थील उच्चस्थानी असले ल्या परमे श्वराच्या
िनवासमं डपासमोर से वा करण्यास ने मले .
40 ते दररोज सकाळी आिण सं ध्याकाळी होमापर्णासाठी असले ल्या वे दीवर परमे श्वरास
होमापर्णे करत असत. परमे श्वराच्या िनयमशास्त्रात जे िलिहले आहे , त्याने इस्राएलांस आज्ञा
ू न
केल्याप्रमाणे ते सवर् करावे म्हणून त्यांना ने मले होते . 41 आिण त्यां च्याबरोबर हे मान, यदथ
ू व
बाकीचे नावे घे ऊन िनवडले ल्यांनी परमे श्वराची उपकारस्तु ती करावी, कारण त्याची दया सवर्काळ
िटकणारी आहे .
42 हे मान आिण यदथ
ू न
ू यांना झांजा वाजवणे , कण फुंकणे व दे वासाठी इतर वाद्यां वर सं गीत
ू न
वाजवणे यांचे ते प्रमु ख होते . यदथ
ू ाचे पु त्र द्वाररक्षक होते . 43 नं तर सवर् लोक आपल्या घरी परत
गे ले आिण दावीदही आपल्या घरास आशीवार्द दे ण्यासाठी परत गे ला.
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2

. 7:1-29
असे झाले की, राजा दावीद आपल्या घरी राहत होता, तो नाथान सं देष्ट ास म्हणाला,
“���, मी गं धसरूच्या घरात राहत आहे , पण परमे श्वराचा कराराचा कोश मात्र अजूनही एका
तं बत
ू च राहत आहे .” 2 ते व्हा नाथान दावीदास म्हणाला, “��, तु झ्या मनात जे आहे ते कर, कारण
दे व तु झ्याबरोबर आहे .”
3 पण त्याच रात्री दे वाचे वचन नाथानाकडे आले व म्हणाले , 4 “�� ��� ���� ���� �����
���� ����, परमे श्वर असे म्हणतो, मला राहण्यासाठी तू घर बां धायचे नाही. 5 कारण मी
इस्राएलांस वर आणले त्यािदवसापासून आजपयर्ंत मी मं िदरात रािहले लो नाही. त्याऐवजी,
मी िविवध िठकाणी, तं बत
ू न
ू व मं डपातूनच राहत आलो आहे . 6 सवर् इस्राएलाबरोबर ज्या ज्या
िठकाणांमध्ये मी िफरत आलो ते थे ते थे ज्यांना माझ्या लोकांचे पालन करण्यासाठी मी ने मले त्या
इस्राएलाच्या पु ढार्यांतील कोणा एकालाही ‘���������� ������ �������� �� ��
������ ����, असा एक शब्द तरी मी कधी बोललो काय?’ ”
7 “�� ���, माझा से वक दावीद याला सां ग की, ‘������������ ����������� ���
������ ���” ��, तू माझ्या इस्राएल लोकांचा अिधपती व्हावे म्हणून मी तु ला गायरानातून,
में ढरां च्या मागून काढून घे तले . 8 आिण जे थे कोठे तू गे लास त्यािठकाणी मी तु झ्याबरोबर होतो
1 आिण
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आिण तु झ्या सवर् शत्रूंना तु झ्यापु ढून कापून टाकले . आिण पृ थ्वीवर जे कोणी महान लोक आहे त
त्यां च्या नावासारखे मी तु झे नाव करीन.
9 माझ्या इस्राएल लोकांस मी एक जागा ने मन
ू दे ईन आिण त्यांना त्यािठकाणी िस्थर करीन,
म्हणजे ते आपल्या स्वतःच्या जागी राहतील व त्यांना कसलाही त्रास होणार नाही. पूवीर्सारखे
दुष्ट लोक त्यां च्यावर जु लूम करणार नाही. 10 मी माझ्या इस्राएल लोकां वर न्यायाधीश ने मले
होते त्यािदवसापासून ते जसे त्यांना त्रास दे णार नाही. आिण मी तु झ्या सवर् शत्रूंचा मोड करीन,
मी तु ला आणखी सां गतो की, परमे श्वर तु झे घर बां धील.
11 आिण असे होईल की जे व्हा तु झे िदवस पिरपूणर् होऊन तू आपल्या पूवर्जाकडे गे ल्यावर, मी
तु झ्यानं तर तु झ्या वं शातून जो तु झा पु त्र, त्यास मी उभे करीन, मी त्याचे राज्य स्थापीन. 12 तो
माझ्यासाठी घर बां धील आिण मी त्याचे िसं हासन सवर्काळ स्थािपत करीन.
13 मी त्याचा िपता होईन आिण तो माझा पु त्र होईल. तु झ्यापूवीर् शौल राज्य करत होता.
त्याच्यावरची मी माझी कृपादृष्टी काढून घे तली तशी तु झ्यावरची माझी कृपादृष्टी दरू करणार
नाही. 14 मी त्यास माझ्या घरात आिण राज्यात सवर्काळ ठे वीन, त्याचे राजासन सवर्काळ स्थापीन.
15 नाथान दावीदाशी बोलला आिण त्याने त्यास सवर् वचने व सं पण
ू र् दशर्नाबद्दल सिवस्तर सां िगतले .
16 नं तर दावीद राजा आत गे ला व परमे श्वरासमोर जाऊन बसला; तो म्हणाला, “��
�������� ����, मी कोण आहे , आिण माझे घराणे काय की तू मला ये थपयर्ंत आणले आहे ?”
17 आिण हे दे वा, तु झ्यादृष्टीने ही केवळ लहान गोष्ट होती, पण तू तु झ्या से वकाच्या घरािवषयी
भिवष्यात ये णार्या बर्याच िदवसांबद्दल बोलला आहे स. व हे परमे श्वर दे वा, मला तू भिवष्यातील
िपढ ा दाखवल्या आहे त. 18 तु झ्या से वकाचा तू सन्मान केला आहे स. आणखी मी, दावीद, तु ला
काय बोलू? तु झ्या से वकाला तू िवशे ष ओळख िदली आहे स.
19 हे परमे श्वरा, तु झ्या से वकासाठी व तु झा स्वतःचा हे तू पूणर् व्हावा, म्हणून तू या सवर् महान
गोष्टी प्रगट करण्यासाठी अदभु त कृत्ये केलीस. 20 हे परमे श्वरा, जे सवर् आम्ही आजवर आमच्या
कानांनी ऐकले त्याप्रमाणे तु जसमान कोणी नाही आिण तु झ्यािशवाय कोणीच दे व नाही. 21 आिण
तु झ्या इस्राएल लोकांसारखे दुसरे कोठले राष्ट् र पृ थ्वीवर आहे ज्यांना तू, आपले च लोक व्हावे त,
म्हणून दे व स्वतः त्यांना िमसरातून सोडवण्यास गे ला; या तु झ्या लोकांस तू िमसरातून सोडवले
ितच्या दे खत महान व भयानक कृत्ये करून तू आपले नाव केले . ज्यांना तू िमसरातून सोडवले होते ,
त्या तु झ्या लोकांपुढून इतर राष्ट् रांस घालवून िदले .
22 तू इस्राएलांना आपले स्वतःचे लोक सवर्काळासाठी करून ठे वले आिण परमे श्वरा तू त्यांचा
दे व झालास. 23 म्हणून आता, हे परमे श्वरा, तु झ्या से वकाला आिण त्याच्या घराण्याला तू हे वचन
िदले आहे स, ते सवर्काळ स्थािपत कर. तू बोलला आहे स तसे कर. 24 तु झे नाव सवर्काळ स्थािपत
व्हावे व थोर केले जावे , असे म्हणून, से नाधीश परमे श्वर इस्राएलाचा दे व आहे . दावीद, तु झा से वक
याचे घराणे तु झ्यासमोर स्थािपत व्हावे .
25 कारण, माझ्या दे वा, तू आपल्या से वकास हे प्रगट केले की, तू त्याच्यासाठी घर बां धशील.
याकिरता तु झ्या से वकाला, तु झ्याकडे प्राथर्ना करण्याचे धै यर् िमळाले आहे . 26 आता हे परमे श्वरा,
तूच दे व आहे स आिण तु झ्या से वकाला हे चां गले अिभवचन िदले आहे . 27 तर आता, सं तुष्ट होऊन
तु झ्या से वकाच्या घराण्याला तु झ्यापु ढे सवर्काळ राहण्याचा आशीवार्द िदला आहे . हे परमे श्वरा,
तू, आशीवार्द िदलास आिण ते सवर्काळ आशीवार्िदत आहे .
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1 यानं तर

असे झाले की, दावीदाने पिलष्ट ां वर स्वारी केली आिण त्यांचा पराभव केला. त्याने
पिलष्ट ां च्या हातातून गथ आिण त्यांची गावे घे तली. 2 मग त्याने मवाबाचा पराभव केला आिण
मवाबी लोक दावीदाचे से वक झाले आिण त्यास कर दे ऊ लागले .
3 मग सोबाचा राजा हद्दे जर आपल्या राज्याची सीमा फरात नदीपयर्ंत िस्थर करण्यास जात
असता दावीदाने हमाथाजवळ त्याचा पराभव केला. 4 दावीदाने त्याच्याकडू न एक हजार रथ, सात
हजार सारथी, आिण वीस हजार पायदळ एवढे घे तले . दावीदाने रथाच्या जवळपास सवर् घोड ां च्या
िशरा तोडल्या पण त्यातून शं भर रथाचे घोडे मात्र त्याने शाबूत ठे वले .
5 जे व्हा िदिमष्क नगरातील अरामी लोक सोबाचा राजा हद्दे जर याच्या मदतीला आले ,
त्यां च्यापै की बावीस हजार लोकांसही दावीदाने िजवे मारले . 6 नं तर अराममधील िदिमष्कात
दावीदाने बस्थान बसिवले . अरामी लोक दावीदाचे से वक होऊन त्यास कर दे ऊ लागले . अशाप्रकारे
दावीद जे थे जे थे जात असे ते थे परमे श्वर त्यास जय दे त असे .
7 हद्दे जराच्या से वकां च्या सोन्याच्या ढाली दावीदाने काढून घे तल्या आिण त्या यरूशले मेला
आणल्या. 8 हद्दे जराची नगरे िटमथ आिण कू न यातून दावीदाने पु ष्कळ िपतळही हस्तगत केले . हे
िपतळ वापरुन नं तर शलमोनाने िपतळी समु दर् , गं गाळ व स्तं भ आिण िपतळी भांडी बनवली.
9 जे व्हा दावीदाने सोबाचा राजा हद्दे जर याच्या सवर् सै न्याचा पराभव केल्याची बातमी तोवू
हमाथ नगराचा राजा याने ऐकली. 10 ते व्हा त्याने हदोराम या आपल्या पु त्राला दावीद राजाचे
क्षे मकुशल िवचारण्यासाठी आिण त्याचे अिभनं दन करण्यासाठी त्याच्याकडे पाठवले , कारण दावीद
हद्दे जरािवरुध्द लढला व त्याचा पराभव केला, तोवू आिण हद्दे जर यां च्यात लढाया होतच असत.
हदोरामने आपल्याबरोबर सोने , रुपे , िपतळ याची भांडी आणली. 11 जे सोने रुपे त्याने सवर्
राष्ट् रांपासून, अदोम, मवाब, अम्मोनी, पिलष्टी आिण अमाले की यां च्यापासून घे तले होते , ती
भांडीही दावीद राजाने परमे श्वरास समिपर्ली.
12 सरुवे चा पु त्र अबीशय याने क्षार खोर्यात अठरा हजार अदोमी लोकांस मारले .
13 अदोमामध्ये अबीशयने मजबूत बस्थान बसिवले आिण सवर् अदोमी दावीदाचे से वक झाले .
परमे श्वराने दावीदाला जे थे कोठे तो गे ला ते थे त्यास जय िमळवून िदला.
2

. 8:15-18
सवर् इस्राएलावर राज्य केले आिण त्याने त्याच्या सवर् लोकांचा योग्य न्याय करत
असे व नीितने वागत असे . 15 सरुवे चा पु त्र यवाब हा दावीदाच्या सै न्याचा मु ख्य अिधकारी
होता. अहीलु दाचा पु त्र यहोशाफाट अखबारनवीस त्याचा अिधकारी होता. 16 अहीटू बचा पु त्र
सादोक आिण अब्याथारचा पु त्र अबीमले ख याजक होते . शवूशा हा िनयमशास्त्र िशक्षक होता.
17 यहोयादाचा पु त्र बनाया हा करे थी व पले थी लोकां वरील जबाबदार अिधकारी होता. दावीदाचे
पु त्र राजाचे मु ख्य सल्लागार *होते .
14 दावीदाने
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. 10:1-19
यानं तर असे झाले की, अम्मोन्याचा नाहाश राजा याच्या मृ त्यू झाला व त्याच्याजागी
त्याचा पु त्र राजा झाला. 2 दावीदाने म्हणाला, “�������� ����� ����� ��������
�� ��� ����. कारण त्याच्या िपत्याने माझ्यावर दया केली होती.” ��� ������
�������� ��������� ������������ ���� ��� ������� ��������� ����
������. 3 ते व्हा अम्मोन्यांचे सरदार हानूनाला म्हणाले की, “�������� ���� �������
���������� ����� ������ ��� �������� ��� ���� ��� ���� ����� ��?
त्याने या लोकांस तु झा प्रदे श पाहण्यास आिण हे रिगरी करायला पाठवले आहे . त्यास तु झा प्रांत
उद्ध्वस्त करायचा आहे .”
1 आिण

*
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ू ांना अटक केली आिण त्यांचे मुं डन केले . त्यांची कमरे पयर्ंतची
ऐकू न हानूनाने दावीदाच्या दत
वस्रेही फाडली आिण त्यांना वाटे ला लावले . 5 मग कोणी जाऊन दावीदाला ही बातमी सां िगतली,
ते व्हा त्याने भे टण्यास माणसे पाठवली, कारण त्या मनु ष्यांना मोठी लाज वाटली आिण राजाने त्यांना
िनरोप पाठवला तु मच्या दाढ ा वाढे पयर्ंत तु म्ही यरीहो ये थे रहा मग इकडे या.
6 जे व्हा अम्मोन्यांनी पािहले की, दावीदाला आम्ही दुगं र्ध असे झाले आहोत, ते व्हा हानून
आिण अम्मोनी लोकांनी मे सोपटे म्या व अराम माका व सोबा ये थन
ू रथ आिण सारथी मोलाने
आणण्यासाठी एक हजार िकक्कार* रुपे पाठवले . 7 अम्मोन्यांनी ब ीस हजार रथ व माकाच्या
राजा व त्याचे लोक मोलाने ठे वले ; ते व्हा त्यांनी ये ऊन मे दबा नगराजवळ तळ िदला. अम्मोनी
आपल्या नगरातून एकत्र होऊन लढायला आले .
8 दावीदाने हे ऐकले ते व्हा त्याने यवाबाला आिण त्याच्या सवर् सै न्यासकट पाठवले . 9 अम्मोनी
लोक बाहे र पडले व लढाईसाठी त्यांनी नगराच्या वे शीजवळ मांडणी केली. आले ले राजे मै दानात
एकीकडे उभे होते .
10 सै न्याच्या दोन तु कड ा आपल्यािवरुध्द उभ्या ठाकले ल्या असून त्यातली एक आपल्यामागे
व एक पु ढे आहे हे यवाबाने पािहले . ते व्हा त्याने इस्राएलातील चां गल्या लढवय्यांना िनवडले
आिण अरामी सै न्यािवरुध्द त्यांची व्यविस्थत मांडणी केली. 11 उरले ल्या इस्राएली सै न्याला
आपला भाऊ अबीशयाच्या हाती सोपवले आिण त्याने या सै न्याची अम्मोन्यािवरुध्द लढण्यास
मांडणी केली. 12 यवाब म्हणाला, “������� ����� �� ������������ ����� ����
�� ����� �� ��� ����. पण अम्मोनी सै न्य तु झ्यापे क्षा बलवान ठरले तर मी तु ला सोडवीन.
13 बलवान हो, व आपल्या लोकांसाठी आिण दे वाच्या या नगरांसाठी लढताना आपण सामथ्यर्
दाखवू, मग परमे श्वराचे जे काय चां गले उद्दे श आहे त तसे तो करो.”
14 मग यवाब व त्याच्या सै न्यातील िशपाई अरामी सै न्यािवरुध्द लढाई करण्यास चालून गे ले,
ते व्हा इस्राएलाच्या सै न्यापु ढून पळाले . 15 अरामाचे सै न्य माघार घे ऊन पळू न जात आहे हे
पाहताच अम्मोन्यांनीही पलायन केले . अबीशय आिण त्याचे सै न्य यां च्याकडे त्यांनी पाठ िफरवली.
अम्मोनी आपल्या नगरात परतले आिण यवाब यरूशले मेला परत आला.
16 आिण इस्राएलपु ढे आपला पराभव झाला आहे हे अरामी सरदारांनी पािहले ते व्हा त्यांनी
जासूद पाठवून फरात नदीपलीकडील आपल्या लोकांस बोलवून घे तले . शोफख हा हद्दे जरच्या
अरामी फौजे चा से नापती होता. 17 अरामी लढाईची जमवाजमव करत आहे त हे दावीदाने ऐकले
ते व्हा त्याने सवर् इस्राएल लोकांस एकत्र जमवले आिण यादन नदीपलीकडे जाऊन अराम्यां च्या
समोर व्यूह रचला व ते त्याच्याशी लढले .
18 इस्राएल लोकांसमोरुन अराम्यांनी पळ काढला. दावीदाने व त्याच्या सै न्याने सात हजार
अरामी सारथी आिण चाळीस हजार अरामी सै न्य यांना ठार केले . अरामी सै न्याचा ने ता शोफख
यालाही त्यांनी मारुन टाकले . 19 आिण इस्राएलाने आपला पाडाव केला आहे हे जे व्हा हद्दे जराच्या
सवर् से वक व राजांनी पािहले ते व्हा त्यांनी दावीदाशी तह केला व ते त्याचे चाकर झाले . म्हणून
अरामी पु न्हा अम्मोनी लोकांस मदत करण्यास घाबरले . अशा रीतीने अरामी लोक अम्मोनींना
मदत करण्यास तयार नव्हते .
4 हे
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. 11:1; 12:26-31
असे झाले की, राजे लढाईला बाहे र पडतात अशावे ळी म्हणजे वषार्रंभी यवाबाने सै न्य
घे ऊन अम्मोन्यां च्या नगरात िशरले आिण त्यांनी तो दे श उद्ध्वस्त केला. मग त्यांनी राब्बा
1 आिण

*
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नगराला वे ढा घातला. पण दावीद यरूशले मेमध्ये च रािहला. यवाबाने राब्बा नगरावर हल्ला केला
व त्यांचा पराभव केला.
2 दावीदाने , त्यां च्या राजाच्या डोक्यावरील मु कुट काढला. त्या सोन्याच्या रत्नजिडत मु कुटाचे
वजन एक िकक्कार* होते . तो दावीदाच्या डोक्यावर ठे वण्यात आला. त्यांना त्या नगरातून मोठ ा
प्रमाणात पु ष्कळ लूट िमळाली. 3 त्या नगरातील लोकांस बाहे र काढून त्यां च्याकडू न करवती,
कुर्हाही, लोखं डी दाताळे या हत्यारांनी करायच्या कष्टाच्या कामाला जु ं पले . अम्मोन्यां च्या सवर्
नगरांमध्ये दावीदाने हे च केले . मग दावीद आिण त्याचे सै न्य यरूशले मेला परतले .
2
. 21:15-22
यानं तर असे झाले की गे जेर ये थे इस्राएल लोकांचे पिलष्ट ां शी यु ध्द झाले . या लढाईत
िसब्बखय हश
ू ाथी याने िसप्पय याला ठार मारले . तो रे फाई वं शातला होता. व पिलष्टी लोक त्यांना
शरण आले . 5 पु ढे पु न्हा एकदा पिलष्ट ां शी लढाई झाली. त्यावे ळी याईराचा पु त्र एलहानान
याने गथच्या गल्याथचा भाऊ लहमी याला ठार केले . ज्याच्या भाल्याची काठी िवणकर्याच्या
तु ळईसारखी होती.
6 गथ ये थे पिलष्ट ां शी पु न्हा एकदा लढाई झाली. या गावात एक मोठा उं च मनु ष्य होता.
त्याच्या हातापायांना प्रत्ये की सहासहा, अशी एकंदर चोवीस बोटे होती. तोही रे फाईच्या वं शातला
होता. 7 त्याने इस्राएल सै न्याची िनं दा केली ते व्हा दावीदाचा भाऊ िशमी याचा पु त्र योनाथानाने
त्यास ठार केले . 8 ही गथ रे फाईच्या नगरातील सं तती होती. आिण ते दावीदाच्या व त्याच्या
सै न्याच्या हाताने त्यांना मारण्यात आले .
4
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2
. 24:1-25
आिण सै तान इस्राएलािवरुध्द उठला व त्याने दावीदाला इस्राएलाची मोजणी करण्यास
भाग पाडले . 2 दावीद यवाबाला आिण सै न्याच्या अिधकार्यांना म्हणाला, “�� ���-शे बापासून
दानापयर्ंत सवर् इस्राएल लोकांची मोजणी करा आिण मग मला त्यांची एकंदर सं ख्या मािहत व्हावी
म्हणून मला परत ये ऊन अहवाल द्या.” 3 यवाब म्हणाला “�������� ���� ����� ���
���������� ���� ����� ���� �����. पण माझ्या प्रभू राजा, ते सवर् माझ्या धन्याचे
से वा करत नाही का? मग माझ्या धन्याला हे का पािहजे ? इस्राएलावर त्याने दोष का आणावा?”
4 पण राजाचा शब्द यवाबािवरुध्द अं ितम होता, यामु ळे यवाब िनघून गे ला आिण सवर्
इस्राएलातून िफरला. मग यरूशले माला परत आला. 5 मग यवाबाने दावीदाला एकंदर लढाई
करणार्यांची मोजणी सां िगतली. इस्राएलात अकरा लाख तलवार काढणारे पु रुष होते . यहद
ू ात
चार लाख स र हजार पु रुष होते .
6 पण ले वी आिण बन्यामीन यां च्या घराण्यांची मोजदाद केली नव्हती, कारण यवाबाला
राजाच्या आज्ञे चा अत्यं त ितटकारा आला होता. 7 दे वाला या कृतीमु ळे वाईट वाटले म्हणून त्याने
इस्राएलावर मारा केला. 8 मग दावीद दे वाला म्हणाला, “�� �� ����� ���� ���� ���
���� ���. आता आपल्या से वकाचे अपराध दरू कर, कारण मी फार मूखर्पणाची कृती केली आहे .”
9 परमे श्वर दावीदाचा सं देष्टा गादला म्हणाला, 10 “���� �������� ����,
‘����������� ������ ��� ���, मी तु झ्यापु ढे तीन पयार्य ठे वतो. त्यातील एक
िनवड.”
11 मग गाद दावीदाकडे गे ला व त्यास म्हणाला, “����������� ������ ��� ���,
‘������� �� ����. 12 तीन वषार्चा दुष्काळ पडावा, िकंवा तीन मिहने तु झ्या शत्रूने तलवारीने
ू
तु झा पाठलाग करावा आिण तु झा नाश करावा िकंवा इस्राएलाच्या सवर् दे शात परमे श्वराचा दत
1
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लोकांचा सं हार करीत असताना दे शात तीन िदवस परमे श्वराची तलवार म्हणजे मरी असावी? तर
आता, ज्याने मला पाठवले , त्यास मी काय उ र द्यावे ते तू ठरवून मला सां ग.”
13 मग दावीद गादला म्हणाला, “�� ����� ������ ���. मला लोकां च्या हातात
पडण्यापे क्षा परमे श्वराच्या हातात पडू दे , कारण त्याच्या दये ची कृती फार महान आहे .” 14 ते व्हा
परमे श्वराने इस्राएलावर मरी पसरवली आिण त्यामध्ये स र हजार लोक मृ त्यु मु खी पडले .
15 यरूशले मेचा नाश करण्यास दे वाने दत
ू पाठवला. तो ितचा नाश करणार, हे परमे श्वराने पािहले व
ू ाला म्हणाला, “���� ����,
हानी करण्यापासून त्याचे मन बदलले . तो त्या नाश करणार्या दत
आता तु झा हात मागे घे .” �������� ����������� ��� ������ ����� ������
ू आकाश व
�������� ��� ����. 16 दावीदाने वर पािहले व ते व्हा त्यास परमे श्वराचा दत
पृ थ्वी यां च्यामध्ये उभा असले ला िदसला. त्याच्या हातात उपसले ली तलवार असून त्याने ती
यरूशले मेवर उगारले ली होती. ते व्हा गोणताट घातले ले दावीद आिण वडील जिमनीकडे तोंड
करून खाली पडले . 17 दावीद दे वाला म्हणाला, “�������� ����� �������� �����
�� ���� ���� �� ����? मीच हे पाप केले आहे , मीच हे दुष्ट काम केले आहे . पण या
में ढरांनी काय केले आहे ? हे परमे श्वरा माझ्या दे वा, मी िवनं ती करतो तु झा हात माझ्यावर व
माझ्या घराण्यावर पडू न तू आम्हास िशक्षा दे , पण तु झ्या लोकांस या मरीने िशक्षा दे ऊ नको.”
18 मग परमे श्वराच्या दत
ू ाने गादला आज्ञा केली की, तू दावीदाला सां ग, दावीदाने वर जाऊन
अणार्न यबूसी याच्या खळ्यात परमे श्वरासाठी एक वे दी बां धावी. 19 मग गादाने परमे श्वराच्या
नावाने बोलून जे सां िगतले त्यावरून दावीद वरती गे ला. 20 अणार्न ते व्हा गव्हाची मळणी करत
ू ाला पािहले . तो व त्याचे चारही पु त्र त्याच्याबरोबर होते ते
होता, तो मागे वळला व त्याने दे वदत
लपले . 21 आिण दावीद अणार्नाकडे आला, ते व्हा अणार्नाने वर दृष्टी करून व दावीदाला पािहले . तो
खळ्यातून िनघाला आिण त्याने दावीदाला तोंड जिमनीपयर्ंत लववून नमस्कार केला. 22 मग दावीद
अणार्नला म्हणाला, “�� ��� ��� ���� ��. त्याची पूणर् िकंमत मी तु ला दे ईन. लोकां वरून मरी
बं द व्हावी म्हणून ते थे मी परमे श्वराकरता वे दी बां धीन.”
23 अणार्न दावीदाला म्हणाला, “������ ������ ������ �� ���� �������
�������� �� ������ ��� �� ���. पाहा, होमापर्ण करण्यासाठी मी बै ल, तसे च वे दीवरील
होमात जाळण्यासाठी मळणीची लाकडे , आिण अन्नापर्णासाठी गहू हे सवर् मी तु म्हास दे ईन.”
24 ते व्हा राजा दावीद अणार्नाला म्हणाला, “����, मी तु ला त्याची पूणर् िकंमत दे ऊनच िवकत
घे ईन. कारण जे तु झे आहे ते मी परमे श्वरासाठी घे णार नाही. आिण िकंमत िदल्यावाचून घे तले ले
होमापर्ण मी अपर्ण करणार नाही.”
25 आिण दावीदाने त्या जागे साठी अणार्नाला सहाशें शे केल सोने िदले . 26 दावीदाने ते थे
परमे श्वराकरता वे दी बां धली आिण त्यावर त्याने होमापर्णे आिण शां त्यपर्णे अपर्ण केली. त्याने
परमे श्वरास हाक मारली व त्याने स्वगार्तन
ू होमापर्णाच्या वे दीवर अग्नी पाठवून उ र िदले . 27 मग
ू ाला आज्ञा केली आिण त्याने आपली तलवार म्यानात परत घातली.
परमे श्वराने दे वदत
28 त्या वे ळेस, जे व्हा दावीदाने पािहले की अणार्न यबूसीच्या खळ्यात परमे श्वराने आपल्याला
उ र िदले ते व्हा त्याने ते थे यज्ञ केले . 29 कारण मोशे ने रानात केले ला परमे श्वराचा िनवासमं डप
आिण होमापर्णाची वे दी, त्याकाळी िगबोनामध्ये उच्च स्थानावर होती. 30 पण परमे श्वराच्या
ू ाच्या तलवारीच्या भीतीने दावीद दे वापु ढे मागर् िवचारायला जाण्यास घाबरत होता.
दत

22
मग दावीद म्हणाला, “��� �� �������� ������ ����� ���. इस्राएलांची
होमापर्णाची वे दीही इथे च केली जाईल.”
1
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इस्राएलमध्ये जे परदे शी लोक राहत होते त्या सवार्न
ं ा दावीदाने त्याच्या से वकांना आज्ञा
दे ऊन एकत्र बोलवून घे तले . दे वाचे मं िदर बां धण्यासाठी दगडाचे िचरे घडवण्याचे काम त्यां च्यावर
सोपवले .
3 दावीदाने दरवाजांसाठी िखळे आिण िबजागर्यासाठी लागणारे लोखं ड पु रवले व त्याने वजन
करता ये णार नाही इतके िपतळ, 4 सीदोन आिण सोर या नगरांतील लोकांनी गं धसरूचे पु ष्कळ
लाकू ड दावीदाकडे आणले आिण ते लाकू ड तर एवढे आले की त्यांची मोजदाद करणे कठीण
होते . 5 दावीद म्हणाला, “���� ����� ����� ���� ���� � ������� ��� ���
����������� ����� ����� ������� �������� ������ ���� ������,
याकिरता की सवर् इतर दे शात सु पर् िसध्द आिण वै भवशाली असे झाले पािहजे . म्हणून मी त्याच्या
बां धण्याची तयारी करीन.” ��� ������ �������� ������ ������������ ����
����� ����.
6 मग त्याने आपला पु त्र शलमोन याला बोलावले . इस्राएलचा दे व परमे श्वर याच्यासाठी मं िदर
बां धण्याची त्याने त्यास आज्ञा िदली. 7 दावीद शलमोनाला म्हणाला, “������ ����, माझा दे व
परमे श्वर याच्या नावासाठी मं िदर बां धण्याची माझी इच्छा होती. 8 पण परमे श्वर माझ्याकडे आला
व म्हणाला, तू बर्याच लढाया केल्यास आिण त्यामध्ये पु ष्कळ रक्त पाडले . ते व्हा तु ला माझ्यासाठी
मं िदर बां धता ये णार नाही. कारण तू माझ्यापु ढे भूमीवर पु ष्कळ रक्त पाडले आहे .
9 मात्र तु ला पु त्र होईल तो शां तीिप्रय मनु ष्य असे ल. मी त्यास त्याच्या सवर् शत्रूपासून
प्रत्ये क बाजूने िवसावा दे ईन. कारण त्याचे नाव शलमोन असे होईल आिण इस्राएलांस त्याच्या
िदवसात मी शांतता आिण स्वस्थता दे ईन. 10 तो माझ्याप्रीत्यथर् मं िदर बां धील. तो माझा पु त्र
आिण मी त्याचा िपता होईन. त्याचे राजासन मी इस्राएलावर सवर्काळापयर्ंत स्थािपत करील.”
11 “��� ������ ����, परमे श्वर तु झ्याबरोबर असो व तु ला यशस्वी करो. त्याने तु ला
सां िगतल्याप्रमाणे तू परमे श्वर दे वाचे मं िदर बां ध. 12 जे व्हा इस्राएलावर तो तु ला अिधकार दे ईल
ते व्हा परमे श्वर दे वाचे िनयम पाळायला फक्त परमे श्वरच तु ला अं तर्ज्ञान आिण समजूतदारपणा दे वो.
13 इस्राएलसाठी परमे श्वराने मोशे ला जे िनयमशास्त्र सां िगतले ते तू न िवसरता पाळ म्हणजे तू
यशस्वी होशील. बलवान हो व धै यर् धर. घाबरु नको िकंवा नाउमे द होऊ नको.
14 पाहा, परमे श्वराच्या मं िदरासाठी मी खूप कष्टाने एक लक्ष िकक्कार* सोने आिण दहा लक्ष
िकक्कार† रुपे आिण िपतळ व लोखं ड यांचा मोठ ा प्रमाणात साठा करून तयारी केली आहे . मी
दगड, लाकू डसु ध्दा पु रवले आहे . तू या सवार्त अिधक भर घाल.
15 तु झ्याजवळ पु ष्कळ कामगार आहे त. पाथरवट, गवं डी आिण सु तार, आिण सवर् प्रकारच्या
कामामध्ये कुशल असे हुशार लोक आहे त. 16 जे कोणी सोने , रुपे , िपतळ, लोखं ड यावर काम करू
शकतात, अशी असं ख्य माणसे तु झ्याबरोबर आहे त. ते व्हा आता कामाला सु रवात कर. परमे श्वर
तु झ्याबरोबर आहे .”
17 दावीदाने इस्राएलामधील सवर् पु ढार्यांनासु ध्दा आपला पु त्र शलमोन याला सहकायर्
करण्याची आज्ञा केली. तो म्हणाला, 18 “����� ��� �������� ���������� ���. आिण
प्रत्ये क बाजूने त्याने तु म्हास शांतता िदली आहे . कारण त्याने दे शातले राहणारे माझ्या हाती िदले
आहे त, परमे श्वराच्यापु ढे आिण त्याच्या लोकां च्या आता हा दे श ताब्यात आला आहे . 19 ते व्हा
आता अं त:करणपूवर्क तु म्ही परमे श्वर तु मचा दे व याचा शोध करा. उठा व परमे श्वर दे वाचे पिवत्र
मं िदर बां धा. कारण परमे श्वराच्या नावासाठी जे मं िदर बां धायचे आहे त्यामध्ये मग परमे श्वराच्या
कराराचा कोश आिण दे वाची इतर पिवत्र वस्तू आणून ठे वा.”

23
*

22:14

34,00,000 िकलोग्राम

†

22:14

3,40,00,000 िकलोग्राम

1 इितहास 23:1
1

506

1 इितहास 23:28

आता दावीद म्हातारा झाला होता आिण त्याच्या आयु ष्याच्या शे वटच्या िदवसात होता,
ते व्हा त्याने आपला पु त्र शलमोन याला इस्राएलाचा राजा केले . 2 त्याने इस्राएलमधील सवर्
पु ढारी मं डळी, याजक आिण ले वी यांना एकत्र बोलावून घे तले . 3 तीस आिण त्याहन
ू अिधक वय
असले ल्या ले वींची त्याने गणना केली. त्यांची सं ख्या एकंदर अडतीस हजार होती.
4 त्यां च्यातले , चोवीस हजार ले वी परमे श्वराच्या मं िदराच्या कामावर दे खरे ख करणारे होते आिण
सहा हजार अिधकारी आिण न्यायाधीश होते . 5 चार हजार द्वारपाल होते आिण दावीद म्हणाला, मी
जी वाद्ये आराधना करायला करवून घे तली त्याच्या साथीने परमे श्वराची स्तु ती करणारे चार हजार
होते . 6 ले वीचे पु त्र गे षोर्न, कहाथ आिण मरारी यां च्या घराण्यानु सार दावीदाने सवर् ले वींची तीन
गटांमध्ये िवभागणी केली.
7 गे षोर्न घराण्यात
लादान आिण िशमी हे दोघे होते .
8 लादान याला तीन पु त्र. यहीएल हा थोरला. नं तर जे थाम व योएल.
9 िशमीचे पु त्र असे शलोमोथ, हिजएल व हारान. लादानच्या घराण्यांचे हे प्रमु ख होते .
10 िशमीला चार पु त्र. यहथ, जीजा, यऊश आिण बरीया.
11 यहथ हा त्यांपैकी मोठा, दुसरा जीजा, यऊश आिण बरीया यांना मात्र फार सं तती नव्हती
त्यामु ळे त्यांचे दोघांचे िमळू न एकच घराणे धरले जाई.
12 कहाथाला चार पु त्र होते :
अम्राम, इसहार, हे बर् ोन आिण उिज्जये ल.
13 अहरोन आिण मोशे हे अम्रामचे पु त्र अहरोन आिण त्याच्या वं शजाची खास कामाकरता
िनवड केली गे ली होती. परमे श्वराच्या उपासने च्या पिवत्र कामाच्या तयारीसाठी त्यांना कायमचे
वे गळे काढले गे ले होते . परमे श्वरापु ढे धूप जाळणे , परमे श्वराचे याजक म्हणून से वा करणे , लोकांस
आशीवार्द दे णे अशी त्यांची कामे होती. 14 मोशे हा दे वाचा सं देष्टा होता. त्याचे पु त्र ले वीच्या
वं शातच गणले जात.
15 गे षोर्म आिण अिलये जर हे मोशे चे पु त्र.
16 शबु एल हा गे षोर्मचा थोरला पु त्र.
17 रहब्या हा अिलये जरचा थोरला पु त्र. हा एकुलता एक होता. रहब्याला मात्र बरीच अपत्य
झाली.
18 शलोमीथ हा इसहारचा पिहला पु त्र.
19 हे बर
् ोनचे पु त्र याप्रमाणे : यरीया मोठा, अमर्या दुसरा, यहिजएल ितसरा, यकमाम चौथा.
20 उिज्जये लाचे पु त्र: पिहला मीखा आिण नं तरचा इिश्शया.
21 महली आिण मूशी हे मरारीचे पु त्र. एलाजार आिण कीश हे महलीचे पु त्र.
22 एलाजाराला कन्या रत्ने च झाली. त्यास पु त्र नव्हता. या कन्यांचे िववाह नात्यातच झाले . त्या
लग्न होऊन कीशाच्या घराण्यात गे ल्या.
23 मूशीचे पु त्र: महली, एदर आिण यरे मोथ.
24 हे झाले ले वीचे वं शज आपापल्या घराण्यांपर
् माणे त्यांची मोजणी झाली. ते घराण्यांचे प्रमु ख
होते . त्यां च्यापै की प्रत्ये काच्या नावाची नोंद झाले ली आहे . जे वीस िकंवा त्याहन
ू अिधक वयाचे
होते त्यांनी परमे श्वराच्या मं िदरात से वा करणे हे त्यांचे काम. 25 दावीद म्हणाला, “����������
��� �������� ���������� ������ ����� ����� ���. परमे श्वर यरूशले मेला
कायमच्या वास्तव्यासाठी आला आहे . 26 ते व्हा ले वींना िनवासमं डप आिण उपासने तील से वेचे इतर
पात्रे सतत वाहण्याची गरज पडणारिह नाही.”
27 ले वी कुळातील वं शजांची मोजदाद करणे ही दावीदाची इस्राएल लोकांस अखे रची आज्ञा
होती. त्यानु सार वीस वष आिण त्यापु ढील वयाच्या मनु ष्यांची मोजणी झाली. 28 अहरोनाच्या
वं शजांना परमे श्वराच्या मं दीरातील से वेत मदत करणे हे ले वीचे काम होते . मं िदराचे आवार आिण
बाजूच्या खोल्या यांची दे खभाल ही त्यां च्याकडे होती. मं िदरातील सवर् पिवत्र गोष्टी शु ध्द ठे वणे
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ही त्यांची जबाबदारी होती. दे वाच्या मं िदरातील हे काम ते करत असत.
मं िदरातील समिपर्त
भाकर मे जावर ठे वणे , पीठ, अन्नापर्ण करण्याच्या वस्तू बे खमीर भाकरी यावर त्यांची दे खरे ख होती.
याखे रीज, तव्यावर भाजले ले, मळले ले सवर्काही िसध्द करणे , मोजून मापून त्या वस्तूंची तयारी
करणे हे ही काम त्यां च्याकडे होते .
30 ते रोज सकाळ सं ध्याकाळ परमे श्वराचे आभार मानायला आिण त्याची स्तु ती करायला उभे
राहत. 31 आिण परमे श्वरास शब्बाथ िदवशी, चं दर् दशर्नाच्या आिण ने मले ल्या सणाच्या िदवशी
ठरले ल्या सं ख्ये पर् माणे ने हमी परमे श्वरापु ढे सवर् होमापर्णे अपर्ण करण्यास हजर राहत.
32 ते दशर्नमं डप, पिवत्रस्थानाचे प्रमु ख होते . आिण त्यांचे सहकारी अहरोनाचे वं शज यांना ते
परमे श्वराच्या मं िदराच्या से वेत मदत करत होते .

24

1 अहरोनाच्या वं शजांची वगर्वारी नादाब, अबीहू एलाजार व इथामार. 2 पण नादाब आिण अबीहू

हे दोघे आपल्या िपत्याच्या आधीच मरण पावले . त्यांना अपत्य ही नव्हती. ते व्हा एलाजार आिण
इथामार हे च याजक झाले . 3 दावीद व एलाजाराच्या वं शातला सादोक आिण इथामार यां च्या
वं शातला अहीमले ख यांनी त्यां च्या ने मणु कीप्रमाणे त्यां च्या से वेसाठी त्यांची वाटणी केली.
4 इथामारापे क्षा एलाजाराच्या वं शजात वडीलधारी प्रमु ख मं डळी अिधक िनघाली.
एलाजाराच्या वं शजात सोळा जण तर इथामारच्या वं शजात आठ जण प्रमु ख होते . 5 दोन्ही
वं शजातील पु रुषांची िनवड िचठ् ठ ा टाकू न केली. काहीजणांना पिवत्रस्थानाच्या दे खभालीचे
अिधकारी आिण दे वाकडचे अिधकारी असे केले . हे सवर्जण एलाजार आिण इथामार यां च्या
वं शजातले च होते .
6 आिण ले व्यां तला ले खक, नथने लाचा पु त्र शमाया याने राजा व अिधकारी, सादोक याजक,
अब्याथारचा पु त्र अहीमले ख, याजक आिण ले वी यां च्या घराण्यातील प्रमु ख ह्याच्यासमोर त्यांची
नावे िलिहली. िचठ् ठ ा टाकू न एलाजाराच्या कुळाच्या वं शातून िनवड करण्यात ये ई आिण पु ढच्या
वे ळेला इथामार यां च्या कुळातील वं शातून िनवड करण्यात ये ई.
7 पिहली िचठ् ठी यहोयारीबाची िनघाली. दुसरी यदायाची, 8 ितसरी हारीमाची, चौथी सोरीमाची,
9 पाचवी मल्कीयाची, सहावी मयािमनाची, 10 सातवी हक्कोसाची, आठवी अबीयाची.
11 नववी ये शव
ू ाची, दहावी शकन्याची, 12 अकरावी एल्यािशबाची, बारावी याकीमाची 13 ते रावी
हुप्पाची, चवदावी ये शेबाबाची, 14 पं धरावी िबल्गाची, सोळावी इम्मे राची.
15 सतरावी हे जीराची, अठरावी हिप्पसे साची, 16 एकोणीसावी पथह्याची, िवसावी यहे जकेलाची,
17 एकिवसावी याखीनाची, बािवसावी गामूलची, 18 ते िवसावी दलायाची आिण चोिवसावी
माज्याची.
19 परमे श्वराच्या मं िदरात से वा करण्यासाठी या सवार्च
ं ी क् रमाने ने मणूक करण्यात आली.
इस्राएलचा परमे श्वर दे व याने अहरोनाला जे िनयम घालून िदले त्याच िनयमांचे पालन त्यांनी
मं िदराच्या से वेसाठी केले .
20 ले वीच्या इतर वं शजांची नावे खालीलप्रमाणे :
अम्रामच्या वं शातील शूबाएल;
शूबाएलचे वं शज: यहदाया.
21 रहब्याचे वं शज: रहब्याच्या वं शात इिश्शया मु ख्य.
22 इसहार वं शजापै की: शलोमोथ. शलोमोथाच्या वं शजातून: यहथ.
23 हे बर
् ोनचा थोरला पु त्र यरीया, हे बर् ोनचा दुसरा पु त्र अमर्या, यहिजएल ितसरा आिण चौथा
यकमाम.
24 उिज्जये लाच्या वं शातला मीखा. मीखाच्या वं शातला शामीर.
25 मीखाचा भाऊ इिश्शया, इिश्शयाचा पु त्र जखर्या.
26 मरारीचे वं शज: महली आिण मूशी. याजीयाचा वं शज बनो.

1 इितहास 24:27

508

1 इितहास 25:19

27 मरारीचे

वं शज: याजीयापासून बनो व शोहम व जक्कू र व इब्री.
एलाजार हा महलीचा पु त्र. याला अपत्य नव्हते .
29 कीशाचे वं शज: यरहमे ल.
30 महली, एदर आिण यरीमोथ हे मूशीचे पु त्र.
हे ले वी होते , त्यां च्या घराण्याप्रमाणे त्यांची यादी करण्यात आली. 31 राजा दावीद,
सादोक, अहीमले ख आिण याजक व ले वी घराण्यातील प्रमु ख यां च्यासमोर त्यांनी िचठ् ठ ा
टाकल्या. घराण्यातील श्रेष्ठ मु लाने किनष्ठाबरोबर िचठ् ठ ा टाकल्या. त्यांनी अहरोन याच्या
वं शजाप्रमाणे च िचठ् ठ ा टाकल्या.
28 महलीपासून:

25
1

दावीद आिण िनवासमं डपाच्या अिधकार्यांनी िमळू न आसाफाच्या मु लांना एका खास
ू न
कामासाठी िनवडले . हे मान व यदथ
ू ही ती अपत्ये . वीणा, सतारी आिण झांजा ही वाद्ये ,
वाजवून दे वाचा सं देश दे णे असे त्यां च्या कामाचे स्वरूप होते . हे काम करणार्या लोकांची यादी:
2 आसाफाच्या वं शातले :
जक्कू र, योसे फ, नथन्या आिण अशे राला, हे आसाफाचे पु त्र राज्याच्या दे खरे खीखाली आसाफाच्या
मागर्दशर्नाखाली सं देश दे त होते .
3 यदथ
ू न
ू ाचे वं शज:
ू न
गदल्या, सारी, यशया, हशब्या व मि थ्या हे सहाजण, आपला िपता यदथ
ू याच्या
मागर्दशर्नाखाली वीणा वाजवून परमे श्वराचे उपकारस्मरण आिण स्तवन करून सं देश दे त
असे .
4 हे मानाचे वं शज:
बु क्कीया, म न्या, उिज्जये ल, शबु एल, यरीमोथ, हनन्या, हनानी, अिलयाथा, िगद्दल्ती, रोममतीएजे र, याश्बकाशा, मल्लोथी, होथीर आिण महिजयोथ. 5 हे मान हा राजाचा सं देष्टा होता,
हे सवर् हे मानाचे पु त्र िशं ग वाजवायला होते . दे वाने हे मानाला चौदा मु ले आिण तीन मु ली
दे ऊन सन्मानीत केले .
6 हे सवर् आपल्या िपत्याच्या मागर्दशर्नाखाली परमे श्वराच्या घरात ही अपत्ये झांजा, सतारी
ू न
आिण वीणा वाजवून गीते गाण्यासाठी आिण दे वाच्या घरातील से वेसाठी होते . आसाफ, यदथ
ू
व हे मान हे राजाच्या दे खरे खीखाली होती. 7 ते आिण त्यांचे नाते वाईक गायनकले त पारं गत व
परमे श्वरासाठी गायनाचे प्रिशक्षण घे तले ले दोनशे अठ ाऐशींजण होते . 8 त्यांनी लहानथोर, गु रुिशष्य सवार्नी आपल्या कामासाठी सारख्याच िचठ् ठ ा टाकल्या व कामे वाटू न घे तली.
9 ते व्हा आसाफाच्या मु लां च्या सं बंधीत:
पिहली िचठ् ठी योसे फाची िनघाली;
दुसरी गदल्याची त्याची अपत्ये आिण भाऊबं द यां च्यातून बाराजणांना घे तले .
10 ितसरी िचठ् ठी जक्कू रचे पु त्र आिण भाऊबं द यां च्यामधून, बाराजणांना घे तले .
11 चौथी िचठ् ठी इस्रीची, त्याचे पु त्र आिण आप्त यां च्यामधून बाराजणांना घे तले .
12 पाचवी नथन्याची त्याचे पु त्र व नातलग यामधून बाराजण.
13 सहावी िचठ् ठी बु क्कीयाची. त्याचे पु त्र आिण भाऊबं द यां मधून बाराजण.
14 सातवी यशरे लाची. त्याचे पु त्र आिण भाऊबं द यां मधून बाराजण.
15 यशयाची आठवी. या िचठ् ठीनु सार पु त्र आिण भाऊबं द यामधून बाराजण.
16 नववी म न्याची. त्याचे पु त्र आिण नातलग यामधून बाराजण.
17 दहावी िशमीची. त्याचे पु त्र आिण नातलग यां मधून बाराजण.
18 अकरावी अजरे लाची. त्याचे पु त्र आिण नातलाग यां मधून बाराजण.
19 बारावी हशब्याची. त्याचे पु त्र आिण त्याचे नातलग यां मधून बाराजण.
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20 ते रावी

शूबाएलाची. त्याचे पु त्र आिण नातलग यांमधून बाराजण.
मि थ्याची. त्याचे पु त्र आिण नातलगामधून बाराजण.
22 पं धरावी यरे मोथची. त्याचे पु त्र आिण नाते वाईक यां मधून बारा.
23 सोळावी हनन्याची. त्याचे पु त्र आिण भाऊबं द यां मधून बाराजण.
24 सतरावी याश्बकाशाची. त्याचे पु त्र आिण नातलग यां मधून बाराजण.
25 अठरावी हनानीची. त्याचे पु त्र आिण नातलग यां मधून बाराजण.
26 एकुिणसावी मल्लोथीची. त्याचे पु त्र आिण आप्त यां मधून बाराजण.
27 िवसावी अलीयाथची. त्याचे पु त्र आिण नातलगामधून बाराजण.
28 एकिवसावी होथीरची. त्याचे पु त्र आिण नातलग यां मधून बाराजण.
29 बावीसावी िगद्दल्तीची. त्याचे पु त्र आिण नातलग यां मधून बाराजण.
30 ते िवसावी महिजयोथची. त्याचे पु त्र आिण भाऊबं द यां मधून बाराजण.
31 चोिवसावी रोममती-एजे रची. त्याचे पु त्र आिण नातलगामधून बाराजण.
21 चौदावी

26
1 द्वारपालांचे

गट:
हे पहारे करी कोरहाच्या वं शजातील होते . त्यांची नावे अशी: आसाफाच्या वं शातील कोरहाचा पु त्र
मे शेलेम्या.
2 मे शेलेम्या याला पु त्र होते . जखर्या हा त्यातला मोठा. यदीएल दुसरा, जबद्या ितसरा, यथिनएल
चौथा 3 एलाम पाचवा, यहोहानान सहावा, एल्योवे नय सातवा.
4 ओबे द-अदोम, याची अपत्ये . शमाया थोरला, यहोजाबाद दुसरा, यवाह ितसरा, साखार चौथा,
नथने ल पाचवा, 5 अम्मीएल सहावा, इस्साखार सातवा, पउलथय आठवा. दे वाची ओबे दअदोमावर खरोखच कृपादृष्टी होती. 6 शमाया हा ओबे द-अदोमाचा पु त्र. त्यालाही पु त्र
सं तती होती. हे पु त्र सामथ्यर्वान असल्यामु ळे त्यांची आपल्या घराण्यावर स ा होती.
7 अथनी, रफाएल, ओबे द एलजाबाद, अलीहू आिण समख्या हे शमायाचे पु त्र. एलजाबादचे
भाउबं द सवर् प्रकारच्या कामात कुशल होते . 8 हे सवर् ओबे द-अदोमाचे वं शज त्याची अपत्ये ,
पु रुष नाते वाईक असे सवर्च िनवासमं डपाच्या से वेत बलवान व पराक् रमी होते . ओबे दअदोमाचे एकंदर बासष्ट वं शज होते . 9 मे शेलेम्याचे पु त्र आिण भाऊबं द िमळू न अठराजण
होते . ते सवर् पराक् रमी होते .
10 मरारीच्या वं शातला होसा. िशम्रीला ज्ये ष्ठपद िदले होते . हा जन्माने ज्ये ष्ठ नव्हता, पण
त्याच्या िपत्याने त्यास मु ख्य केले होते . 11 िहल्कीया दुसरा. टबल्या ितसरा. जखर्या
चौथा. होसास पु त्र आिण भाऊबं द िमळू न ते राजण होते .
12 यांना द्वारपालां च्या गटां वर प्रमु ख ने मले ले होते .
आपल्या इतर भाऊबं दाप्रमाणे च
द्वारपालांनाही परमे श्वराच्या मं िदरातील से वेचे काम ने मन
ू िदले ले होते . 13 एकेका दरवाजाच्या
रक्षणाची जबाबदारी एकेका घराण्याकडे िदले ली होती. एकेका दारासाठी िचठ् ठी टाकू न हे काम
सोपवले गे ले. त्यामध्ये वयाने लहान मोठा असा भे दभाव नव्हता. 14 शे लेम्याच्या वाटणीला
पूवकडचे दार आले . त्याचा पु त्र जखर्या याच्यासाठी नं तर िचठ् ठी टाकण्यात आली. हा समजदार
मं तर् ी होता. उ रे च्या द्वारासाठी त्याची िनवड झाली.
15 ओबे द-अदोमाच्या वाटणीला दिक्षण दरवाजा आला. मौल्यवान चीजवस्तू ठे वले ल्या भांडाराचे
रक्षण करण्याचे काम ओबे द-अदोमाच्या मु लांकडे आले . 16 शु प्पीम आिण होसा यांची िनवड
पिश्चम दरवाजासाठी आिण शल्ले केथाची चढणीच्या वाटे वरील दरवाजासाठी झाली. प्रत्ये क
घराण्यासाठी पहारे करी स्थािपत केले होते .
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पूवला सहा ले वी, उ रे ला प्रितिदनी चार, दिक्षणे ला प्रितिदनी चार आिण भांडाराच्या
रक्षणासाठी दोन जोड ा होत्या. 18 पिश्चमे कडील िशवारावर चारजण पहारा दे त, चारजण त्या
िदशे ने जाणार्या रस्त्यावर आिण दोन िशवारात असत. 19 हे व्दारपालांचे वगर् होते . कोरहाचे वं शज
आिण मरारीरीचे वं शज यांनी ते भरले होते .
20 दे वाच्या मं िदरातील भांडारावर आिण समिपर्त वस्तूंच्या भांडारावर ले व्यातला अहीया हा
प्रमु ख होता. 21 लादान हा गे षोर्नाच्या वं शातील. यहीएली हा लादानच्या घराण्यातील
प्रमु खांपैकी एक होता. 22 जे थाम आिण त्याचा भाऊ योएल हे यहीएलीचे पु त्र होते . परमे श्वराच्या
मं िदरातील भांडारावर दे खरे ख ठे वणारे होते .
23 अम्रामी, इसहारी, हे बर
् ोनी आिण उिज्जये ली यां च्या कुळांतन
ू सु ध्दा आणखी काही प्रमु खांची
ने मणूक करण्यात आली. 24 मोशे चा पु त्र गे षोर्म, याचा पु त्र शबु एल हा भांडारावर दे खरे ख करणारा
नायक होता. 25 अिलये जराकडू न त्याचे भाऊबं द: अिलये जाराचा पु त्र हा रहब्या होता.
रहब्याचा पु त्र यशया.
यशयाचा पु त्र योराम.
योरामाचा पु त्र िजख्री. आिण
िजख्रीचा पु त्र शलोमोथ.
26 दावीद राजा व िपत्याच्या प्रमु खांनी व हजारांचे व शं भरांचे से नापती आिण सै न्याचे सरदार
यांनी मं िदरासाठी समिपर्त केले ल्या वस्तूच्या भांडारावर शलोमोथ आिण त्याचे भाऊबं द दे खरे ख
करत होते . 27 यु ध्दात िमळाले ल्या काही लूटीपै की त्यांनी परमे श्वराच्या मं िदराच्या दुरुस्तीसाठी
समिपर्त केली. 28 शमु वेल सं देष्टा, कीशचा पु त्र शौल आिण ने रचा पु त्र अबने र, सरुवे चा पु त्र
यवाब यांनी परमे श्वरास समिपर्त केले ल्या प्रत्ये क पिवत्र वस्तूंचे रक्षणही शलोमोथ आिण त्याचे
भाऊबं द करत असत.
29 इसहाराच्या वं शजापै की कनन्या व त्याची अपत्ये इस्राएलां च्या सु रक्षा व्यवस्थे चे प्रमु ख
होते . ते अिधकारी व न्यायधीश होते . 30 हे बर् ोनी वं शातला, हशब्या व त्याचे भाऊबं द, एक हजार
सातशे शूर वीर, यादने च्या अिलकडे पिश्चमे स, परमे श्वराच्या से वेसाठी व राजाच्या कामासाठी
इस्राएलावर दे खरे ख करत होते .
31 हे बर
् ोनी यां च्या वं शातला यरीया हा त्यां च्या वं शाचा प्रमु ख होता, त्याच्या घराण्यावरुन
त्याची मोजणी केली. दावीदाच्या राज्याच्या कारिकदीर्च्या चाळीसाव्या वषीर् त्यांचा तपास केला
आिण त्यांना िगलाद मधल्या याजे र नगरात कतर्बगार अशी माणसे आढळली. 32 आपापल्या
घराण्यांचे प्रमु ख आिण पराक् रमी असे दोन हजार सातशे नातलग यरीयाला होते . दे वाच्या प्रत्ये क
कायार्साठी आिण राज्याचे कामकाज यासाठी, रऊबे नी, गादी आिण मनश्शे चा अधार् वं श यां च्यावर
दे खरे ख करणारे असे हे दोन हजार सातशे जण दावीदाने ने मले .

27
1

ही इस्राएल वं शजां च्या घराण्यातील प्रमु खांची यादी म्हणजे हजारांचे व शं भरांचे सरदार,
त्याचप्रमाणे सै न्याचे अिधकारी, हे राजाची से वा अने क मागार्ने करत. प्रत्ये क सै न्याचा गट हे
वषार्च्या सवर् मिहन्यात से वा करत असे . प्रत्ये क गटात चोवीस हजार माणसे होती.
2 पिहल्या मिहन्याच्या पिहल्या गटाचा प्रमु ख याशबाम हा होता. याशबाम जब्दीएलचा पु त्र.
याशबामच्या गटात चोवीस हजार जण होते . 3 तो पे रेसच्या वं शातला होता. पिहल्या मिहन्याच्या
सवर् से नािधकार्यांचा याशबाम प्रमु ख होता.
4 अहोह इथला दोदय दुसर्या मिहन्याच्या सै न्याचा प्रमु ख असून िमक्लोथ हा त्यांचा नायक
होता. त्याच्या गटात चोवीस हजार माणसे होती. 5 ितसर्या मिहन्याचा ितसरा से नापती बनाया.
हा यहोयादाचा पु त्र. यहोयादा हा मु ख्य याजक होता. बनायाच्या अिधपत्याखाली चोवीस
हजार माणसे होती. 6 हाच तो बनाया जो तीसांतला शूर व तीसां वर प्रमु ख होता. त्याचा पु त्र
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अम्मीजाबाद बनायाच्याच गटात होता.
चौथ्या मिहन्याचा चौथा से नापती यवाबाचा भाऊ
असाएल. त्यानं तर त्याचा पु त्र जबद्या हा पु ढे आपल्या से नापती झाला. त्याच्या तु कडीत चोवीस
हजार पु रुष होते . 8 शम्हथ
ू हा पाचवा से नापती. पाचव्या मिहन्याचा हा से नापती इज्राही होता.
त्याच्या तु कडीत चोवीस हजार पु रुष होते . 9 इरा हा सहाव्या मिहन्याचा सहावा से नापती. हा
इक्केशाचा पु त्र असून तकोई नगरातला होता. त्याच्या तु कडीत चोवीस हजार लोक होते .
10 सातव्या मिहन्याचा सातवा से नापती हे लस पलोनी हा होता. हा एफ् राइमाच्या वं शातला
होता. त्याच्या तु कडीत चोवीस हजार लोक होते . 11 आठव्या मिहन्याचा आठवा सरदार जे रह
वं शातला िसब्बखय हश
ू ाथी हा होता. त्याच्या तु कडीत चोवीस हजार जण होते . 12 नवव्या
मिहन्याचा नववा सरदार बन्यािमनी वं शातला अबीये जर अनाथोथी हा होता. त्याच्या गटात
चोवीस हजार सै िनक होते .
13 दहाव्या मिहन्याचा दहावा से नापती महरय. हा जे रह कुळातला असून नटोफाथी इथला
होता. त्याच्या तु कडीत चोवीस हजार पु रुष होते . 14 अकराव्या मिहन्याचा अकरावा से नापती
बनाया. हा िपराथोनचा असून एफ् राइमाच्या वं शातला होता. त्याच्या गटात चोवीस हजार पु रुष
होते . 15 बाराव्या मिहन्याचा बारावा प्रमु ख हे ल्दय. या अथिनएल कुळातला आिण नटोफाथी
इथला होता. त्याच्या तु कडीत चोवीस हजार लोक होते .
16 इस्राएलाच्या वं शाचे हे प्रमु ख असे होते : रऊबे न िजख्रीचा पु त्र अिलये जर.
िशमोन: माकाचा पु त्र शफट ा.
17 ले वी कमु वेलचा पु त्र हशब्या. अहरोन: सादोक.
18 यहद
ू ा अलीह.ू हा दावीदाचा एक भाऊ, इस्साखार:
मीखाएलचा पु त्र अम्री.
19 जबु लून ओबद्याचा पु त्र इश्माया. नफताली:
अज्रीएलाचा पु त्र यरीमोथ.
20 एफ् राईम वं शाचा अजर्याचा पु त्र होशे थ.
पिश्चम मनश्शे ः पदायाचा पु त्र योएल.
21 िगलादातल्या मनश्शे च्या अध्यार् वं शाचा अिधकारी जखर्याचा पु त्र इद्दो.
बन्यामीन वं शाचा अिधकारी अबने रचा पु त्र यासीएल.
22 दान वं शाचा यरोहामाचा पु त्र अजरे ल. हे झाले इस्राएलां च्या वं शाचे प्रमु ख.
23 दावीदाने इस्राएलमधील पु रुषांची मोजदाद करायचे ठरवले . इस्राएलाची लोकसं ख्या
आकाशातील तार्यां एवढी करीन असे परमे श्वराने सां िगतले होते म्हणून इस्राएलांची लोकसं ख्या
वाढली होती. ते व्हा दावीदाने वीस वषार्चे आिण त्याहन
ू कमी वयाचे पु रुष यांची मोजणी केली
नाही. 24 सरुवे चा पु त्र यवाब याने मोजदाद करायला सु रुवात केली पण तो ते काम पूणर् करु
शकला नाही. दे वाचा इस्राएलाच्या लोकां वर कोप झाला. त्यामु ळे ही मोजणी दावीद राजाच्या
बखरीत नोंदवले ली नाही.
25 राजाच्या मालम े ची जपणूक करणारे आिधकारी पु ढीलप्रमाणे :अदीएलाचा पु त्र अजमावे थ
हा राजाच्या भांडारांचा प्रमु ख होता. उज्जीयाचा पु त्र योनाथान शे तातल्या, नगरातल्या,
गावातल्या आिण िकल्ल्यातल्या भांडारांचा प्रमु ख होता. 26 कलूबचा पु त्र एज्री हा शे तात
काम करणार्यां वरचा प्रमु ख होता. 27 रामा ये थील िशमी रामाथी हा द्राक्षीच्या मळ्यां वर होता.
द्राक्षीच्या मळ्यां च्या उत्पन्नावर व द्राक्षरसाच्या कोठ ां वर जब्दी िशफमी हा होता.
28 गदे री हा बाल-हानान जै तन
ू ाची झाडे आिण पिश्चमे कडच्या डोंगराळ भागातली उं बराची
झाडे याचा प्रमु ख होता. योवाश जै तन
ू ाच्या ते लाच्या कोठाराचा प्रमु ख होता. 29 आिण िशत्रय
शारोनी हा शारोनात चरणार्या गु रांचा मु ख्य होता. अदलयचा पु त्र शाफाट हा दर्याखोर्यातील
गु रां वरचा मु ख्य होता. 30 ओबील इश्माएली हा उं टां वरचा प्रमु ख होता. ये हद्या मे रोनोथ गाढवां वर

1 इितहास 27:31

512

1 इितहास 28:15

31 याजीज

मु ख्य होता.
हगारी में ढरां वर मु ख्य होता. दावीद राजाच्या मालम े चे हे सवर् अिधकारी
होते .
32 दावीदाचा काका योनाथान हा सूज्ञ मं तर
् ी आिण ले खक होता. हखमोनी याचा पु त्र यहीएल
याच्यावर राज पु त्राच्या लालनपालनाची जबाबदारी होती. 33 अिहथोफेल राजाचा मं तर् ी आिण
हश
ू य राजाचा िमत्र होता. हा अकीर् लोकांपैकी होता. 34 अिहथोफेलाची जागा पु ढे यहोयादा आिण
अब्याथार यांनी घे तली. यहोयादा हा बनायाचा पु त्र. यवाब हा राजाचा से नापती होता.

28
इस्राएलातील सवर् अिधकारी, वं शावं शाचे प्रमु ख, पाळीपाळीने राजाचे काम करणारे
सरदार, हजारांचे सरदार व शं भरांचे सरदार, राजाच्या व त्याच्या मु लां च्या सवर् सं प ीवरील व
धनावरील अिधकारी, अं मलदार, शूर वीर आिण लढवय्ये यांना यरूशले मेत एकत्र बोलावले .
2 नं तर राजा दावीद त्यां च्यापु ढे उभा राहन
ू म्हणाला, “������ ��������� ���
�������, माझे ऐका परमे श्वराचा कराराचा कोश ठे वण्यासाठी आिण दे वाच्या पादासनासाठी
एक िवसाव्याचे घर बां धावे असा माझा मानस होता. त्याच्या बां धकामासाठी मी तयारी ही केली
होती. 3 पण दे व मला म्हणाला, ‘�� ������ �������� ����� �������� ����. कारण
तू एक लढवय्या आहे स आिण रक्त पाडले आहे स.’
4 इस्राएलाचा दे व परमे श्वर याने मला सवर्काळ इस्राएलाचा राजा होण्यासाठी माझ्या
विडलाच्या सवर् घराण्यातून मला िनवडू न घे तले आहे . कारण त्याने यहद
ू ाच्या वं शातून माझ्या
िपत्याचे घराणे प्रमु ख व्हावे अशी त्याने िनवड केली. 5 दे वाने मला भरपूर पु त्र सं तती िदली
आहे . या पु त्रांमधून इस्राएलावर परमे श्वराच्या राज्याच्या राजासनावर बसायला माझा पु त्र
शलमोनाला िनवडले आहे .
6 त्याने मला म्हटले तु झा पु त्र शलमोन हाच माझे मं िदर आिण अं गणे बां धील. कारण मी त्यास
माझा पु त्र म्हणून िनवडले आहे आिण मी त्याचा िपता होईन. 7 माझ्या आज्ञा आिण िनयम यांचे
पालन आजच्याप्रमाणे त्याने न िवसरता केले तर त्याच्या राज्याला मी सवर्काळ स्थै यर् दे ईन.
8 तर आता सवर् इस्राएल बां धवांनो, परमे श्वरासमोर आिण तु मच्यासमोर मी सां गतो की आपला
दे व परमे श्वर याच्या सवर् आज्ञा काटे कोरपणे पाळा. यासाठी की तु म्ही हा चां गला दे श वतन करून
घ्यावा आिण आपल्यानं तर तो आपल्या वं शजास सवर्काळचे वतन म्हणून द्यावा.
9 हे शलमोना, माझ्या पु त्रा, आपल्या वडीलां च्या दे वाला जाणून घे . पूणर् अं तःकरणाने व
मनोभावाने त्याची से वा कर. तू हे कर कारण परमे श्वर सवार्ची अं त:करणे पारखतो आिण आपल्या
प्रत्ये काच्या िवचाराच्या सवर् कल्पना त्यास कळतात. जर तू त्याचा शोध करशील तर तो तु ला
सापडे ल, पण जर तू त्यास सोडशील, तर तो तु झा कायमचा त्याग करील. 10 परमे श्वराने त्याचे
पिवत्रस्थानासाठी मं िदर बां धण्यासाठी तु झी िनवड केली आहे हे लक्षात ठे व. बलवान हो आिण हे
कर.”
11 दावीदाने आपला पु त्र शलमोन याला मं िदराचे व्दारमं डप, त्याची घरे , त्यातील इमारती,
कोठाराच्या खोल्या, वरच्या मजल्यावरची आिण आतल्या बाजूची दालने , दयासनाचे स्थान यांचा
आराखडा िदला. 12 त्यास दै वी आत्म्याच्या प्रेरणे ने जे काही प्राप्त झाले त्याचा आराखडा म्हणजे
परमे श्वराच्या मं िदराच्या अं गणाचा आिण चोहोकडच्या खोल्यांचा आिण दे वाच्या मं िदराच्या
भांडारांचा व पिवत्र वस्तूंच्या भांडारांचा.
13 याजक आिण ले वी यां च्या गटांची मािहती व परमे श्वराच्या मं िदराच्या से वेच्या सवर् कामाची
आिण परमे श्वराच्या मं िदरातील सवर् उपयोगात ये णारी उपकरणे याबद्दलची जबाबदारी त्यांना ने मन
ू
िदली. 14 सोन्याच्या पात्रांसाठी, सवर् प्रकारच्या से वेच्या सवर् पात्रांसाठी सोन्याचे वजन िदले .
रुप्याच्या सवर् पात्रांसाठी सवर् प्रकारच्या से वेच्या पात्रांसाठी रुप्याचे वजन िदले . 15 सोन्याच्या
1 दावीदाने
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िदपस्तं भासाठी व त्याच्या िदव्यासाठी, एकेक िदपस्तं भ व त्याच्या िदव्यासाठी सोन्याचे वजन
िदले आिण रुप्याच्या िदपस्तं भासाठी एकेका िदपस्तं भाच्या कामाप्रमाणे एकेका िदपस्तं भासाठी
व ितच्या िदव्यासाठी रुप्याचे वजन िदले .
16 आिण समक्षते च्या भाकरीच्या मे जासाठी एकेका मे जासाठी सोन्याचे आिण रुप्याच्या
मे जासाठी रुप्याचे वजन िदले . 17 शु द्ध सोन्याचे काटे , प्याले , वाट ा व प्रत्ये क सु रईसाठी सोने
आिण रुप्याच्या वाट ासाठी लागणारे रुपे , एकेका वाटीसाठी लागणारे रुपे यांचे वजन िदले .
18 धूपवे दीसाठी शु ध्द केले ल्या सोन्याचे आिण जे करुब आपले पं ख पसरून परमे श्वराच्या
कराराचा कोश झाकीत होते त्यां च्या रथाच्या नमु न्याप्रमाणे सोन्याचे वजन िदले . 19 दावीद
म्हणाला, “�� ���� ����� �� ������������� ������������������ ���
���� ���� ������� ������ ��� ������� ������������ ���� ���� ��
����� ������� ����.”
20 दावीद शलमोनाला पु ढे म्हणाला “����� �� ��� ����� ��. काम कर. कारण परमे श्वर
दे व म्हणजे माझा दे व तु झ्यासोबत आहे , ते व्हा घाबरु नको. परमे श्वराच्या घराचे सवर् काम पु रे़
होईपयर्ंत तो तु ला सोडणार नाही व टाकणार नाही. 21 दे वाच्या मं िदराच्या से वेच्या कामाला
याजक आिण ले वी यांचे वगर् ने मले आहे त. सवर् प्रकारच्या कामांत कोणत्याही प्रकारच्या से वेसाठी
स्वखु शीने व िनपु ण कारािगर कामात मदत करण्यास तु झ्याबरोबर आहे त. अिधकारी आिण सवर् लोक
तु झ्या आज्ञा मानण्यास तयार असतील.”

29

राजा दावीद सवर् इस्राएल समु दायाला म्हणाला, “���� ����� ����� �����
������ ������ ���. तो अजून सु कुमार व अनु भवी आहे . पण हे काम फार महत्वाचे आहे .
हे भवन काही मनु ष्यांसाठी नव्हे तर परमे श्वर दे वासाठी आहे . 2 माझ्या दे वाच्या मं िदरासाठी मी
माझ्या शक्तीने सवोर् म सोन्याच्या वस्तूंसाठी सोने व चांदीच्या वस्तूसाठी चांदी, िपतळे च्या
वस्तूसाठी िपतळ, लोखं डाच्या वस्तूंसाठी लोखं ड, लाकडी सामानासाठी लाकू ड, जडावाच्या
कामासाठी गोमे द, पाषाण, िविवधरं गी मौल्यवाने रत्ने आिण सं गमरवरी दगड हे ही िवपु लते ने
िदले आहे .
3 आता कारण मी माझे िच दे वाच्या मं िदराकडे लावले आहे . म्हणून पिवत्र मं िदरासाठी मी
जी ही तयारी केली त्यािशवाय आणखी माझा वै यिक्तक सोन्या, रुप्याचा ठे वाही दे त आहे . 4 तीन
हजार िकक्कार* ओफीरचे शु ध्द सोने , सात हजार िकक्कार† िनभळ रुपे मी िदले . मं िदराच्या िभं ती
या रुप्याने झाकायच्या आहे त. 5 कुशल कारािगरांनी मं िदरातील तर्हे तर्हे च्या वस्तू कराव्या म्हणून
त्यासाठी लागणारे सोने व रुपे मी िदले . आता तु म्हा इस्राएलीं पै की िकती जण आज परमे श्वरासाठी
काही द्यायला तयार आहात?”
6 ते व्हा, वडीलधारी मं डळी, इस्राएल वं शाचे प्रमु ख सरदार, अिधकारी, राजसे वेतील कारभारी
यासवार्न
ं ी आपापल्या बहुमोल वस्तू दे णगीदाखल िदल्या. 7 दे वाच्या िनवासस्थानाच्या से वेसाठी
त्यांनी िदले ल्या वस्तू पाच हजार िकक्कार‡ सोने , दहा हजार िकक्कार§ रुपे , अठरा हजार िकक्कार
*िपतळ, आिण एक लाख िकक्कार †लोखं ड िदले . 8 ज्यां च्याकडे मौल्यवान रत्ने होती त्यांनी ती
परमे श्वराच्या मं िदरासाठी िदली. गे षोर्न घराण्यातील यहीएल याच्या हाती ती िदली. 9 या सवर्
लोकांनी अगदी मनापासून स्वखु शीने परमे श्वरास अपर्ण िदले . त्यामु ळे सवार्नी आनं द केला. राजा
दावीदही फार आनं दीत झाला.
1

10 त्या समु दायापु ढे दावीदाने परमे श्वराचे स्तु ितगीत म्हटले , “�� ���������, इस्राएलाच्या
दे वा, आमच्या िपत्या, सदासवर्काळ तू धन्य आहे स.” 11 हे परमे श्वरा, मिहमा, पराक् रम, शोभा,
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िवजय आिण वै भव ही सवर् तु झीच आहे त कारण आकाशात व पृ थ्वीवर जे काही आहे ते तु झे च आहे .
हे परमे श्वरा, हे राज्य तु झे च आहे . या सगळ्याहन
ू उच्च पदास पोहचले ला तूच आहे स.
12 सं प ी आिण सन्मानही तु झ्याकडू न आहे त. तूच सवार्ंवर अिधकार करतोस. स ा आिण
सामथ्यर् तु झ्या हातांत आहे . कोणालाही थोर आिण बलवान करणे तु झ्याच हातात आहे . 13 दे वा,
आम्ही तु झे आभार मानतो आिण तु झ्या प्रतापी नावाची स्तु ती करतो.
14 या सगळ्या गोष्टी स्वखु शीने अपर्ण करण्याची शक्ती असणारा मी कोण? िकंवा हे लोक तरी
कोण? तु झ्यामु ळेच त्या आमच्याकडे आल्या. तु झ्याकडू न िमळाले ते च आम्ही तु ला परत करत
आहोत. 15 आमच्या पूवर्जांपर् माणे च आम्ही सु ध्दा परदे शी व प्रवासी आहोत. आमचे पृ थ्वीवरचे
िदवस सावलीसारखे आहे त आिण पृ थ्वीवर िटकू न राहण्याची काही आशा नाही.
16 हे परमे श्वरा, आमच्या दे वा, तु झ्या पिवत्र नावाच्या सन्मानासाठी तु झे मं िदर बां धायला या
सगळ्या गोष्टी आम्ही जमा केल्या. ही सामग्री तु झ्यामु ळेच प्राप्त झाले ली आहे . जे आहे ते
सगळे तु झे च आहे . 17 हे दे वा, लोकांची अं तःकरणे तू पारखतोस आिण सरळपण तु ला आवडते हे
मी जाणतो. मी शु ध्द आिण प्रामािणक मनाने हे सगळे तु ला आनं दाने अपर्ण करत आहे . हे सगळे
तु झे लोक इथे हजर आहे त आिण या सवर् वस्तू स्वखु शीने अपर्ण केल्या आहे त हे मी आनं दाने पािहले
आहे .
18 हे परमे श्वर अब्राहाम, इसहाक आिण इस्राएल या आमच्या पूवर्जांचा तूच दे व आहे स. तू
आपल्या लोकां च्या अं तःकरणाच्या ठायी हे िवचार व या कल्पना िनरं तर राहतील व त्यांची मने
तु झ्याकडे लागतील असे कर. 19 माझा पु त्र शलमोन याने तु झ्या आज्ञा, िनयम आिण िवधी यांचे
अं तःकरणपूवर्क पालन करावे , आिण या सवर् गोष्टी कराव्या आिण ज्या मं िदराची मी तयारी केली
आहे ते बां धावे .
20 ते थे जमले ल्या सवर् लोकांस दावीद म्हणाला, “��� ������ �������� ������
������� ����.” ������ ������ ���������� ������ ������ ���� ����
���������� ������� ������� ����. राजाच्या आिण परमे श्वराच्या सन्मानाथर् ते
नतमस्तक झाले . 21 दुसर्या िदवशी लोकांनी परमे श्वरास यज्ञ अपर्ण केले . त्यांनी होमापर्णे वािहली.
एक हजार बै ल, एक हजार एडके, एक हजार कोकरे आिण त्याबरोबर पे यापर्णे त्यांनी अपर्ण केली.
िशवाय सवर् इस्राएलासाठी त्यांनी आणखीही पु ष्कळच यज्ञ केले .
22 मग परमे श्वरासमोर सवर् लोकांनी मोठ ा आनं दाने खाणे िपणे केले . दावीदाचा पु त्र शलमोन
याला त्यांनी दुसर्यांदा राजा म्हणून परमे श्वरातफ अिधपती होण्यासाठी शलमोनाला आिण
याजक म्हणून सादोकाला अिभषे क केला गे ला. 23 त्यानं तर परमे श्वराच्या राजासनावर शलमोन
स्थानापन्न झाला. शलमोनाने आपला िपता दावीदाची जागा घे तली. राजा म्हणून तो यशस्वी
ठरला. इस्राएलचे सवर् लोक शलमोनाचे आज्ञापालन करत.
24 एकू णएक सरदार, सै िनक आिण राजा दावीदाची सवर् अपत्ये शलमोन राजाच्या अधीन झाले .
25 परमे श्वरने शलमोनाला सवर् इस्राएलाच्या दे खत फार थोर केले . आिण पूवीर् इस्राएलाच्या
कोणत्याही राजाला नव्हते असे राजाला ऐश्वयर् िमळाले .
26 इशायाचा पु त्र दावीद याने सं पण
ू र् इस्राएलावर चाळीस वष राज्य केले . 27 दावीदाने
इस्राएलावर राज्य केले तो काळ चाळीस वषार्चा होता. तो हे बर् ोन नगरात सात वष राजा होता.
मग यरूशले मामध्ये त्याची कारकीदर् ते हतीस वषार्च
ं ी होती. 28 पु ढे वृ ध्द झाल्यावर दावीदाला मृ त्यू
आला. त्यास सफल आिण दीघर् आयु ष्य लाभले . वै भव आिण सन्मान यांची त्यास कमतरता नव्हती.
त्यानं तर त्याच्या पु त्र शलमोन राजा झाला.
29 राजा दावीदाचा इितहास पिहल्यापासून शे वटपयर्ंत सं देष्टा शमु वेल याच्या ग्रंथात आिण
सं देष्टा नाथानाच्या ग्रंथात तसे च गाद या सं देष्ट ाच्या ग्रंथात िलिहले ला आहे . 30 त्याचे
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पराक् रम आिण त्याची कारकीदर्, इस्राएल आिण सवर् दे श यां च्यावर या काळात आले ले प्रसं ग
याची हकीकत या ग्रंथांमध्ये आहे .
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The Second Book of the

2 Chronicles
2 इितहास

यहद
ू ी परं परे ने एज्राला ले खक म्हणून श्रेय िदले आहे . 2 इितहासात शलमोनाच्या कराराच्या
अहवालाची सु रवात होते . शलमोनाच्या मृ त्यूनंतर, राज्य वाटण्यात आले . 2 इितहास, 1
इितहासाचे सहकारी पु स्तक आहे जे राजा शलमोनाच्या कारिकदीर्पासून बाबे लपयर्ंत बं िदवासासाठी
िहब्रू लोकांचा इितहास चालू ठे वते .
साधारण इ. पू. 450 - 425.
इितहास आजच्या िदवसापयर्ंत अत्यं त कठीण आहे , तरीही इस्त्राएलचे बाबे लच्या बं िदवासातून
परतणे स्पष्टपणे आहे .
प्राचीन यहद
ू ी लोक आिण पिवत्र शास्त्राचे नं तरचे वाचक.
2 इितहास हे पु स्तक 2 शमु वेल आिण 2 राजे यासारखीच मािहती दे ते. 2 इितहास हे पु स्तक
या काळातील याजकत्वाच्या पै लं व
ू र अिधक भर दे ते. 2 इितहास हे पु स्तक राष्ट् राच्या धािमर्क
इितहासाचे मूल्यांकन आहे .
इस्त्राएलचा आध्याित्मक वारसा
रूपरे षा
1. शलमोनाच्या अं तगर्त इस्त्राएलाचा इितहास — 1:1-9:31
2. रहबाम ते आहाज पयर्ंतचा इितहास — 10:1-28:27
3. िहज्कीया ते यहद
ू ा पयर्ंतचा इितहास — 29:1-36:23
1
3:1-15
परमे श्वर दे व सोबत असल्याने दािवदाचा पु त्र शलमोन एक बलाढ राज्यकतार् झाला व
परमे श्वराने त्यास फार सामथ्यर्वान केले .
2 शलमोन सवर् इस्राएल लोकां शी म्हणजे च, सरदार, अिधकारी, न्यायाधीश, इस्राएलमधील
वाडवडीलां च्या घराण्यांचे प्रमु ख या सवार्ंशी बोलला. 3 मग तो आिण त्याच्या बरोबरची
ही सवर् मं डळी िगबोन ये थील उच्चस्थानी गे ली. कारण परमे श्वराचा दशर्नमं डप ते थे होता,
कारण परमे श्वराचा से वक मोशे आिण इस्राएल लोक रानात असतांना मोशे ने तो बनवला होता.
4 दािवदाने दे वाचा कोश िकयार्थ-यारीमाहन
ू वर यरूशले म ये थे आणला होता. यरूशले मेमध्ये तो
ठे वण्यासाठी दािवदाने जागा तयार केली होती. कराराच्या कोशासाठी त्याने यरूशले मेमध्ये एक
तं बू उभारला होता. 5 हुराचा पु त्र उरी याचा पु त्र बसाले ल याने िपतळी वे दी केली होती. ती
वे दी िगबोन ये थील परमे श्वराच्या िनवसमं डपासमोर होती, म्हणून शलमोन आपल्याबरोबरच्या
इस्राएल लोकांसह िगबोन ये थे परमे श्वराचा सल्ला घे ण्यासाठी गे ला. 6 दशर्नमं डपाजवळ
परमे श्वरासमोर िपतळी वे दी होती ते थे शलमोनाने एक हजार होमापर्णे केली. 7 त्या रात्री दे वाने
शलमोनाला दशर्न िदले तो म्हणाला, “������, तु ला काय हवय ते माग!” 8 शलमोन परमे श्वरास
म्हणाला, “���� ���� ����� ��������� ���� ��� ���������� ����, त्यां च्या
जागी तू मला राजा म्हणून िनवडले स. 9 आता, हे परमे श्वर दे वा, तू माझे िपता दावीद यांना
1
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िदले ले वचन पूणर् कर, कारण ज्या राष्ट् रांचा तू मला राजा केले आहे स, त्याच्या प्रजे ची सं ख्या
पृ थ्वीवरील मातीच्या रज:कणांसारखी िवपु ल आहे . 10 या लोकांस उिचत मागार्ने ने ण्यासाठी मला
शहाणपण आिण ज्ञान दे , तु झ्या एवढ ा बहुसं ख्य लोकां वर राज्य करणे कोणाला जमणार?” 11 ते व्हा
परमे श्वर दे व शलमोनाला म्हणाला, “�� ������ ���� ����, आिण तू धनसं प ी, ऐश्वयर्
िकंवा सन्मान यांची मागणी केली नाहीस तसे च तु झा द्वे ष करणार्या शत्रूंचाही िन:पात व्हावा
असे ही मािगतले नाहीस, तसे च स्वत:साठी दीघार्युष्य मािगतले नाहीस तर ज्यांचा मी तु ला राजा
केले त्या प्रजे वर राज्य करता यावे म्हणून तू शहाणपण आिण ज्ञान मािगतले स; 12 आता तु ला
ज्ञान व बु द्धी दे ण्यात आली आहे त; तु झ्या पु वीर्च्या कोणाही राजाला िमळाले नाही व तु झ्यानं तर
कोणत्याही राजाला िमळाले नाही एवढे ऐश्वयर्, सं प ी व बहुमान मी तु ला दे ईन.” 13 मग शलमोन
िगबोनाच्या उच्चस्थानाहन
ू , दशर्नमं डपासमोरून यरूशले मेस आला, व इस्राएलावर राज्य करू
लागला.
14 शलमोनाने घोडे आिण चौदाशे रथ यांची जमवाजमव केली. त्याच्याकडे बारा हजार घोडे स्वार
जमा झाले . त्यांना त्याने रथासाठी जागा असले ल्या नगरांमध्ये ठे वले , व काही जनांना त्याने
आपल्याजवळ यरूशले म ये थेच ठे वून घे तले . 15 राजाने यरूशले मेमध्ये चांदी व सोन्याचा एवढा
सं चय केला की, ते दगडांपर् माणे िवपु ल झाले तसे च गं धसरूचे लाकू ड पिश्चमे कडील डोंगराळ
भागात उं बराचे लाकू ड जसे िवपु ल होते तसे केले . 16 िमसर आिण क्यू ये थन
ू शलमोनाने घोडे मागवले
होते . राजाचे व्यापारी क्यू ये थे घोडयांची खरे दी करत. 17 त्यांनी प्रत्ये क रथ सहाशे शे केल चांदीला
व प्रत्ये क घोडा िदडशें शे केल चांदीला या प्रमाणे िमसरामधून ही खरे दी करून मग ते हे च रथ
आिण घोडे िह ी व अरामी राजांना िवकले .
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नावासाठी एक मं िदर तसे च स्वत:साठी एक राजमहालही बां धायची शलमोनाने
आज्ञा केली. 2 डोंगरातून दगडांचे िचरे काढायला ऐंशी हजार लोक आिण ते वाहन
ू ने ण्यासाठी
त्याने स र हजार मजूर ने मले . मजु रां च्या कामावर दे खरे ख करण्यासाठी शलमोनाने तीन हजार
सहाशे मु कादम ने मले . 3 सोराचा राजा िहराम *याला शलमोनाने िनरोप पाठवला, “���� ����
����� ����� ��� ������� ���������� �������� ������ ����� ������
������ �������� ����� ������ ����. तशीच मदत मला करा. 4 मी माझ्या परमे श्वर
दे वाच्या नावाच्या सन्मानाथर् एक मं िदर बां धणार आहे . ते थे आम्ही रोज परमे श्वरासमोर सु गंधी धूप
जाळू तसे च एका खास मे जावर पिवत्र भाकर ठे वू. िशवाय, रोज सकाळ सं ध्याकाळ शब्बाथाच्या
िदवशी प्रत्ये क नव चं दर् दशर्नी आिण आमचा दे व परमे श्वराने ने मन
ू िदले ल्या सहभोजनाच्या
िदवशी आम्ही होमापर्णे करु इस्राएल लोकांनी सवर्काळ पाळायचा हा िनयमच आहे . 5 आमचा
परमे श्वर हा सवर् इतर दे वतांपेक्षा श्रेष्ठ आहे म्हणून मी त्याच्यासाठी भव्य मं िदर उभारणार आहे .
6 परमे श्वरासाठी िनवासस्थान बां धणे कोणाला कसे शक्य आहे ? जे व्हा स्वगर् िकंवा सं पण
ू र् िवश्वही
त्यास सामावून घ्यायला अपु रे आहे . ते व्हा त्याच्यासाठी म्हणून मं िदर बां धणारा मी कोण? मी
आपला त्याच्याप्रीत्यथर् धूप जाळण्यासाठी फक्त एक िठकाण बां ध ू शकतो एवढे च. 7 तर, सोने ,
चांदी, िपतळ आिण लोखं ड या धातु कामात प्रवीण असा कारािगर तु म्ही माझ्याकडे पाठवून िदलात
तर बरे . त्यास जां भळे , िकरिमजी आिण िनळे वस्त्र तयार करता यावे . कोरीव कामाचे ही त्यास
ज्ञान असावे . माझ्या िपत्याने , दावीदाने िनवडले ल्या इतर कारािगरांबरोबर तो इथे यहद
ू ा आिण
यरूशले मेत काम करील. 8 लबानोनातून माझ्यासाठी गं धसरू, दे वदार आिण रक्तचं दन यांचे लाकू ड
इत्यादी पाठवावे . लबानोनातील तु झे लाकू डतोडे चां गले अनु भवी आहे त हे मला माहीत आहे
1 परमे श्वराच्या

*
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9 मी

तु मच्या से वकांसमवे त माझे से वक राहतील.
बां धायला घे तले ले मं िदर चां गले िवशाल आिण
सुं दर होणार असल्यामु ळे मला मोठ ा प्रमाणावर लाकू ड लागणार आहे . 10 लाकडांसाठी वृ क्षतोड
करणार्या तु मच्या से वकांना मी पु ढीलप्रमाणे मोबदला दे ईन: वीस हजार कोर गह,ू वीस हजार
कोर जव, वीस हजार बु धले द्राक्षरस आिण वीस हजार बु धले ते ल.” 11 मग सोराचा राजा िहरामाने
शलमोनाला िलखीत उ र पाठवले . त्यामध्ये त्याने असा िनरोप पाठवला की, शलमोना, परमे श्वराचे
आपल्या प्रजे वर प्रेम आहे . म्हणून तर त्याने तु ला त्यांचा राजा म्हणून ने मले . 12 िहराम पु ढे
म्हणाला, “���������� �������� ��� ���� ���. स्वगर् आिण पृ थ्वीची िनिमर्ती त्याने च
केली. दावीद राजाला त्याने सूज्ञ पु त्र िदला आहे . शलमोना, तू सूज्ञ आिण समजदार आहे स. तू
परमे श्वरासाठी मं िदर तसे च स्वतःसाठी राजवाडा बां धण्याची तयारी करीत आहे स. 13 हरू ामबी
नावाचा एक कुशल व िववे की कारागीर मी तु झ्याकडे पाठवतो. 14 त्याची आई दान वं शातील
असून त्याचे िपता सोर नगरातले होते . हा कारागीर सोने , चांदी, िपतळ, लोखं ड, दगड आिण
लाकू ड यां च्या कामात तरबे ज आहे . जां भळे , िनळे आिण अत्यं त तलम असे उं ची िकरिमजी वस्त्र
करण्यातही तो िनपु ण आहे . त्यास सां िगतले ल्या कोणत्याही गोष्टीची योग्य नक्षी, कोरून काढू
शकतो. तो तु झ्या आिण तु झ्या िपत्याच्या, माझा स्वामी दावीद याच्या कसबी कारािगरांबरोबर
काम करील. 15 माझ्या स्वामींनी गह,ू जव, ते ल आिण द्राक्षरस दे ण्याचे कबूल केले आहे ते सवर्
आमच्या नोकरांना द्यावे . 16 लबानोनातून तु म्हास हवे िततके लाकू ड झाडे तोडू न पाठवू. ओंडक्यांचे
तराफे करून आम्ही ते इथून समु दर् माग यापो ये थे पोहोचते करु. ते थन
ू ते तु म्ही यरूशले मेला
न्यावे .” 17 शलमोनाचा िपता दावीद याने जशी इस्राएलातील सवर् उपर्या लोकांची गणना केली
होती, त्याप्रमाणे शलमोनाने गणती केली. या गणने त त्यांना एक लाख त्रेपन्न हजार सहाशे
उपरे लोक िमळाले . 18 शलमोनाने त्यापै की स र हजार जणांना ओझी वाहायला िनवडले आिण
ऐंशी हजार लोकांस डोंगरातून दगड काढायच्या कामासाठी िनवडले . उरले ल्या तीन हजार सहाशे
उपर्यांना या काम करणार्यां वर दे खरे ख करणारे मु कादम म्हणून ने मले .
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यरूशले म ये थील मोिरया डोंगरावर शलमोनाने परमे श्वराचे मं िदर बां धायला सु रुवात केली.
शलमोनाचे िपता दावीद यांना परमे श्वराने याच मोिरया डोंगरावर दशर्न िदले होते . दावीदाने
योजनापु वर्क तयार करून ठे वले ल्या जागे वर शलमोनाने मं िदर बां धले . ही जागा म्हणजे अणार्न
यबूसीचे खळे होय! 2 आपल्या कारिकदीर्च्या चौथ्या वषार्तल्या दुसर्या मिहन्याच्या दुसर्या िदवशी
शलमोनाने कामाला सु रुवात केली. 3 शलमोनाने बां धायला घे तले ल्या परमे श्वराच्या मं िदराच्या
पायाची मोजमापे अशी: हा पाया साठ हात लांब आिण वीस हात रुं द होता. ते व्हा प्रचिलत
असले ले जु ने क्यु िबट पिरमाण त्याने वापरले होते . 4 मं िदराच्या समोरील द्वारमं डपाची लांबी
वीस हाथ असून ह्याच्या रूंदीशी जु ळणारी होती. त्याची उं ची दे खील िवस हाथ होती. त्याची
आतील बाजू शलमोनाने शु द्ध सोन्याने मढवली होती. 5 मं िदरातील मु ख्य दालनाच्या छतास त्याने
दे वदारुच्या फळ्या बसवल्या. त्यावर शलमोनाने सोन्याचा पत्रा चढवला आिण त्यावर खजु रीची
झाडे व साखळ्या कोरुन काढल्या 6 मौल्यवान रत्ने जडवून त्याने मं िदराच्या सौंदयार्त भर घातली
यामध्ये उपयोगात आणले ले सोने पवार्इमचे होते . 7 मं दीराच्या तु ळया, दाराचे खांब, िभं ती, दरवाजे
हे मं िदराचे आतले भागही शलमोनाने सोन्याने मढवले . िभं तींवर त्याने करुब कोरले .
8 यानं तर शलमोनाने मं िदरातला अत्यं त पिवत्र गाभारा बां धला. हे अत्यं त पिवत्रस्थान वीस
हात लांब आिण वीस हात रुं द होते . मं िदराइतकीच त्याची रुं दी होती. गाभार्याच्या िभं तीही
शलमोनाने सोन्याने मढवल्या. हे एकंदर सहाशे िकक्कार* सोने होते . 9 सोन्याच्या िखळ्यांचे वजन
1

*
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पन्नास शे केल एवढे होते . वरच्या मजल्यावरची दालने ही शलमोनाने सोन्याने मढवली. 10 अत्यं त
पिवत्र गाभार्यात बसवण्यासाठी शलमोनाने दोन करुब घडवले . हे करुबही कारािगरांनी सोन्याने
मढवले . 11 करुबां च्या एकेका पं खाची लांबी पाच हात होती. त्यांची एकंदर लांबी वीस हात एवढी
होती. पािहल्या करुबाचा पाच हात लांबीचा एक पं ख दालनाच्या एका बाजूच्या िभं तीला स्पशर् करत
होता तर दुसरा पाच हात लांबीचा पं ख दुसर्या करुबाच्या एका पं खाला. 12 आिण दुसर्या करुबाचा
दुसरा पाच हात लांबीचा पं ख दालनाच्या दुसर्या िभं तीला स्पशर् करत होता. 13 अशाप्रकारे
करुबां च्या पं खानी वीस हात एवढे अं तर व्यापले ले होते . हे करुब पिवत्र गाभार्याकडे तोंड करून
उभे होते . 14 िनळ्या, जां भळ्या व िकरिमजी रं गाच्या लोकरीचा व तलम सु ताचा पडदा करून घे ऊन
शलमोनाने त्यावरही करुब करवून घे तले .
15 मं िदरासमोर शलमोनाने दोन स्तं भ उभारले . प्रत्ये क स्तं भ पस्तीस हात उं च होते . त्यां च्यावरचे
कळस प्रत्ये की पाच हात उं चीचे होते . 16 शलमोनाने साखळ्या करून त्या कळसां वर ठे वल्या.
या साखळ्यांना त्याने कलाकुसर म्हणून शं भर सु शोिभत डािळं बे लावली. 17 हे स्तं भ मं िदरासमोर
डाव्याउजव्या हाताला उभे केले . उजव्या बाजूच्या खांबाला शलमोनाने याखीम (सं स्थापक) आिण
डावीकडच्या खांबाला बवाज (सामथ्यर्वान) अशी नावे िदली.
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शलमोनाने िपतळे ची वे दी बनवली. तीची लांबी तीस हात, रूंदी तीस हात व उं ची दहा हात
होती. 2 त्याने ओतीव िपतळे चे एक गं गाळदे खील केले . हे गोल असून त्याचा व्यास दहा हात
होता. त्याची उं ची पाच हात आिण त्याचा कडे चा परीघ तीस हात होता. 3 प्रत्ये की एक हाताच्या
अं तरावर या गं गाळाच्या खालच्या कडे ला सवर्तर् दहा दहा बै लां च्या िचत्रकृती घडवले ल्या होत्या.
गं गाळ घडवतानाच एकसं ध तु कड ातून ते बनवले होते . 4 बारा घडीव बै लांनी हे प्रशस्त गं गाळ
तोलले ले होते . तीन पु वर्भीमु ख होते , तीन उ रािभमु ख तीन पिश्चमािभमु ख, तीन दिक्षणिभमु ख व
गं गाळ त्यां च्यावर होते सवर् बै लांचा पाश्वर् भाग आतील बाजूकडे होता. 5 या िपतळी गं गाळाची
जाडी हाता एवढी असून, त्याचे गोलाकार तोंड उमलले ल्या कमलपु ष्पासारखे होते . त्यामध्ये
तीन हजार बु धले पाणी मावू शकत होते . 6 याखे रीज शलमोनाने दहा तस्ते बनवली. ती त्याने
या गं गाळाच्या उजव्या बाजूला पाच आिण डाव्या बाजूला पाच अशी बसवली. होमापर्णात
द्यावयाच्या वस्तू धु वन
ू घे ण्यासाठी ही दहा तस्ते होती. पण मु ख्य िपतळी गं गाळ मात्र याजकां च्या
वापरासाठी, होते . 7 शलमोनाने सोन्याचे दहा िदपस्तं भही त्यां च्या िवधीनु सार बनिवले , आिण
मं िदरात डावीकडे पाच व उजवीकडे पाच असे ठे वले . 8 तसे च दहा मे ज बनवून पाच डावीकडे आिण
पाच उजवीकडे अशा पद्धतीने ठे वले . िशवाय सोन्याचे शं भर वाडगे बनवले . 9 याखे रीज शलमोनाने
याजकांसाठी एक दालन व एक प्रशस्त दालन आिण दरवाजे केले . दालनांत उघडणारे दरवाजे
मढवण्यासाठी िपतळ वापरले . 10 एवढे झाल्यावर आग्ने यला िदशे स मं िदराच्या उजवीकडे त्याने
ते मोठे िपतळी गं गाळ ठे वले . 11 िहराम या कारािगराने हं डे, फावडी व िशं पडण्यासाठी वाडगे
बनवले . दे वाच्या मं दीराचे जे काम त्यास शलमोनासाठी करायचे होते ते त्याने पूणर् केले . 12 दोन
स्तं भ, स्तं भावरचे कळस, त्यावरील जाळ्यांची दोन सु शोभने हे काम िहरामने केले होते . 13 त्या
जाळीदार आच्छादनां वरील चारशे शोिभवं त डािळं बे िहरामने च केली होती. प्रत्ये क जाळीवर
डािळं बाच्या दोन ओळी होत्या. स्तं भावरचे कळस या जाळ्यांनी आच्छादले ले होते . 14 ितवया
आिण ितवयां वरची गं गाळी त्याने घडवली होती. 15 मोठे िपतळी गं गाळ आिण त्यास आधार
दे णारे बारा बै ल िहरामने च केले . 16 शलमोनासाठी िहरामाने हं डे, फावडी, मांस खाण्यासाठी काटे
इत्यादी परमे श्वराच्या मं िदरातली उपकरणे केली त्यासाठी लखलखीत, उजळ िपतळ वापरले ले होते .
17 या सवर् गोष्टीसाठी शलमोनाने आधी िचकणमातीचे साचे बनिवले . त्यासाठी सु क्कोथ आिण
सरे दा यां च्यामधली, यादन खोर्यातली माती वापरली. 18 शलमोनाने मोठ ा प्रमाणात ही भांडी
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बनवीली. त्यासाठी लागले ल्या िपतळाचे वजन कोणालाच समजले नाही.
याखे रीज आणखी
काही गोष्टी शलमोनाने दे वाच्या मं िदरासाठी केल्या. सोन्याची वे दी, व समिपर्त भाकर ठे वण्याची
मे जे ही केली. 20 सोन्याचे दीपवृ क्ष आिण िदवे करवून घे तले . आतल्या सवार्ंत पिवत्र गाभार्याच्या
समोर योजना केल्याप्रमाणे लावण्यासाठी हे िदवे होते . 21 याव्यितिरक्त फुले , िदवे आिण िनखारे
उचलण्याचे िचमटे शु द्ध सोन्याचे होते . 22 कातर्या, वाडगी, कटोरे , चमचे , धु प जाळावयाची
पात्रे शलमोनाने शु द्ध सोन्याची बनवीली त्याचप्रमाणे मं िदराची दरवाजे , अत्यं त पिवत्र अशा
गाभार्यातली दरवाजे , आिण मु ख्य दालनाचे दरवाजे हे ही सोन्याचे होते .

5

शलमोनाने ठरवले ले परमे श्वराच्या मं िदराचे सवर् कायर् समाप्त झाले . आपले िपता
दावीद यांनी मं िदरासाठी िदले ल्या सवर् वस्तू त्याने आत आणल्या. सोन्यारुप्याच्या सवर् वस्तू आिण
इतर सामानसु मान मं िदराच्या कोषागारात त्याने आणून ठे वले .
1 अशािरतीने

1
8:1-13
पु ढे शलमोनाने , परमे श्वराच्या कराराचा कोश दावीदाचे नगर, म्हणजे च सीयोनमधून,
आणण्यासाठी इस्राएलातील सवर् वडीलधारी मं डळी, आपापल्या घराण्यांचे प्रमु ख, यांना
यरूशले म ये थे बोलावून घे तले . 3 सातव्या मिहन्यातील, मं डपाच्या सणाच्या िदवशी सवर् इस्राएल
लोक शलमोनाकडे आले . 4 सवर् इस्राएलाचे वयोवृ द्ध एकित्रत आल्यावर ले वींनी कराराचा कोश
उचलून घे तला. 5 याजक आिण ले वी यांनी िमळू न कोश यरूशले मेला आणला. दशर्नमं डप आिण
ते थे असले ली सवर् पिवत्र पात्रे त्यांनी बरोबर आणली. ले वी वं शातील याजकांनी ती आणली.
6 राजा शलमोन आिण इस्राएलाचे लोक कराराच्या कोशाला सामोरे गे ले कोशासमोर त्यांनी
मोजता ये णार नाहीत इतक्या में ढरांचे आिण गु राढोरांचे बली अपर्ण केले . 7 एवढे झाल्यावर,
मं िदराच्या आतल्या ने मले ल्या िठकाणी तयार करवून घे तले ल्या सवार्त पिवत्र गाभार्यात
याजकांनी तो परमे श्वराच्या कराराचा कोश करुबां च्या पखां च्या खाली ठे वला. 8 कोशावरती
करुबां च्या पखांनी आपले छत्र धरले होते . कोश आिण तो वाहन
ू ने ण्याचे दांडे त्यांनी झाकले .
9 त्यांचे दांडे एवढे लांब होते िक त्यांची टोके पिवत्र गाभार्यासमोर कोशातून बाहे र आले ली
िदसतील, पण बाहे रुन ते िदसू शकत नव्हते . आजपयर्ंत ते ते थे आहे त. 10 दोन दगडी पाट ांखेरीज
या करार कोशात काहीही नव्हते . होरे ब पवर्तावर मोशे ने त्या दोन पाट ा या कराराच्या कोशात
ठे वल्या होत्या. इस्राएल लोक िमसरातून बाहे र पडल्यावर परमे श्वराने त्यां च्याशी जो करार केला
तो याच होरे ब पवर्तावर केला.
2

11 एवढे झाल्यावर याजक गाभार्यातून बाहे र आले . ते थे उपिस्थत असणारे सवर् पिवत्र झाले
होते . ते सवर् गटागटांमध्ये िवभागले . आतून बाहे र आल्यावर ते पु न्हा पिवत्र झाले . 12 मग सवर्
ू न
ले वी गायक वे दीच्या पूवला उभे रािहले आसाफ, हे मान आिण यदथ
ू चे सवर् गायक वगर् हजर होते .
त्यांचे पु त्र आिण भाऊबं ददे खील आले होते . यासवार्न
ं ी शु भर् तलम वस्त्रे घातली होती झांजा,
सारं ग्या आिण वीणा ही वाद्ये हातात घे वन
ू वे दीच्या पु वर् टोकाकडे उभे होते . या ले वी गायकांबरोबर
ऐकशे वीस याजक होते आिण ते कण वाजवत होते . 13 गायन आिण वादन एका सु रात चालले
होते . एका सु रात त्यांनी परमे श्वराचे स्तवन केले आिण त्यास धन्यवाद िदले . कण, झांजा आिण
इतर वाद्या सोबत त्यांनी उच्च स्वरात परमे श्वराची स्तु ती केली. त्यां च्या गायनाचा आशय असा
होता: “����������� ������ ��� ���� �� ������ ���. त्याची खरी प्रीती सवर्काळ
राहते .” ������ ����������� ���� ����� ������ ���� ����. 14 त्या मे घामु ळे
याजकांना ते थे से वेला उभे राहता ये ईना, कारण परमे श्वराच्या ते जाने दे वमं िदर भरुन गे ले होते .
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6
1 मग शलमोन म्हणाला, “�� ����� �������� ��� ���� ��� ��������
������� ���. 2 परमे श्वरा, तु झ्या िनवासासाठी मी हे िवशाल घर बां धले आहे , ते थे तू िचरकाल
राहावे स.” 3 मग शलमोनाने मागे वळू न सवर् इस्राएल समु दायांना आशीवार्द िदला. आिण ते सवर्
उभे राहीले . 4 शलमोन पु ढे म्हणाला, “������������ �������� ������ ����� ���.
माझे िपता दावीद यां च्याशी तो जे बोलला ते त्याने खरे करून दाखवले आहे . परमे श्वर दे वाने असे
वचन िदले होते .” 5 मी माझ्या लोकांस िमसरातून बाहे र आणल्यानं तर इस्राएल वं शातील कोणते ही
नगर मी माझ्या नावाचे घर ितथे बां धले जावे म्हणून िनवडले नाही. तसे च, माझ्या इस्राएल
लोकांचे आिधपत्य करण्यासाठी कोणाएकाची िनवडही केली नाही. 6 पण आता यरूशले म हे स्थान
माझे नाव ते थे रहावे यासाठी मी िनवडले आहे आिण दावीदाला इस्राएल लोकां वर ने मले आहे .
7 “���������� ��� �������� ������ ���������� ���� ���� ����� �����
����� �������� ����. 8 पण परमे श्वर त्यांना म्हणाला, ‘����� ������ ������
���� �������� ����� ������ ���� ��� �� ������ ����. 9 पण ते तू बां ध ू शकत
नाहीस पण तु झा पु त्र जो तु झ्यापासून जन्मला तो हे काम करील.’ 10 आता परमे श्वराने कबूल
केले तसे च झाले आहे व माझे िपता दावीद यां च्या जागी मी इस्राएल लोकांचा राजा झालो आहे .
‘�� ��������� ���� ��� ��� ����’ �� ��� ����������� ���� ����, आिण
मी इस्राएलाचा दे व परमे श्वर याच्या नावाने मं िदर बां धले आहे .
11 मी कराराचा कोश मं िदरात ठे वला आहे . इस्राएलच्या लोकां शी परमे श्वराने केले ला करार या
कोशात आहे .” 12 शलमोन, परमे श्वराच्या वे दीसमोर उभा रािहला. ते थे जमले ल्या सवर् इस्राएल
लोकांपुढे तो उभा होता. त्याने आपले बाहू पसरले . 13 बाहे रच्या दालनात प्रत्ये की पाच हात
लांब, पाच हात रुं द आिण तीन हात उं च असले ला एक िपतळी चौरं ग शलमोनाने तयार केला व
मं डपाच्या मध्यभागी ठे वला. त्यावर चढून तो समस्त इस्राएल लोकांसमोर गु डघे टे कू न बसला
आिण त्याने आकाशाकडे हात पसरले . 14 शलमोन म्हणाला, “�� ������������ ��������
����, स्वगार्त िकंवा पृ थ्वीवर तु झ्यासारखा दुसरा कोणीही दे व नाही. तु झे िजवाभावाने अनु सरण
करणार्या आिण योग्य आचरण करणार्या तु झ्या से वकांना तु झे प्रेम आिण तु झी कृपा यांचे िदले ले
वचन पाळणारा तू परमे श्वर आहे स.” 15 दावीद याला िदले ले वचन तू पाळले स. दावीद माझे िपता
होते तू आपल्या मु खाने च त्यांना वचन िदले स आिण आज आपल्या हाताने ते प्रत्यक्षात आणले
आहे स. 16 तसे च आता, हे इस्राएलच्या परमे श्वर दे वा, दावीद या से वकाला िदले ले हे वचनही खरे
कर. तू असे म्हणाला होतास: माझ्यासमक्ष इस्राएलच्या राजासनावर न चु कता तु झ्या वं शातीलच
कोणीतरी ये त जाईल. मात्र तु झ्या मु लांनी माझ्या िनयमशास्त्राप्रमाणे काटे कोर वतर्न केले
पािहजे . तु झ्याप्रमाणे च त्यांनीही माझा करार पाळला पािहजे . 17 ते व्हा आता, हे इस्राएलाच्या
परमे श्वर दे वा, तु झे हे शब्द खरे होऊ दे त. आपला से वक दावीद याला तू तसा शब्द िदला आहे स.
18 परमे श्वर पृ थ्वीवर लोकां मध्ये वस्ती करु शकत नाही ही गोष्ट, हे दे वा, आम्हास माहीत आहे .
आकाश आिण त्या पु ढचे अवकाशही तु ला सामावून घ्यायला असमथर् आहे त. या मी बां धले ल्या
मं िदरातही तू मावू शकत नाहीस हे आम्ही जाणतो 19 पण माझी एवढी प्राथर्ना ऐक. मी करुणा
भाकतो ितजकडे लक्ष दे . परमे श्वर दे वा, माझी हाक ऐक. मी तु झा एक दास आहे . 20 या मं िदराकडे
अहोरात्र तु झी दृष्टी असो असे मी तु ला कळकळीने िवनवतो. तु झे नाव इथे राहील असे तू
म्हणाला होतास, मी या मं िदराकडे तोंड करून प्राथर्ना करीन ते व्हा ती तू ऐक. 21 तु झ्या इस्राएल
लोकांनी तसे च मी केले ल्या प्राथर्ना तू ऐक. या प्राथर्नास्थळाकडे तोंड करून आम्ही प्राथर्ना
करु ते व्हा ितच्याकडे तू लक्ष दे . तु झ्या आकाशातील स्थानावरुन इथे तु झे लक्ष असू दे . आमच्या
प्राथर्ना ऐक आिण आम्हास क्षमा कर. 22 एखाद्याने आपल्या शे जार्याचा काही अपराध केल्याचा
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आरोप त्याच्यावर आला आिण तो तु झे नाव घे ऊन आपण िनदोर्ष आहोत असे सां गू लागला
तर तो वे दीसमोर तसे शपथ घे ऊन सां गत असतांना, 23 तू स्वगार्तन
ू ऐक तु झ्या से वकाचा योग्य
न्यायिनवाडा कर ज्याच्या हातून अपराध घडला असे ल त्यास शासन कर त्याच्यामु ळे इतरांना
जसा त्रास झाला तसाच याला होऊ दे आिण ज्याचे वागणे उिचत होते तो िनदोर्ष असल्याचे िसध्द
कर. त्याचे प्रितफळ त्यास दे . 24 इस्राएल लोकांनी तु झ्यािवरुध्द पाप केल्यामु ळे जर शत्रूंनी
तु झ्या इस्राएल लोकांचा पराभव केला आिण अशावे ळी इस्राएल लोक तु झ्याकडे ये ऊन तु झ्या
नावाने प्राथर्ना करु लागले , या मं िदरात ये ऊन िवनवणी करु लागले तर. 25 तू स्वगार्तन
ू ते ऐकू न
इस्राएल लोकां च्या पापांची क्षमा कर. तू त्यांना आिण त्यां च्या पूवर्जांना िदले ल्या भूमीवर त्यांना
पु न्हा परत आण. 26 जर इस्राएल लोकांनी पाप केल्यामु ळे आकाश बं द होऊन पजर्न्यवृ ष्टी झालीच
नाही त्यावे ळी पश्चातापाने इस्राएल लोकांनी मं िदराच्या िदशे ने पाहत प्राथर्ना केली, आिण
तू केले ल्या िशक्षे मुळे अपराध करणे थांबवले , 27 तर स्वगार्तन
ू त्यांचे ऐक आिण त्यां च्या पापांची
क्षमा कर. इस्राएल लोक तु झे दास आहे त. त्यांना जगण्याचा सन्मागर् दाखव. तु झ्या भूमीवर
पाऊस पाड. कारण हा दे श तू आपल्या लोकांस वतन करून िदला आहे . 28 कदािचत् एखादयावे ळी
दुष्काळ, भयानक साथीचा रोग, िकंवा िपकां वर रोग अथवा टोळ, नाकतोडे यांची धाड अशी काही
आप ी िकंवा लोकां च्या राहत्या नगरां वर शत्रूंचा हल्ला झाल्यास, रोगराई आल्यास, 29 तु झे
इस्राएल लोक तु झी करुणा भाकतील आिण प्राथर्ना करतील. जो कोणी आपले क्ले श िकंवा दु:ख
ओळखून, या मं िदराच्या िदशे ने बाहू उभारुन प्राथर्ना करु लागे ल. 30 ते व्हा तू ते स्वगार्तन
ू ऐक.
जे थे तू राहतोस. तू ऐकू न त्यांना क्षमा कर. प्रत्ये का मनु ष्याचा मनोदय तु ला माहीत असल्यामु ळे
ज्याला जे योग्य असे ल त्यास ते दे . मानवाचे मन फक्त तूच ओळखतोस. 31 असे झाले म्हणजे
तू आमच्या पूवर्जांना िदले ल्या या भूभागावर त्यांची वस्ती असे पयर्ंत लोक तु झे भय बाळगतील
आिण तु झे ऐकतील. 32 जर तु झ्या इस्राएल प्रजे पेक्षा वे गळा असा कोणी उपराही कदािचत् दरू
दे शाहन
ू इथे आले ला असे ल. तु झ्या नावाची महती, आिण तु झे सामथ्यर्शाली बाहू यां च्यामु ळे तो
आले ला असे ल. त्याने ये ऊन या मं िदराकडे पाहत प्राथर्ना केली तर, 33 तू ती स्वगार्तन
ू ऐक. त्याची
मागणी पु रव. म्हणजे इस्राएल लोकांपर् माणे च पृ थ्वीवरील इतर लोकांसही तु झ्या नावाचा मिहमा
कळे ल आिण त्यांना तु झ्यािवषयी आदर वाटे ल. व मी बां धले ले हे मं िदर तु झ्या नावाचे आहे ते
पृ थ्वीवरील सवर् लोकांस कळे ल. 34 शत्रूंशी लढावयास जर तू आपल्या लोकांस दुसर्या िठकाणी
पाठवशील आिण ितथून ते तू िनवडले ल्या या नगराच्या आिण मी बां धले ल्या मं िदराच्या िदशे ने
पाहत प्राथर्ना करु लागतील. 35 तर तू स्वगार्तन
ू त्यांची प्राथर्ना ऐक आिण त्यां च्या िवनं ती
प्रमाणे त्यांना मदत कर. 36 पाप कोणाच्या हातून होत नाही? ते व्हा लोक तु झ्यािवरुध्द पाप
करतील जे व्हा तु झा त्यां च्यावर कोप होईल. तू शत्रूंकरवी त्यांचा पाडाव करशील, बं दी म्हणून
त्यांना बळजबरीने इथून दरू च्या िकंवा एखाद्या जवळच्या िठकाणी ने ले जाईल. 37 पण ितथे त्यांचे
हृदयपिरवतर्न होऊन, परभूमीत कैदी होऊन पडले ले ते िवनवणी करून म्हणतील, आम्ही चु कलो,
आमच्या हातून पाप घडले आहे . आम्ही दुराचरण केले आहे . 38 असतील ितथून ते अं तःकरणातून
तु ला शरण ये तील. या दे शाच्या तू त्याच्या पूवर्जांना िदले ल्या दे शाच्या िदशे ने आिण तू िनवडले ल्या
नगराच्या िदशे ने पाहत ते प्राथर्ना करतील. तु झ्या नावाकिरता मी बां धले ल्या या मं िदराच्या
िदशे ने पाहत ते प्राथर्ना करतील. 39 ते व्हा तू तु झ्या स्वगार्तील िनवासस्थानातून ऐक; त्यां च्या
प्राथर्ना व िवनं तीकडे कान दे , त्यांना मदत कर. ज्यांनी तु झ्यािवरुध्द पाप केले आहे अशा तु झ्या
लोकांस क्षमा कर. 40 आता, हे परमे श्वरा, माझी तु ला िवनवणी आहे की तू तु झे कान आिण डोळे
उघड. आम्ही इथे बसून जी प्राथर्ना करणार आहोत ती लक्षपूवर्क ऐक. 41 आता, हे परमे श्वर दे वा,
तु झे सामथ्यर् िमरवणार्या या कराराच्या कोशाजवळ, आपल्या िवश्रामस्थानी तू ये . तु झे याजक
उध्दाराने भूिषत होवोत. तु झ्या चां गल
ू पणात तूझे भक्त हषर् पावोत. 42 “�� �������� ����,
तु झ्या अिभिषक्त राजाचा िस्वकार कर. तु झा एकिनष्ठ से वक दावीद याचे स्मरण असू दे .”
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शलमोनाची प्राथर्ना सं पल्याबरोबर स्वगार्तन
ू अग्नी खाली उतरला आिण त्याने होमबली
आिण यज्ञापर्णे भस्मसात केली. परमे श्वराच्या लखलखीत ते जाने मं िदर भरुन गे ले. 2 त्या ते जाने
िदपले ल्या याजकांनाही परमे श्वराच्या मं िदरात जाता ये ईना. 3 सरळ स्वगार्तन
ू अग्नी खाली ये णे
आिण परमे श्वराचे ते ज मं िदरावर पसरणे या गोष्टी इस्राएलाच्या समस्त लोकांनी पािहल्या. ते व्हा
त्यांनी जिमनीपयर्ंत लवून नमन केले , परमे श्वरास धन्यवाद िदले आिण ते म्हणाले , “��������
������ ��� ������ ���� ������� �����.” 4 शलमोनाने आिण सवर् इस्राएल
लोकांनी परमे श्वरापु ढे यज्ञ केले . 5 राजा शलमोनाने बावीस हजार बै ल आिण एक लाख वीस हजार
में ढरे यांचा यज्ञ केला. अशा प्रकारे लोकांनी व राजाने दे वाच्या घरा साठी समपर्ण केले . 6 याजक
आपल्या कामाला िसध्द झाले . परमे श्वराच्या भजनाची वाद्ये घे ऊन ले वीही उभे रािहले . राजा
दािवदाने ही वाद्ये परमे श्वराच्या स्तवनासाठी करून घे तली होती. “����������� �����
��� ���� ������ ���� ����� ���” ��� ���� ��� ���� ��� ����. ले वीच्या
समोर उभे राहन
ू याजक कण वाजवत होते . सवर् इस्राएल लोक ितथे उभे होते . 7 परमे श्वराच्या
मं िदरासमोरचे मधले दालन शलमोनाने पिवत्र केले . या जागी त्याने होमापर्णे आिण शां त्यपर्णांची
वपा वािहली. होमापर्णे, अन्नापर्णे आिण वपा यांचे प्रमाण एवढे प्रचं ड होते की िपतळी वे दीवर
ते सवर् मावे ना म्हणून मधले दालन त्याने वापरले . 8 शलमोन आिण इस्राएल लोक यांनी सात
िदवस हा सण साजरा केला. हमाथच्या वे शीपासून ते िमसरच्या झर्या पयर्ंतच्या भागातले सगळे
इस्राएल लोक इथे आल्यामु ळे शलमोनबरोबरचा जमाव खूपच मोठा होता. 9 आठव्या िदवशी
त्यांनी पिवत्र सभा घे तली कारण त्या आधी सात िदवस त्यांनी सण साजरा केला होता व समपर्णे
सात िदवस वे दीवर ठे वली होती, ती फक्त परमे श्वराच्या उपासने साठी वापरायची होती. सात िदवस
त्यांनी सण साजरा केला. 10 सातव्या मिहन्याच्या ते िवसाव्या िदवशी शलमोनाने लोकांस घरोघरी
परतायला सां िगतले . दावीद, शलमोन आिण इस्राएल लोक यां च्यावर परमे श्वराने कृपा केल्यामु ळे
लोक आनं दी झाले होते . त्यांची अं त:करणे आनं दाने भरुन गे ली होती.
मं िदर आिण राजगृ ह बां धण्याचे काम शलमोनाने पार पाडले . परमे श्वराचे मं िदर
आिण आपले िनवासस्थान यां च्याबाबतीत योजले ल्या सवर् गोष्टी त्याने यशस्वीपणे पूणर् केल्या.
12 नं तर एकदा रात्री परमे श्वराने शलमोनाला दशर्न िदले . तो शलमोनाला म्हणाला, “������
���� ��������� �� ���� ���. हे स्थळ यज्ञगृ ह म्हणून मी िनवडले आहे . 13 कधी जर
पजर्न्यवृ ष्टी होऊ नये म्हणून मी आकाशमागर् बं द केला, धान्य फस्त करायला टोळधाड पाठवली
िकंवा माझ्या लोकांमध्ये रोगाराईचा प्रसार केला 14 आिण अशावे ळी लोकांनी नम्र होऊन माझा
धावा करून माझ्या दशर्नाची इच्छा बाळगली, दुराचाराचा त्याग केला तर मी स्वगार्तन
ू त्यां च्या
हाकेला उ र दे ईन. त्यांना त्यां च्या पापाची क्षमा करे न आिण त्यांची भूमी सं कटमु क्त करीन.
15 आता माझी दृष्टी यािठकाणी वळले ली आहे . इथे होणार्या प्राथर्ना ऐकायला माझे कान उत्सु क
आहे त. 16 हे मं िदर मी माझे म्हणून िनवडले आहे माझे नाव ये थे सदासवर्काळ रहावे म्हणून मी
हे स्थान पिवत्र केले आहे माझी दृष्टी आिण माझे िच ने हमी या मं िदराकडे लागले ले असे ल.
17 शलमोना, तु झे िपता दावीद यां च्या प्रमाणे च तू माझ्याशी वागलास, माझ्या आज्ञांचे पालन
केले स, माझे िवधी आिण िनयम पाळले स, 18 तर मी तु ला समथर् राजा बनवील आिण तु झे राज्य
महान होईल. तु झे िपता दावीद यांना मी तसे वचन िदले आहे . त्यांना मी म्हटले होते , ‘�����
������ ���������� ������ ������������ �������� ���� ����.’ 19 पण
जर माझ्या आज्ञा आिण िनयम तू पाळले नाहीस. इतर दै वतांची उपासना व से वा केलीस, 20 तर
मात्र मी िदले ल्या या भूमीतून इस्राएल लोकांस मी हुसकावून लावीन. माझ्या नावाप्रीत्यथर्
असले ले हे पिवत्र मं िदर मी सोडू न जाईन. इतकेच नव्हे तर त्यांना मी दे शामध्ये िनं देचा िवषय
करीन. 21 एकेकाळी पूज्य मानल्या गे लेल्या या मं िदरावरुन जाणार्या ये णार्या प्रत्ये काला आता
11 परमे श्वराचे
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आश्चयर् वाटे ल. ते लोक म्हणतील, ‘�� ������ ��� �� ����� ����� ��� ������
����������� �� ���� ���?’ 22 ते व्हा त्यांना इतर लोक सां गतील, ‘���� ������
���������� ��� �������� ���� �� ������� ������� ���� ����. या लोकांस
या परमे श्वराने च िमसरातून बाहे र आणले . तरी हे इतर दै वतां च्या भजनी लागले . त्यांनी त्यांची
उपासना व से वा केली. त्यांनी मूतीर्पूजा सु रु केली. म्हणून इस्राएल लोकां वर परमे श्वराने हे अिरष्ट
आणले .’ ”
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मं िदर आिण आपले घर बां धायला शलमोनाला वीस वष लागली. 2 मग िहरामाने
िदले ली नगरे शलमोनाने वसिवली त्या नगरांमध्ये काही इस्राएल लोकांस वस्ती करण्यास मु भा
िदली. 3 पु ढे शलमोनाने , हमाथ-सोबा हे नगर िजं कून घे तले . 4 वाळवं टातील तदमोर, हे नगरही
त्याने वसवले कोठारांसाठी म्हणून त्याने हमाथामधली नगरे बां धली. 5 वरचे बे थ-होरोन आिण
खालचे बे थ होरोन यांचीही उभारणीही शलमोनाने केली ती त्याने भक्कम तटबं दीची नगरे केली
त्यांना मजबूत कोट, वे शी आिण अडसर करून, 6 बालाथ नगर व अन्य कोठारे असले ली गावे
यांची शलमोनाने पु नरर्चना केली. रथ ठे वण्यासाठी तसे च घोडे स्वारां च्या वस्तीसाठीही त्याने गावे
वसवली. यरूशले म, लबानोन व आपल्या आिधपत्याखालील सवर् प्रदे शात शलमोनाने आपल्या
गरजे नुसार बां धकामे केली. 7 इस्राएल लोक राहत असले ल्या प्रदे शात अने क परके लोकही होते .
ते म्हणजे िह ी, अमोरी, पिरज्जी, िहव्वी आिण यबूसी त्यांना शलमोनाने वे ठिबगार केले . 8 हे लोक
मूळचे इस्राएल नव्हते या प्रदे शात राहन
ू गे लेल्या लोकांचे ते वं शज होते आिण इस्राएल लोकांनी
त्यांना अजून नष्ट केले नव्हते . ते अजूनही आहे त. 9 इस्राएल लोकांपैकी कोणालाही शलमोनाने
वे ठिबगारीसाठी सक्ती केली नाही. ते त्याचे योध्दे होते . ते सै न्यािधकारी, रथािधपती, स्वारांचे
अिधकारी असे होते . 10 काही इस्राएली लोक तर शलमोनाच्या अिधकार्यां वर अं मल गाजवणारे
होते . असे प्रमु ख अिधकारी अडीचशे होते . 11 शलमोनाने फारोच्या कन्ये ला, ितच्यासाठी
बां धले ल्या महालात दावीद नगराहन
ू आणले . शलमोन म्हणाला, “���� ����������
����������� ���� ��� �������� ���, ती सवर् स्थाने पिवत्र आहे त, ते व्हा माझ्या
पत्नीने इस्राएलचा दावीद याच्या नगरात राहू ने ये.” 12 मग शलमोनाने वे दीवर परमे श्वरास
होमापर्णे केली. मं िदराच्या प्रवे शमं डपासमोरच शलमोनाने ती वे दी बां धली होती. 13 मोशे च्या
आज्ञे पर् माणे शलमोन रोज होमापर्णे करी शब्बाथाच्या िदवशी, नवचं दर् दशर्नीला, वषर्भरातल्या
तीन सणांना होमापर्णे करायची असत. बे खमीर भाकरीचा सण, सप्ताहांचा सण, आिण मं डपाचा
सण हे तीन वािषर्क सण होत. 14 आपल्या िपत्याच्या सूचना शलमोनाने तं तोतं त पाळल्या
परमे श्वराच्या से वेसाठी त्याने याजकवगार्च्या ने मणु का केल्या ले वींना त्यांची कामे पार पाडायला
ने मले . स्तु ितगीते म्हणणे आिण मं िदराच्या चाकरीतील रोजची से वाकाय बजावण्यात याजकांना
मदत करणे ही ले वीची कामे होती. याखे रीज शलमोनाने प्रत्ये क प्रवे शद्वाराशी द्वारपालां च्या
गटां च्या ने मणु का केल्या. परमे श्वरास मानणार्या दािवदाने अशाच सूचना िदल्या होत्या. 15 याजक
आिण ले वी यांना शलमोनाने ज्या सूचना िदल्या त्यामध्ये इस्राएल लोकांनी बदल केला नाही की
आज्ञाभं ग केला नाही. मौल्यवान वस्तू जतन करण्यािवषयीच्या आज्ञांचाही त्यांनी बदल केला
नाही. 16 शलमोनाची सगळी कामे िसध्दीस गे ली. मं िदराच्या कामाला सु रुवात केल्यापासून
ते सं पेपयर्ंत त्यांचे व्यविस्थत िनयोजन केले होते . अशा रीतीने परमे श्वराच्या मं िदराचे काम पूणर्
झाले , व ते उपयोगात आणले जाऊ लागले . 17 यानं तर शलमोन लाल समु दर् ानजीकच्या अदोम
दे शातील एसयोन-गे बेर आिण एलोथ या नगरांत गे ला. 18 िहरामाने त्याच्याकडे आपली गलबते
पाठवली. समु दर् पयर्टनात तरबे ज अशा िहरामाच्या से वकांनीच ती ने ली. शलमोनाच्या चाकरीतील
1 परमे श्वराचे
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लोकांबरोबर, हे से वक ओिफर ये थे गे ले, आिण ते थन
ू चारशे पन्नास िकक्कार* सोने आणून, त्यांनी
ते शलमोनाला िदले .

9
1

10:1-13

1 शलमोनाची कीतीर् शबाच्या राणीच्या कानावर गे ली ते व्हा त्याची कठीण परीक्षा घे ण्यासाठी ती

यरूशले मास आली. ितच्याबरोबर मोठा लवाजमा होता. मसाल्याचे पदाथर्, सोने नाणे , मौल्यवान
ू ितने सोबत आणल्या होत्या शलमोनाची भे ट घे ऊन ती त्याच्याशी
रत्ने या गोष्टी उं टां वर लादन
मनातल्या गोष्टी बोलली. ितला शलमोनाला बरे च प्रश्न िवचारायचे होते . 2 शलमोनाने ितच्या
सवर् प्रश्नांची उ रे िदली. त्यास त्यातले काहीच अवघड वाटले नाही. त्याने उ र िदले नाही
असा कोणताच प्रश्न उरला नाही. 3 शबाच्या राणीने त्याच्या सूज्ञपणाचा प्रत्यय घे तला, त्याचा
महाल पािहला. 4 त्याच्या मे जावरील अन्नपदाथर् ितने पािहले , त्याच्या प्रमु ख कारभार्याची
बै ठक पािहली. त्यांची कायर्पध्दती आिण त्यांचे पोशाख पािहले . शलमोनाचे प्याले बरदार आिण
त्यांचे पोशाख, परमे श्वराच्या मं िदरातील शलमोनाने केले ली होमापर्णे हे सवर् ितने पािहली आिण
या दशर्नाने ती थक्क झाली. 5 मग ती राजा शलमोनाला म्हणाली, “������ ���������
��� ��������� �� ������ �� ������ ����� ���� �� ���� ����. 6 इथे ये ऊन
स्वतः अनु भव घे ईपयर्ंत मला या गोष्टींवर िवश्वास बसत नव्हता. आता मी प्रत्यक्ष माझ्या
डोळ्यांनी पाहीले आहे . खरे तर तु झ्या सूज्ञपणाची थोरवी िनम्म्याने ही माझ्यापयर्ंत पोचली नव्हती.
तु झ्याबद्दल जे ऐकले त्यापे क्षाही तू महान आहे स. 7 तु झे लोक व तु झ्या से वेत सदै व तत्पर असले ले
तु झे से वक, तु झी माणसे आिण अिधकारी फार धन्य आहे त. तु झ्या से वेत असतानाच त्यांना तु झ्या
शहाणपणाचा लाभ होतो. 8 तु झा दे व परमे श्वर ह्याची स्तु ती असो. तो तु झ्यावर प्रसन्न आहे आिण
आपल्या वतीने त्याने तु ला राजा म्हणून िसं हासनावर बसवले आहे . परमे श्वराचे इस्राएलावर प्रेम
आहे आिण इस्राएलावर त्याचा कायमचा वरदहस्त आहे जे उिचत आिण न्याय्य ते करण्यासाठी
त्याने तु ला राजा केले आहे .” 9 शबाच्या राणीने मग राजा शलमोन याला एकशे वीस िकक्कार* सोने ,
अने क मसाल्यांचे पदाथर् आिण मौल्यवान रत्ने यांचा नजराणा िदला. ितने िदले तसे मसाल्यांचे
पदाथर् व वस्तू शलमोनाला कधीच कोणाकडू न िमळाले नव्हते . 10 िहराम आिण शलमोन यां च्या
से वकांनी ओिफर ये थन
ू सोने आणले . रक्तचं दनाचे लाकू ड आिण मौल्यवान रत्ने ही त्यांनी आणली.
11 परमे श्वराच्या मं िदराच्या आिण राजमहालाच्या पायर्या तसे च गायकां च्या वीणा व सतारी
यासाठी शलमोनाने हे रक्तचं दन वापरले . रक्तचं दनाचा वापर करून बनवले ल्या इतक्या सुं दर वस्तू
यापूवीर् यहद
ू ात कधी कोणी पािहल्या नव्हत्या. 12 शबाच्या राणीला जे हवे ते राजा शलमोनाने दे ऊ
केले . त्याने जे दे ऊ केले ते ितने आणले ल्या नजराण्यापे क्षा जास्तच होते मग शबाची राणी आपल्या
लव्याजम्यासािहत आपल्या दे शात परतली.
1
10:14-29; 2
. 1:14-17
शलमोनाला वषर्भरात जे वढे सोने िमळे त्याचे वजन सहाशे सहासष्ट िकक्कार† एवढे असे .
14 याखे रीज, िफरस्ते व्यापारी आिण िवक् रे ते खूप सोने आणत. अरबस्तानचे राजे आिण वे गवे गळ्या
प्रदे शांचे सु भेदार सोने चांदी आणत, ते वे गळे च 15 सोन्याचे पत्रे ठोकू न दोनशे मोठ ा ढाली
राजा शलमोनाने केल्या. अशा प्रत्ये क ढालीला सहाशे शे केल वजनाचा सोन्याचा पत्रा लागला.
16 याखे रीज अशा घडीव सोन्याच्या तीनशे ढाली त्याने केल्या. त्यांना प्रत्ये की ितनशे शे कले सोने
लागले . या सोन्याच्या ढाली त्याने लबानोनाच्या अरण्यमहालात ठे वल्या. 17 राजा शलमोनाने
हिस्तदं ताचे मोठे िसं हासन बनवले व िसं हासनाच्या वरचा भाग मागे गोलाकार होता. ते शु द्ध
13
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15,300 िकलोग्राम

*

9:9

4,080 िकलोग्राम

†
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22,644 िकलोग्राम
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सोन्याने मढवले .
या िसं हासनाला सहा पायर्या होत्या. बै ठकीच्या दोन्ही बाजूला हात
टे कवता ये तील अशी िसं हासनाला सोय होती. आिण त्यास लागून प्रत्ये की एक िसं हाचा पु तळा
होता. 19 सहा पायर्यांपैकी प्रत्ये क पायरीच्या दोन्ही बाजूला एकेक असे एकंदर बारा िसं ह
होते . दुसर्या कोणत्याही राज्यात असे िसं हासन नव्हते . 20 राजाची सवर् पे यपात्रे सोन्याची
होती लबानोनाच्या अरण्यमहालातील सवर् घरगु ती वापरायच्या वस्तू शु द्ध सोन्याने घडवले ल्या
होत्या. शलमोनाच्या काळात चांदी फारशी मौल्यवान मानली जात नसे . 21 राजाकडे समु दर् ां वर
गलबतांचा ताफा िहरामाच्या ताफ्यासोबत होता. तीन वषार्तन
ू एकदा हा ताफा सोने , चांदी व
हस्तीदं त ह्याप्रमाणे मोर व वानरे आणत. 22 वै भव आिण ज्ञान याबाबतीत पृ थ्वीच्या पाठीवरील
कोणत्याही राजापे क्षा शलमोन महान झाला. 23 त्याच्या सल्लामसलतीचा लाभ घ्यायला सवर्
िठकाणचे राजे शलमोनाकडे ये ऊ लागले . परमे श्वराने च शलमोनाला जो सूज्ञपणा िदला होता तो
पहावयास ते ये त असत. 24 हे राजे दरवषीर् ये ताना शलमोनासाठी नजराणे घे ऊन ये त. त्यामध्ये
सोन्यारुप्याच्या वस्तू, कपडे , िचलखते , मसाले , घोडे आिण खे चरे ह्यांचा समावे श असे . 25 घोडे
आिण रथ यां च्यासाठी शलमोनाकडे चार हजार बस्थाने होती. त्याच्यापदरी बारा हजार स्वार होते .
त्यांची सोय त्याने मु द्दाम वसवले ल्या नगरात आिण स्वत:ला लागतील ते वढ ाची यरूशले मामध्ये
केली होती. 26 फरात नदीपासून पिलष्ट ां च्या दे शापयर्ंत आिण िमसरची सीमा ये थपयर्ंतच्या सवर्
राजावर शलमोनाचा अिधकार होता. 27 यरूशले मचा राजा शलमोनाकडे चांदी ही दगडधोंडे असावे
इतकी आिण गं धसरूची झाडे , खोर्यातल्या उं बराच्या झाडां इतकी िवपु ल होती. 28 िमसर आिण
इतर दे शामधून लोक शलमोनासाठी घोडे आणत.
18

1
11:41-43
शलमोनाने सु रुवातीपासून शे वटपयर्ंत ज्या सवर् गोष्टी केल्या त्या नाथान या सं देष्ट ाच्या
इितहासात तसे च, अहीया िशलोनी याच्या सं देशले खात आिण इद्दो या भिवष्यावादयाच्या इद्दोची
दशर्ने यामध्ये नोंदवले ल्या आहे त. नबाटाचा पु त्र यराबाम यािवषयीही इद्दोने िलिहले ले आहे .
30 शलमोनाने यरूशले मेत इस्राएलवर चाळीस वष राज्य केले . 31 मग तो आपल्या पूवर्जांना
िमळाला. लोकांनी त्याचे दावीद नगरात दफन केले . शलमोनाचा पु त्र रहबाम हा पु ढे शलमोनाच्या
जागी राज्य करु लागला.
29
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1
12:1-19
रहबाम शखे म ये थे गे ला कारण त्यास राजा करण्यासाठी सवर् इस्राएल लोक ते थे गे ले होते .
2 यावे ळी यराबाम िमसरमध्ये होता कारण त्याने राजा शलमोनापु ढून पळ काढला होता. यराबाम
हा नबाटाचा पु त्र. रहबाम राजा होणार हे त्याने ऐकले म्हणून तो िमसरहन
ू आला. 3 ते व्हा
इस्राएल लोकांनी यराबामालाही आपल्याबरोबर ये ण्यास सां िगतले . अशा तर्हे ने यराबाम आिण
सवर् इस्राएल लोक रहबामाकडे आले . त्यास ते म्हणाले , “������, 4 तु मच्या िपत्याने आमचे
जू फार भारी केले होते तर आता आपल्या िपत्याने लादले ली कठीण से वा व आम्हावरील भारी जू
आता हलके करा म्हणजे आम्ही तु मच्या आज्ञे त राह.ू ” 5 यावर रहबाम त्यांना म्हणाला, “������
��� ������� ��� ��.” ������ ��� ����� ����. 6 राजा रहबामाने मग आपला िपता
शलमोनाच्या पदरी असणार्या वडीलधार्या मं डळीशी चचार् केली. रहबाम त्यांना म्हणाला, “��
�� ������ ��� ����� ������? याबाबतीत मला तु मचा सल्ला हवा आहे .” 7 ते व्हा ती
वयोवृ ध्द मं डळी रहबामाला म्हणाली, “�� �� ������� �������� ������, त्यांना सं तुष्ट
केले स आिण त्यां च्याशी गोड बोललास तर ते िचरकाल तु झी से वा करतील.” 8 पण रहबामाने
त्यांचा हा सल्ला मानला नाही तो मग आपल्या पदरी असले ल्या आिण आपल्याबरोबर लहानाचे
मोठे झाले ल्या तरुण मं डळीशी बोलला. 9 रहबाम त्यांना म्हणाला, “������ ��� ��� �����
1
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�����? आपण लोकांस काय सां गावे ? त्यांना आपले ओझे हलके करून हवे आहे . माझ्या िपत्यानी
त्यां च्या माने वर ठे वले ले जू आता त्यांना मी हलके करायला हवे आहे .” 10 ते व्हा त्याच्या िपढीची
ती यु वा मं डळी रहबामाला म्हणाली, “���������� ������� ������ ������ ���
�������. लोक तु म्हास म्हणाले की, माने वर जू ठे वल्याप्रमाणे तु मच्या विडलांनी आम्हास
कठोर िजणे जगायला लावले . तु म्ही आता ते हलके करावे असे आम्हास वाटते पण रहबाम, तु म्ही
त्यांना असे सां गावे , माझी करं गळी माझ्या िपत्याच्या कमरे पे क्षा जाड असे ल. 11 माझ्या िपत्याने
तु मच्यावर फार ओझे लादले ना! मी तर ते अिधकच भारी करणार आहे ; माझ्या िपत्याने तु म्हास
चाबकांचे फटकारे मारले , मी तर तु म्हास िवं चवांनी शासन करीन.” 12 “������ ��� ���� ���
��� ������� ��������� ���.” ���� �������� ������� ���� ��������
����. 13 रहबाम त्यां च्याशी यावे ळी उद्धटपणे बोलला. मोठ ांचा सल्ला त्याने मानला नाही.
14 तरुणांनी िदले ल्या सल्ल्याप्रमाणे तो बोलला तो लोकांस म्हणाला, “������ ��������
��������� ��� ��� ����� �� �� ����� ���� ����. त्यांनी तु म्हास चाबकाने शासन
केले असे ल पण मी तर तु म्हास िवं चवांनी शासन करीन.” 15 राजा रहबामाने लोकांचे ऐकू न घे तले
नाही. तो असे बोलला कारण हा बदल परमे श्वराने च घडवून आणला होता. अहीया माफर् त परमे श्वर
यराबामाशी जे बोलला होता ते प्रत्यक्षात यावे म्हणूनच त्याने अशी वे ळ ये ऊ िदली. अहीया
हा िशलोनी लोकांपैकी होता आिण यराबाम नबाटाचा पु त्र होता. 16 राजा रहबामाने आपल्या
म्हणण्याकडे दुलर्क्ष केले हे इस्राएल लोकां च्या लक्षात आले . ते राजाला म्हणाले , “����� ���
���������� ���������� ���� ��? मु ळीच नाही! इशायचा पु त्र आमचा वतन भाग
आहे का? नाही! ते व्हा इस्राएल लोकांनो, आपण आपले आपापल्या घरी जाऊ या दावीदाच्या
पु त्राला आपल्या घरच्यां वरच राज्य करु द्या.” ���� ������� ��� �� ����� ����.
17 पण यहद
ू ाच्या नगरांमध्ये राहणारे काही इस्राएल लोक होते . रहबाम त्यां च्यावर राज्य करत
रािहला. 18 हदोराम हा वे ठिबगारां वरचा मु कादम होता. रहबामाने त्यास इस्राएल लोकांकडे
पाठवले . पण इस्राएल लोकांनी त्याच्यावर दगडफेक करून त्यास मरे पयर्ंत मारले . इकडे रहबामाने
रथाचा आश्रय घे तला आिण त्वरे ने पळ काढला. तो यरूशले मेला पळू न गे ला. 19 ते व्हापासून
आजतागायत इस्राएलाचे दावीदाच्या घराण्याशी बं ड केले आहे .

11

यरूशले मेला आल्यावर रहबामाने एक लाख ऐंशी हजार उ म योध्दे जमवले . यहद
ू ा आिण
बन्यामीन या घराण्यांमधून त्याने ही िनवड केली. इस्राएलाशी यु ध्द करून स्वत:कडे राज्य
खे चन
ू आणण्यासाठी त्याने ही जमवाजमव केली. 2 पण परमे श्वराचा मनु ष्य शमाया याच्याकडे
परमे श्वराचा सं देश आला. परमे श्वर त्यास म्हणाला, 3 “�����, यहद
ू ाचा राजा, शलमोन पु त्र
रहबाम याच्याशी तू बोल तसे च यहद
ू ा आिण बन्यामीन इथल्या इस्राएल लोकां शीही बोल. त्यांना
म्हणावे . 4 परमे श्वराचे म्हणणे असे आहे आपल्या बां धवां शी *लढू नका. प्रत्ये काने घरी जावे . मीच
हे सवर् व्हायला कारणीभूत आहे .” ������ ���� ����� ��� ������ ����� �����
����������� ����� ����� ��� �� ��� ����. यराबामावर त्यांनी हल्ला केला नाही.
1

5 रहबाम यरूशले मेमध्ये

रािहला. हल्ल्यांचा प्रितकार करायला सज्ज अशी भक्कम नगरे त्याने
यहद
ू ात बाधली. 6 बे थले हेम, एटाम, तकोवा, 7 बे थ-सूर, शोखो, अदुल्लाम, 8 गथ, मारे शा, जीफ,
9 अदोरइम, लाखीश, अजे का, 10 सरा, अयालोन व हे बर
् ोन या तटबं दी असले ल्या नगरांची डागडु जी
केली. यहद
ू ा आिण बन्यामीन मधली ही नगरे चां गली भक्कम करण्यात आली. 11 िकल्ले मजबूत
झाल्यावर रहबामाने त्यां च्यावर नायक ने मले . अन्नसामग्री, ते ल, द्राक्षरस यांचा साठा त्याने
ते थे केला. 12 प्रत्ये क नगरात ढाली आिण भाले यांचा पु रवठा करून गावे अिधकच मजबूत
*
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केली. यहद
ू ा आिण बन्यामीन मधील ही नगरे आिण ते थील लोक यांना रहबामाने आपल्या
िनयं तर् णाखाली ठे वले . 13 सवर् इस्राएलामधील याजक आिण ले वी रहबामाशी सहमत होते .
ते त्यास ये ऊन िमळाले . 14 ले वींनी आपली शे ती आिण मालम ा सोडली आिण ते यहद
ू ाव
यरूशले म ये थे आले . परमे श्वराप्रीत्यथर् याजकाचे काम करायला यराबाम आिण त्याचे पु त्र यांनी
ले वींना हाकलून लावले म्हणून ते आले . 15 यराबामाने बोकड आिण वासरे यां च्या मूतीर् उच्चस्थानी
स्थापन केल्या आिण त्यां च्या पूजेसाठी आपले याजक िनवडले . 16 इस्राएलच्या सवर् वं शातील
जे लोक इस्राएलचा दे व परमे श्वर याच्याशी एकिनष्ठ होते ते ही, ले वींनी इस्राएल सोडल्यावर,
त्यां च्या पु वर्जांचा दे व परमे श्वरास यज्ञापर्णे करण्यासाठी यरूशले मेला आले . 17 त्यामु ळे यहद
ू ाचे
राज्य बळकट झाले . त्यांनी शलमोनाचा पु त्र रहबाम याला तीन वष पािठं बा िदला. या काळात
त्यांनी दावीद आिण शलमोन यां च्यासारखे च आचरण ठे वले . 18 रहबामाने दावीदपु त्र यरीमोथ
आिण इशायपु त्र अलीयाब ह्याची कन्या अबीहाईल ह्यां च्यापासून झाले ली महलथ िहच्याशी
िववाह केला; 19 महलथापासून रहबामाला यऊश, शमर्या आिण जाहम हे पु त्र झाले . 20 मग
रहबामाने माकाशी िववाह केला. माका ही अबशालोमची कन्या. माकाला रहबामापासून अबीया,
अत्थय, जीजा आिण शलोमीथ हे पु त्र झाले . 21 रहबामाचे आपल्या इतर पत्नी आिण उपपत्नी
यां च्यापे क्षा माकावर अिधक प्रेम होते . माका अबशालोमची नात. रहबामाला अठरा पत्नी आिण
साठ उपपत्नी होत्या. त्यास अठ् ठावीस पु त्र आिण साठ कन्याहोत्या. 22 माकाचा पु त्र अबीया
याला रहबामाने सवर् भावडांमध्ये अग्रक् रम िदला. कारण त्यास राजा करावे अशी त्याची इच्छा
होती. 23 रहबामाने मोठ ा चतु राईने आपल्या सवर् पु त्रांना यहद
ू ा आिण बन्यामीन ये थील भक्कम
तटबं दी असले ल्या नगरांमध्ये िवखरून ठे वले . त्यांना उ म रसद पु रवली. त्यांची लग्ने लावून
िदली.
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14:25-28
रहबामाचे सामथ्यर् वाढले . त्याने आपले राज्य बळकट केले . पण त्याचबरोबर त्याने
आिण इस्राएल लोकांनी परमे श्वराच्या िनयमशास्त्राचे पालन करण्याचे थांबवले . 2 रहबामाच्या
कारिकदीर्च्या पाचव्या वषीर् िशशकने यरूशले मेवर हल्ला चढवला. िशशक हा िमसरचा राजा होता.
रहबाम आिण यहद
ू ाचे लोक यांनी परमे श्वराचा मागर् सोडल्यामु ळे असे झाले . 3 िशशककडे बारा
हजार रथ, साठ हजार घोडे स्वार आिण असं ख्य पायदळ होते . त्याच्या सै न्यात लु बी, सु क्की, कुशी
हे िमसरातून आले ले लोक होते . 4 यहद
ू ातील भक्कम नगरांचा पाडाव केल्यावर िशशकने आपले
सै न्य यरूशले मेला आणले . 5 ते व्हा शमाया हा सं देष्टा रहबाम आिण यहद
ू ाच्या विडलधार्या
मं डळीकडे आला. िशशकच्या धास्तीने ही सवर् वडीलधारी मं डळी यरूशले मेला जमली होती.
शमाया रहबामाला आिण या सवार्न
ं ा म्हणाला, “����������� ������ ��� ��� �����,
तू आिण यहद
ू ाचे लोक यांनी माझा त्याग केला आहे . तु मचे आचरण माझ्या िनयमां च्या िवरुध्द
आहे . ते व्हा मीही तु म्हास सोडू न िशशकच्या हाती िदले आहे .” 6 ते व्हा इस्राएलाचे सरदार
आिण राजे यांनी पश्चाताप करून ते िवनम्र झाले . “�������� ������ ���.” ���
������� ����� �����. 7 ते नम्र झाले आहे त हे परमे श्वराने पािहले . ते व्हा पु न्हा शमायाला
परमे श्वराचा सं देश आला. परमे श्वर त्यास म्हणाला, “���� ��� �� ����� ����������
���� ���������� �� ������� ��� ����� ����. थोड ाफार प्रमाणात मी त्यांना
मु क्त करीन. िशशक माफर् त यरूशले मेला मी माझ्या कोपाचे लक्षय करणार नाही. 8 पण यरूशले मचे
लोक िशशकचे चाकर होतील. माझी से वा आिण इतर दे शांतील राजाची से वा यामधला भे द
त्यांना कळावा म्हणून ते त्याचे अं िकत होतील.” 9 िशशकने यरूशले मेवर स्वारी केली आिण
परमे श्वराच्या मं िदरातील खिजना लु टून ने ला. िशशक हा िमसरचा राजा होता. राजमहालातील
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खिजनाही त्याने लु टला. शलमोनाने केले ल्या सोन्याच्या ढाली त्याने हस्तगत केल्या. 10 त्या
सोन्याच्या ढालीऐवजी रहबामाने िपतळे च्या ढाली केल्या. त्या त्याने महालाचे सं रक्षण करणार्या
द्वारपालांना िदल्या. 11 राजा परमे श्वराच्या मं िदरात जात असे ते व्हा ते ढाली घे ऊन पु ढे होत.
नं तर त्या पहारे दारां च्या खोलीत ठे वून दे त. 12 रहबाम असा नम्र झाल्यामु ळे परमे श्वराचा
त्याच्यावरील राग कमी झाला. त्याचा परमे श्वराने पूणर् नायनाट केला नाही. िशवाय यहद
ू ात थोडा
चां गुलपणाही िशल्लक होता. 13 रहबामाने यरूशले मामध्ये आपले सामथ्यर् वाढवले व राज्य केले .
तो राज्यावर आला ते व्हा एक्के चाळीस वषार्च
ं ा होता. त्याने यरूशले मामध्ये सतरा वष राज्य केले ,
इस्राएलच्या सवर् वं शांमधून परमे श्वराने यरूशले मची िनवड केली होती. आपले नाव रहावे म्हणून
त्याने यरूशले म िनवडले होते . रहबामाच्या आईचे नाव नामा; नामा अम्मोनीण नगरातली होती.
14 रहबामाने वाईट गोष्टी केल्या कारण परमे श्वराच्या आज्ञांचे पालन करण्यािवषयी त्याने मनात
िनश्चय केला नव्हता. 15 शमाया हा सं देष्टा आिण इद्दो हा द्रष्टा यां च्या इितहासात रहबामाने
आपल्या कारकीदीर्त केले ल्या सवर् गोष्टींची पूणर् हिककत आहे . शमाया आिण इद्दो वं शाळींचा
इितहास िलहीत. रहबाम आिण यराबाम या दोघांमध्ये िनत्य लढाया होत. 16 रहबामाने मृ त्यूनंतर
आपल्या पूवर्जांबरोबर िवश्रांती घे तली. दावीद नगरात त्याचे दफन झाले . त्याचा पु त्र अबीया
राजा झाला.
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इस्राएलचा राजा यराबामाच्या कारिकदीर्च्या अठराव्या वषीर् अबीया यहद
ू ाचा राजा झाला.
2 त्याने यरूशले मेत तीन वष राज्य केले . मीखाया ही अबीयाची आई िगबा नगरातील उरीएलची
ती कन्या. अबीया आिण यराबाम यां च्यामध्ये लढाई झाली. 3 अबीयाच्या सै न्यात िनवडक
चार लाख बलवान व धाडसी योध्दे होते . अबीयाने लढाईत त्यांचे ने तृत्व केले . यराबामाकडे
आठ लाख सै िनक होते . यराबाम अबीयाशी यु ध्द करायला सज्ज झाला. 4 एफ् राइमाच्या
डोंगराळ प्रदे शातील समाराइम पवर्तावर उभे राहन
ू अबीया म्हणाला, “������ ��� �����
������� �������, ऐका, 5 दावीद आिण त्याचे पु त्र यांनी इस्राएलवर सवर्काळ राज्य करावे
असा इस्राएलाच्या परमे श्वर दे वाने च त्यांना आिधकार िदला आहे हे ध्यानात घ्या,” ������
�������� ��� ������ ����� ���� ���. 6 पण नबाटाचा पु त्र यराबामाने त्याचा
स्वामी जो राजा त्याच्यािवरुध्द बं ड केले . नबाट हा दावीदाचा पु त्र शलमोनाच्या से वकांपैकी
एक होता. 7 मग कुचकामी आिण वाईट मनु ष्यां शी यराबामाशी दोस्ती झाली. यराबाम आिण
ही वाईट माणसे शलमोनाचा पु त्र रहबाम जे व्हा याच्या िवरूद्ध होती. रहबाम जे व्हा तरुण आिण
अनु भवी होता. त्यास यराबाम आिण त्याचे अधम िमत्र यां च्यावर वचक बसवता आला नाही.
8 आता तु म्ही लोकांनी परमे श्वराचे राज्य म्हणजे दािवदाच्या पु त्राची स ा असले ल्या राज्याचा
पराभव करण्याचा िनश्चय केला आहे . तु मची से ना मोठी आहे आिण यराबामाने तु मच्यासाठी दे व
म्हणून बनवले ली सोन्याची वासरे तु मच्याकडे आहे त. 9 परमे श्वराचे याजक आिण ले वी यांना
तु म्ही हाकलून लावले नाही का? हे याजक अहरोनाचे व ले वीचे वं शज आहे त त्यां च्या जागी
तु म्ही आपले याजक ने मले नाही का? अशा गोष्टी इतर दे शातले लोक करतात. कोणीही उठू न
एक गोर्हा िकंवा सात एडके आणून स्वत:वर सं स्कार केला की तो जे खोटे दे व आहे त त्यांचा
याजक बनतो. 10 “�� ���������� �������� ��� ���� ��� ���. आम्ही त्याच्याकडे
पाठ िफरवले ली नाही. त्याचा त्याग केले ला नाही. परमे श्वराची से वा करणारे याजक अहरोनाचे
वं शज आहे त ले वी त्यांना परमे श्वराच्या से वेत मदत करतात. 11 परमे श्वरास ते होमापर्णे करतात,
तसे च दररोज सकाळ सं ध्याकाळ सु वािसक धूप जाळतात. मं िदरातील शु द्ध मानले ल्या मे जावर
समिपर्त भाकर मांडतात रोज सं ध्याकाळी ते सोन्याच्या दीपवृ क्षावरील िदवे लावतात. आम्ही
आपल्या परमे श्वर दे वाची काळजीपूवर्क से वा करतो. पण तु म्ही परमे श्वरास सोडले आहे . 12 पाहा
1
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खु द्द परमे श्वर आमच्या बाजूचा आहे . तोच आमचा शास्ता असून त्याचे याजक आमच्या बाजूला
आहे त. तु म्ही जागे व्हावे व परमे श्वराकडे यावे म्हणून दे वाचे याजक कण वाजवत आहे त. इस्राएल
लोकांनो, आपल्या पूवर्जांचा परमे श्वर ह्याच्या िवरुध्द लढू नका, कारण त्यामध्ये तु म्हास यश ये णार
नाही.” 13 पण यराबामाने सै न्याच्या एका तु कडीला अबीयाच्या सै न्यामागे दबा धरुन राहायला
सां िगतले . ह्याप्रकारे ते यहद
ू ाच्या आघाडीस होते व त्यांनी अबीयाच्या सै न्याला पाठीमागून वे ढा
घातला. 14 यहद
ू ातील या सै न्याने जे व्हा आपल्या भोवताली पािहले ते व्हा यराबामाच्या सै न्याने
आपल्याला मागून पु ढून वे ढल्याचे त्यां च्या लक्षात आले . ते व्हा यहद
ू ा लोकांनी परमे श्वराचा धावा
सु रु केला आिण याजकांनी कण वाजवले . 15 मग अबीयाच्या सै न्यातील लोकांनी जयघोष केला
त्याचवे ळेस दे वाने यराबामाच्या सै न्याचा पराभव केला. अबीयाच्या यहद
ू ा सै न्याने यराबामाच्या
16
इस्राएली सै न्याचा पाडाव केला. इस्राएल लोकांनी यहद
ू ासमोरुन पळ काढला दे वाने यहद
ू ाच्या
हातून इस्राएल लोकांचा पराभव केला. 17 अबीयाने केले ल्या या दारुण पराभवात इस्राएलचे
पाच लाख योध्दे मारले गे ले. 18 अशाप्रकारे त्यावे ळी इस्राएल लोक हरले आिण यहद
ू ा िजं कले .
आपल्या पूवर्जां च्या परमे श्वर दे वावर िवसं बन
ू रािहल्यामु ळेच यहद
ू ा सै न्याने िवजय िमळवला.
19 अबीयाच्या सै न्याने यराबामाच्या सै न्याचा पाठलाग केला. बे थेल, यशाना आिण एफ् रोन ही
नगरे आिण त्यां च्या आसपासची खे डी एवढा प्रदे श यराबामाकडू न अबीयाच्या सै न्याने िजं कला.
20 अबीयाच्या हयातीत पु न्हा यराबाम डोके वर काढू शकला नाही. परमे श्वराने यराबामावर प्रहार
केला आिण तो मे ला. 21 अबीयाचे सामथ्यर् मात्र वाढले . त्याने चौदा पत्नी केल्या. त्यास बावीस
पु त्र आिण सोळा कन्या झाल्या. 22 इद्दो या भिवष्याद्याच्या नोंद वह्यांमध्ये अबीयाने केले ल्या
इतर सवर् गोष्टी िलहन
ू ठे वले ल्या आहे त.
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पु ढे आपल्या पूवर्जांसोबत िचरिवश्रांती िमळाली. दावीद नगरात लोकांनी त्याचे
दफन केले . त्याचा पु त्र आसा हा त्यानं तर राज्य करु लागला आसाच्या कारिकदीर्त लोकांस
दहा वष शांतता लाभली. 2 आसाने परमे श्वर दे वाच्या दृष्टीने चां गले आिण उिचत असा कारभार
केला. 3 त्याने मूतीर्पूजेसाठी वापरात ये णार्या परक्या वे द्या काढून टाकल्या. उच्चस्थाने पाडली
आिण पिवत्र मानले जाणारे स्तं भ फोडू न टाकले . आसाने अशे रा दे वीचे खांबही उदध्वस्त केले .
4 त्याने यहद
ू ी लोकांस परमे श्वर दे वाला अनु सरायची आज्ञा केली. त्यां च्या पूवर्जांचा दे व तोच.
त्या परमे श्वराने घालून िदले ल्या आज्ञा आिण िनयम पाळायला फमार्वले . 5 यहद
ू ाच्या सगळ्या
नगरांमधली उच्चस्थाने आिण धूप जाळायच्या वे द्या आसाने काढून टाकल्या. आसाच्या कारकीदीर्त
त्यामु ळे राज्यात शांतता नांदत होती. 6 या काळात आसाने यहद
ू ात भक्कम तटबं दीची नगरे
बां धली. परमे श्वराने शांतता िदल्यामु ळे या काळात आसा यु ध्दमु क्त रािहला. 7 आसा यहद
ू ातील
लोकांस म्हणाला, “�� ���� ������ ��������� ������ ���. त्यांना कोट, बु रुज,
वे शी आिण अडसर करु. या प्रदे शात आपण राहत आहोत, तो आपलाच आहे . परमे श्वर दे वाला
अनु सरल्यामु ळे हा दे श आपल्याला िमळाला आहे . त्याने आपल्याला स्वास्थ्यही िदले आहे .”
������ ������� �� ������ � �� �������. 8 आसाच्या सै न्यात यहद
ू ाच्या वं शातील
तीन लाख जण आिण बन्यामीन वं शातील दोन लाख ऐंशी हजार पु रुष होते . यहद
ू ा लोकांकडे मोठ ा
ढाली आिण भाले होते . बन्यािमनाकडे लहान ढाली होत्या. तसे च धनु ष्यबाण होते . हे सवर् पराक् रमी
आिण बलवान लढवय्ये होते . 9 पु ढे जे रहने आसावर स्वारी केली. जे रह हा कू शी होता त्याच्याकडे
दहा लाख सै िनक आिण तीनशे रथ होते . जे रह आपल्या सै न्याला घे ऊन मारे शा नगरापयर्ंत आला.
10 आसा त्याच्याशी सामना करायला िनघाला. मारे शा जवळच्या सफाथाच्या खोर्यात त्यांची
लढाई सु रू झाली. 11 आसा आपल्या परमे श्वर दे वाला हाक मारुन म्हणाला, “���������,
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या बलाढ से नेपुढे दुबर्लांना तूच मदत करु शकतोस. तूच आमच्या मदतीला उभा राहा. आम्ही
तु झ्यावर भरवसा ठे वून आहोत. तु झे नाव घे ऊनच आम्ही या िवशाल से नेला तोंड दे णार आहोत.
परमे श्वर दे वा, तु झ्यावर कोणी वचर्स्व िमळवू नये .” 12 मग परमे श्वराने आसाच्या यहद
ू ा से नेकडू न
कू शी सै न्याचा पराभव करवला. कू शी सै न्याने पळ काढला. 13 आसाच्या सै न्याने गरारपयर्ंत कुशींचा
पाठलाग केला. त्यामध्ये कू शींची एवढी प्राणहानी झाली की पु न्हा लढाईला उभे राहायचे बळ
त्यां च्यात रािहले नाही. परमे श्वरापु ढे आिण त्याच्या सै न्यापु ढे ते पार धु ळीस िमळाले . आसाच्या
लोकांनी कू शीर्च्ं या मौल्यवान वस्तू लु टल्या. 14 गरारच्या आसपासच्या सवर् गावांचा आसाच्या
सै न्याने पराभव केला. ितथल्या लोकांनी परमे श्वराची धास्ती घे तली. या गावांमध्ये लु टण्यासारखे
बरे च काही होते . ते आसाच्या सै न्याने घे तले . 15 में ढपाळां च्या वस्त्यां वर आसाच्या सै न्याने धाड
घातली. ते थन
ू त्यांनी बरीच में ढरे आिण उं ट घे तले आिण ते यरूशले मेला परतले .

15
1 ओदे दाचा पु त्र अजर्या याच्यात परमे श्वराच्या आत्म्याचा सं चार झाला. 2 अजर्या आसाच्या
भे टीला गे ला आिण म्हणाला, “��� �� ��� ������ �� ��. यहद
ू ा आिण बन्यामीन
लोकहो, तु म्हीही ऐका. जर तु म्ही परमे श्वराबरोबर रािहलात तर तो तु मच्याबरोबर राहील. जर
तु म्ही त्याचा शोध केलात तर तो तु म्हास भे टेल. पण तु म्ही त्यास सोडले त तर तो ही तु म्हास
सोडे ल. 3 इस्राएलाला दीघर्काळ पयर्ंत खरा दे व असा नव्हता, तसे च िशकवायला याजक िकंवा
िनयमशास्त्र नव्हते 4 पण अडचणीत सापडल्यावर इस्राएल लोक पु न्हा इस्राएलाचा परमे श्वर
याच्याकडे वळाले . त्यांनी दे वाचा शोध घे तला आिण त्यांना तो सापडला. 5 त्या धकाधकीच्या
काळात कोणीही सु रिक्षतपणे प्रवास करु शकत नव्हता. सगळ्याच दे शामध्ये अराजकाची िस्थती
होती. 6 दे श असोत की नगरे सगळी एकमे कां िवरुध्द लढत होती. कारण परमे श्वराने सवर् प्रकारच्या
सं कटानी त्यांना त्रस्त केले होते . 7 पण आसा, तू व इस्राएल लोकहो तु म्ही हतबल होऊ नका,
धीर सोडू नका. यहद
ू ाने बन्यािमनांनो िहं मतीने वागा. तु मच्या सद्वतर्नाचे फळ तु म्हास िमळे ल.”
8 आसास या शब्दांनी आिण ओदे द या सं देष्ट ाच्या सं देशाने धीर आला. त्याने यहद
ू ा आिण
बन्यामीन ये थील अमं गळ मूतीर् हटवल्या. एफ् राइमचा जो डोंगराळ प्रदे श त्याने ताब्यात घे तला
होता त्या प्रदे शातल्या गावांमधल्या मूतीर् पूणर्पणे काढून टाकल्या. मं िदराच्या प्रवे शद्वारातील
परमे श्वराच्या वे दीची डागडु जी केली. 9 मग त्याने यहद
ू ा आिण बन्यामीन ये थील सवर् लोक तसे च
एफ् राइम, मनश्शे व िशमोन वं शातील जे लोक इस्राएल राष्ट् रातून यहद
ू ात आले होते त्यांना
एकत्र बोलावले . आसाचा दे व परमे श्वर त्याच्या सोबत आहे हे पाहन
ू लोक मोठ ा सं ख्ये ने
आले . 10 आसाच्या कारिकदीर्च्या पं धराव्या वषार्च्या ितसर्या मिहन्यात आसा आिण हे सवर्
लोक यरूशले मामध्ये एकत्र जमले . 11 त्यांनी सातशे गु रे , सात हजार में ढरे व बकरे यांचे बली
परमे श्वरास अपर्ण केले . ही गु रे आिण लूट त्यांनी शत्रू कडू न आणली होती. 12 ितथे त्यांनी
िजवाभावाने परमे श्वर दे वाची से वा करण्याचा िनधार्र व्यक्त केला. त्यां च्या पूवर्जांचाही दे व हाच
होता. 13 जो इस्राएलाचा दे व परमे श्वर याची से वा करणार नाही त्यास ठार करण्याचे ठरवले .
मग अशी व्यक्ती लहान असो की मोठी, स्त्री असो की पु रुष 14 आसा आिण हे सवर् लोक यांनी
परमे श्वरापु ढे शपथ वािहली. त्यांनी मोठ ाने जयघोष केला. कण आिण रणिशं गे या वाद्यांचा नाद
केला. 15 मनोभावे शपथ घे तल्यामु ळे सवर् यहद
ू ा लोकांस मनापासून आनं द झाला. एकिच ाने ते
परमे श्वरास शरण गे ले. त्यांनी दे वाचा शोध घे तला असता तो त्यांना सापडला होता. परमे श्वराने
त्यांना चहब
ू ाजूनी स्वास्थ्य िदले . 16 आसा राजाने आपली आजी माका िहलाही राजमाता पदावरुन
ू
दर केले . कारण ितने अमं गळ अशा अशे रा दे वीच्या मूतीर्ची स्थापना केली होती. त्याने ती
मूतीर् मोडू न तोडू न िकद्रोन खोर्यात जाळू न टाकली. 17 त्याने इस्राएलातील उच्चस्थाने काढून
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टाकली नाहीत तरीही आसा आमरण परमे श्वराशी एकिनष्ठ रािहला.
मग त्याने व त्याच्या
िपत्याने परमे श्वरासाठी करवून घे तले ल्या सोन्याचांदीच्या पिवत्र वस्तू पु न्हा मं िदरात आणल्या.
19 आसाच्या पस्तीस वषार्ंच्या कारिकदीर्त मग पु न्हा यु ध्द झाले नाही.

16
1
15:16-22
1 आसाच्या राज्याच्या छि साव्या वषीर् इस्राएलाचा राजा बाशाने यहद
ू ावर स्वारी केली.
बाशा हा इस्राएलचा राजा रामा हे नगर िनवडू न त्याने त्याची मजबु ती केली. यहद
ू ाचा राजा
आसा याच्याकडे कोणालाही ये ण्याजाण्याला प्रितबं ध व्हावा हा त्याचा त्यामागचा हे तू होता.
2 ते व्हा आसाने परमे श्वराच्या मं िदराच्या भांडारातून व राजमहालातून सोने आिण चांदी काढून
घे तली. अरामाचा राजा बे न-हदाद िदिमष्काला राहत होता. आसाने त्याच्याकडे सोने , आिण
चांदी पाठवून त्यास िनरोप पाठवला, 3 “��� ����� �� ���� ��� ������ ���������
������������� ��� ���� ������ ���� �� ���������� ���� � ����
��������� ����� ���. इस्राएलचा राजा बाशा याच्याबरोबरचा तु झा करार मोड म्हणजे
तो माझ्याकडे पाठ िफरवे ल आिण मला त्रस्त करणार नाही.” 4 बे न-हदाद आसाच्या गोष्टीशी
सहमत झाला. त्याने इस्राएली नगरां वर आपले सै न्याचे सरदार पाठवले . त्या सरदारांनी ईयोन,
दान आबे ल-मईम या नगरां वर हल्ला केला कोठारे असले ल्या नफतालीच्या नगरां वरही त्यांनी
चढाई केली. 5 या चढायांचे वृ बाशाच्या कानावर गे ले. ते व्हा त्याने रामा शहराच्या मजबु तीचे
काम अधर्वट सोडू न िदले . 6 राजा आसाने मग सवर् यहद
ू ी लोकांना बोलावले . बाशा ने रामा नगर
बां धण्यासाठी वापरले ले दगड, लाकू ड ही सामग्री हस्तगत केली. त्यांनी ती िगबा आिण िमस्पा
या नगरां च्या बां धकामासाठी वापरली. 7 यावे ळी हनानी नावाचा द्रष्टा यहद
ू ाचा राजा आसा
याच्याकडे आला व त्यास म्हणाला, “��� �� �������� ������ �������� ������
������ � ����� ��������� ������ ������� �������. तू परमे श्वराचे साहाय्य
घ्यायला हवे होते स. पण तू परमे श्वराचा धावा केला नाहीस म्हणून अरामाचे सै न्य तु झ्या हातातून
सु टून गे ले आहे . 8 कू शी आिण लु बी यांचे सै न्य तर केवढे बलाढ होते ! त्यां च्याकडे िकतीतरी
रथ आिण स्वार होते पण ते व्हा तू परमे श्वरावर भरवं सा ठे वलास आिण परमे श्वराने तु ला िवजय
िमळवून िदला. 9 अिखल पृ थ्वीवर परमे श्वराचे ने तर् िनरीक्षण करीत असतात जे कोणी सरळ मनाने
त्याच्याशी वतर्तात अशांना तो आपले पाठबळ दे तो. पण तू मात्र मूखर्पणा केला आहे स. ते व्हा
यापु ढे तु ला लढायांना तोंड द्यावे लागे ल.” 10 द्रष्ट ाच्या या बोलण्याचा आसास राग आला व
क् रोधाच्या भरात त्याने त्यास तु रुं गात डांबले . याच काळात आसा काही लोकां शी फार िनदर्यते ने
वागला. 11 आसाची सवर् कृत्ये इस्राएल व यहद
ू ी राजांचा इितहास या पु स्तकात िलिहले ले आहे त.
12 आपल्या राज्याच्या एकोणचाळीसाव्या वषीर् आसा पायाच्या दुखण्याने बे जार झाला. त्याचा
आजार खूप बळावला तरी त्याने दुखण्यात परमे श्वराचा धावा केला नाही. त्याने वै द्यांकरवी इलाज
करून घे तला. 13 आपल्या कारिकदीर्च्या एक्केचाळीसाव्या वषीर् आसा मरण पावला व आपल्या
पूवर्जांबरोबर त्याने िचरिवश्रांती घे तली. 14 दावीद नगरात त्याने आधीच स्वत:साठी करून
घे तले ल्या कबरीत लोकांनी त्याचे दफन केले . िविवध सु वािसक द्रव्ये आिण मसाले घातले ल्या
िबछान्यावर लोकांनी त्यास ठे वले . त्याच्या सन्मानाप्रीत्यथर् त्यांनी मोठा जाळ केला.

17
1

आसाच्या जागी आता यहोशाफाट यहद
ू ाचा राजा झाला. यहोशाफाट हा आसाचा पु त्र
इस्राएलाशी तोंड दे ता यावे म्हणून यहोशाफाटाने आपले बळ वाढवले . 2 त्याने यहद
ू ाच्या
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सवर् तटबं दीच्या नगरांमध्ये सै न्याच्या तु कड ा ठे वल्या आसाने काबीज केले ल्या एफ् राइमाच्या
नगरांमध्ये तसे च यहद
ू ामध्ये त्याने तटबं दी असले ली ठाणी वसवली. 3 यहोशाफाटाला परमे श्वराचा
पािठं बा होता कारण लहान वयातच त्याने आपले पूवर्ज दावीद यां च्यासारखी सत्कृत्ये केली
होती. तो बआल दे वते च्या भजनी लागला नाही. 4 आपल्या पूवर्जां च्या दे वालाच तो शरण
गे ला. परमे श्वराच्या आज्ञा त्याने पाळल्या इतर इस्राएल लोकांसारखा तो वागला नाही.
5 परमे श्वराने यहोशाफाटाकरवी राज्य बळकट केले . यहद
ू ाच्या लोकांनी यहोशाफाटासाठी नजराणे
आणले त्यामु ळे त्यास धन तसे च बहुमान िमळाला. 6 परमे श्वराच्या मागार्ने वाटचाल करण्यात
यहोशाफाटाचे मन रमले . यहद
ू ा प्रांतातील उच्चस्थाने आिण अशे रा दे वीच्या मूतीर् त्याने काढून
टाकल्या. 7 आपल्या राज्याच्या ितसर्या वषार्त त्याने सरदारांना नगरांमधून यहद
ू ी लोकांस
िशकवण द्यायला पाठवले . बे न-हईल, ओबद्या, जखर्या, नथने ल आिण मीखाया हे ते सरदार
होते . 8 त्यां च्याबरोबर शमाया, नथन्या, जबद्या, असाएल, शामीरामोथ, यहोनाथान, अदोनीया,
तोबीया आिण तोब अदोनीया या ले वीचीही त्याने रवानगी केली. अलीशामा व यहोराम हे
याजकही त्याने पाठवले . 9 हे सरदार, ले वी आिण याजक सवर् लोकांस िशकवले . परमे श्वराच्या
िनयमशास्त्राचे पु स्तक त्यांनी बरोबर घे तले होते . यहद
ू ातील गावोगावी जाऊन ते लोकांस
10
िशकवत गे ले. यहद
ू ाच्या आसपासच्या राजस ांनी परमे श्वराची धास्ती घे तली, त्यामु ळे त्यांनी
यहोशाफाटाबरोबर यु ध्द केले नाही. 11 िकत्ये क पिलष्टयांनी यहोशाफाटासाठी चांदीच्या भे टी
आणल्या. काही अरबी शे ळ्यामें ढ ा घे ऊन ये त. त्यांनी असे सात हजार सातशे में ढे रे आिण
सात हजार सातशे बोकड त्यास िदले . 12 यहोशाफाटाचे सामथ्यर् असे िदवसें िदवस वाढत चालले .
त्याने यहद
ू ात िकल्ले आिण कोठारांची नगरे बां धली. 13 यहद
ू ाच्या नगरात त्याची भरपूर कामे
चालत असत. यरूशले मामध्ये यहोशाफाटाने चां गली बळकट, धीट लढाऊ माणसे ही ठे वली.
14 आपापल्या घराण्यांपर
् माणे त्यांची गणती झाले ली होती. ती पु ढीलप्रमाणे यहद
ू ातील सरदार
असे अदना हा तीन लाख सै िनकांचा से नापती होता. 15 यहोहानानाच्या हाताखाली दोन लाख ऐंशी
हजार सै िनक होते . 16 िजख्रीचा पु त्र अमस्या हा त्या खालोखाल दोन लाख योध्दाचा मु ख्य होता.
त्याने आपणहन
ू परमे श्वराच्या से वेला वाहन
ू घे तले होते . 17 बन्यािमनां च्या वं शातील सरदार असे :
एल्यादाच्या अखत्यारीत दोन लाख सै िनक धनु ष्यबाण आिण ढाल वापरण्यात तरबे ज होते . एल्यादा
हा एक अितशय शूर योध्दा होता. 18 यहोजाबादाकडे यु ध्दसज्ज असे एक लाख ऐंशी हजार पु रुष
होते . 19 ही सवर् फौज राजा यहोशाफाट याच्या से वेत होती. याखे रीज यहद
ू ाच्या सवर् नगरांमधील
िकल्ल्यां वर त्याने माणसे ने मली होती.
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1
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यहोशाफाटाला भरपूर धनदौलत आिण बहुमान िमळाला. राजा अहाबाच्या घराण्याशी
सोयरीक जु ळवून त्याने त्यां च्याशी सलोखा केला. 2 त्यानं तर काही वषार्न
ं ी यहोशाफाट शोमरोन ये थे
अहाबाच्या भे टीला गे ला. त्याप्रसं गी यहोशाफाट आिण त्याच्याबरोबरचे लोक यां च्याप्रीत्यथर्
अहाबाने बरे च बै ल आिण शे ळ्यामें ढ ा यांचे बली िदले . अहाबाने यहोशाफाटाला रामोथिगलादावर चढाई करण्यास प्रवृ केले . 3 अहाब त्यास म्हणाला, “�����-िगलादावरील
स्वारीत तूही माझ्याबरोबर सहभागी होशील का?” ���� ��������� ���� ���� ���
�������� �������. यहोशाफाट त्यास म्हणाला, “�� ��� �� ���� ����� ����.
माझी माणसे ती तु झीच माणसे . आम्ही अवश्य लढाईत भाग घे ऊ.” 4 यहोशाफाट इस्राएलाच्या
राजाला पु ढे असे ही म्हणाला, “�� ���������� ����������� ������ ��� ��.”
1
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इस्राएलाचा राजा अहाबाने सु मारे चारशे सं देष्ट ांना बोलावून िवचारले , आम्ही रामोथिगलादावर स्वारी करावी की नाही? ते व्हा ते सं देष्टे राजा अहाबाला म्हणाले , “���� ��. कारण
दे व राजाला जय दे ईल.” 6 पण यहोशाफाट म्हणाला, “������������ �����������
�������� ��� ���� ��� ��? परमे श्वरास त्याच्या सं देष्ट ामाफर् तच आपण िवचारायला
हवे .” 7 ते व्हा इस्राएलाचा राजा यहोशाफाटाला म्हणाला, “��� ��� ���� ���. त्याच्या
माफर् त आपण परमे श्वरास िवचारु शकतो. पण मला त्याच्याकडू न कधीच अनु कूल सं देश िमळत
नाही. ने हमी प्रितकू ल सं देशच तो मला दे तो, त्यामु ळे मला त्याचा द्वे ष वाटतो. त्याचे नाव
मीखाया. तो इम्लाचा पु त्र.” �� �������� �������, “����, तू असे म्हणू नकोस.” 8 ते व्हा
इस्राएलाच्या राजाने आपल्या एका कारभार्याला बोलावून “������� ����� ������
���� ���� ���� ����� ��������.” 9 इस्राएलचा राजा अहाब आिण यहद
ू ाचा राजा
यहोशाफाट राजवस्त्रे पिरधान करून शोमरोन नगराच्या वे शीजवळच्या खळ्यात आपापल्या
िसं हासनां वर िवराजमान झाले होते . त्यां च्यासमोर ते चारशे सं देष्टे भिवष्यकथन करत होते .
10 कनानचा पु त्र िसदकीया याने लोखं डाची िशं गे करून आणली होती. तो म्हणाला, “��������
������ ‘����� ������� �� ���������� ��������� ������ ��� ����.’ ”
11 इतर सवर् सं देष्ट ांनीही ते च सां िगतले . ते म्हणाले , “�����-िगलाद वर चालून जा. तु म्ही
िवजयी व्हाल. परमे श्वर तु झ्या हातून म्हणजे राजाच्या हातून अराम्यांचा पराभव करील.”
12 मीखायला आणायला गे लेला िनरोप्या त्यास म्हणाला, “������, ऐक सगळ्या सं देष्ट ांचे
म्हणणे एकच आहे . राजाची सरशी होईल असे ते म्हणतात. ते व्हा तूही तसे च म्हणावे स. तू ही
चां गले उद्गार काढ.” 13 पण मीखाया म्हणाला, “����������� ��� �� �� ������,
तसे च मी बोलणार.” 14 मीखाया मग अहाब राजाकडे आला. राजा त्यास म्हणाला, “������,
आम्ही रामोथ-िगलादावर स्वारी करावी की नाही?” ������ �������, “����� ����
���. व िवजयी व्हा तो एक महान िवजय असे ल.” 15 राजा अहाब मीखायला म्हणाला,
“����������� ��� �������� ���� ��� ���� ��� �� ������ ���� ��� ����
��������!” 16 यावर मीखाया राजाला म्हणाला, “������������ ������ ������
��� �� ������� ������ ��������� ��������� ������. परमे श्वर म्हणाला,
यांना कोणी मालक नाही. ही आपापल्या घरी सु खरुप जावोत.” 17 इस्राएलचा राजा अहाब
यहोशाफाटाला म्हणाला, “������ ��� ���� ����������� �������� ��� ����.
तो ने हमी प्रितकू लच बोलतो असे मी तु ला म्हणालोच होतो.” 18 मीखाया म्हणाला, “������
������ ����������� ����� ��� ��� �� ��� ���������� �� ������
���������� ������ ������, स्वगार्तील सवर् से ना त्याच्या उजव्या व डाव्या हाताला
उभी होती.” 19 परमे श्वर म्हणाला, “��������� ���� ���� ���� �����-िगलादावर
हल्ला करायला कोण बरे यु क्तीने प्रवृ करील? म्हणजे अहाबाच्या ते थेच शे वट होईल.” ���
���� ������� �� �������� ��������� ������ ���� ��������, 20 “�� ��
����� ���� ��� ��� ������������� ��� ����� �������, मी अहाबाला भु लवून
टाकतो. परमे श्वराने त्या आत्म्याला िवचारले कसे बरे ?” 21 ते व्हा तो म्हणाला, “���������
��������������� ������ ����� ������� ����� ��� �� ��� ����. ते व्हा
परमे श्वर त्यास म्हणाला, तू अहाबाला मोहात पाडू शकशील, चल जा आपल्या कामिगरीवर.”
22 “����, आता तूच पाहा. परमे श्वराने तु झ्या सं देष्ट ां च्या तोंडी असत्य बोलणार्या आत्म्याचा
सं चार केला आहे . तु झ्यावर अिरष्ट ये णार असे परमे श्वराने बोलून दाखवले आहे .” 23 ते वढ ात
कनानाचा पु त्र िसदकीयाने पु ढे होऊन मीखायाच्या थोबाडीत मारले . तो म्हणाला, “������,
मला सोडू न परमे श्वराचा आत्मा तु झ्याशी बोलायला गे ला तो कोणत्या िदशे ने?” 24 मीखाया
म्हणाला, “����, घराच्या अगदी आतल्या खोलीत तू लपायला पळ काढशील ते व्हा तु ला ते
कळे ल.” 25 इस्राएलाचा राजा म्हणाला, “�������� ������ ������� ���� ��� ���
����� ����� ���������� ���� �� 26 आमोन आिण योवाश यांना म्हणावे , राजाचे
म्हणणे असे : मीखायाला कैदे त टाका. मी यु ध्दावरुन सु खरूप परते पयर्ंत त्यास कैदयांना दे ण्यात
5 ते व्हा
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ये णारी भाकर व पाणी द्या.”
मीखाया म्हणाला, “���� �� �������� ������ ���
���� �� �������� ������������ ������� ���� ��� ����� ���. लोकहो,
माझे हे शब्द लक्षात ठे वा.” 28 इस्राएलचा राजा अहाब आिण यहद
ू ाचा राजा यहोशाफाट
यांनी रामोथ-िगलादावर हल्ला चढवला. 29 इस्राएलाचा राजा यहोशाफाटाला म्हणाला, “��
������� ������� ������� ����. तू मात्र राजवस्त्रेच घाल.” ��� �����������
���� ������� ������� ���� ��� ����� ���� ������ �����. 30 अरामाच्या
राजाने आपल्या रथावरच्या सरदारांना आज्ञा केली होती की, “��������� ���� ����
��������� ���� ����� ���. बाकी लहानथोर कोणाशीही लढू नका.” 31 त्या सरदारांनी
यहोशाफाटाला पािहले ते व्हा त्यांना वाटले , “��� ���� ��������� ����.” ������ ��
������������ ����. पण यहोशाफाट मोठ ाने ओरडला आिण परमे श्वर त्याच्या मदतीला
आला. त्याने त्या सरदारांना यहोशाफाटापासून दरू वळवले . 32 हा इस्राएलचा राजा नाही असे
सरदारां च्या लक्षात आले ते व्हा त्यांनी त्याचा पाठलाग सोडू न िदला. 33 पण कोणी एका सै िनकाने
सहज म्हणून, लक्षय िनिश्चत न करता, धनु ष्यातून एक बाण सोडला आिण तो नक्की िचलखताच्या
सां ध्यातून इस्राएलाच्या राजाच्या शरीरात रुतला. अहाब आपल्या सारथ्याला म्हणाला, “����
�� ��� ��� ����� ������� ����� ���. मी जखमी झालो आहे .” 34 त्यािदवशी घनघोर
यु ध्द झाले . अराम्याकडे तोंड करून इस्राएलाचा राजा अहाब आपल्या रथात सं ध्याकाळपयर्ंत
टे कू न बसला. सं ध्याकाळी सु यार्स्ताच्या वे ळेस तो मरण पावला.
27

19
1

यहद
ू ाचा राजा यहोशाफाट यरूशले मामध्ये आपल्या घरी सु खरुप परतला. 2 हनानीचा पु त्र
ये हू हा द्रष्टा होता तो राजा यहोशाफाटाला सामोरा गे ला. ये हू यहोशाफाटाला म्हणाला,
“����������� ������ �� �� �����? परमे श्वराचा द्वे ष करणार्यांबद्दल तु ला आपु लकी
का वाटावी? म्हणूनच परमे श्वराचा तु झ्यावर कोप झाला आहे .” 3 पण तू काही चां गल्या गोष्टीही
केल्या आहे स. या दे शातून तू अशे राचे खांब हटवले स आिण परमे श्वरास अनु सरायचे तू मन:पूवर्क
ठरवले आहे स.
4 यहोशाफाट यरूशले मामध्ये राहत असे , त्याने पु न्हा एकदा बै र-शे बापासून एफ् राइमाच्या
डोंगराळ प्रदे शापयर्ंत िफरुन लोकां च्या भे टी घे तल्या. त्याने लोकांस पु न्हा एकदा त्यां च्या पूवर्जांचा
दे व परमे श्वर याच्याकडे वळवले . 5 तसे च त्याने यहद
ू ामध्ये आिण यहद
ू ाच्या प्रत्ये क तटबं दीच्या
नगरांत न्यायाधीश ने मले . 6 यहोशाफाटाने या न्यायाधीशांना सां िगतले , “������ �� ������
�� ����������� ���. कारण लोकांसाठी नव्हे तर परमे श्वरासाठी तु म्ही न्याय करत आहात.
तु मच्या िनणर्याला त्याची साथ असे ल. 7 तु म्ही सवार्न
ं ी परमे श्वराचे भय बाळगावे . तु म्ही जे
काही कराल ते सां भाळू न काळजीपूवर्क करा कारण आपला परमे श्वर दे व न्यायी आहे . लोकां च्या
बाबतीत तो पक्षपाती नाही. आिण लाच घे ऊन न्याय िफरवणे हे ही त्याच्या नीतीत बसत
नाही.” 8 यानं तर यहोशाफाटाने यरूशले मामध्ये काही परमे श्वराचे ले वी, याजक तसे च इस्राएल
घराण्यांतील वयस्कर मं डळी यांना न्यायाधीश म्हणून ने मले . परमे श्वराच्या िनयमांना अनु सरुन
त्यांनी यरूशले मामधल्या रिहवाश्यां च्या वादांचा िनकाल लावायचा होता. ते यरूशले मेत राहीले
9 यहोशाफाटाने त्यांना आज्ञापूवर्क सां िगतले की, “����������� �� ���� �������
������ ��� ��:पूवर्क ही से वा करा. 10 खु नाचा वाद, कायदा, िनयम, आज्ञा, िकंवा एखादा न्याय
यासं बंधी तु मच्याकडे वाद ये तील. हे वाद नगरात राहणार्या तु मच्या बां धवांकडू नच उपिस्थत केले
जातील. अशा सवर्बाबतीत प्रत्ये क वे ळी लोकांस सां गा की त्यांनी परमे श्वरािवरुध्द पाप करु नये .
हे तु म्ही िनष्ठे ने पार पाडले नाहीत तर तु मच्यावर आिण या तु मच्या भाऊबं दां वर परमे श्वराचा कोप
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ओढवे ल. एवढे करा म्हणजे तु मच्या मनात अपराधभाव राहणार नाही.
आहे . परमे श्वराच्या बाबतीतल्या सवर् गोष्टींमध्ये त्याचे वचर्स्व राहील आिण इश्माएलचा पु त्र
जबद्या, राजाच्या बाबतीतल्या सवर् गोष्टीिवषयी मु खत्यार म्हणून ने मले ला आहे . जबद्या हा यहद
ू ा
वं शाचा अिधकारी आहे . ले वी हे ले खिनक कारभारी म्हणून तु मच्या िदमतीला आहे त. जे जे कराल
ते धै यार्ने करा. उिचत ते च करणार्यांना परमे श्वराची साथ असो.”
11 अमर्या हा मु ख्य याजक

20
1

यानं तर मवाबी, अम्मोनी आिण काही मऊनी लोक यु ध्दाच्या हे तन
ू े यहोशाफाटावर चालून
आले . 2 काही लोकांनी ये ऊन यहोशाफाटाला खबर िदली की, “�������������� �������
���� �������� ���� ���� ��������� ��� ���� ��� ���. ती हससोन-तामार!”
������� ��-गे दी ये थे ये ऊन ठे पली सु ध्दा. 3 यहोशाफाट घाबरला आिण त्याने याबाबतीत
परमे श्वरास काय करावे , असे िवचारायचे ठरवले . त्याने यहद
ं ाठी उपवासाची घोषणा
ू ामध्ये सवार्स
केली. 4 ते व्हा यहद
ू ातून, यहद
ू ाच्या सवर् नगरांमधून लोक यहद
ू ाच्या साहाय्याची परमे श्वराकडे
याचना करायला जमले . 5 यहोशाफाट, परमे श्वराच्या मं िदरात नवीन अं गणासमोर होता. यहद
ू ा
आिण यरूशले मेच्या लोकांमध्ये तो उभा रािहला. 6 तो म्हणाला, “������ ������������
�������� ����, स्वगार्तील परमे श्वर तूच आहे स. सवर् राष्ट् रामधल्या सवर् राज्यांचा तूच
शास्ता आहे स. सगळे सामथ्यर् आिण स ा तु झ्या ठायी आहे . कोणीही तु झ्यािवरुध्द जाऊ शकत
नाही.” 7 तूच आमचा परमे श्वर आहे स या प्रदे शातील रिहवाश्यांना तू हाकलून लावले स. तु झ्या
या इस्राएलादे खतच तू हे केले स. तु झा िमत्र अब्राहाम याच्या वं शजांना तू ही भूमी कायमची
बहाल केलीस. 8 अब्राहामाचे वं शज या प्रदे शात रािहले आिण तु झ्या नावाकिरता त्यांनी मं िदर
बां धले . 9 ते म्हणाले , तलवार, शासन, रोगराई िकंवा दुष्काळ यां च्यारुपाने आमच्यावर अिरष्ट
कोसळले असता आम्ही या मं िदरासमोर, आिण तु झ्यापु ढे उभे राह.ू या मं िदराला तु झे नाव िदले
आहे , “��������� ���� ����� ���� �������� ���� ���, आमची हाक ऐकू न तू
आम्हास सोडव.” 10 “�� ������ ������, मवाब आिण से ईर पवर्त या भागातले हे लोक
आहे त. इस्राएल लोक िमसरहन
ू आले ते व्हा इस्राएल लोकांस तू त्यां च्या प्रदे शात प्रवे श करु
िदला नाहीस. त्यामु ळे इस्राएल लोकांनी ितकडे पाठ िफरवली आिण त्यांचे उच्चाटन केले नाही.
11 पण ते व्हाच त्यां च्या नायनाट न केल्याचे हे काय फळ िमळाले पाहा, ते आम्हास आमच्या
प्रदे शातून हुसकावून लावायला िनघाले आहे त. हा प्रदे श तू आम्हास बहाल केला आहे स. 12 हे
दे वा, या लोकांस चां गले शासन कर. आमच्यावर चाल करून ये णार्या या भल्या थोरल्या से नेला
तोंड द्यायचे सामथ्यर् आमच्यात नाही. आम्हास काही सु चेनासे झाले आहे . म्हणून आमचे डोळे
तु झ्याकडे लागले ले आहे .” 13 यहद
ू ातील सवर् मं डळी आपल्या पत्नी आिण तान्ह्या मु लांसकट सवर्
अपत्यांना घे ऊन परमे श्वरासमोर उभी होती. 14 ते व्हा यहजीएल याच्यात परमे श्वराच्या आत्म्याचा
सं चार झाला. यहजीएल हा जखर्याचा पु त्र. जखर्या बनायाचा पु त्र. बनाया यईएलाचा पु त्र.
आिण यईएल म न्याचा पु त्र. यहजीएल ले वी असून आसाफच्या वं शातला होता. या सभे त
15 यहजीएल म्हणाला, “���� ��������, तसे च यहद
ू ा आिण यरूशले ममधील रिहवाश्यांनो,
मी काय म्हणतो ते ऐका. परमे श्वराचा सं देश असा आहे . एवढी मोठी से ना पाहन
ू घाबरुन जाऊ
नका िकंवा काळजी करु नका. हे यु ध्द तु मचे नव्हे तर परमे श्वराचे यु ध्द आहे . 16 उद्या त्यांचा
सामना करायला जा आिण लढा. ते सीसच्या िखं डीतून वर ये त आहे त. दरीच्या टोकाला यरुएल
वाळवं टाच्या दुसर्या बाजूला तु मची त्यां च्याशी गाठ पडे ल. 17 तु म्हास या लढाईत लढावे असे
लागणारच नाही. आपल्या जागी ठाम उभे राहा. परमे श्वराने तु मचे रक्षण केले ले तु म्हास आढळू न
ये ईल. यहद
ू ा आिण यरूशले म लोकहो, िभऊ नका, िचं ता करु नका. परमे श्वर तु मच्यासोबत
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आहे . ते व्हा उद्या त्यां च्यावर चालून जा.”
यहोशाफाटाने मस्तक भूमीपयर्ंत लववले . यहद
ू ा
आिण यरूशले ममधील सवर् लोक यांनी परमे श्वरापु ढे दं डवत घातले . त्या सवार्न
ं ी परमे श्वराची
आराधना केली. 19 कहाथ आिण कोरह या घराण्यांतील ले वी इस्राएलच्या परमे श्वर दे वाची
भजने म्हणण्यास उभे रािहले . उच्च स्वरात त्यांनी परमे श्वराची भजने म्हटली. 20 यहोशाफाटाचे
सै न्य भल्यासकाळी तकोवाच्या वाळवं टात गे ले. ते िनघत असताना यहोशाफाट समोर उभा
राहन
ू त्यांना म्हणाला, “����� ��� ������� ��������� �����, ऐका. आपल्या
परमे श्वर दे वावर श्रध्दा ठे वा आिण खं बीरपणे उभे राहा. परमे श्वराच्या सं देष्ट ां वर िवश्वास ठे वा.
जय तु मचाच आहे .” 21 यहोशाफाटाने लोकांस प्रोत्साहन िदले व सूचना िदल्या. परमे श्वराचे
स्तवन करणारी माणसे त्याने िनवडली. परमे श्वर पिवत्र आिण कल्याणकारी आहे म्हणून त्याचे
स्तवन करण्यासाठी त्याने या गायकांना ने मले . त्यांनी सै न्यासमोर उभे राहन
ू स्तु ितगीते म्हटली.
ते म्हणाले , “����������� ����� ��� ���� ������ ������ ������� ���.”
22 लोकांनी दे वाची स्तु ितगीते म्हणण्यास सु रुवात केल्याबरोबर परमे श्वराने यहद
ू ावर चाल करून
आले ल्या अम्मोनी, मवाबी आिण से ईर पवर्तांतील लोकां शी गिनमी काव्याने लढणारी फौज
मोक्याच्या जागी बसवली. 23 अम्मोनी आिण मवाबी लोक से ईर पवर्तातल्या लोकां शी लढू लागले .
अम्मोन्यांनी आिण मवाब्यांनी त्यांचा पु रता सं हार केला. से ईरातल्या लोकांचा बीमोड केल्यानं तर
त्यांनी एकमे कांचा नाश केला. 24 यहद
ू ी लोक वाळवं टातील टे हळणीच्या बु रुजापाशी आले .
शत्रूचे िवशाल सै न्य कुठे िदसते का हे ते पाहू लागले पण त्यांना फक्त जिमनीवर िवखु रले ले
मृ तदे ह ते वढे िदसले . कोणीही िजवं त रािहला नव्हता. 25 यहोशाफाट आिण त्याचे सै न्य लु टीसाठी
मृ तदे हापाशी आले . त्यामध्ये त्यांना खूप, धन, आिण मौल्यवान वस्तू िमळाल्या. त्या त्यांनी
स्वत:ला घे तल्या. लूट एवढी होती की ती यहोशाफाट आिण त्याचे लोक यांना ने ता ये ईना. ती
प्रेतांमधून काढून न्यायला त्यांना तीन िदवस लागले . 26 चौथ्या िदवशी यहोशाफाट आिण त्याचे
सै न्य बराखाच्या खोर्यात जमले . यािठकाणी त्यांनी परमे श्वरास धन्यवाद िदले . म्हणून आजही या
खोर्याचे नाव आशीवार्दाचे खोरे असे आहे . 27 मग यहोशाफाटाने समस्त यहद
ू ा आिण यरूशले म
लोकांस यरूशले म ये थे माघारी ने ले. परमे श्वराने त्यां च्या शत्रूंचा पाडाव केल्यामु ळे त्यां च्यात
आनं दी आनं द पसरला होता. 28 यरूशले मेला ये ऊन ते सतारी, वीणा व कण घे ऊन परमे श्वराच्या
मं िदरात गे ले. 29 परमे श्वराने इस्राएलाच्या शत्रू सै न्याशी लढा िदला हे ऐकू न सवर् दे शांमधल्या
सवर् राज्यांमध्ये परमे श्वरािवषयी धाक िनमार्ण झाला. 30 त्यामु ळे यहोशाफाटाच्या राज्यात शांतता
नांदली. दे वाने यहोशाफाटाला सवर् बाजूंनी स्वास्थ्य िदले .
18

1
22:41-50
यहोशाफाटाने यहद
ं ा होता.
ू ा दे शावर राज्य केले . राज्यावर आला ते व्हा तो पस्तीस वषार्च
त्याने यरूशले मेवर पं चवीस वष राज्य केले . यहोशाफाटाच्या आईचे नाव अजूबा ही िशल्हीची
कन्या. 32 आपले िपता आसा यां च्याप्रमाणे च यहोशाफाट योग्य मागार्ने वागला. त्याने
मागर् सोडला नाही. परमे श्वराच्या दृष्टीने भले ते च यहोशाफाटाने केले . 33 पण उच्चस्थाने
काढण्यात आली नव्हती. लोकांनीही आपले मन आपल्या पूवर्जां च्या परमे श्वराकडे वळवले
नव्हते . 34 हनानीचा पु त्र ये हू याच्या बखरीमध्ये यहोशाफाटाच्या बाकीच्या कृत्यांची सं पण
ू र् नोंद
आहे . इस्राएलच्या राजांचा इितहास या ग्रंथात या गोष्टींचा समावे श करून त्यांची नोंद केली
आहे . 35 इस्राएलचा राजा अहज्या याच्याशी पु ढे यहद
ू ाचा राजा यहोशाफाट याने करार केला.
यहोशाफाट ने हे वाईट केले . 36 ताशीर्श नगराला जायच्या गलबतांबद्दल हा करार होता. एसयोनगे बेर ये थे त्यांनी या गलबतांची बां धणी केली. 37 पु ढे अिलये जर ने यहोशाफाटािवरुध्द भिवष्य
सां िगतले . मारे शा नगरातला दोदावाहू याचा अिलये जर हा पु त्र. तो म्हणाला, “��������, तू
31
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अहज्याशी हातिमळवणी केलीस म्हणून परमे श्वर तु झ्या कामांचा िवध्वं स करील.” ��� �����
�����. त्यामु ळे यहोशाफाट आिण अहज्या यांना ती ताशीर्शला पाठवता आली नाहीत.

21
1
22:50; 2
8:16-24
पु ढे यहोशाफाट मरण पावला. त्यास त्याच्या पूवर्जांजवळ दावीद नगरात दफन केले .
यहोशाफाटाच्या जागी त्याचा पु त्र यहोराम त्याच्याजागी राजा झाला. 2 अजर्या, यहीएल,
जखर्या, अजर्या मीखाएल व शफट ा हे यहोरामाचे भाऊ, व यहोशाफाटाचे पु त्र. यहोशाफाट हा
इस्राएला*चा राजा होता. 3 यहोशाफाटाने आपल्या पु त्रांना यहद
ू ातील तटबं दीच्या नगरांखेरीज
सोन्यारुप्याच्या आिण अन्य िकंमती वस्तू भे टीदाखल िदल्या. यहोराम मात्र ज्ये ष्ठ पु त्र
असल्यामु ळे त्यास त्याने राज्य िदले . 4 यहोराम आपल्या िपत्याच्या जागी गादीवर आला आिण
स ाधीश बनला. त्याने आपल्या सवर् भावांचा तसे च इस्राएलमधील काही विडलधार्यांचा
तलवारीने वध केला. 5 वयाच्या बि साव्या वषीर् स े वर ये ऊन यहोरामाने यरूशले मामध्ये आठ
वष राज्य केले . 6 अहाबाच्या घराण्याप्रमाणे , इस्राएलच्या राजां च्या वतर्नक
ू ी प्रमाणे च याचे
वागणे होते . कारण अहाबाच्या कन्ये शी यहोरामाने लग्न केले होते . परमे श्वराच्या दृष्टीने वाईट
अशा गोष्टी त्याने केल्या. 7 पण परमे श्वराने दािवदाला वचन िदले ले असल्यामु ळे परमे श्वर
दािवदाच्या घराण्याचे उच्चाटन करु शकत नव्हता. दािवदाच्या वं शाचा िदवा सतत ते वत राहील
असा परमे श्वराने दािवदाशी करार केला होता. 8 यहोरामाच्या कारकीदीर्त अदोमने यहद
ू ाच्या
स े िवरुध्द बं ड पु कारले . अदोमच्या लोकांनी स्वत: आपला राजा िनवडला. 9 ते व्हा आपले
सवर् से नापती आिण रथ यां च्यासह यहोराम अदोमवर चाल करून गे ला. अदोमी सै न्याने त्यांना
वे ढा घातला. पण यहोरामाने रात्रीची वे ळ साधून त्यां च्यावर प्रितहल्ला केला. 10 ते व्हापासून
आजतागायत अदोमची यहद
ू ाशी बं डखोरी चालू आहे . िलब्ना नगरातील लोकांनीही यहोरामाची
स ा झु गारली. यहोरामाने आपल्या पूवर्जांचा दे व परमे श्वर याचा त्याग केल्यामु ळे असे झाले .
11 यहोरामाने यहद
ू ातील पहाडां वर प्राथर्नेसाठी उच्चस्थाने बां धली आिण यरूशले मेतील लोकांना
व्यिभचारी मतीने चालायला लावले . अशाप्रकारे यहोरामाने यहद
ू ी लोकांस परमे श्वरापासून दरू
ने ले. 12 एलीया या सं देष्ट ाकडू न यहोरामाला असा सं देश आला: तु झे पूवर्ज दावीद यांचा
परमे श्वर म्हणतो, “�������, तु झे आचरण आपले िपता यहोशाफाट यां च्या सारखे नाही.
यहद
ू ाचा राजा आसा याच्यासारखे तु झे वतर्न नाही. 13 उलट तू इस्राएलच्या राजांचा िक ा
िगरवला आहे स. यहद
ू ा आिण यरूशले ममधील लोकांस तू परमे श्वराच्या इच्छे िवरुध्द वागायला
लावले आहे स. अहाब आिण त्याचे घराणे यांनी हे च केले . ते परमे श्वराशी एकिनष्ठ रािहले नाहीत.
तू स्वत:च्या भावांची हत्या केलीस. ते तु झ्यापे क्षा वतर्णुकीने चां गले होते . 14 ते व्हा परमे श्वर
आता तु झ्या लोकांस जबर शासन करणार आहे तु झी अपत्ये पत्नी, मालम ा यांना परमे श्वर
िशक्षा करणार आहे . 15 तु ला आतड ांचा भयं कर आजार होईल आिण तो िदवसे िदवस बळावे ल.
त्यामध्ये तु झी आतडी बाहे र पडतील.” 16 कू शी लोकां च्या शे जारचे अरब आिण पिलष्टी लोक यांना
परमे श्वराने यहोरामािवरुध्द भडकावले . 17 या लोकांनी यहद
ू ावर स्वारी केली आिण त्यांनी राजाच्या
महालातली सगळी घनदौलत लु टून ने ली. यहोरामाच्या पत्नी-अपत्यानाही त्यांनी पळवून ने ले.
फक्त यहोआहाज हा सगळ्यात धाकटा पु त्र ते वढा बचावला. 18 या सगळ्या घडामोडींनं तर
परमे श्वराने यहोरामाला आतड ां च्या असाध्य अशा रोगाने आजारी केले . 19 त्या आजारात दोन
वषार्न
ं ी त्यांची आतडी बाहे र आली. असह्य वे दना होऊन तो मरण पावला. लोकांनी त्याच्या
वडलां च्या सन्मानाथर् जसा मोठा अग्नी पे टवला होता तसा यहोरामाच्या सन्मानाथर् पे टवला नाही.
20 यहोराम स े वर आला ते व्हा ब ीस वषार्च
ं ा होता. त्याने यरूशले मामध्ये आठ वष राज्य केले .
1

*
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त्याच्या मृ त्यूचे कोणालाही दु:ख झाले नाही. लोकांनी दावीद नगरातच त्याचे दफन केले , पण
राजासाठी असले ल्या कबरे त नव्हे .

22
2
8:25-29; 9:14-16, 27-29
यहोरामाच्या जागी यरूशले मेच्या लोकांनी यहोरामाचा सवार्ंत धाकटा पु त्र अहज्या याला
राजा केले . यहोरामाच्या छावणीवर हल्ला करायला आले ल्या अरबी लोकांबरोबर जे लोक
आले होते त्यांनी यहोरामाच्या इतर सवर् थोरल्या पु त्रांना मारुन टाकल्यामु ळे यहद
ू ात अहज्या
राज्य करु लागला. 2 त्यावे ळी अहज्या बे चाळीस वषार्च
ं ा होता. त्याने यरूशले मेवर एक वषर्
राज्य केले . त्याच्या आईचे नाव अथल्या व ती अम्रीची नात. 3 अहज्याची वागणूकही
अहाबाच्या घराण्याप्रमाणे च होती. कारण अहज्याच्या आईने त्यास दुराचरण करण्यास प्रवृ
केले . 4 अहाबाच्या कुटु ं िबयांनी केले तसे च, परमे श्वरास मान्य नसले ले पापाचरण अहज्याने केले .
अहज्याच्या िपत्याच्या मृ त्यूनंतर अहाबाच्या घराण्याने त्यास सल्ला द्यायला सु रुवात केली. त्याचे
हे सल्ले अहज्याच्या भल्याचे नव्हते . त्या अयोग्य सल्ल्यामु ळेच त्याच्यावर मृ त्यू ओढवला.
5 अहाब कुटु ं बाच्या मसलतीनु सार अहज्या राजा योरामाच्या बरोबर अरामाचा राजा हजाएल
याच्याशी लढण्यास रामोथ-िगलाद ये थे गे ला. योराम हा इस्राएलचा राजा अहाब याचा पु त्र.
योराम या लढाईत अराम्याकडू न जखमी झाला. 6 तो हजाएलाशी रामा ये थे लढताना अरामी
लोकां च्या हातून जे घाय त्यास झाले होते ते बरे व्हावे त म्हणून तो इज्रेल ये थे गे ला. अहाबाचा
पु त्र यहोराम हा इज्रेल ये थे आजारी होऊन पडला होता म्हणून यहद
ू ाचा राजा यहोराम ह्याचा
पु त्र अजर्या त्याच्या समाचारास गे ला.
1

7 अहज्या (िकंवा यहोआहाज) योथामाला भे टायला आले ला असतांना परमे श्वराने अहज्याला
मृ त्यु मु खी केले . त्याचे असे झाले की आल्याबरोबर अहज्या योरामाबरोबर िनमशीचा पु त्र ये हू
याला भे टायला गे ला. अहाबाच्या घराण्याच्या नाशासाठी परमे श्वराने ये हच
ू ी योजना केली होती.
8 अहाबाच्या घराण्याला शासन करीत असता ये हल
ू ा यहद
ू ाचे सरदार आिण अहज्याच्या से वेत
असले ले अहज्याचे आप्त आढळले . त्या सरदारांना आिण आप्तांना ये हन
ू े ठार केले . 9 यानं तर ये हन
ू े
अहज्याचा शोध घे तला. ये हच्ू या मनु ष्यांनी त्यास तो शोमरोनात लपायच्या प्रयत्नात असताना
पकडले . अहज्याला त्यांनी ये हस
ू मोर हजर केले , नं तर त्यांनी त्यास ठार केले आिण त्याचे दफन
केले . ते म्हणाले , “������ �� ����������� ����. यहोशाफाट िजवाभावाने परमे श्वरास
शरण गे ला होता.” ������� ����� �������������� �������� ����� �����
������ ������.

2
11:1-3
अथल्या ही अहज्याची आई. ितने आपला पु त्र मरण पावला आहे हे पािहल्यावर तीने
यहद
ू ाच्या सवर् राजवं शाचा सं हार केला. 11 पण राजाची कन्या यहोशबाथ िहने अहज्याचा
पु त्र योवाश याला लपवले . योवाश आिण त्याची दाई यांना ितने आतल्या शयनगृ हात ठे वले .
यहोशबाथ ही राजा यहोरामाची कन्या आिण यहोयादा या याजकाची पत्नी. अहज्या ितचा
भाऊ यहोशबाथाने योवाशाला लपवल्यामु ळे अथल्या त्यास मारु शकली नाही. 12 परमे श्वराच्या
मं िदरात त्यास याजकां च्या सहवासात सहा वष लपवून ठे वले होते . या काळात अथल्याने त्या
जागे वर राज्य केले .
10
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1 यहोयादाने सातव्या वषार्न
ं ं तर आपले सामथ्यर् दाखवले . त्याने यरोहामाचा पु त्र अजर्या
यहोहानानाचा पु त्र इश्माएल, ओबे दचा पु त्र अजर्या, अदायाचा पु त्र मासे या आिण िजख्रीचा
पु त्र अलीशाफाट या मु ख्य अिधकार्यां शी करार केला. 2 त्यांनी यहद
ू ाभर िफरुन यहद
ू ाच्या
नगरात िवखु रले ल्या ले वींना आिण इस्राएलच्या कुलप्रमु खांना एकत्र आणले . मग ते सवर्
यरूशले म ये थे गे ले. 3 ते थे दे वाच्या मं िदरात सवर् समु दायाने राजाशी करार केला. यहोयादा या
लोकांस म्हणाला, “�������� ���������� ���������� �� ����� ��� �����
������� ������ ����� ������ ����. 4 आता तु म्ही करायचे ते असे : तु मच्यापै की
जे एक-तृ तीआं श याजक आिण ले वी शब्बाथाच्या िदवशी कामाला ये तात त्यांनी मं िदरावर पहारा
करावा. 5 एकतृ तीयां श लोकांनी राजमहालावर पहारा करावा, आिण उरले ल्या एकतृ तीयां श
लोकांनी वे शीपाशी असावे . यां च्याखे रीज बाकी सवर् लोकांनी परमे श्वराच्या मं िदराच्या दालनात
रहावे . 6 कोणालाही परमे श्वराच्या मं िदरात ये ऊ दे ऊ नये , याजक व से वा करणारे ले वी यांनीच
मात्र आत यावे कारण ते याच कामासाठी ने मले ले आहे त. पण इतरांनी परमे श्वराने ने मन
ू िदले ली
आपआपली कामे करायची आहे त. 7 ले वींनी राजाला सवर् बाजूंनी घे राव घालावा. प्रत्ये काजवळ
आपली तलवार सज्ज असावी. कोणी मं िदरात घु सायचा प्रयत्न केल्यास त्यास ठार करावे .
सवार्न
ं ी राजाची सावलीसारखी सोबत करावी. 8 ले वी आिण यहद
ू ा या सवर् लोकांनी यहोयादा
या याजकाने ज्या आज्ञा केल्या त्या सवार्च
ं े पालन केले . यहोयादाने याजकांपैकी कोणाचीही
गय केली नाही. त्यामु ळे शब्बाथाच्या िदवशी आळीपाळीने आत ये णार्या व कामावरुन बाहे र
जाणार्या सवार्ची व्यवस्था केली.” 9 दावीद राजाचे भाले , छोट ा आिण मोठ ा ढाली ही शस्त्रे
दे वाच्या मं िदरामध्ये ठे वले ली होती. यहोयादा याजकाने शं भर सै िनकां च्या तु कड ां च्या प्रमु खांना
त्या िदल्या. 10 आिण त्यांनी कुठे , कसे उभे राहायचे ते सां िगतले . प्रत्ये काजवळ आपआपले
शस्त्र होते . मं िदराच्या सरळ उजव्या कोपर्यापासून डाव्या बाजूपयर्ंत ही शस्त्रधारी माणसे उभी
रािहली. वे दी, मं िदर आिण राजा यां च्याजवळ ती उभी होतीच. 11 मग त्यांनी राज पु त्राला बाहे र
आणले आिण त्याच्या मस्तकावर मु कुट चढवला. त्याच्या हाती आज्ञापट िदला. योवाशाला
त्यांनी राजा केले . यहोयादा आिण त्याचे पु त्र यांनी त्यास अिभषे क केला. “���� ������
����” ��� �� ������ �������. 12 लगबगीने जाणार्या लोकांचा गलबला आिण राजाचा
जयजयकार अथल्याने ऐकला. ते व्हा ती लोकांकडे परमे श्वराच्या मं िदरात आली. 13 पाहते तो
ितला राजा िदसला. प्रवे शद्वाराशी तो राजस्तं भाजवळ उभा होता. कण वाजवणारे कारभारी आिण
लोक राजाजवळ उभे होते . दे शभरचे लोक कण वाजवून आनं द व्यक्त करत होते . गाणारे वाद्ये
वाजवत होते आिण त्यांनी म्हटले ल्या स्तवनगीतापाठोपाठ लोक गात होते . ते व्हा आपली तीव्र
नापसं ती दाखिवण्यासाठी अथल्याने आपले कपडे फाडले आिण “������! िफतु री!” ���
�� �����. 14 याजक यहोयादा याने से नापतींना पु ढे आणले . त्यांना तो म्हणाला, “����
���������� ���������� ����� ����. ितच्या मागे जो जाईल त्यास तलवारीने मारुन
टाका.” �� ������� �������� ����� ���� ��, “������������� �������
�������� �� ��� ���.” 15 राजमहालाच्या घोडावे शीजवळ अथल्या पोहोचताच सै िनकांनी
ितला पकडले आिण त्यािठकाणी ितला िजवे मारले . 16 यहोयादाने मग सवर् लोक आिण राजा
यां च्याबरोबर एक करार केला. आपण सवर् परमे श्वराचे लोक आहोत असा तो करार होता. 17 मग
सवर्जण बआल दे वते च्या मं िदरात गे ले आिण त्या मूतीर्ची त्यांनी नासधूस केली. ितथल्या
इतर मूतीर् आिण वे दीदे खील मोडू न तोडू न टाकल्या. बआलच्या वे दीपु ढे च त्यांनी बआलचा
याजक म ान याला ठार केले . 18 यहोयादाने मग परमे श्वराच्या मं दीरातील याजकांची ने मणूक
केली. हे याजक ले वी होते आिण दावीदाने त्यांना मं िदराचे मु खत्यारपद िदले होते . मोशे च्या
िनयमशास्त्राप्रमाणे परमे श्वरास होमबली अपर्ण करणे , हे त्यांचे काम होते . दावीदाच्या आज्ञे नुसार
आनं दाने गायन करत त्यांनी होमबली अपर्ण केले 19 कोणीही अशु द्धते ने मं िदराच्या आत ये वू नये ,
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म्हणून यहोयादाने परमे श्वराच्या मं िदराच्या प्रवे शद्वाराशीच द्वारपाल ने मले
सै न्यािधकारी,
लोकनायक, सरदार आिण सवर् प्रजा यांना यहोयादाने आपल्याबरोबर घे तले . मग त्याने राजाला
परमे श्वराच्या मं िदराबाहे र काढले . ितथून वरच्या वे शीतून ते राजमहालात पोचले . ते थे त्यांनी
राजाला िसं हासनावर बसवले . 21 अथल्याचा तलवारीने वध झाला त्यानं तर यहद
ू ातील लोकांमध्ये
आनं दी आनं द पसरला आिण यरूशले म नगर शांत झाले .

24
2
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योवाश राजा झाला ते व्हा सात वषार्च
ं ा होता. त्याने यरूशले मामध्ये चाळीस वष राज्य
केले . त्याच्या आईचे नाव िसब्या. ही बै र-शे बा नगरातली होती. 2 यहोयादा हयात असे पयर्ंत
योवाशाची वागणूक परमे श्वराच्या दृष्टीने उिचत अशी होती. 3 यहोयादाने योवाशाला दोन पत्नी
करून िदल्या. त्यास अपत्ये झाली. 4 पु ढे योवाशाने परमे श्वराच्या मं िदराची पु न्हा उभारणी
करण्याचे ठरवले . 5 ते व्हा त्याने याजक आिण ले वी यांना बोलवून घे तले आिण त्यांना तो म्हणाला,
“��������� ���� ���������� �� ��� ������� ��������� ���� ��� ���.
त्या पै शातून दे वाच्या मं िदराच्या दुरुस्तीचे काम हाती घ्या.” �� ������ ����� ����
��� �� ������� �������� ������� ������ ����. 6 ते व्हा राजा योवाशाने
मु ख्य याजक यहोयादा याला बोलावून घे तले आिण िवचारले की, “������ �� ����� ���
����������� �� ���� ������ �� ����� �����? परमे श्वराचा से वक मोशे आिण
इस्राएली लोक यांनी हा कर आज्ञापटाच्या तं बस
ू ाठी म्हणून वापरले ला आहे .” 7 पूवीर् अथल्याच्या
पु त्रांनी परमे श्वराच्या मं िदरात घु सून ितथल्या पिवत्र वस्तू बआल दै वतां च्या पूजेसाठी वापरल्या
होत्या. अथल्या ही एक दुष्ट स्त्री होती. 8 राजा योवाशाच्या आज्ञे वरुन एक पे टी तयार करून ती
परमे श्वराच्या मं िदराच्या प्रवे शद्वाराशी ठे वण्यात आली. 9 ले वींनी मग यहद
ू ा व यरूशले मेमध्ये
ते जाहीर केले . परमे श्वरासाठी बसवले ला कर भरायला त्यांनी लोकांस सां िगतले . इस्राएल लोक
वाळवं टात असताना परमे श्वराचा से वक मोशे याने तो इस्राएल लोकां वर बसवला होता. 10 ते व्हा
अिधकार्यांनी आिण लोकांनी मोठ ा आनं दाने कर आणून पे टीत जमा केला. पे टी भरे पयर्ंत ते
पै से दे त गे ले. 11 पे टी भरली की ले वी राजाच्या कारभार्यांकडे ती जमा करत. पै शाने भरले ली
ती पे टी पाहन
ू राजाचे सिचव आिण मु ख्य याजकाचा कारभारी ये ऊन त्यातले पै से काढून घे त.
पे टी पु न्हा पिहल्या जागी ने ऊन ठे वली जाई. असे अने कदा होऊन मु बलक पै सा जमा झाला.
12 राजा योवाश आिण यहोयादा यांनी मग ही रक्कम परमे श्वराच्या मं िदराचे काम करणार्यां च्या
हवाली केली. या लोकांनी परमे श्वराच्या मं िदराच्या जीणोर्ध्दारासाठी कसबी सु तार, कोरीव काम
करणारे , लोखं ड, िपतळ या धातूचे काम करणारे कारागीर यांना मजु रीवर कामाला घे तले . 13 या
कामावर दे खरे ख करणारे लोक अितशय िवश्वासू होते . परमे श्वराच्या मं िदराच्या जीणोर्ध्दाराचे
काम पूणर् झाले . दे वाचे मं िदर पु न्हा पूवीर्सारखे च नीटने टके आिण पिहल्यापे क्षा भक्कम झाले .
14 कारािगरांचे काम आटोपल्यावर उरले ली रक्कम त्यांनी योवाश आिण यहोयादा यांना आणून
िदली. त्या पै शातून परमे श्वराच्या मं िदरातील से वेची उपकरणे आिण होमबलीसाठी वापरायची
पात्रे बनिवण्यात आली. त्यांनी याव्यितिरक्त सोन्यारुप्याचे कटोरे व इतर पात्रे तयार केली. या
परमे श्वराच्या मं िदरात यहोयाद िजवं त असे पयर्ंत याजक दररोज होमबली अपर्ण करत असत. 15 पु ढे
यहोयादा वयोवृ ध्द झाला. तो दीघार्युषी होऊन मरण पावला. मृ त्यु वे ळी त्याचे वय एकशे तीस वष
इतके होते . 16 दावीद नगरात इतर राजां च्या कबरी शे जारीच लोकांनी त्याचे दफन केले . दे वासाठी
आिण त्याच्या मं िदरासाठी त्याने इस्राएलमध्ये बर्याच चां गल्या गोष्टी आपल्या हयातीत केल्या
म्हणून लोकांनी त्याचे यािठकाणी दफन केले . 17 यहोयादा मरण पावल्यावर यहद
ू ाच्या सरदारांनी
18
राजा योवाशाला ये ऊन मु जरा केला. राजाने त्याचे ऐकू न घे तले .
पु ढे राजा आिण हे सरदार
यांनी परमे श्वर दे वाच्या मं िदराचा त्याग केला. त्यांचे पूवर्ज या परमे श्वर दे वाला शरण गे ले
1
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होते पण यांनी अशे रा दे वीचे खांब आिण इतर मूतीर् यांची पूजा सु रु केली. राजा आिण सरदार
यां च्या या अपराधांमुळे यहद
ू ा आिण यरूशले मेच्या लोकां वर दे वाचा कोप झाला. 19 लोकांस
परत आपल्याकडे वळवायला परमे श्वराने त्यां च्याकडे सं देष्ट ांना पाठवले , सं देष्ट ांनी लोकांस
परमे श्वराच्या क् रोधाची पूवर्कल्पना िदली पण लोक ऐकेनात. 20 ते व्हा जखर्यामध्ये परमे श्वराच्या
आत्म्याचा सं चार झाला. जखर्या हा यहोयादा या याजकाचा पु त्र. जखर्या लोकांपुढे उभा राहन
ू
म्हणाला, दे व म्हणतो, “������ ������������� �������� ������� �� ����?
तु म्हास यश ये णार नाही. तु म्ही परमे श्वराचा त्याग केलात. आता परमे श्वरही तु म्हास सोडू न दे त
आहे .” 21 पण लोकांनी जखर्यािवरुध्द कट केला. राजाने लोकांस जखर्याचा वध करण्याचा हुकू म
िदला. ते व्हा लोकांनी त्यास दगडफेक करून मारले . हे त्यांनी परमे श्वराच्या मं िदराच्या दालनातच
केले . 22 जखर्याचे िपता यहोयादा यांनी दाखवले ले सौजन्य राजा योवाश िवसरला. यहोयादाचा
पु त्र जखर्या याला राजाने ठार केले . जखर्या मृ त्यूपव
ू ीर् म्हणाला, “�� ����� ��������
���� ���� ���.” 23 वषर् अखे रीला अरामाच्या सै न्याने योवाशावर हल्ला केला. यहद
ू ा आिण
यरूशले मेवर हल्ला करून त्यांनी सवर् सरदारांची हत्या केली. ते थील सवर् धन लु टून त्यांनी ते
िदिमष्काच्या राजाकडे पाठवले . 24 अराम्यां च्या सै न्यात फार थोडे लोक होते तरी यहद
ू ाच्या मोठ ा
से नेवर परमे श्वराने त्यांना िवजय िमळवून िदला. आपल्या पूवर्जांचा दे व परमे श्वर याचा यहद
ू ा
लोकांनी त्याग केल्यामु ळे परमे श्वराने योवाशाला हे शासन केले . 25 अरामी से ना योवाशाला
घायाळ अवस्थे त सोडू न गे ले ते व्हा योवाशाच्या से वकांनीच त्याच्यािवरुध्द कट केला. यहोयादा या
याजकाच्या पु त्राला, जखर्याला योवाशाने जीवे मारल्यामु ळे ते या कारस्थानाला प्रवृ झाले .
योवाशाला त्यांनी त्याच्या शय्ये वरच ठार केले . दावीद नगरात लोकांनी त्यास मूठमाती िदली.
पण राजां च्या दफन भूमीत त्याचे दफन केले नाही. 26 जाबाद आिण यहोजाबाद हे ते िफतूर से वक.
जाबादच्या आईचे नाव िशमथ. ही अम्मोनची होती. यहोजाबादाच्या आईचे नाव िशिम्रथ. ही
मवाबी होती. 27 योवाशाचे पु त्र, त्यास िदले ली मोठी िशक्षा आिण त्याने केले ला दे वाच्या मं िदराचा
जीणोर्ध्दार यािवषयी राजां च्या बखरीत राजािवषयी िलिहले आहे . योवाशाचा पु त्र अमस्या हा
त्यानं तर राजा झाला.
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14:1-6
राजा झाला ते व्हा पं चवीस वषार्च
ं ा होता. नं तर त्याने यरूशले मामध्ये एकोणतीस वष
राज्य केले . याच्या आईचे नाव यहोअदान, ती यरूशले मची होती. 2 त्याची वतर्णक
ू परमे श्वरास
पटे ल अशी होती पण त्यामध्ये मन:पूवर्कता नव्हती. 3 अमस्या शक्तीशाली राजा झाला मग
त्याने आपल्या वडलां च्या मारे कर्यांची हत्या केली. 4 पण त्यां च्या पु त्रांना त्याने ठार केले
नाही कारण याबाबतीत मोशे च्या िनयमशास्त्रातली आज्ञा त्याने पाळली. परमे श्वराची आज्ञा
अशी आहे , “��������� ���������� ����������� ��� ���������������
���������� ��������� ��������� ��� ���. ज्याच्या हातून अपराध झाला
त्या व्यक्तीलाच दे हदं ड व्हावा.” 5 अमस्याने सवर् यहद
ू ा लोकांस एकत्र केले आिण त्यां च्या
घराण्यां वर से नापती आिण से नानायक यां च्या ने मणु का केल्या. समस्त यहद
ू ा आिण बन्यामीन
सै िनकां वर या प्रमु खांचा अं मल होता. यु ध्दात भाग घे ण्यासाठी िकमान वीस आिण त्यापु ढील
वयाचे सै िनक िनवडले . भाले आिण ढालींनी सज्ज असे एकंदर तीन लाख सै िनक यु ध्दाला तयार
होते . 6 यां च्याखे रीज आणखी एक लाख सै न्याची कुमक अमस्याने इस्राएलकडू न मागवली.
त्यासाठी त्याने शं भर िकक्कार* चांदी एवढी िकंमत मोजली. 7 पण यावे ळी दे वाचा एक मनु ष्य
अमस्याकडे ये ऊन त्यास म्हणाला, “�� ����, इस्राएलच्या सै न्याला आपल्याबरोबर घे ऊ
1 अमस्या

*
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नकोस. एफ् राइमाच्या वं शजांना म्हणजे च इस्राएलच्या लोकांस परमे श्वराची साथ नाही. 8 तू
भले िकतीही तयारी करून लढाईत उतरलास तरी तु झा जय पराजय होणे दे वाच्याच हातात आहे .”
9 यावर अमस्या त्या दे वाच्या मनु ष्यास म्हणाला, “�� �������� �������� �� ����
�������† ����� ���� ���� ���, त्याचे काय?” ������ ������ �������,
“������������ ���� ������� ���, तो तु ला त्यापे क्षा िकतीतरी जास्त दे ऊ शकेल.”
10 ते व्हा अमस्याने इस्राएलच्या सै न्याला एफ् राइमला परत पाठवले , या कृत्यामु ळे इस्राएली
सै न्य, यहद
ू ाचा राजा आिण यहद
ू ाचे लोक यां च्यावर सं तापले आिण रागाने घरी परतले . 11 यानं तर
अमस्याने मोठे धाडस करून अदोम दे शातील िमठाच्या खोर्यावर हल्ला चढवला. अमस्याच्या
सै न्याने यािठकाणी से ईर मधील दहा हजार लोकांस ठार केले . 12 यहद
ू ी लोकांनी दहा हजार
जणांना बं िदवान केले . त्यांना धरुन पवर्त माथ्यावर ने ले आिण एवढ ा उं चीवरुन त्यांचा कडे लोट
केला. खालच्या दगडधोंड ां वर त्यांचे दे ह िछन्निविच्छन्न होऊन पडले . 13 ने मक्या याचवे ळी
अमस्याने परत पाठवले ल्या इस्राएली सै न्याने यहद
ू ातील काही नगरां वर हल्ला चढवला. त्यांनी
बे थ-होरोनपासून सरळ शोमरोनपयर्ंत गावे उद्ध्वस्त केली, तीन हजार लोकांस िजवे मारले आिण
मौल्यवान चीजवस्तू लु टल्या. अमस्याने आपल्याला लढाईत सामील करून न घे तल्यामु ळे हे
इस्राएली सै न्य भडकले होते . 14 अदोम्यांचा पाडाव करून अमस्या आपल्या नगरात परतला.
ये ताना त्याने से ईर ये थील लोकां च्या दे वाच्या मूतीर् बरोबर आणल्या आिण त्यांची पूजाअचार् सु रू
केली. या दै वतांना वं दन करून तो त्यां च्यापु ढे धूप जाळू लागला. 15 या कृतीमु ळे परमे श्वराचा
अमस्यावर कोप झाला. परमे श्वराने सं देष्ट ाला अमस्याकडे पाठवले . सं देष्टा राजाला म्हणाला,
“������, त्या लोकां च्या दै वतांची पूजा तू का करत आहे स? त्या दै वतांना तर स्वत:च्याच
लोकांचे तु झ्यापासून रक्षण करता आले नाही.” 16 अमस्या सं देष्ट ाच्या या बोलण्यावर म्हणाला,
“����� ���� ������ �������� ������ ������� ����, ते व्हा तू गप्प रहावे
हे चां गले नाहीतर िजवाला मु कशील.” �������� ���� ���� �� ���� �������,
“������ ���� ��� ������ ������� ���� ���. कारण तू करु नये त्या गोष्टी केल्यास
आिण माझे ऐकले नाहीस.” 17 यहद
ू ाचा राजा अमस्या याने यावर आपल्या सल्लागारांबरोबर
िवचार िविनमय केला. मग योवाशाला त्याने िनरोप पाठवला की, “���� ���� ���������
������� ��� ���� ������.” ����� �� ���������� ����� ��� �������
������, ये हू इस्राएलचा राजा होता. 18 इस्राएलचा राजा योवाश याने यहद
ू ाचा राजा अमस्या
याच्याकडे आपले उ र पाठवले . योवाशाने दृष्टांत िदला तो असा: “������ ������ ���
������ �������� ����������� ��� �������� ����� ������ ��, ‘������
������� ������ ��������� ���� ������.’ �� �������� �� ����� �����
�������� ��� ����������� �������� ������ ����. 19 मी अदोमचा पराभव
केला. असे तू खु शाल म्हण. तू हे प्रौढीने म्हणतो आहे स खरे पण तू आपल्या घरी स्वस्थ
बसावे स हे बरे . स्वत:ला उगीच अडचणीत पाडू नकोस! पण तू तसे केले स तर तू स्वत:च्या
आिण त्याबरोबर यहद
ू ाच्या नाशाला कारणीभूत होशील.” 20 पण अमस्याने या िनरोपाला
दाद िदली नाही. यहद
ू ाच्या लोकांनी अदोमी लोकां च्या दै वताचे भजन पूजन सु रु केल्यामु ळे
इस्राएलकडू न यहद
ू ाचा पराभव करायचे परमे श्वराने योजले होते . 21 ते व्हा इस्राएलचा राजा
योवाश आिण यहद
ू ाचा राजा अमस्या यांची बे थ-शे मेश नगरात समोरासमोर गाठ पडली. बे थशे मेश यहद
ू ातच आहे . 22 इस्राएलने यहद
ू ाचा पराभव केला. झाडू न सवर् यहद्य
ू ांनी या लढाईतून
पळ काढला. 23 इस्राएलाचा राजा योवाशाने बे थ-शे मेश ये थे यहद
ू ाचा राजा अमस्याला पकडले
आिण यरूशले मेला ने ले. अमस्याच्या िपत्याचे नाव योवाश. योवाशाचे िपता यहोआहाज.
योवाशाने एफ् राइम वे शीपासून कोपर्याच्या वे शीपयर्ंतची यरूशले मेच्या तटबं दीची चारशे हात
लांबीची िभं त पार मोडू न तोडू न टाकली. 24 सवर् सोने व रुपे तसे च मं िदरातील उपकरणे , भांडी दे खील
†
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त्याने हस्तगत केली. दे वाच्या मं िदरातील वस्तूंची दे खभाल करण्याची जबाबदारी ओबे द-अदोमची
होती. राजमहालातील वस्तूही योवाशाने लु टल्या. काहीजणांना बं िदवान केले . या सगळ्यासह तो
शोमरोनला परतला. 25 यहोआहाजाचा पु त्र इस्राएलाचा राजा योवाश याच्या मृ त्यूनंतर अमस्या
पं धरा वष जगला. अमस्याचे िपता म्हणजे यहद
ू ाचा राजा योवाश. 26 यहद
ू ा आिण इस्राएलमधील
राजांचा इितहास या पु स्तकात, अमस्याने बाकी जे जे केले त्याची सं पण
ू र् हिककत आली आहे .
27 अमस्याने परमे श्वराचे आज्ञापालन करायचे थांबवल्यावर यरूशले मेच्या लोकांनी त्याच्यािवरुध्द
कट केला. ते व्हा तो लाखीश ये थे पळू न गे ला. पण लोकांनी त्याच्या मागावर माणसे पाठवून त्याचा
ते थे वध केला. 28 अमस्याचा मृ तदे ह मग लोकांनी घोड ावर लादला आिण यहद
ू ाच्या नगरात
आणून त्यास पूवं र्जाशे जारी पु रले .
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पु त्र उज्जीया याला यहद
ू ाच्या लोकांनी अमस्याच्या गादीवर बसवले . उज्जीया
ते व्हा सोळा वषार्च
ं ा होता. 2 उज्जीयाने एलोथ नगर पु न्हा बां धन
ू काढले आिण यहद
ू ाच्या स्वाधीन
केले . अमस्याच्या मृ त्यूनंतरची ही घटना. 3 उज्जीया सोळा वषार्च
ं ा असताना राजा झाला पु ढे
त्याने यरूशले मेवर बावन्न वष राज्य केले . त्याच्या आईचे नाव यिखल्या ती यरूशले मची होती.
4 उज्जीयाचे वतर्न परमे श्वराच्या दृष्टीने योग्य असे होते . आपले िपता अमस्या यां च्याप्रमाणे
त्याने दे वाचे अनु सरण केले . 5 जखर्याच्या हयातीत उज्जीयाने दे वाचे अनु सरण केले . आदरपूवर्क
परमे श्वरास मानणे त्यास जखर्याने िशकवले , उज्जीया असे वागत असे तोपयर्ंत परमे श्वर दे वाने
उज्जीयाचे कल्याण केले . 6 उज्जीयाने पिलष्ट ांबरोबर यु ध्द केले . गथ, यब्ने व अश्दोदचे कोट
पाडू न टाकले अश्दोद जवळ व पिलष्ट ां च्या वस्तीत इतरत्र उज्जीयाने नगरे वसवली. 7 पिलष्टे ,
गु रबालमधले अरब आिण मऊनी यां च्याशी झाले ल्या लढायांमध्ये परमे श्वराने उज्जीयाला
साहाय्य केले . 8 अम्मोनी लोक उज्जीयाला कर दे त असत. उज्जीयाचे सामथ्यर् इतके वाढले की
त्याची कीतीर् िमसरच्या सीमे पयर्ंत पोहोचली. 9 यरूशले मामध्ये कोपर्यातली वे स, खोर्याची वे स
आिण कोट वळसा घे तो ते थे उज्जीयाने बु रुज बां धन
ू तटबं दीला बळकटी आणली. 10 वाळवं टातही
त्याने टे हळणी बु रुज बां धले . अने क िविहरी खणल्या. डोंगराळ भागात आिण सपाटीवर त्याची
बरीच गु रे ढोरे होती. तसे च ते थील सु पीक भागात शे तकरी होते . द्राक्षबागां च्या दे खरे खे साठी
दे खील त्याची माणसे होती. उज्जीयाला शे तीची आवड होती. 11 उज्जीयाच्या सै न्यात चां गले
लढवय्ये होते . ईये ल हा िचटणीस आिण मासे या हा कारभारी हे दोघे त्यांची गटागटात िवभागणी
करत. हनन्या या एका से नानायकच्या हाताखाली हे दोघे जण होते . ईये ल आिण मासे या यांनी
केले ल्या गणतीप्रमाणे सै न्य टोळी टोळीने लढाईवर जाई. 12 सै न्यात एकंदर दोन हजार सहाशे
प्रमु ख लढवय्ये ने तृत्व करीत. 13 शत्रूवर तु टू न पडणार्या तीन लाख सात हजार पाचशे वीरां च्या
सै न्याचे ते प्रमु ख होते . राजाच्या बाजूने ते शत्रूवर चालून जात. 14 या सवर् से नेला उज्जीयाने
ढाली, भाले , िशरस्त्राणे , िचलखते , धनु ष्य आिण गोफणगु ं डे अशी शस्त्रास्त्रे िदली. 15 काही
हुशार कारािगरांनी शोधून काढले ली यं तर् े ही उज्जीयाने यरूशले मामध्ये बनवून घे तली. ती त्याने
बु रुजां वर आिण तटाच्या कोपर्यावर बसवली. ही यं तर् े बाण व मोठ ा दगडांचा मारा करीत असत.
उज्जीया फार प्रिसध्द झाला. उज्जीयाचे नाव त्यामु ळे सवर्दरू पसरले . त्याची कुमक वाढली
आिण तो बलवान झाला. 16 पण सामथ्यर् वाढल्यावर तो गिवर्ष्ठ झाला आिण त्यामु ळे त्याचा नाश
ओढवला. परमे श्वरावर त्याची िनष्ठा रािहली नाही. धूप जाळण्यासाठी असले ल्या वे दीवर धूप
जाळण्यासाठी तो परमे श्वराच्या मं िदरात गे ला. 17 ते व्हा याजक अजर्या आिण आणखी परमे श्वराचे
ऐंशी धै यर्वान याजक त्याच्यापाठोपाठ ितथे गे ले. 18 त्यांनी उज्जीयाची चूक दाखवून िदली. ते त्यास
म्हणाले , “�������, परमे श्वरास धूप जाळणे हे तु झे काम नव्हे . तू ते करु नकोस. अहरोनाचे
1 अमस्याचा
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वं शज आिण याजक यांचेच ते काम आहे . धूप जाळण्याच्या या पिवत्र कामासाठी ते ने मले ले
आहे त. ते व्हा या पिवत्र गाभार्यातून तू बाहे र ये . परमे श्वराच्या आज्ञे चे तू उल्लं घन केले आहे स.
परमे श्वर दे वाकडू न तु झा गौरव होणार नाही.” 19 पण उज्जीयाला या बोलण्याचा राग आला.
त्याच्या हाती धूपपात्र होते . याजकां वर तो सं तापला असताना पाहता पाहता त्याच्या कपाळावर
कोड उठले . परमे श्वराच्या मं िदरात धूप जाळण्याच्या वे दीच्या जवळ याजकांसमक्षच हे घडले .
20 मु ख्य याजक अजर्या आिण इतर याजक उज्जीयाकडे बघतच रािहले . त्याच्या कपाळावरचे कोड
त्यांनी पािहले . त्याबरोबर त्यांनी उज्जीयाला तातडीने मं िदराबाहे र घालवले . परमे श्वराने शासन
केल्यामु ळे उज्जीयाही लगे चच चालता झाला. 21 राजा उज्जीया कुष्ठरोगी झाला. परमे श्वराच्या
मं िदरात त्यास मज्जाव होता. तो एका स्वतं तर् घरात राहू लागला. त्याचा पु त्र योथाम हा
राजघराण्याचा कारभारी बनला आिण लोकांचे शासन करु लागला. 22 उज्जीयाची इतर सवर्
कृत्ये आमोजाचा पु त्र यशया सं देष्टा याने अथपासून इथपयर्ंत िलिहले ली आहे त. 23 उज्जीया
मरण पावला आिण त्याच्या पूवर्जांजवळ त्याचे दफन झाले . राजासाठी असले ल्या दफनभूमीच्या
शे जारच्या जागे त त्यास पु रले . कारण तो कुष्ठरोगी होता. उज्जीयाच्या नं तर त्याचा पु त्र योथाम
राजा झाला.
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योथाम राजा झाला ते व्हा पं चवीस वषार्च
ं ा होता. त्याने यरूशले मेवर सोळा वष राज्य केले ;
त्याच्या आईचे नाव यरुशा ती सादोकाची कन्या. 2 योथाम परमे श्वराच्या दृष्टीने उिचत ते च करीत
असे . आपले िपता उज्जीया यां च्याप्रमाणे च तो परमे श्वराच्या आज्ञे त रािहला. पण त्याचे िपता
जसे परमे श्वराच्या मं िदरात धूप जाळायला गे ले तसे मात्र त्याने केले नाही. लोकांचे वाईट मागार्ने
जाणे चालूच होते . 3 परमे श्वराच्या मं िदराचा वरचा दरवाजा योथामाने पु न्हा करवला. ओफेलच्या
कोटावर त्याने बरे च बां धकाम केले . 4 यहद
ू ाच्या डोंगराळ प्रदे शात नगरे वसवली. जं गलात िकल्ले
5
आिण बु रुज बां धले . अम्मोन्याचा राजा आिण त्यांचे सै न्य यां च्यावर योथामाने चढाई केली
आिण त्यांचा पराभव केला. त्यामु ळे पु ढील तीन वष अम्मोनी योथामाला शं भर िकक्कार *चांदी,
दहा हजार कोर गहू आिण ते वढे च जव दरवषीर् दे त असत. 6 परमे श्वर दे वाने सां िगतल्याप्रमाणे
मन:पूवर्क आचरण केल्यामु ळे योथामचे सामथ्यर् वाढले . 7 त्याने केले ल्या इतर गोष्टी आिण लढाया
यांची हकीकत इस्राएल व यहद
ू ा राजांचा इितहास या पु स्तकात िलिहले ली आहे . 8 योथाम गादीवर
आला ते व्हा पं चवीस वषार्च
ं ा होता. त्याने यरूशले मामध्ये सोळा वष राज्य केले . 9 पु ढे योथाम मरण
पावला आिण त्याचे त्याच्या पूवं र्जाशे जारी दफन केले गे ले. दावीद नगरांत लोकांनी त्यास पु रले .
योथामाच्या जागी आहाज हा त्याचा पु त्र राज्य करु लागला.
1
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16:1-4
आहाज राजा झाला ते व्हा वीस वषार्चा होता. त्याने यरूशले मामध्ये सोळा वष राज्य केले .
आपला पूवर्ज दावीद वागला तसे आहाजचे वतर्न नव्हते . त्याचे आचरण परमे श्वरास मान्य होणारे
नव्हते . 2 इस्राएलाच्या राजांचा त्याने िक ा िगरवला. त्याने बआल दे वते च्या ओतीव मूतीर्
बनवल्या. 3 बे न िहन्नोमच्या खोर्यात त्याने धूप जाळला. आपल्या पोटच्या पु त्रांना त्याने
अग्नीमध्ये आहत
ू बली िदले . या प्रदे शात राहणारे लोक जे भयं कर पाप करीत ते च त्याने
ू ी दे वन
केले . इस्राएल लोकांनी या भूमीवर पाऊल ठे वले ते व्हा परमे श्वराने त्या लोकांस ते थन
ू घालवले
होते . 4 आहाजने उं चस्थानी, डोंगरावर तसे च प्रत्ये क िहरव्यागार वृ क्षाखाली यज्ञ केले आिण धूप
1

*

27:5

3,400 िकलोग्राम
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5 आहाजच्या या पापां मुळे परमे श्वर दे वाने
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जाळला.
अरामाच्या राजाच्या हातून आहाजाचा पराभव
करिवला. अरामाच्या राजाने व त्याच्या सै न्याने आहाजाचा पाडाव करून यहद
ू ाच्या लोकांस कैद
केले व िदिमष्काला ने ले. इस्राएलचा राजा पे कह याच्याकडू नही परमे श्वराने आहाजाचा पराभव
करवला. 6 पे कहच्या िपत्याचे नाव रमाल्या. पे कहच्या सै न्याने एका िदवसात यहद
ू ाचे एक लाख
िवस हजार शूर सै िनक ठार केले . आपले पूवर्ज ज्या परमे श्वर दे वाला शरण गे ले त्या परमे श्वराची
साथ सोडल्यामु ळे यहद
ू ी लोकांचा असा पराभव झाला. 7 िजख्री हा एफ् राइममधला एक शूर
योध्दा. त्याने राजा आहाजाचा पु त्र मासे या, राजमहालाचा प्रमु ख कारभारी अज्रीकाम आिण
राजाच्या खालोखाल दुसर्या क् रमांकाचा अिधकारी एलकाना यांना ठार मारले . 8 इस्राएलाच्या
सै न्याने यहद
ू ात राहणार्या दोन लाख जणांना पकडू न ने ले. हे सवर् त्यांचे नातलगच होते या
कैद्यांमध्ये िस्त्रया व बालकेही होती. तसे च यहद
ू ातील िकंमती वस्तूही लु टून ने ल्या. ही लूट आिण
बं िदवान यांना ताब्यात घे ऊन ते शोमरोन ये थे आले . 9 ितथे ओदे द नावाचा परमे श्वराचा एक सं देष्टा
होता. शोमरोनला आले ल्या इस्राएली सै न्याला तो भे टला. ओदे द त्यांना म्हणाला, “�������
���������� ��� �������� ���������� ������ ����� ������� �����
��� ����� ���� ����������� ���������� ��� ���� ����. पण तु म्ही अितशय
नीच पध्दतीने यहद्य
ू ांची क ल केलीत. त्यामु ळे आता परमे श्वराच्या क् रोधाचा रोख तु मच्यावर
आहे . 10 यहद
ू ाच्या व यरूशले मेच्या लोकांस गु लाम करण्याचा तु मचा मानस आहे . परमे श्वराच्या
दृष्टीने तु म्ही हे अपराध केले आहे . 11 आता माझे ऐका. पकडू न आणले ल्या या आपल्या बं ध-ू
भिगनींना परत पाठवून द्या. परमे श्वरास तु मचा अनावर सं ताप आला आहे .” 12 एफ् राइमाच्या
काही प्रमु ख मं डळीनी इस्राएलच्या सै िनकांना लढाईवरुन परतताना पािहले . ते व्हा या प्रमु खांनी
सै िनकांना भे टून चां गली समज िदली. योहानानाचा पु त्र अजर्या, मिशल्ले मोथचा पु त्र बरे ख्या,
शल्लूमचा पु त्र यिहज्कीया, आिण हदलाईचा पु त्र अमास ही ती ने ते मं डळी होत. 13 ती
इस्राएली सै न्याला म्हणाली, “��������� ��������� ���� ��� ���. तसे केले त
तर तो परमे श्वराचा आपण केले ला मोठा अपराध ठरे ल. आपल्या पापांमध्ये त्यामु ळे आणखी भर
पडे ल. इस्राएलावर परमे श्वराचा कोप होईल.” 14 ते व्हा त्या सै िनकांनी कैदी आिण लु टले ली
चीजवस्तू हे इस्राएल लोकां च्या आिण त्या प्रमु खां च्या हवाली केले . 15 ते व्हा अजर्या, बरे ख्या,
यिहज्कीया आिण अमासा यांनी पु ढे होऊन कैद्यांना जवळ केले . त्यातील उघड ा नागड ा
लोकांस त्यांनी लु टीतले कपडे ल े िदले . जे अनवाणी होते त्यांना पादत्राणे िदली. त्या सवार्न
ं ा
त्यांनी खाऊ िपऊ घातले . एवढे झाल्यावर या प्रमु खांनी त्यां च्या जखमा बां धल्या व चालायचे
त्राण नसले ल्या कैद्यांना गाढवावर बसवले आिण या सवार्न
ं ा त्यांनी यरीहो या त्यां च्या गावी
घरी ने ऊन सोडले (यरीहोला खजु रीच्या झाडांचे नगर असे ही म्हणतात). मग ते शोमरोनला
परतले . 16 याचवे ळी अदोमच्या लोकांनी यहद
ू ावर चढाई करून त्यांचा पाडाव केला. अदोम्यांनी
यहद
ू ी लोकांस कैद करून ने ले. ते व्हा राजा आहाजने अश्शूरच्या राजाकडे मदत मािगतली.
17 कारण अदोमी लोकांनी पु नः ये ऊन यहद
ू ात मार दे ऊन काही लोक बं दी करून ने ले होते .
18 पिलष्ट ांनीही डोंगराळ तळवटीच्या भागातल्या गावां वर आिण दिक्षण यहद
ू ावर हल्ला केला.
बे थ-शे मेश, अयालोन, गदे रोथ, सोखो, ितम्ना आिण िगम्जो ही गावे त्यां च्या आसपासच्या
खे ड ांसह काबीज केली. व ते थे ते राहायला गे ले. 19 परमे श्वराने यहद
ू ाला सं कटानी जे रीला
आणले कारण इस्राएलाचा राजा आहाज याने वाईट वतर्न केले होते . आहाजाने परमे श्वरािवरूद्ध
महापाप केले होते . 20 ितल्गथ-िपल्ने सर हा अश्शूराचा राजा. याने आहाजला मदत करण्याऐवजी
त्रासच िदला. 21 आहाजने परमे श्वराच्या मं िदरातील, राजमहालातील तसे च सरदारां च्या घरातील
धनदौलत घे ऊन अश्शूरच्या राजाला िदली पण त्याचाही फायदा झाला नाही. 22 या सं कटकाळात
आहाजच्या वाईट वतर्नात आणखी भरच पडली. तो परमे श्वरापासून दुरावला. 23 िदिमष्काच्या
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लोकां च्या दै वतांसाठी त्याने यज्ञ केले . या िदिमष्कांनी त्यास हरवले होते . ते व्हा त्याने िवचार
केला, “������� ��� ���� ������ ���� ����� �� ��� ������� �������
�����. ते व्हा मी ही त्यां च्यासाठी यज्ञ केले तर ते मला सोडवतील.” ������ ���� ����
�������� ��� ����. त्याच्या या कृत्यांमुळेच त्याचा आिण इस्राएल लोकांचा नाश होत
गे ला. 24 आहाजने दे वाच्या मं िदरातली सगळी उपकरणे गोळा करून त्यांची मोडतोड करून
िवल्हे वाट लावली. परमे श्वराच्या मं िदराची दारे त्याने बं द करून घे तली. वे द्या केल्या आिण त्या
यरूशले मामध्ये चौका चौकात बसवल्या. 25 यहद
ू ातील सवर् गावांमध्ये इतर दे वतां च्या पूजेला धूप
जाळण्यासाठी म्हणून उं चस्थाने केली. अशाप्रकारे वागून आपल्या पूवर्जां च्या परमे श्वर दे वाचा
त्याने क् रोध ओढवून घे तला. 26 आहाजची सवर् कृत्ये इस्राएल व यहद
ू ी राजांचा इितहास या
पु स्तकात िलिहले ले आहे त. 27 आहाज मरण पावला आिण त्याच्या पूवर्जां शेजारी त्याचे दफन
झाले . यरूशले म नगरात लोकांनी त्यास पु रले . पण इस्राएलच्या इतर राजांचे जे थे दफन झाले
त्या जागी मात्र नव्हे . आहाजाचा पु त्र िहज्कीया हा पु ढे राजा झाला.
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1 िहज्कीया वयाच्या पं चिवसाव्या वषीर् राजा झाला.

त्याने यरूशले मामध्ये एकोणतीस वष राज्य
केले . त्याच्या आईचे नाव अबीया. ती जखर्याची कन्या.
2 िहज्कीयाची

वागणूक परमे श्वराच्या दृष्टीने उिचत अशी होती. आपला पूवर्ज दावीद याच्या
प्रमाणे च त्याचे वतर्न सु योग्य असे . 3 िहज्कीयाने परमे श्वराच्या मं िदराचे दरवाजे उघडले आिण
दुरुस्ती करून ते मजबूत केले . राजा झाल्याबरोबर आपल्या कारभाराच्या पिहल्या मिहन्यातच
त्याने हे केले . 4 सवर् याजक आिण ले वी यांना त्याने एकत्र बोलावले आिण मं िदराच्या पूवकडील
मोकळ्या चौकात त्यांची सभा घे तली. 5 तो त्यांना म्हणाला, “���� ��, ऐका! दे वाच्या
से वेसाठी पिवत्र व्हा. या पिवत्र कायार्साठी परमे श्वर दे वाच्या मं िदराची िसध्दता करा. परमे श्वर
हा आपल्या पूवर्जांचा दे व आहे . पिवत्रस्थानातूनही अशु द्धपणा काढून टाका. 6 आपल्या
पूवर्जांनी परमे श्वराची सं गत सोडली आिण आपला दे व परमे श्वर याच्या दृष्टीने वाईट ते केले
त्याच्या मं िदराकडे पाठ िफरवली. 7 त्यांनी मं िदराचे प्रवे शद्वार बं द केले आिण िदवे िवझू िदले .
इस्राएलाच्या परमे श्वराच्या पिवत्र गाभार्यात परमे श्वरासाठी धूप जाळणे , होमापर्णे करणे बं द
पडले . 8 म्हणून यहद
ू ा व यरूशले मेच्या लोकां वर परमे श्वर कोपला. त्याने लोकांस शासन केले .
परमे श्वराचा क् रोध पाहन
ू इतर लोक िवस्मयचिकत झाले आिण घाबरले . यहद
ू ी लोकांबद्दल त्यांना
ितरस्कार आिण शरम वाटली. ही वस्तु िस्थती तु म्हास माहीत आहे . तु म्ही ती पाहतच आहात.
9 म्हणूनच यु ध्दात आपले पूवर्ज मारले गे ले. आपल्या िस्त्रया, मु ले कैदी झाले . 10 म्हणून
मी, िहज्कीया, इस्राएलच्या परमे श्वर दे वाशी करार करणार आहे . म्हणजे आपल्यावर त्याचा
राग राहणार नाही. 11 ते व्हा पु त्रांनो आता, आळसात वे ळ घालवू नका. परमे श्वराने त्याच्या
से वेसाठी तु मची िनवड केली आहे . मं िदरात त्याची से वाचाकरी करणे , धूप जाळणे यासाठी तु म्हास
त्याने िनवडले आहे .” 12 ते व्हा जे ले वी कामाला लागले ते पु ढीलप्रमाणे : कहाथ घराण्यातले
अमासयाचा पु त्र महथ आिण अजर्याचा पु त्र योएल. मरारी कुळातला अब्दीचा पु त्र कीश
आिण यहल्ले लेलाचा पु त्र अजर्या, गषोर्नी कुळातला िजम्माचा पु त्र यवाह आिण यवाहाचा
पु त्र एदे न, 13 अलीसाफानच्या घराण्यातील िशम्री आिण ईएल आसाफच्या घराण्यातील जखर्या
ू न
व म न्या. 14 हे मानच्या कुळातील यहीएल आिण िशमी, यदथ
ू च्या कुळातील शमाया आिण
उिज्जये ल. 15 मग या ले वींनी आपल्या भाऊबं दांसह एकत्र ये ऊन मं िदराच्या शु द्धते साठी सवर्
तयारी केली. परमे श्वराने राजामाफर् त केले ली आज्ञा त्यांनी पाळली. मं िदराच्या स्वच्छते साठी ते
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आत िशरले .
परमे श्वराच्या मं िदरात जे वढ ा अशु द्ध आिण ितथल्या वातावरणाशी िवसं गत
वस्तू त्यांना सापडल्या त्या सगळ्या गोळा करून त्यांनी मं िदराच्या अं गणात आणून ठे वल्या.
ते थन
ू त्या उचलून त्यांनी िकद्रोन खोर्यात ने ऊन टाकल्या. 17 पिहल्या मिहन्याच्या प्रितपदे ला
ले वींनी पिवत्रीकरणाच्या कामाला सु रुवात केली. आठव्या िदवशी ते परमे श्वराच्या मं िदराच्या
प्रवे शद्वारापयर्ंत आले . परमे श्वराच्या मं िदराची सवर् तर्हे ची शु द्धता होऊन ते पिवत्र व्हायला
आणखी आठ िदवस लागले . पिहल्या मिहन्याच्या सोळाव्या िदवशी त्यांचे काम पूणर् झाले .
18 त्यानं तर ते राजा िहज्कीया याच्याकडे गे ले. राजाला ते म्हणाले , “����������� �����,
होमापर्णाची वे दी आिण त्यावरील सवर् भांडे आम्ही शु द्ध केले आहे त. समिपर्त भाकरीचे मे ज आिण
त्याची सवर् उपकरणे ही शु द्ध केली आहे त. 19 राजा आहाजने आपल्या कारिकदीर्त गै रवतर्नातून जी
उपकरणे फेकू न िदली होती त्यांचीही शु द्धी करून आम्ही ती मांडली आहे त. ती आता परमे श्वराच्या
वे दीसमोरच आहे त.” 20 दुसर्या िदवशी सकाळी, नगरातील सवर् सरदारांना बरोबर घे ऊन राजा
िहज्कीया परमे श्वराच्या मं िदरात गे ला. 21 त्यांनी सात बै ल, सात में ढे , सात कोकरे आिण सात बोकड
पापापर्णासाठी आणले . यहद
ू ाचे राज्य, परमे श्वराचे पिवत्रस्थान आिण यहद
ू ा यां च्या शु द्धीप्रीत्यथर्
हे प्राणी होते . अहरोनाचे वं शज असले ल्या याजकांना िहज्कीयाने ते प्राणी परमे श्वराच्या वे दीवर
अपर्ण करायची आज्ञा केली. 22 त्याप्रमाणे याजकांनी बै ल कापले आिण त्यांचे रक्त वे दीवर
िशं पडले . मग में ढे कापून त्यांचे रक्त वे दीवर िशं पडले . मग त्यांनी कोकरे कापली आिण त्यांचे
रक्त वे दीवर िशं पडले . 23 यानं तर याजकांनी राजा व समु दाय यां च्यापु ढे बोकडांना आणले . हे
बोकड पापापर्णासाठी होते . याजकांनी बोकडां वर हात ठे वून त्यांना मारले . 24 बोकडांचे रक्त
वे दीवर िशं पडू न याजकांनी पापापर्ण केले . इस्राएलाबद्दल प्रायिश्चत होण्यासाठी म्हणून हे िवधी
याजकांनी केले . समस्त इस्राएल लोकांसाठी होमापर्ण आिण पापापर्ण करावे अशी राजाची आज्ञा
होती. 25 दावीद, राजाचा द्रष्टा गाद आिण सं देष्टा नाथान यां च्या आज्ञे पर् माणे राजा िहज्कीयाने
झांजा, सतारी व वीणा वाजवण्यासाठी परमे श्वराच्या मं िदरात ले वीची ने मणूक केली. परमे श्वराने
सं देष्ट ांमाफर् त तशी आज्ञा केली होती. 26 त्याप्रमाणे दावीदाची वाद्ये घे ऊन ले वी आिण कण
घे ऊन याजक उभे रािहले 27 मग िहज्कीयाने वे दीवर होमापर्ण करण्याची आज्ञा केली. त्यास सु रुवात
होताच परमे श्वराचे भजन स्तवनही सु रु झाले . कण आिण इस्राएलचा राजा दावीद याची वाद्ये
यांचा गजर सु रु झाला. 28 होमापर्ण चालू असे पयर्ंत समु दाय अिभवादन करत होता. गायक
गात होते आिण कण वाजवणे चालू होते . 29 होमापर्णाचे िवधी झाल्यावर राजा िहज्कीयासह
सवर् लोकांनी मस्तके लववून परमे श्वराची आराधना केली. 30 िहज्कीया आिण सरदार यांनी
ले व्यांना परमे श्वराची स्तोत्रे गाण्याची आज्ञा केली. ते व्हा त्यांनी दावीद आिण द्रष्टा आसाफ
यांनी रचले ली स्तोत्रे म्हटली. या स्तवनांनी ते आनं दीत झाले . सवार्न
ं ी लवून नमस्कार करून
दे वाची आराधना केली. 31 िहज्कीया म्हणाला, “�������� �����, तु म्ही आता स्वत:ला
परमे श्वराच्या हवाली केले आहे . ते व्हा जवळ ये ऊन यज्ञाची आिण उपकारस्मरणाची अपर्णे आणा.”
������ ������� �� ������ ����. ज्यांना हवी होती त्यांनी मनोभावे होमापर्णेही
आणली. 32 मं िदरात एकंदर होमापर्णे आणली गे ली त्याची मोजदाद पु ढीलप्रमाणे : स र बै ल,
शं भर में ढे , दोनशे नर कोकरे . त्यांचे परमे श्वरास होमापर्ण करण्यात आले . 33 सहाशे बै ल आिण
तीन हजार शे रडे मेंढरे हे परमे श्वरास वािहले ले पशू. 34 होमबलीसाठी आणले ल्या एवढ ा पशूंची
कातडी काढणे , कापणे हे ते वढ ा याजकां च्या आवाक्याबाहे रचे होते . ते व्हा त्यां च्या बां धवांनी
ले वींनी त्यांना या कामात मदत केली आिण इतर याजक पु ढच्या से वेसाठी पिवत्र होण्याच्या
तयारीला लागले . पिवत्र होण्याच्या बाबतीत याजकांपेक्षा ले वी अिधक काटे कोर होते . 35 होमबली
पु ष्कळ होते . शां त्यपर्णां च्या पशूंची चरबी आिण पे यापर्णेही िवपु ल होती. याप्रकारे परमे श्वराच्या
मं िदरातील उपासना क् रमवार स्थािपत झाली. 36 परमे श्वराने आपल्या प्रजे साठी हे जे सवर् घडवून
आणले त्यामु ळे िहज्कीया आिण सगळे लोक आनं दीत झाले . हे सवर् इतक्या जलद घडू न आले
म्हणून त्यांना िवशे षच आनं द झाला.
16

2 इितहास 30:1

549

2 इितहास 30:18

30
इस्राएल आिण यहद
ू ामधील सवर् लोकांस िनरोप पाठवले ; तसे च एफ् राइम आिण
मनश्शे च्या लोकांस पत्रे िलिहली. इस्राएलाचा परमे श्वर दे व यां च्याप्रीत्यथर् वल्हांडणाचा सण
साजरा करायला यरूशले मातील परमे श्वराच्या मं िदरात यावे असे त्याने त्या िनरोप पत्रां द्वारे
कळवले .
1 िहज्कीयाने

2 यरूशले म ये थील मं डळी आिण सवर् सरदार यां च्याशी िवचार िविनमय करून राजा िहज्कीयाने
वल्हांडणाचा सण दुसर्या मिहन्यात साजरा करायचे ठरवले . 3 सणासाठी पु रे शा याजकांचे
पिवत्रीकरण झाले नव्हते तसे च यरूशले मामध्ये सगळे लोक जमले नव्हते म्हणून ने हमीच्या
वे ळेला हा सण साजरा करता ये णे शक्य नव्हते . 4 ते व्हा राजासह सवर् मं डळींना ही गोष्ट
पसं त पडली. 5 बै र-शे बापासून दान पयर्ंत इस्राएलभर त्यांनी दवं डी िपटली िक परमे श्वर
दे व ह्याच्याप्रीत्यथर् वल्हांडणासाठी यरूशले मेला यायला सवर् लोकांस आवाहन करण्यात आले .
मोशे च्या िनयमशास्त्रात सां िगतले ल्या पारं पािरक पध्दतीने बहुसं ख्य लोकांनी फार वषार्त हा सण
साजरा केला नव्हता. 6 त्यामु ळे िनरोप्यांनी राजाचा सं देश इस्राएल आिण यहद
ू ाभर िफरवला.
त्याचा मसु दा असा होता: “������� �����, अब्राहाम, इसहाक आिण इस्राएल (याकोब)
यां च्या परमे श्वर दे वाकडे परत िफरा. म्हणजे अश्शूर राजां च्या तावडीतून सु टून जे सु खरुप रािहले
आहे त त्यांना परमे श्वर जवळ करील. 7 आपले िपता िकंवा भाऊबं द यांचे अनु करण करु नका.
परमे श्वर त्यांचा दे व होता, पण त्यांनी त्याच्याकडे पाठ िफरवली. ते व्हा त्यां च्यािवषयी परमे श्वराने
इतरां च्या मनात घृ णा िनमार्ण केली व त्यांना िनं देला प्रवृ केले . त्यामु ळे झाले ली दुदर्शा तु म्ही
पािहली आहे च. 8 आपल्या पूवर्जांसारखे ताठर बनू नका. मनोभावे परमे श्वरास शरण जा मं िदराच्या
पिवत्र गाभार्याकडे या. परमे श्वराने ते पिवत्रस्थान कायमचे पिवत्र केले आहे . परमे श्वर दे वाची
से वा करा. तरच परमे श्वराचा तु मच्यावर भडकले ला कोप शांत होईल. 9 तु म्ही परमे श्वराकडे परत
िफरलात तर ज्याने तु मच्या भाऊबं दांना आिण ले करांना कैद करून ने ले त्यांना दये चा पाझर फुटे ल
आिण तु मचे भाऊबं द आिण ले करे आपल्याकडे परत ये तील. परमे श्वर तु मचा दे व दयाळू आिण
कृपाळू आहे . त्याच्या आसर्याला गे लात तर तो तु मचा िधक्कार करणार नाही.” 10 एफ् राइम
आिण मनश्शे च्या प्रदे शात िनरोपे गावोगाव िफरले . ते पार जबु लून पयर्ंत गे ले. पण लोकांनी मात्र
उपहासाने वागून त्यांची हे टाळणी केली. 11 आशे र, मनश्शे आिण जबु लून मधल्या काहींनी मात्र
असे न करता िवनम्रते ने यरूशले मेला प्रयाण केले . 12 पु ढे परमे श्वराच्या कृपे नेच असे घडू न आले
की राजा िहज्कीया आिण त्याचे सरदार यां च्या आज्ञे पर् माणे वागायला यहद
ू ाचे लोक तयार झाले .
अशा रीतीने त्यांनी दे वाचा शब्द पाळला. 13 दुसर्या मिहन्यात बे खमीर भाकरीचा सण साजरा
करण्यासाठी लोक प्रचं ड सं ख्ये ने यरूशले मेत जमले . तो एक िवशाल समु दाय होता. 14 यरूशले म
मधल्या खोट ा नाट ा दै वतांसाठी उभारले ल्या वे द्या तसे च धूप जाळायच्या वे द्या या लोकांनी
उखडू न टाकल्या आिण िकद्रोन खोर्यात ने ऊन टाकू न िदल्या. 15 दुसर्या मािहन्याच्या चौदाव्या
िदवशी त्यांनी वल्हांडणाच्या यज्ञपशूचा बली िदला. याजक आिण ले वी यांनी ते व्हा लिज्जत होऊन
स्वत:ला पिवत्र केले आिण होमबली परमे श्वराच्या मं िदरात आणले . 16 दे वाचा मनु ष्य मोशे च्या
िनयमशास्त्रात सां िगतल्याप्रमाणे ते आपापल्या जागी स्थानापन्न झाले . याजकांनी ले वीच्या
हातून रक्त घे ऊन ते वे दीवर िशं पडले . 17 ये थे जमले ल्या पु ष्कळशा लोकांनी स्वत:चे शु द्धीकरण
केले ले नव्हते त्यामु ळे वल्हांडणाचे यज्ञपशू मारायचा त्यांना अिधकार नव्हता. अशांसाठी ते काम
ले वींनाच करावे लागत होते . ले वींनी सवर् यज्ञपशूंचे परमे श्वराकरता शु द्धीकरण केले . 18 एफ् राइम,
मनश्शे , इस्साखार आिण जबु लून इथून आले ल्या बर्याच लोकांनी वल्हांडणासाठी योग्य तर्हे ने
स्वत:चे शु द्धीकरण केले ले नव्हते . ही पध्दत मोशे च्या िनयमशास्त्राला सोडू न होती. पण
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िहज्कीयाने त्यां च्या वतीने प्राथर्ना केली.
म्हणाला, “�������� ����, तू भला आहे स.
तु झी आराधना योग्य तर्हे ने व्हावी असे या लोकांस मनापासून वाटते . पण धमर्शास्त्राप्रमाणे
त्यांनी शु द्धीकरण केले ले नाही. त्यांना क्षमा कर. आमच्या पूवर्जांपासूनचा तूच आमचा दे व
आहे स. अत्यं त पिवत्रस्थानाच्या िनयमाप्रमाणे त्यां च्यापै की कोणी पिवत्र झाले ले नसले तरी
तू त्यांना क्षमा कर.” 20 राजा िहज्कीयाने केले ली प्राथर्ना परमे श्वराने ऐकली आिण लोकांस क्षमा
केली. 21 इस्राएलाच्या प्रजे ने यरूशले मामध्ये बे खमीर भाकरीचा सण सात िदवस साजरा केला.
लोक आनं दात होते . ले वी आिण याजक यांनी रोज मन:पूवर्क परमे श्वराची स्तु ितस्तोत्रे गाईली.
22 परमे श्वराची से वा कशी करावी याचे उ म ज्ञान असले ल्या ले वींना राजा िहज्कीया उ े जन दे त
होता. सणाचे सात िदवस आनं दात घालवत लोकांनी शां त्यपर्णे वािहली आिण आपल्या पूवर्जां च्या
परमे श्वर दे वासमोर पापाची कबूली िदली. 23 वल्हांडणाचा सण आणखी सात िदवस साजरा करावा
असे सवार्नुमते ठरले . त्याप्रमाणे त्यांनी आनं दाने साजरा केला. 24 यहद
ू ाचा राजा िहज्कीयाने एक
हजार बै ल आिण सात हजार में ढरे व पु ढार्यांनी एक हजार बै ल व दहा हजार में ढरे या समु दायाला
िदली. त्यासाठी बर्याच याजकांना पिवत्र व्हावे लागले . 25 यहद
ू ातील सवर् लोक, याजकवगर्,
ले वी, इस्राएलमधील समु दाय तसे च इस्राएलातून यहद
ात
आले
ल
े िवदे शी प्रवासी हे सवर्जण
ू
26
अितशय खु शीत होते .
यरूशले मामध्ये आनं द पसरला होता. इस्राएलचा राजा दावीद याचा
पु त्र शलमोन याच्या कारिकदीर्नं तर आजतागायत असा आनं दाचा प्रसं ग कधी घडलाच नव्हता.
27 याजक व ले वी यांनी उठू न लोकांस आशीवार्द दे ण्याची परमे श्वरास प्राथर्ना केली. परमे श्वराने
त्यांचे ऐकले . त्यांची प्राथर्ना स्वगार्तील आपल्या पिवत्र स्थानी परमे श्वरास ऐकू गे ली.
19 तो

1
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अशा तर्हे ने वल्हांडणाच्या उत्सवाची समाप्ती झाली. यरूशले मेमध्ये त्यासाठी जमले ले
इस्राएल लोक यहद
ू ात आपापल्या गावी परतले . ितथे गे ल्यावर त्यांनी दै वतां च्या दगडी मूतीर्
फोडू न टाकल्या. या परकीय दै वतांची पूजा होत असे . अशे राच्या मु तीर्ही त्यांनी उखडू न टाकल्या.
यहद
ू ा आिण बन्यामीन प्रांतातील सवर् उं चस्थाने आिण वे द्या त्यांनी उद्ध्वस्त केल्या. एफ् राइम
आिण मनश्शे या प्रदे शातील लोकांनीही ते च केले . इतर दे वतां च्या प्राथर्नेसाठी बनवण्यात
आले ल्या सगळ्या गोष्टींचा त्यांनी नाश केला. व ते व्हाच सवर् इस्राएल लोक घरोघरी गे ले.
2 ले व्याची आिण याजकांची अने क गटामध्ये िवभागणी केले ली होती. त्यापै की प्रत्ये क गटाला
आपआपले िवशे ष कामकाज ने मन
ं ा आपला कारभार
ू िदले ले होते . राजा िहज्कीयाने त्या सवार्न
हाती घ्यायला सां िगतले . होमापर्णे व शां त्यपर्णे वाहणे हे ले वीचे व याजकांचे ने मले ले काम होते .
तसे च मं िदराच्या प्रवे शद्वाराजवळ परमे श्वराची स्तु ितस्तोत्रे म्हणणे व परमे श्वराच्या मं िदरात
से वा करणे हे ही त्यांचे काम होते . 3 यज्ञात अपर्ण करण्यासाठी म्हणून िहज्कीयाने आपल्या
पशु धनातील काही पशू िदले . सकाळ सं ध्याकाळच्या होमापर्णा खातर त्यांचा उपयोग करण्यात
आला. शब्बाथ, चं दर् दशर्ने व इतर उत्सव काय या िदवशीही होमापर्णे होत असत. हे परमे श्वराच्या
िनयमशास्त्रात िलहीले आहे . 4 आपल्या उत्पन्नातील ठरािवक िहस्सा लोकांस ले वी व याजक
यांना द्यावा लागत असे , तो त्यांनी द्यावा अशी यरूशले मेतील लोकांसाठी आज्ञा राजा िहज्कीयाने
केली. त्यामु ळे िनयतकायर् िनवधपणे परमे श्वराच्या िनयमशास्त्रानु सार करणे याजकांना व ले वींना
शक्य झाले . 5 ही आज्ञा सवर् प्रजे च्या कानी गे ली. त्याबरोबर इस्राएल लोकांनी आपले धान्याचे
पीक, द्राक्ष, ते ल, मध आिण इतर बागायती उत्पन्न या सगळ्याचा एक दशां श भाग आणून िदला.
6 यहद
ू ातील नगरवासी इस्राएली व यहद
ू ी लोकांनीही आपली गु रे आिण शे ळ्यामें ढ ा यांचा
दहावा िहस्सा जमा केला. परमे श्वराकिरता आखून िदले ल्या जागे त धान्याच्याही राशी त्यांनी
आणून ओतल्या. त्यांनी या सवर् वस्तूंचे ढीग रचले . 7 लोकांनी या सवर् वस्तू आणून टाकायला
ितसर्या मिहन्यात सु रुवात केली आिण सातव्या मिहन्यात हे काम सं पले . 8 राजा िहज्कीया
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आिण इतर सरदार यांनी जे व्हा या राशी पािहल्या ते व्हा त्यांनी परमे श्वरास आिण इस्राएलाच्या
प्रजे ला धन्यवाद िदले . 9 राजाने मग याजकांना आिण ले वींना या गोळा झाले ल्या वस्तूंिवषयी
िवचारले . 10 ते व्हा सादोकाचा घराण्यातला मु ख्य याजक अजर्या िहज्कीयाला म्हणाला की,
“��� ������������� ������� ����� � �� ������ ������ ����� ������
������������ ������ ����� ����� ���� ����� ���. अगदी तृ प्त होईपयर्ंत
खाऊनही एवढे उरले आहे . परमे श्वराने आपल्या लोकांस आशीवार्द िदला आहे , म्हणून तर इतके
िशल्लक राहीले आहे .” 11 िहज्कीयाने मग याजकांना परमे श्वराच्या मं िदरात कोठारे तयार ठे वायला
सां िगतली. त्याची आज्ञा अं मलात आणली गे ली. 12 याजकांनी परमे श्वरासाठी अपर्ण केले ल्या
वस्तू धान्याचा अथवा पशूंचा दहावा िहस्सा, इतर काही वािहले ल्या गोष्टी आत आणल्या आिण
मं िदरातील कोठारात जमा केल्या. कोनन्या ले वी हा या भांडारावरचा प्रमु ख अिधकारी होता.
िशमी त्याच्या हाताखाली होता. िशमी कोनन्याचा भाऊ होता. 13 यहीएल, अजज्या, नहथ,
असाएल, यरीमोथ, योजाबाद, अलीएल, इस्मख्या, महथ व बनाया यां च्यावर कोनन्या आिण िशमी
या दोन भावांची दे खरे ख होती. राजा िहज्कीया आिण दे वाच्या मं िदराचा प्रमु ख अिधकारी अजर्या
यांनी या मनु ष्यांची िनवड केली. 14 लोकांनी दे वाला स्वखु शीने अपर्ण केले ल्या सगळ्या गोष्टींवर
कोरे ची दे खरे ख होती. परमे श्वरास वािहले ल्या या गोष्टींचे वाटप करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर
होती. तसे च परमे श्वरास आले ल्या पिवत्र भे टवस्तूंची वाटणी करण्याचे ही काम त्याचे च होते .
कोरे पूवकडच्या प्रवे शद्वाराचा द्वारपाल होता. त्याच्या िपत्याचे नाव इम्नाना ले वी. 15 एदे न,
िमन्यामीन, ये शव
ू ा, शमाया, अमर्या व शखन्या हे कोरे चे मदतनीस होते . याजक राहत त्या
नगरात ते िनष्ठे ने आपली से वा रुजू करत. याजकां च्या प्रत्ये क गटांमधील आपापल्या भाऊबं दांना
त्यां च्या वाटणीचा िहस्सा दे त. हे वाटप करताना ते लहान मोठा अशा सवार्न
ं ाच सारखाच भाग दे त
असत. 16 ले वी घराण्याच्या इितहासात ज्यांची नावे नोंदले ली होती असे , तीन वष िकंवा त्यापे क्षा
जास्त वयाचे जे ले वी पु रुष परमे श्वरच्या मं िदरात ने मन
ू िदले ल्या दै नंिदन कामासाठी जात त्यांना
त्यांची वाटणी हे मदतनीस दे त. अशा प्रकारे ले वीच्या प्रत्ये क गटाला काम ने मन
ू िदले ले होते .
17 याजकांना त्यां च्या वाटणीचा िहस्सा िमळत असे . ज्या ले वीची आपापल्या िपतृ कुळाप्रमाणे
नोंद झाली होती त्यांना आिण िकमान वीस वष िकंवा त्यापे क्षा वयाने मोठ ा असले ल्या ले वींना
त्यांची वाटणी िमळत असे . त्यां च्यावरील जबाबदारीचे स्वरूप आिण त्यांचा गट यावर त्याचे
प्रमाण ठरत. असे . 18 ज्या ले वीची वं शावळ्यांमध्ये नोंद झाले ली होती त्या सवार्ंच्या अपत्यांना,
पत्नींना पु त्र व कन्या यांनाही आपापला िहस्सा िमळे . परमे श्वराच्या से वेसाठी ते ने हमीच पिवत्र
होऊन तप्तर असत म्हणून त्यांना हे िदले जाई. 19 अहरोन वं शातील काही याजकांची ले वी
राहत असत त्या गावांमध्ये शे त-िशवारे होती. काही अहरोनाचे वं शज नगरांमध्ये ही राहत होते .
ते व्हा त्या नगरातील मनु ष्यांची नावािनशी िनवड करून त्यांना आपल्या उत्पन्नातला वाटा या
अहरोन वं शजांना द्यायला िनवडले होते . वं शावळीत नोंदवले ले सवर्जण आिण पु रुष ले वी यांना हा
वाटा िमळे . 20 राजा िहज्कीयाने अशाप्रकारे यहद
ू ात चां गली कामिगरी केली. परमे श्वर दे वाच्या
दृष्टीने जे योग्य, बरोबर आिण सत्य ते त्याने केले . 21 हाती घे तले ल्या प्रत्ये क कामात त्यास यश
आले , उदाहरणाथर्, दे वाच्या मं िदरातील उपासना, िनयमशास्त्राचे पालन, परमे श्वरास शरण जाणे .
िहज्कीयाने हे सवर् मनापासून केले त्यास यश लाभले .

32
2
18:13-19:34; . 36:1-22
िहज्कीयाने परमे श्वरावर भरवं सा ठे वून केले ल्या सगळ्या गोष्टी प्रत्यक्षात उतरल्यावर
अश्शूरचा राजा सन्हे रीब यहद
ू ावर चाल करून आला. नगराच्या तटबं दी बाहे र त्याने आपल्या
सै न्यासह तळ ठोकला. आतील नगरांचा पाडाव करून ती िजं कून घ्यायचा त्याने बे त केला.
2 यरूशले मेवर हल्ला करायला सन्हे रीब आला आहे हे िहज्कीयाला कळले . 3 ते व्हा तो आपल्या
1
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सरदारां शी आिण सै न्याच्या अिधकार्यां शी बोलला. त्यां च्या साहाय्याने व त्यां च्याशी मसलत
करून राजाने नगराबाहे रच्या झर्यांचे पाणी अडवायचा एकमताने िनणर्य घे तला. त्या सवार्न
ं ी त्यास
मदत केली. 4 झरे आिण आपल्या प्रांतामधून वाहणारी नदी लोकांनी एकत्र ये ऊन अडवली.
ते म्हणाले , “���������� ������ ����� ���� ������� ����� ����� ����
�� ������?” 5 िहज्कीयाने पु ढील उपाययोजने ने यरूशले मची मजबु ती वाढवली. तटबं दीची
िभं त ज्यािठकाणी ढासळली होती ितथे बां धन
ू काढली. िभं तीवर बु रुज बां धले . तटबं दी बाहे र
दुसरा मजबूत कोट केला. दावीद नगरातील िमल्लो नावाच्या बूरूजाची मजबूती केली. शस्त्रे
आिण ढाली आणखी करवून घे तल्या. 6 िहज्कीयाने प्रजे वर से ना नायकां च्या ने मणु का केल्या,
आिण नगराच्या वे शीजवळच्या चौकात त्यांची सभा घे ऊन त्यां च्याशी उ े जनपर बातचीत केली.
7 िहज्कीया त्यांना म्हणाला, “����� ����� ��� ���� ����. अश्शूरच्या राजाची िकंवा
त्याच्या िवशाल से नेची धास्ती घे ऊ नका. आपली ताकद त्यां च्यापे क्षा जास्त आहे . 8 अश्शूरच्या
राजाजवळ फक्त मनु ष्यबळ आहे . आपल्या बाजूला तर साक्षात परमे श्वर दे व आहे . तोच
आपल्याला मदत करील.” ������ ������� ��� ���� ���������� �������
���� ���������� ������ ����� ���� ������� ������ ������� ���� ���
������� ����� ���. 9 अश्शूरचा राजा सन्हे रीब याने लाखीशाचा पराभव करण्याच्या हे तन
ू े
आपल्या सै न्यासह लाखीश नगराजवळ तळ िदला होता. ते थन
ू त्याने यहद
ू ाचा राजा िहज्कीया
आिण यरूशले ममधील यहद
ू ी लोक यां च्यासाठी आपल्या से वकांमाफर् त िनरोप पाठवला. 10 से वक
म्हणाले की, “�������� ���� �������� ���� ����� ��� ���. यरूशले मेला वे ढा
पडला असताना कशाच्या भरवं शावर तु म्ही ितथे राहता?” 11 िहज्कीयाचा हा तु म्हास फसवण्याचा
डाव आहे . यरूशले मामध्ये अडकू न तु म्ही तहानभु केने व्याकुळ होऊन मरावे असा त्याचा अं तताः
हे तू आहे . तो तु म्हास म्हणतो, “���������� ��������� ���� ��� �������� ����
����� ����.” 12 पण त्याने च परमे श्वराची उं चस्थाने आिण वे द्या काढून टाकल्या. तु म्हा यहद
ू ी
आिण यरूशले मेच्या लोकांस त्याने सां िगतले की तु म्ही फक्त एकाच वे दीवर उपासना केली पािहजे
आिण धूप जाळला पािहजे . 13 माझ्या पूवर्जांनी आिण मी इतर दे शांतल्या लोकांची कशी अवस्था
करून टाकली ती तु म्हास माहीत आहे . त्या दे शांतले दै वते काही आपल्या लोकांस वाचवू शकले
नाहीत. मलाही ते त्यांचा नाश करण्यापासून परावृ करु शकले नाहीत. 14 माझ्या पूवर्जांनी
इतर दे शांचा नाश केला. त्यां च्या सवर् दे वांपैकी आपल्या लोकांस िवनाशातून सोडवणारा असा
कोणी दे व होता काय? तर तु मचा दे व तरी तु म्हास माझ्या सामथ्यार्पासु न वाचवू शकेल असे वाटते
का? 15 िहज्कीयाच्या बतावणीला बळी पडू नका व त्याच्यावर िवश्वास ठे ऊ नका. आमच्या
पासून आपल्या प्रजे चे रक्षण करण्यात कोणत्याच राष्ट् राच्या दै वताला अद्यािप यश आले ले
नाही. ते व्हा तु मचा सं हार करण्याला तु मचे दै वत माझ्या हातून तु म्हास वाचवू शकेल असे समजू
नका. 16 अश्शूरच्या राजाच्या से वकांनी परमे श्वर दे वाची आिण दे वाचा से वक िहज्कीया याची
िनं दानालस्ती केली. 17 सन्हे रीबनच्या दासांनी पत्रांमध्ये इस्राएलाचा दे व परमे श्वर यािवषयी
अपमानकारक मजकू रही िलिहला. तो असा होता. “��� ��������� �������� ��
�������� ����������� ������ ������� ������ ��� ����. तसे च िहज्कीयाचा
दे वही मला त्याच्या प्रजे चा नाश करण्यापासून थोपवू शकणार नाही.” 18 मग अश्शूरच्या
राजाच्या से वकांनी तटबं दीवर उभ्या असले ल्या यरूशले मेच्या लोकांस घाबरवण्यासाठी िहब्रू
भाषे त मोठ ाने आरडाओरडा केला. असे करून यरूशले म नगर ताब्यात घ्यायचा त्यांचा िवचार
होता. 19 जगभरचे लोक ज्या दै वतांची पूजा करतात त्या दै वतां िवषयी हे से वक वाईटसाईट
बोलत रािहले . हांतानी बनवीले ल्या मु तीर्च्या व यरूशले मेच्या परमे श्वरासही या से वकांनी त्या
दे वतां च्याच रां गेला बसवले .
2
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20 यामु ळे

राजा िहज्कीया आिण आमोजचा पु त्र यशया सं देष्टा यांनी या प्रश्नावर स्वगार्कडे
तोंड करून मोठ ाने प्राथर्ना केली. 21 ते व्हा अश्शूरच्या राजाच्या छावणीवर परमे श्वराने आपला
ू पाठवला. या दत
ू ाने अश्शूरांचे सगळे सै न्य, त्यातील सरदार आिण अिधकारी यांना मारुन
दत
टाकले . एवढे झाल्यावर अश्शूरचा राजा माघार घे ऊन आपल्या दे शात परत गे ला. त्याच्या प्रजे ला
त्याची शरम वाटली. राजा त्याच्या दै वताच्या दे वळात गे ला. ितथे त्याच्या पोटच्या पु त्रांना
तलवारीने त्याने ठार केले . 22 अशाप्रकारे परमे श्वराने अश्शूरचा राजा सन्हे रीब आिण त्याचे
सै न्य यां च्यापासून िहज्कीया आिण यरूशले मचे लोक यांचे सं रक्षण केले . परमे श्वरास िहज्कीयाची
आिण यरूशले मेच्या प्रजे ची काळजी होती. 23 बर्याच जणांनी परमे श्वरास वाहण्यास भे टवस्तू
यरूशले मेत आणल्या. यहद
ू ाचा राजा िहज्कीया याच्यासाठी ही नजराणे आणले . या घटने पासून
सवर् राष्ट् रांना िहज्कीयाबद्दल आदर वाटू लागला.
2

20:1-11;

. 38:1-8

24 या काळातच िहज्कीयाला आजारपणाने

घे रले आिण तो मरणासन्न झाला. त्याने परमे श्वराची
प्राथर्ना केली. परमे श्वर त्याच्याशी बोलला याप्रकारे परमे श्वराने त्यास एक सं केत िदला. 25 पण
िहज्कीयाला गवर् वाटू लागला होता. त्यामु ळे त्याने परमे श्वराने दाखवले ल्या दयाळू पणाबद्दल
त्यास धन्यवाद िदले नाहीत. या गोष्टीमु ळे िहज्कीयावर आिण यहद
ू ा व यरूशले मेच्या लोकां वर
परमे श्वर कोपला. 26 परं तु यरूशले मेचे लोक आिण िहज्कीया यांचे हृदयपिरवतर्न झाले आिण
त्यांची वतर्णक
ू बदलली. त्यां च्यात नम्रता आली. त्यामु ळे िहज्कीयाच्या हयातीत परमे श्वराचा
रोष त्यां च्यावर ओढवला नाही.
2
20:12-21; . 39:1-8
िहज्कीयाची भरभराट झाली, त्यास मान सन्मान िमळाला. चांदी, सोने , िकंमती रत्ने ,
मसाल्याचे पदाथर्, ढाली इत्यादी नाना तर्हे च्या वस्तू ठे वण्यासाठी त्याने कोठारे केली. 28 धान्य,
नवीन मद्य, ते ल या लोकांकडू न आले ल्या गोष्टी ठे वायलाही कोठारे बां धली, गु रे ढोरे आिण में ढ ा
आपल्या कळपासाठी कोंडवाडे बां धले . 29 िहज्कीयाने नवीन नगरे वसवली. सवर् तर्हे चे पशू आिण
में ढरे यांचे कळप त्याच्याकडे होते . दे व दये ने िहज्कीयाला समृ ध्दी आली. 30 याच िहज्कीयाने
गीहोनचा यरूशले म मधला वरचा प्रवाह अडवून त्यास दावीद नगराच्या पिश्चमे कडू न सरळ
खाली आणले होते . िहज्कीयाला त्याने हाती घे तले ल्या प्रत्ये क कायार्त यश िमळाले . 31 एकदा
ू
दे शात घडले ल्या चमत्कारां िवषयी चौकशी करायला बाबे लच्या अिधपतींनी त्याच्याकडे राजदत
पाठवले . ते व्हा िहज्कीयाची पारख करावी आिण त्याचे मन जाणून घ्यावे म्हणून दे वाने त्यास एकटे
सोडले .
27

32 िहज्कीयाने केले ल्या इतर गोष्टी आिण त्याचा लोकां िवषयीचा दयाळू पणा, त्याची धािमर्क
कृत्ये , त्याची परमे श्वरा प्रती एकिनष्ठा यािवषयी आमोजचा पु त्र यशया सं देष्टा याचे दृष्टांत
आिण यहद
ू ा व इस्राएल राजांचा इितहास या ग्रंथांमध्ये िलिहले ले आहे . 33 िहज्कीया मरण
पावला आिण त्याचे त्याच्या पूवर्जां शेजारी दफन झाले . दािवदाच्या वं शजां च्या कबरीपाशी उं च
भागावर* लोकांनी त्याचे दफन केले . िहज्कीया मरण पावला ते व्हा यहद
ू ा आिण यरूशले ममधील
लोकांनी त्यास सन्मानपूवर्क िनरोप िदला. िहज्कीयाच्या जागी त्याचा पु त्र मनश्शे गादीवर आला.

33
2
*
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मनश्शे यहद
ं ा होता. त्याने यरूशले मेमध्ये पं चावन्न वष
ू ाचा राजा झाला ते व्हा बारा वषार्च
राज्य केले . 2 त्यांचे आचरण परमे श्वराच्या दृष्टीने वाईट असे होते . वाईट वतर्णुकीमु ळे ज्या
दे शांना परमे श्वराने इस्राएलपु ढून हुसकू न लावले त्यां च्या िनं द्य प्रथांचेच मनश्शे ने अनु करण
केले 3 िहज्कीयाने जी उं चस्थाने उद्ध्वस्त केली होती ितच मनश्शे ने पु न्हा बां धली. त्याने
बआल दे वतांसाठी वे द्या केल्या आिण अशे राचे स्तं भ उभे केले . नक्षत्रांपुढे नतमस्तक होऊन तो
त्या तारां गणांची पूजाही करत असे . 4 परमे श्वराच्या मं िदरात त्याने त्या इतर दै वतांसाठी वे द्या
बां धल्या. “���� ��� ������������� ������ �����” ��� ��� �����������
����������� ������ ����. 5 या परमे श्वराच्या मं िदराच्या दोन्ही अं गणांत मनश्शे ने सवर्
नक्षत्रांसाठी वे द्या बां धल्या. 6 बे न िहन्नोमच्या खोर्यात त्याने आपल्या पोटच्या पु त्रांचा यज्ञात
ू ोणा, चे टूक यातही तो पारं गत होता. चे टूक करणारे आिण मृ तात्म्याशी सं बंध
बली िदला. जादट
ठे वणारे यां च्याशी मनश्शे चे सं बंध होते . परमे श्वराने िनिषध्द मानले ली बरीच कृत्ये मनश्शे ने केली.
त्याच्या या गै रवतर्नामु ळे परमे श्वराचा सं ताप झाला. 7 मनश्शे ने एका कोरीव मूतीर्ची स्थापनाही
दे वाच्या मं िदरात केली. या मं िदरािवषयी दावीद व त्याचा पु त्र शलमोन यांना दे व असे म्हणाला
होता, “�� ������� ��� ������������� ���� ��� ������ �����. इस्राएलच्या
सवर् कुळांमधून मी यरूशले मेला िनवडले . 8 त्यां च्या पूवर्जांना कबूल केले ल्या प्रदे शातून मी आता
इस्राएल लोकांस बाहे र पडू दे णार नाही. पण त्यांना िदले ल्या आज्ञा मात्र त्यांनी कसोशीने
पाळल्या पािहजे त. मोशे द्वारे त्यांना िदले ल्या िवधी, िनयम व आज्ञा त्यांनी पाळायला हवे त.”
9 मनश्शे ने मात्र यहद
ू ा लोक आिण यरूशले मचे लोक यांना दुराचरणाला प्रवृ त केले . इस्राएल
लोकांपव
ू ीर् ज्या राष्ट् रांना परमे श्वराने हुसकावून लावले त्यां च्यापे क्षाही हे लोक दुराचरणी होते .
10 परमे श्वर मनश्शे शी व इतर लोकां शी बोलला पण कोणीही परमे श्वराचे ऐकले नाही. 11 ते व्हा
अश्शूरच्या राजाच्या से नापतीकरवी परमे श्वराने यहद
ू ावर हल्ला केला. या से नापतींनी मनश्शे ला
आकड ांनी जखडू न पकडले . त्याच्या हातात िपतळी बे ड ा ठोकल्या. अशा रीतीने मनश्शे ला
कैद करून त्यांनी बाबे लला ने ले. 12 मनश्शे चे हाल झाले ते व्हा त्याने परमे श्वर दे वाची करुणा
भाकली. त्याच्या पूवर्जां च्या दे वासमोर मनश्शे नम्र झाला. 13 त्याने दे वाची प्राथर्ना केली व
मदतीसाठी याचना केली. मनश्शे चा धावा ऐकू न परमे श्वरास त्याची दया आली. म्हणून त्यास
पु न्हा यरूशले मेला आणून परमे श्वराने त्यास गादीवर बसवले . परमे श्वर हाच खरा दे व आहे हे ते व्हा
मनश्शे ला पटले . 14 या घटने नंतर मनश्शे ने दावीद नगराभोवती आणखी एक कोट बां धला. हा
कोट गीहोनच्या पिश्चमे कडील खोर्यात मासळी दरवाजाजवळ ओफेल टे कडी सभोवती असून खूप
उं च होता. यहद
ू ामधील सवर् तटबं दीच्या नगरांमध्ये त्याने अिधकारी ने मले . 15 परक्या दे वतां च्या
मूतीर् त्याने हटवल्या. परमे श्वराच्या मं िदरातील मूतीर् काढून टाकली. मं िदराच्या टे कडीवर तसे च
यरूशले मामध्ये बां धले ल्या वे द्यां ही काढून यरूशले म नगराबाहे र टाकू न िदल्या. 16 नं तर त्याने
परमे श्वराची वे दी स्थापन केली आिण त्यावर शां त्यपर्णे आिण उपकारस्मरणाची अपर्णे वािहली.
समस्त यहद
ू ी लोकांस त्याने इस्राएलाचा परमे श्वर दे व याची उपासना करायची आज्ञा केली.
17 लोक अजूनही उं चस्थानी यज्ञ करीतच होते पण आता ते फक्त त्यां च्या परमे श्वर दे वाप्रीत्यथर्
करीत होते . 18 मनश्शे ची बाकीची कृत्ये तसे च त्याने केले ली दे वाची प्राथर्ना तसे च परमे श्वर
दे वाच्यावतीने द्रष्टे त्याच्याशी जे बोलले ती वचने हे सगळे इस्राएलच्या राजां च्या बखरीत
िलिहले ले आहे . 19 मनश्शे ची प्राथर्ना आिण परमे श्वरास त्याचे गार्हाणे ऐकू न करुणा वाटणे हे
द्रष्टयां च्या बखरीत आहे . मनश्शे ला उपरती होण्यापूवीर्ची त्याची पापे व वाईट काम, उं चस्थाने
व अशे रा स्तं भ िजथे उभारले ती स्थाने कोरीव मूतीर् याचे ही तपशील याच बखरीत आहे त. 20 पु ढे
मनश्शे मरण पावला व पूवर्जांबरोबर त्याचे दफन झाले . त्याच्या राजमहालातच लोकांनी त्यास
पु रले . त्याच्या जागी त्याचा पु त्र आमोन राज्य करु लागला.
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2
21:19-26
आमोन बािवसाव्या वषीर् यहद
ू ाचा राजा झाला. तो यरूशले मेमध्ये दोन वष गादीवर होता.
22 परमे श्वराच्या दृष्टीने िनिषध्द अशी कृत्ये त्याने केली. आपले िपता मनश्शे यां च्याप्रमाणे च तो
परमे श्वराच्या इच्छे िवरुध्द वागला. िपत्यानी करून घे तले ल्या कोरीव मूतीर्पु ढे यज्ञ करून आमोनाने
त्यांची पूजा केली. 23 पु ढे त्याचे िपता मनश्शे जसे परमे श्वरास नम्रपणे शरण गे ले तसा तो गे ला
नाही. उलट आमोनाची दुष्कृत्ये वाढतच चालली. 24 आमोनच्या से वकांनी कट रचून त्याची त्याच्या
महालातच हत्या केली. 25 पण राजा आमोन िवरुध्द कारस्थान करणार्यांचा यहद
ू ी लोकांनी काटा
काढला. मग आमोनचा पु त्र योशीया याला लोकांनी राजा केले .
21

34
2

22:1, 2
राजा झाला ते व्हा आठ वषार्च
ं ा होता. त्याने यरूशले मेमध्ये एकतीस वष राज्य केले .
2 त्याने वतर्न योग्य प्रकारचे होते परमे श्वराची त्याच्याकडू न जशी अपे क्षा होती तसे च तो वागला
आपला पूवर्ज दावीद याच्याप्रमाणे त्याने सत्कृत्ये केली. सन्मागार्वरुन तो ढळला नाही.
1 योशीया,

3 आपल्या

कारिकदीर्च्या आठव्या वषीर्च तो आपला पूवर्ज दावीद याच्या परमे श्वराच्या भजनी
लागला. योशीयाने लहान वयातच हा मागर् पत्करला आिण कारिकदीर्च्या बाराव्या वषीर् यहद
ू ा
आिण यरूशले मेला शु द्ध केले , उं चस्थाने , अशे रा दे वीचे खांब, कोरीव आिण ओतीव मूतीर् यांची
मोडतोड केली. 4 लोकांनी त्याच्या समोरच बआलदे वतां च्या मूतीर् फोडू न टाकल्या. वरच्या भागात
असले ल्या धूप जाळण्याच्या वे द्या योशीयाने उद्ध्वस्त केल्या. अशे राच्या मूतीर् ओतीव आिण
कोरीव मूतीर्चाही त्याने पार चु राडा करून टाकला आिण हे चूणर्, ज्या लोकांनी बआल दे वतांसाठी
यज्ञ केले त्यां च्या कबरीवर पसरले . 5 बआल दे वतांची पूजा करणार्या याजकां च्या अस्थी दे खील
त्याने त्यां च्याच वे द्यां वर जाळू न टाकल्या. अशाप्रकारे त्याने यहद
ू ा आिण यरूशले मला शु द्ध केले .
6 मनश्शे , एफ् राइम, िशमोन, नफताली ये थपयर्ंतच्या शहरां तन
ू आिण त्यां च्या आसपासच्या पडीक
जागे त त्याने हे च केले . 7 त्याने वे द्या मोडू न टाकल्या, अशे रा खांबांची मोडतोड करून चूणर् केले
धूपाच्या वे द्या उखडणे ही इस्राएलभरची मोहीम उरकल्यावर योशीया यरूशले मेला परतला.
2
22:3-20
योशीयाने राज्याची सूतर् े हाती घे तल्याच्या अठराव्या वषीर् शाफान, मासे या, आिण योवाह
यांना परमे श्वर दे वाचे मं िदर दुरुस्तीसाठी पाठवले . शाफानच्या िपत्याचे नाव असल्या, मासे या
हा नगराचा कारभारी होता आिण योवाहाचे िपता योवाहाज. योवाह हा बखरकार होता. यहद
ू ा
आिण मं िदर यां च्या शु द्धीकरणासाठी मं िदराच्या डागडु जीचे हे काम योशीयाने अं गावर घे तले .
9 ही माणसे िहल्कीया या मु ख्य याजकाकडे गे ली.
मनश्शे , एफ् राइम आिण उवर्िरत सवर्
इस्राएलातून लोकांनी दे वाच्या मं िदरासाठी िदले ला पै सा ले वी द्वारपालांनी जमा केला होता. सवर्
यहद
ू दे खील त्यांनी पै से जमा केले होते . ही
ू ा प्रांत, बन्यािमनचा प्रदे श आिण यरूशले मेतन
रक्कम िहल्कीयाकडे त्यांनी सु पत
ू र् केली. 10 मग, परमे श्वराच्या मं िदराच्या बां धकामावर दे खरे ख
करणार्यांना ले वींनी हे पै से िदले आिण परमे श्वराच्या मं िदराची दुरुस्ती करण्यासाठी कामगारांना
िदले . 11 तासले ले िचरे , लाकू ड यां च्या खरे दीसाठी गवं डी, सु तार या लोकांस पै से दे ण्यात आले .
मं िदराच्या दुरुस्तीसाठी आिण कडीपाटासाठी लाकू ड लागले . यहद
ू ाचा राजांनी यापूवीर् मं िदराची
योग्य दे खभाल न केल्यामु ळे मं िदराच्या इमारती जीणर् झाल्या होत्या. 12 कामगारांनी मन लावून
काम केले . यहथ व ओबद्या हे मरारी कुळातील ले वी दे खरे ख करत होते . कहाथी वं शातील
8
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जखर्या आिण मशु ल्लाम हे ही दे खरे खीच्या कामावर होते . वाद्ये वाजवण्यात िनपु ण असले ले
ले वीसु ध्दा होते . 13 ते कारािगरां वर आिण मजु रां वर दे खरे ख करत होते . िचटणीस, कारभारी
आिण द्वारपाल म्हणून काही ले वी काम करत होते . 14 परमे श्वराच्या मं िदरातील पै सा ले वी बाहे र
आणत असताना िहल्कीया या याजकाला मोशे द्वारे आले ला िनयमशास्त्राचा ग्रंथ सापडला.
15 िहल्कीयाने शाफान िचटणीसास असे सां िगतले िक, “������������� ������� ���
�������������� ����� ������ ���.” �� ���������� �������� �� �����
����. 16 शाफानने तो योशीयाकडे आणला. राजाला तो म्हणाला, “���� ���� ������
������������ ���� ����. 17 परमे श्वराच्या मं िदरातील पै सा घे ऊन त्यातून ते दे खरे ख
करणार्यांना आिण मजु रांना वे तन दे त आहे त” 18 शाफान पु ढे राजाला म्हणाला, “����
���������� ��� �� ������ ���� ���.” ������� �� ������ ����������
����� ����� ������. 19 तो िनयमशास्त्रग्रंथ ऐकत असता राजा योशीयाने आपले कपडे
फाडले . 20 आिण िहल्कीया, शाफानचा पु त्र अहीकाम, मीखाचा पु त्र अब्दोन, िचटणीस शाफान
आिण आपला से वक असाया यांना योशीयाने आज्ञा केली की. 21 “������ ��� �������
� ����� ���� ��� ������ �������� ��������� ����� ���������� ����
������. या पु स्तकातील वचनां िवषयी त्यास िवचारा. आपल्या पूवर्जांनी परमे श्वराचे म्हणणे न
जु मानल्यामु ळे परमे श्वराचा आपल्यावर कोप झाला आहे . आपल्या पूवर्जांचे वतर्न या पु स्तकातील
वचनांना अनु सरुन नव्हते .” 22 िहल्कीया आिण राजाचे से वक हुल्दा नावाच्या सं देष्टीकडे गे ले.
हुल्दा ही शल्लूमची पत्नीशल्लूम ताकहतचा आिण ताकहत इस्त्राचा पु त्र. इस्त्रा राजाच्या
वस्त्रागाराचा प्रमु ख होता. हुल्दा यरूशले मेच्या नवीन भागात राहत होती. िहल्कीया आिण
राजाचे से वकांनी ितला सवर् जे घडले ते सां िगतले . 23 हुल्दा त्यांना म्हणाली, “����������
�������� ��� ���� ������ ��� ���.” ���� �������� �������: 24 परमे श्वर
म्हणतो, “�� ��������� ��� ��� ��������� ������� �� ��� ����� ���.”
��������� ������ �� ������ ����� ��������� ���. त्यातील मजकुरात आहे त
ती सवर् सं कटे त्यां च्यावर ओढवतील. 25 माझ्याकडे पाठ िफरवून इतर दे वतांपुढे त्यांनी धूप जाळला
म्हणून मी असे करणार आहे . आपल्या दुष्कृत्यांमुळे लोकांनी मला सतं प्त केले आहे . या क् रोधाचा
अं गार त्यां च्यावर बरसे ल आिण तो शांत होणार नाही. 26 पण यहद
ू ाचा राजा योशीया याला सां ग,
त्याने च तु ला माझ्याकडे पाठवले आहे की तू नु कते च जे ऐकले स त्यािवषयी इस्राएलाचा परमे श्वर
दे व म्हणतो: 27 योशीयाने , पश्चातापाने दे वासमोर िवनम्र झाला. खे दाने आपले कपडे फाडले स.
तू रडलास. तू मृ द ू अं त:करणाचा असल्यामु ळे 28 तु झ्या पूवर्जांकडे मी तु ला ने ईन. तु ला शांत
मरण ये ईल. या प्रदे शावर आिण लोकां वर जी सं कटे कोसळतील ती तु ला पाहायला लागणार
नाहीत. िहल्कीया आिण राजाचे से वक यासवार्न
ं ी हा िनरोप राजाला ये ऊन सां िगतला. 29 ते व्हा
राजा योशीयाने यहद
ू ा आिण यरूशले ममधील सवर् वयोवृ द्धांना भे टीसाठी एकत्र बोलावले . 30 राजा
परमे श्वराच्या मं िदरात गे ला. यहद
ू ातील सवर् प्रजा, यरूशले ममधील सवर् थोर तसे च सामान्य
माणसे , याजक आिण ले वी हे सवर् राजासोबत होते . परमे श्वराच्या मं िदरात सापडले ल्या कराराच्या
ग्रंथातील सवर् वचने ते थे राजाने त्यांना वाचून दाखवली. 31 मग राजा उभा रािहला. त्याने
परमे श्वराशी करार केला. परमे श्वरास अनु सरायचे , त्याचे आज्ञा, िनयम आिण िवधी पाळायचे त्याने
कबूल केले . हे सवर् त्याने मन:पूवर्क करायचे मान्य केले . िनयमशास्त्रातील वचनांपर् माणे वागायचे
कबूल केले . 32 मग त्याने यरूशले म आिण बन्यामीन मधील लोकांसही या करारपालनात सामील
करून घे तले . यरूशले मचे लोक आपल्या पूवर्जां च्या दे वाचा करार पाळू लागले . 33 इस्राएलमध्ये
वे गवे गळ्या दे शांमधील िविवध मूतीर् होत्या. पण त्या सवर् अिनष्ट मूतीर् योशीयाने फोडू न तोडू न
टाकल्या. इस्राएल लोकांस त्याने परमे श्वर दे वाची से वा करायला लावले . आिण योशीया िजवं त
असे पयर्ंत लोक आपल्या पूवर्जांचा दे व परमे श्वर याचीच उपासना करत होते .
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राजा, योशीयाने यरूशले मात परमे श्वराप्रीत्यथर् वल्हांडणाचा उत्सव केला. पिहल्या
मिहन्याच्या चौदाव्या िदवशी वल्हांडणाचा यज्ञपशू कापला गे ला. 2 परमे श्वराच्या मं िदराची
कामे पार पाडण्यासाठी योशीयाने याजक ने मले आिण त्यां च्या कायार्त त्यांना प्रोत्साहन िदले .
3 इस्राएली लोकांस िशक्षण दे णार्या आिण परमे श्वराच्या से वेसाठी पिवत्र होणार्या ले व्यांना
योशीया म्हणाला, “����� ����� �������� ���������� �� ������� ������
���� ��� ����. दावीद इस्राएलचा राजा होता. यापु ढे पिवत्र करारकोश वारं वार खां द्यावरुन
वाहू नका. परमे श्वर दे वाची से वा करा. दे वाची प्रजा म्हणजे इस्राएलचे लोक त्यांची से वा करा.
4 आपआपल्या घराण्यांपर
् माणे तु मचा जो क् रम ठरला आहे त्यानु सार मं िदरातील से वेसाठी िसध्द
व्हा. इस्राएलाचा राजा दावीद आिण त्याचा पु त्र राजा शलमोन यांनी आखून िदल्याप्रमाणे
आपआपली कतर्व्ये पार पाडा. 5 आपआपल्या घराण्यां च्या वगर्वारीप्रमाणे , भाऊबं दांबरोबर
पिवत्र स्थानी उभे राहा. म्हणजे तु म्हास आपापसात सहकायर् करता ये ईल. 6 वल्हांडणाचे
यज्ञपशू कापा, परमे श्वरासाठी स्वत:चे पिवत्रीकरण करा. इस्राएल बां धवांसाठी यज्ञपशू तयार
ठे वा. परमे श्वराच्या आज्ञे पर् माणे सवर्काही पार पाडा. या आज्ञा परमे श्वराने आपल्याला मोशे द्वारे
िदल्या आहे त.” 7 वल्हांडणासाठी योशीयाने तीस हजार शे रडे मेंढरे जे ते थे उपिस्थत होते त्यांना
यज्ञपशू म्हणून इस्राएल लोकांस िदली; याखे रीज तीन हजार िदले . हे पशु धन त्याच्या खाजगी
मालम े तील होते . 8 या उत्सवा िनिम योशीयाच्या सरदारांनीदे खील लोकांस, ले वींना आिण
याजकांना पशूंचे आिण वस्तूंचे मु क्त वाटप केले . मु ख्य याजक िहल्कीया, जखर्या आिण यहीएल
हे दे वाच्या मं िदराचे प्रमु ख कारभारी होते . त्यांनी दोन हजार सहाशे शे रडे मेंढरे आिण तीनशे
बै ल एवढे पशू वल्हांडणाचे बली म्हणून याजकांना िदले . 9 कोनन्या आिण त्याचे भाऊ शमाया व
नथने ल यांनी तसे च हशब्या, ईये ल व योजाबाद यांनी ले वींना पाच हजार शे रडे मेंढरे व पाचशे बै ल
वल्हांडणाचे यज्ञपशू म्हणून िदले , कोनन्या इत्यादी मं डळी ले व्याची प्रमु ख होती. 10 वल्हांडणाच्या
उपासने ची सवर् िसध्दता झाल्यावर याजक आिण ले वी आपापल्या जागी स्थानापन्न झाले . तशी
राजाज्ञाच होती. 11 वल्हांडणाचे कोकरे मारली गे ली. त्या पशूंची कातडी काढून रक्त याजकांना
िदले . ले वींकडू न िमळाले ले हे रक्त याजकांनी वे दीवर िशं पडले . 12 त्यांनी मग हे बै ल परमे श्वरास
होमापर्ण करण्यासाठी वे गवे गळ्या घराण्याच्या लोकांकडे स्वाधीन केले . हा अपर्णाचा िवधी
मोशे च्या िनयमशास्त्रात सां िगतल्याप्रमाणे करायचा होता. 13 ले वींनी वल्हांडणाच्या यज्ञपशूंचे
मांस िविधवत भाजले . पाते ल्यात, हं ड ांत आिण कढई मध्ये त्यांनीही पिवत्रापर्णे िशजवली आिण
तत्परते ने लोकांस ती ने ऊन िदली. 14 हे काम उरकल्यावर ले वींना स्वत:साठी आिण अहरोनाचे
वं शज असले ल्या याजकांसाठी मांस िमळाले . कारण हे याजक होमबली आिण चरबी अपर्ण
करण्यात रात्र पडे पयर्ंत गु ं तले होते . 15 आसाफच्या घराण्यातील ले वी गायक राजा दािवदाने
ू न
ने मन
ू िदले ल्या आपापल्या जागां वर उभे होते . आसाफ, हे मान आिण राजाचा सं देष्टा यदथ
ू
हे ते होत. प्रत्ये क प्रवे शद्वारावरील द्वारपालांना आपले काम सोडायची गरज नव्हती कारण
त्यां च्या ले वी बां धवांनी वल्हांडणाच्या सणाची त्यां च्यासाठी करायची सगळी तयारी केली होती.
16 ते व्हा राजा योशीयाच्या आज्ञे नुसार परमे श्वराच्या उपासने ची सवर् तयारी त्या िदवशी पूणर् झाली.
वल्हांडणाचा उत्सव झाला आिण परमे श्वराच्या वे दीवर होमबली अपर्ण करण्यात आले . 17 सवर्
उपिस्थत इस्राएल लोकांनी वल्हांडणाचा आिण बे खमीर भाकरीचा सण सात िदवस साजरा केला.
18 शमु वेल सं देष्ट ां च्या काळापासून हा सण एवढ ा मोठ ा प्रमाणात साजरा झाला नव्हता.
इस्राएलच्या कुठल्याच राजाच्या कारकीदीर्त
ं हे झाले नव्हते . राजा योशीया, याजक, ले वी, यहद
ू ा
आिण इस्राएलातून आले ले लोक आिण यरूशले मची प्रजा यांनी वल्हांडणाचा उत्सव थाटामाटाने
केला. 19 योशीयाच्या कारिकदीर्च्या अठराव्या वषीर् हा वल्हांडणाचा उत्सव झाला.
1
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योशीयाने मं िदरासाठी सवर् चां गल्या गोष्टी केल्या. पु ढे िमसरचा राजा नखो, फरात
नदीजवळच्या ककर् मीश नगरािवरुध्द लढावयास सै न्यासह चालून आला. योशीया त्यास
लढाईसाठी सामोरा गे ला. 21 पण नखोने आपल्या वकीलांमाफर् त त्यास कळवले की, यहद
ू ाच्या
राजा योशीया, मला तु झ्याशी कतर्व्य नाही. मी तु झ्याशी लढायला आले लो नाही. माझ्या
शत्रूंवर चालून आलो आहे . दे वाने च मला त्वरा करायला सां िगतले . परमे श्वराची मला साथ आहे
ते व्हा तू त्रास घे ऊ नकोस. तू मला िवरोध केलास तर दे व तु झा नाश करील. 22 पण योशीया मागे
हटला नाही. त्याने नखोला तोंड द्यायचे ठरवले . आिण वे ष पालटू न तो लढाईत उतरला. दे वाच्या
आज्ञे िवषयी नखोने जे सां िगतले ते योशीयाने ऐकले नाही. तो मिगद्दोच्या खोर्यात यु ध्दासाठी
सज्ज झाला. 23 या लढाईत योशीयावर बाणांचा वषार्व झाला. तो आपल्या से वकांना म्हणाला,
मी घायाळ झालो आहे , मला इथून घे ऊन जा. 24 ते व्हा से वकांनी योशीयाला त्याच्या रथातून
उतरवून त्याने ितथे आणले ल्या दुसर्या रथात बसवले आिण योशीयाला त्यांनी यरूशले मेला ने ले.
यरूशले मेमध्ये योशीयाला मरण आले . त्याच्या पूवर्जांना पु रले ते थेच योशीयाला पु रण्यात आले .
योशीयाच्या मृ त्यूने यहद
ू ा आिण यरूशले मेच्या लोकांस फार दु:ख झाले . 25 ियमर्याने योशीया
प्रीत्यथर् शोकगीते िलिहली आिण गाियली. ती िवलापगीते आजही इस्राएलचे स्त्रीपु रुष गातात.
योशीयाची ही गीते िनरं तर गाण्याचा त्यांनी ठरावच केला. िवलापगीताच्या पु स्तकात ही िलिहले ली
आहे त. 26 योशीयाची बाकीची कृत्ये आिण परमे श्वराच्या िनयमशास्त्राप्रमाने ची चां गली कृत्ये
27 म्हणजे त्याची सवर् इतर कृत्ये इस्राएल व यहद
ू ी राजांचा इितहास या पु स्तकात िलिहले ले आहे त.
20
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लोकांनी यरूशले मेचा नवा राजा म्हणून यहोआहाजाची िनवड केली; योआहाज हा
योशीयाचा पु त्र. 2 तो यहद
ं ा होता. त्याने यरूशले मेमध्ये
ू ाचा राजा झाला ते व्हा ते वीस वषार्च
तीन मिहने राज्य केले . 3 त्यानं तर िमसरच्या राजाने यरूशले मेच्या राजाला पदच्यु त केले व
दे शावर शं भर िकक्कार *चांदी आिण एक िकक्कार †सोने एवढी खं डणी लादली. 4 िमसरच्या राजाने
आहाजाचा भाऊ एल्याकीम याला यहद
ू ा आिण यरूशले मेचा राजा केले . यानं तर त्याचे नामांतर
करून यहोयाकीम असे ठे वले आिण यहोआहाजाला नखोने िमसरला ने ले.
1 यहद
ू ाच्या

2

23:34-24:7
पं चिवसाव्या वषीर् यहद
ू ाचा राजा झाला. त्याने यरूशले मामध्ये अकरा वष राज्य
केले . यहोयाकीमाने परमे श्वर दे वाच्या दृष्टीने वाईट गोष्टी केल्या. त्याने परमे श्वर दे वािवरुध्द
पाप केले . 6 बाबे लचा राजा नबु खद्नेस्सर याने यहद
ू ावर हल्ला केला. त्याने त्यास कैद केले आिण
त्यास बे ड ा ठोकल्या. तशा अवस्थे त त्यास नबु खद्नेस्सरने बाबे लला ने ले. 7 नबु खद्नेनेस्सरने
परमे श्वराच्या मं िदरातील काही वस्तू हस्तगत करून त्या बाबे लला ने ल्या आिण स्वत:च्या घरात
ठे वल्या. 8 यहोयाकीमाच्या इतर गोष्टी, त्याची दुष्कृत्ये आिण त्याचे अपराध हे सवर् इस्राएल
व यहद
ू ी राजांचा इितहास या पु स्तकात िलिहले ले आहे त. यहोयाकीमाच्या जागी त्याचा पु त्र
यहोयाखीन राज्य करु लागला.
5 यहोयाकीम

2
*
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24:8-17
3,400 िकलोग्राम

†

36:3

34 िकलोग्राम
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यहोखदीन यहद
ं ा होता. यरूशले मामध्ये त्याची कारिकदर्
ू ाचा राजा झाला ते व्हा अठरा वषार्च
तीन मिहने आिण दहा िदवस होती. परमे श्वरास अमान्य असले ले वतर्न करून त्याने पाप केले .
10 राजा नबु खद्नेस्सरने वषार्रंभी काही से वक पाठवून यहोयाखीनाला परमे श्वराच्या मं िदरातील
बहुमोल खिजन्यासह बाबे लला आणवले . यहोयाखीनाच्या विडलांचा भाऊ‡ िसद्कीया याला
नबखद्नेस्सरने यहद
ू ा व यरूशले मचा राजा केले .
2

24:18-20;

. 52:1-3

11 िसद्कीया यहद
ं ा होता.
ू ाचा राजा झाला ते व्हा एकवीस वषार्च

त्याने यरूशले मेमध्ये अकरा वष
राज्य केले . 12 परमे श्वराच्या दृष्टीने िनं द्य असे त्याने केले . परमे श्वराचे आदे श सं देष्टा ियमर्या
याच्याकडू न ये त असत. त्याच्यापु ढे ही िसदकीया िवनम्र झाला नाही आिण ियमर्याचे त्याने
ऐकले नाही. 13 िसद्कीयाने नबु खद्नेस्सर िवरुध्द उठाव केला. नबु खद्नेस्सरने पूवीर् िसद्कीया
कडू न स्वत:शी एकिनष्ठते ची शपथ वाहवली होती. िसद्कीयाने ते व्हा दे वाची शपथ घे ऊन तसे
वचन िदले होते . पण तरीही िसद्कीयाने आडमु ठेपणा केला आिण आपला आयु ष्यक् रम बदलून
इस्राएलच्या परमे श्वर दे वाचे आज्ञापालन करायचे नाकारले . 14 त्याचप्रमाणे याजकांचे प्रमु ख,
आिण यहद
ू ातील विडलधारी मं डळी यांचे दुराचरण वाढत चालले आिण त्यांनी अिधकािधक पातके
केली. ते परमे श्वराच्या बाबतीत अप्रमािणक झाले . इतर दे शांची अमं गळ कृत्यांची उदाहरणे
त्यांनी समोर ठे वली. या प्रमु खांनी यरूशले मामधल्या परमे श्वराने पिवत्र केले ल्या मं िदराची
धूळधान केली. 15 त्यां च्या पूवर्जां च्या परमे श्वर दे वाने लोकांस सावध करण्यासाठी मोठ ा िनकडीने
सं देष्टे पाठवले . आपल्या प्रजे िवषयी आिण मं िदरािवषयी त्याच्या मनात करुणा होती म्हणून
परमे श्वर असे वागला. त्यांचा अथवा मं िदराचा नाश होऊ नये असे परमे श्वरास वाटत होते .
16 पण या परमे श्वराच्या प्रजे ने मात्र सं देष्ट ांची टर उडवली. त्यांनी दे वाच्या सं देष्ट ां च्या
सां गण्याकडे दुलर्क्ष केले . दे वाच्या सं देशांची हे टाळणी केली. अखे र दे वाचा क् रोध अनावर झाला.
आता त्याचा सं ताप थोपवता ये णे अशक्य झाले .
17 ते व्हा खास्दी राजाला दे वाने यहद
ू ा व यरूशले मेवर स्वारी करायला लावले . त्याने मं िदरात
असले ल्या तरुणांनाही ठार केले . यहद
ू ा व यरूशले ममधील लोकां वर त्याने दयामाया दाखवली
नाही. लोकांस िजवे मारताना तरुण, कुमारी, वृ ध्द स्त्री-पु रुष, यावर त्याने तलवार चालवावी.
दे वाने च नबु खद्नेस्सराला यहद
ू ा व यरूशले मेच्या लोकांस शासन करायची मु भा िदली होती.
18 दे वाच्या मं िदरातील लहानमोठी सवर् पात्रे व िनधी, आिण राजा व त्याचे सरदार ह्यांचे िनधी
ही सवर् तो बाबे लास घे ऊन गे ला. 19 त्यांनी दे वाच्या घराला आग लावली, यरूशले मची तटबं दी
उद्ध्वस्त केली, राजा आिण सरदार यां च्या मालकीची घरे जाळली. यरूशले म ये थील प्रत्ये क
मौल्यवान वस्तू लु टून ने ली िकंवा नष्ट केली. 20 अजूनही हयात असले ल्या व तलवारीपासून
वाचले ल्या लोकांस नबु खद्नेस्सरने बाबे लला ने ऊन गु लाम केले . पु ढे पारसाचे राज्य ये ऊन त्यांनी
बाबे लचा पराभव करे पयर्ंत हे गु लाम ते थेच रािहले . 21 अशाप्रकारे , ियमर्याकडू न इस्राएलाबद्दल
परमे श्वराने जे वदवले ते प्रत्यक्षात घडले . परमे श्वर ियमर्याद्वारे म्हणाला होता: हे िठकाण स र
वष िनमर्नुष्य आिण उजाड राहील. लोकांनी न पाळले ल्या शब्बाथाच्या भरपाईसाठी असे होईल.

1:1-4
कोरे श पारसाचा राजा असताना पिहल्याच वषीर् परमे श्वराने त्यास एक फमार्न काढायला
प्रेरणा िदली. ियमर्याच्या तोंडू न वदवले ली भिवष्यवाणी प्रत्यक्षात ये ण्यासाठी परमे श्वराने
ू ाकरवी राज्यभर असा सं देश पाठवला की,
त्यालाही स्फू तीर् िदली. कोरे शने आपल्या दत
22

‡

36:10

2 इितहास 36:23
23 “������
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���� ����� ������; स्वगार्तील परमे श्वर दे व याने मला या पृ थ्वीचा सम्राट
केले आहे . त्याच्यासाठी यहद
ू ातील यरूशले मेमध्ये मं िदर बां धण्याची जबाबदारीही माझ्यावर
सोपवली आहे . आता तु मच्यापै की दे वाला मानणारे सवर्जण िनधार्स्तपणे यरूशले मेला जाऊ
शकता, परमे श्वर दे व तु मच्याबरोबर असो.”

1:1
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िहब्रू परं परा एज्राला पु स्तकाचे ले खक म्हणून श्रेय दे ते. हे जरी स्पष्टपणे ज्ञात नाही की
एज्रा हा मु ख्य याजक अहरोन यांचा प्रत्यक्ष वं शज होता (7:1-5), तरी अशा प्रकारे तो स्वतःच
एक याजक आिण ले खक होता. दे वाबद्दल त्याचा आवे श आिण परमे श्वराच्या िनयमासाठी त्याच्या
उत्साहाने एज्राला पारसी राजा अतर्हशश्त याच्या कारकीदीर्त यहद्य
ू ांचा गट चालवण्यास प्रेिरत
केले .
साधारण इ. पू. 457 - 440.
हे काम बाबे ल दे शाहन
ू परतल्यावर, यहद
ू ात कदािचत, यरूशले मेमध्ये िलिहण्यात आले आहे .
यरूशले म मधून हद्दपार झाल्यानं तर परत आले ले इस्त्राएली लोक आिण पिवत्र शास्त्राचे
भिवष्यातील भावी वाचक.
अध्यात्माद्वारे पापापासून पश्चा ाप करून लोकांना परत आपल्या मातृ भम
ू ीकडे परत आणून
पु न्हा शारीिरकरीत्या परत दे वाकडे परत आणण्यासाठी दे वाने एज्राचा उपयोग केला. जे व्हा आपण
प्रभूचे कायर् करतो ते व्हा आपण अिवश्वासी लोक आिण आध्याित्मक शक्तींचा िवरोध करण्याची
अपे क्षा करू शकतो, जर आपण स्वतःला वे ळेच्या पु ढे तयार केले तर आपण िवप ीचा सामना
करण्यास अिधक सक्षम आहोत. िवश्वासाने आम्ही आपल्या प्रगतीस अडथळा आणू दे णार
नाही. एज्राचे पु स्तक एक उ म स्मरण करून दे ते की आपल्या जीवनासाठी दे वाच्या योजना
पूणर् करण्यासाठी िनराशा आिण भय ही सवार्त मोठी अडथळे आहे त.
नूतनीकरण
रूपरे षा
1. जरुब्बाबे लच्या अं तगर्त प्रथम परतणे — 1:1-6:22
2. एज्राच्या अं तगर्त दुसरे परतणे — 7:1-10:44
2
. 36:22-23
पारसाचा राजा कोरे श ह्याच्या कारिकदीर्च्या पिहल्या वषीर् ियमर्याच्या तोंडू न परमे श्वराने
िदले ले वचन पूणर् व्हावे याकरीता परमे श्वराने राजा कोरे श्याच्या आत्म्याला प्रेरणा िदली. कोरे शाने
त्याच्या राज्यामध्ये घोषणा केली, त्याने जे सां िगतले व िलिहले होते ते असे आहे . 2 “�������
���� ����� ������, स्वगार्तील परमे श्वर दे वाने पृ थ्वीवरील सवर् राज्ये मला िदली आहे त
आिण यहद
ू ातील यरूशले मात त्याचे मं िदर बां धण्यासाठी त्याने मला िनवडले आहे .
3 जो इस्राएलाचा दे व परमे श्वर त्याच्या सवर् लोकांपैकी जो कोणी तु म्हामध्ये आले ला आहे ,
त्याचा दे व तु म्हासोबत आहे . तु म्ही यहद
ू ातील यरूशले मास वर जाऊन, जो इस्राएलाचा व
यरूशले मेचा दे व, त्या परमे श्वर दे वासाठी मं िदर बां धावे . 4 तसे च राज्यातील इतर भागात जे कोणी
वाचले ले लोक आहे त, त्यांनी त्या भागातून यरूशले मेत दे वाच्या मं िदरासाठी स्वखु शीचे अपर्ण दे ऊन
सोने , चांदी व धन, गु रे ढोरे इत्यादी गोष्टीचा त्यांना पु रवठा करावा.”
1

1:5
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5

ते व्हा यहद
ू ा व बन्यािमनाच्या घराण्यातील प्रमु खांनी, याजक व ले वी आिण प्रत्ये कजण
ज्यांना दे वाने प्रेरणा िदली होती ते उत्साहाने परमे श्वराचे मं दीर बां धण्यासाठी यरूशले मेला
जाण्यास िसद्ध झाले . 6 जे लोक त्यां च्या सभोवती राहत होते , त्यांनी मं िदराच्या कामासाठी सोने
व चांदीच्या वस्तू, धन, जनावरे , मौल्यवान वस्तू व खु शीचे अपर्ण दे ऊन सहाय्य केले . 7 यरूशले म
मधून परमे श्वराच्या मं िदरातील जी पात्रे नबु खद्नेस्सराने काढून आपल्या स्वतःच्या दे व-घरात
ठे वली होती, ती कोरे श राजाने बाहे र काढली. 8 ती पारसाचा राजा कोरे शाने , आपला खिजनदार
िमथ्रदाथ याच्या हाती िदली. त्याने ती शे शबस्सर या यहद
ू ी अिधकार्याला मोजून िदली. 9 त्यांची
सं ख्या याप्रमाणे होती: तीस सोन्याच्या पराती, एक हजार चांदीच्या पराती, एकोणतीस सु र्या,
10 तीस सोन्याच्या वाट ा, चारशे दहा चांदीच्या वाट ा, आिण एक हजार इतर पात्रे, 11 सोन्याची
व चांदीची सवर् िमळू न एकू ण पाच हजार चारशे पात्रे होती. ते व्हा शे शबस्सराने बाबे लमधून
यरूशले मेस गे लेल्या बं दीवासातील कैद्यांसोबत ही सवर् पात्रे आणली.

2
. 7:6-73
राजा नबु खद्नेस्सराने बाबे लास ने लेले यरूशले म आिण यहद
ू ा प्रांतातील बं द कैदी
मु क्त होऊन आपापल्या नगरात परतले . 2 जरुब्बाबे लाबरोबर आले ले ते हे ये शव
ू ा, नहे म्या, सराया,
रएलाया, मदर्खय, िबलशान, िमस्पार, िबग्वई, रहम
व
बाना.
इस्
र
ाएली
लोकां
च
ी यादी ये णे प्रमाणे .
ू
3 परोशाचे वं शज दोन हजार एकशे बाह र. 4 शफाट ाचे वं शज तीनशे बहा र. 5 आरहाचे वं शज
सातशे पं चाह र. 6 ये शव
ू ा व यवाब यां च्या वं शजातील पहथ-मवाबाचे वं शज दोन हजार आठशे
बारा.
7 एलामाचे वं शज एक हजार दोनशे चौपन्न. 8 ज च
ू े वं शज नऊशें पं चेचाळीस. 9 जक्काईचे
वं शज सातशे साठ. 10 बानीचे वं शज सहाशे बे चाळीस.
11 बे बाईचे वं शज सहाशे ते वीस.
12 अजगादाचे वं शज एक हजार दोनशे बावीस.
13 अदोनीकामाचे वं शज सहाशे सहासष्ट. 14 िबग्वईचे वं शज दोन हजार छपन्न.
15 आदीनाचे वं शज चारशे चौपन्न. 16 िहज्कीयाच्या घराण्यातील आटे राचे वं शज अठ ाण्णव.
17 बे साईचे वं शज तीनशे ते वीस. 18 योराचे वं शज एकशे बारा.
19 हाशूमाचे वं शज दोनशे ते वीस. 20 िगबाराचे वं शज पं चाण्णव. 21 बे थलहे मातील लोक एकशे
ते वीस. 22 नटोफातील लोक छपन्न.
23 अनाथोथतील लोक एकशे अठ् ठावीस. 24 अजमावे थातील लोक बे चाळीस 25 िकयार्थ-आरीम,
कफीरा आिण बै रोथ ये थील लोक सातशे त्रेचाळीस. 26 रामा व िगबा मधील लोक सहाशे एकवीस.
27 िमखमासातील लोक एकशे बावीस. 28 बे थेल आिण आय ये थील लोक दोनशे ते वीस.
29 नबोतील लोक बावन्न. 30 मग्वीशाचे लोक एकशे छपन्न. 31 दुसर्या एलामाचे लोक एक हजार
दोनशे चौपन्न. 32 हारीम ये थील लोक तीनशे वीस. 33 लोद, हादीद आिण ओनो ये थील लोक सातशे
पं चवीस.
34 यरीहोतील लोक तीनशे पं चेचाळीस. 35 सनाहाचे लोक तीन हजार सहाशे तीस.
36 याजक ये शव
ू ाच्या घराण्यातील यदयाचे वं शज नऊशें याह र. 37 इम्मे राचे वं शज एक हजार
बावन्न. 38 पशूहराचे वं शज एक हजार दोनशे स े चाळीस. 39 हारीमाचे वं शज एक हजार सतरा.
40 ले वी, होदव्याच्या घराण्यातील ये शव
ू ा व कदमीएल यांचे वं शज चौर्याह र. 41 मं िदरातील
गायक आसाफचे वं शज एकशे अठ् ठावीस. 42 मं िदराच्या द्वारपालांचे वं शज, शल्लूम, आटे र,
तल्मोन, अक्कू वा, हतीता आिण शोबाई यांचे वं शज एकू ण एकशे एकोणचाळीस.
43 मं िदरातील ने मन
ू िदले ली से वा, सीहा, हसूफा, तब्बाबोथ यांचे वं शज. 44 केरोस, सीहा, पादोन.
45 लबाना, हगबा, अकू बा, 46 हागाब, शम्लाई, हानान.
1 बाबे लचा
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47 िगद्दे ल, गहर, राया, 48 रसीन, नकोदा, गज्जाम, 49 उज्जा, पासे ह, बे साई, 50 अस्ना, मऊनीम,

नफसीम.
51 बकबु क हकू फ, हरहुर, 52 बस्लूथ, महीद, हषार्, 53 बाकोर्स, सीसरा, तामह, 54 नसीहा, हतीफा.
55 शलमोनाच्या से वाकांचे वं शज, सोताई, हसोफरत, परुदा, 56 जाला, दाकोर्न, िगद्दे ल, 57 शफाट ा,
ह ील, पोखे रेथ-हस्सबाईम, आमी 58 मं िदरातील चाकर आिण शलमोनच्या से वकांचे ने मन
ू िदले ले
काम करणारे वं शज एकू ण तीनशे ब्याण्णव होते . 59 ते ल-मे लह, ते ल-हषार्, करुब, अद्दान, इम्मे र या
िठकाणां हन
ू काहीजण यरूशले मेला आले होते पण आपण इस्राएलाच्या वं शातले च पूवर्ज आहोत
हे ते िसद्ध करू शकले नाहीत. 60 दलाया, तोबीया आिण नकोदाचे वं शज सहाशे बावन्न. 61 आिण
याजकांचे वं शज: हबया, हक्कोस, बिजर्ल्ल्य (ज्याने बिजर्ल्ल्य िगलादी याच्या मु लींपै की एक मु लगी
पत्नी करून घे तली होती आिण त्यास त्याचे नाव पडले होते .) 62 आपल्या घराण्याची वं शावळ
त्यांनी नोंदपु स्तकात शोधून पािहली पण त्यांना ती सापडली नाही म्हणून त्यांनी त्यांचे याजकपण
अशु द्ध केले . 63 याकरीता अिधपतीने त्यांना सां िगतले की, उरीम व थु म्मीम घातले ला याजक मं जरू
होईपयर्ंत त्यांनी पिवत्र अपर्ण खाऊ नये .
64 सवर् समु दाय एकंदर बे चाळीस हजार तीनशे साठ इतका होता. 65 त्यामध्ये त्यां च्या सात हजार
तीनशे सदतीस दासदासी यांचा आिण मं िदरातील दोनशे गायकांचा यांचा समावे श नाही.
66 त्यांचे घोडे सातशे छ ीस, खे चरे दोनशे पं चेचाळीस. 67 त्यांचे उं ट चारशे पस्तीस. त्यांची
गाढवे सहा हजार सातशे वीस होती. 68 हे सवर्जण यरूशले मेत परमे श्वराच्या मं िदराजवळ आले .
मग अने क घराण्याच्या प्रमु खांनी मं िदराच्या बां धकामासाठी खु शीने भे टी िदल्या. 69 या वास्तूच्या
कामासाठी त्यांनी आपल्या शक्तीप्रमाणे िदले ली दाने ती अशी: सोने एकसष्ट हजार दािरक, चांदी
पाच हजार माने , आिण याजकांचे झगे शं भर.
70 याप्रकारे याजक, ले वी आिण इतर काही लोक, गायक, द्वारपाल आिण ज्यांना मं िदरातील
से वा ने मन
ू िदली होती ते आपापल्या नगरांत रािहले . इस्राएलातील सवर् लोक आपापल्या नगरांत
वस्ती करून रािहले .

3
1 इस्राएली लोक बं िदवासातून परतल्यानं तर आपापल्या नगरात सातवा मिहना सु रु झाल्यावर,
ते सवर्जण एकमनाने यरूशले मेत एकत्र जमले . 2 योसादाकाचा मु लगा ये शव
ू ा आिण त्याचे भाऊ
याजक व शल्तीएलाचा मु लगा जरुब्बाबे ल आिण त्याचे भाऊ यांनी उठू न इस्राएलाच्या दे वाला
होमापर्णे अिपर्ण्यासाठी, दे वाचा मनु ष्य मोशे याच्या िनयमशास्त्रात आज्ञािपल्याप्रमाणे वे दी
बां धली.
3 मग त्यांनी जु ना पाया तसाच ठे वून त्यावर वे दीची स्थापना केली कारण त्यांना दे शातील
लोकांची खूप भीती वाटत होती. ितच्यावर ते परमे श्वरास सकाळ सं ध्याकाळ होमापर्णे अपर्ण
करू लागले . 4 मग त्यांनी मं डपाचा सण शास्त्रात िलिहल्याप्रमाणे पाळला आिण प्रत्ये क
िदवसाची होमापर्णे त्याच्या िवधीप्रमाणे जशी ने मले ली होती तशी रोज अपर्ण केली. 5 त्यानं तर
दररोजचे होमापर्ण, चं दर् दशर्न याप्रकारे परमे श्वराने पिवत्र केले ल्या सवर् ने मले ल्या सणांचे
होमापर्ण त्याबरोबर स्वखु शीने करायचे सवर् अपर्ण केले .
6 अशाप्रकारे , अजून मं िदराचा पाया बां धन
ू झाले ला नसतांनाही सातव्या मिहन्याच्या पिहल्या
िदवसापासून परमे श्वरास होमापर्ण अपर्ण करायला सु रुवात केली. 7 त्यांनी दगडकाम करणार्यांना
आिण सु तारांना चांदी िदली आिण त्यांना पारसाचा राजा कोरे श याच्या परवानगीने गं धसरूची
लाकडे लबानोनातून याफोच्या समु दर् ास आणावी म्हणून सोरी आिण सीदोनाच्या लोकांस अन्न,
पे य व ते लही िदले .
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शल्तीएलाचा मु लगा जरुब्बाबे ल आिण योसादाकाचा मु लगा ये शव
ू ा व त्याचे भाऊ, जे
याजक व ले वी होते त्यांनी व बं दीवासातून परत यरूशले मेस आले होते त्या सवार्न
ं ी दुसर्या वषीर्
दुसर्या मिहन्यात कामाला सु रुवात केली. जे ले वी वीस वषार्चे व त्याहन
ू अिधक वयाचे होते
त्यांना परमे श्वराच्या मं दीराच्या कामाची दे खरे ख करण्यासाठी ने मले होते . 9 ये शव
ू ा आपले मु ले
आिण त्याचे भाऊ, कदमीएल आिण त्याची मु ले, यहद
ू ाचे वं शज हे नादाद आिण त्याचे मु ले व
त्याचे भाऊ जे ले वी त्यां च्यासहीत दे वाच्या मं िदरात कारािगरां वर दे खरे ख करण्यास उभे रािहले .
10 जे व्हा बां धणार्यांनी परमे श्वराच्या मं िदराचा पाया घातला ते व्हा इस्राएलचा राजा दावीद
याच्या आज्ञे पर् माणे याजकांनी आपला याजकीय पोषाख घालून हाती कण घे तले व झांजा वाजवणारे
ले वी, आसाफाची मु ले परमे श्वराच्या स्तवनासाठी आपापल्या जागी उभे रािहले . 11 “�� ������
���! इस्राएलावर त्याची दया सवर्काळ आहे .” ������ ��� ����� ���� ��� ����
������� �����. मं िदराचा पाया घातला गे ला म्हणून त्यांनी परमे श्वराचा जयजयकार केला.
त्यांनी मोठ ाने घोषणा िदल्या.
12 पण यावे ळी वृ द्ध याजक, ले वी आिण विडलां च्या घराण्यां तील मु ख्य मं डळी यां च्यातले
पु ष्कळजण जे व्हा या मं िदराचा पाया त्याच्या डोळ्यासमोर घातला गे ला ते व्हा ते मोठ ाने रडू
लागले , कारण पिहले घर त्यांनी पािहले होते . इतर लोकांचा आनं दाने जयघोष चालू होता. 13 हा
आवाज बर्याच दरू पयर्ंत ऐकू जात होता. एकंदर आवाज एवढा मोठा होता की, त्यातला रडण्याचा
आवाज कोणता व आनं दाचा आवाज कोणता हे ओळखू ये त नव्हते .

4
यहद
ू ा आिण बन्यामीन यांचे काही शत्रू होते . त्यांनी ऐकले की, बं िदवासातून आले ले लोक
इस्राएलाचा दे व परमे श्वर याचे मं िदर बां धत आहे त. 2 ते व्हा ते जरुब्बाबे ल आिण घराण्यांचे
प्रमु ख यां च्याकडे ये ऊन म्हणाले , “�������� ���������� ������� ��� ����.
तु मच्याप्रमाणे च आम्हीही तु मच्या दे वाला शोधतो. आिण अश्शूरचा राजा एसरहद्दोन याने
आम्हास या जागी आणल्यापासून तु मच्या दे वासाठी आम्ही अपर्ण करीत आलो आहोत.”
3 पण जरुब्बाबे ल, ये शव
ू ा आिण त्यां च्या विडलां च्या घराण्याचे प्रमु ख त्यांना म्हणाले ,
“������ ����� �� ��������� ��� �������� ���� ����� ���� �������
�������� ���. पारसाचा राजा कोरे श याची तशी आज्ञा आहे .”
4 त्या दे शाचे लोक यहद
ू ी लोकांचे हात कमजोर करू लागले . ते बां धकामािवषयी यहद
ू ी लोकांस
5
भीती घालू लागले .
पारसाच्या कोरे श राजाची सवर् कारकीदर् सं पन
ू दारयावे श राजा स े वर
ये ईपयर्ंत त्यांची योजना उधळू न लावण्यासाठी ते वकीलाला लाचही दे त. 6 नं तर अहश्वे रोशाच्या
राज्याच्या सु रवातीलाच त्यांनी यहद
ू ा व यरूशले म यातल्या राहणार्यां िवरूद्ध आरोप पत्र िलहन
ू
पाठवले .
7 अतर्हशश्ताच्या िदवसात िबश्लाम, िमथ्रदाथ, ताबे ल व त्यांचे साथीदार यांनी पारसाच्या
राजाला पत्र िलिहले . हे पत्र अरामी िलपीत िलहीले असून व अरामी भाषांतरीत केले
होते . 8 यानं तर मु ख्य से नापती रहम
ू आिण ले खक िशमशय यांनी यरूशले म ये थील लोकां िवरूद्ध
अतर्हशश्त राजाला िलहीले .
9 मु ख्य अिधकारी रहम
ू , ले खक िशमशय आिण त्यांचे बाकीचे सहभागी िदनाई लोक, टपर्ली,
अफशीर्, अखर्वी, बाबे ली, सु सा ये थील एलामी, यांनी एक पत्र िलिहले ; 10 आिण, जे त्यांना जाऊन
िमळाले ज्यांना आसनपर या थोर आिण बलाढ राजाने शोमरोनात आिण नदीच्या प्रदे शात आणून
वसवले ले होते .
11 जे पत्र त्यांनी राजा अतर्हशश्त यास पाठवले त्याची प्रत हीच आहे : “�������
�������� ������� ����� ����� ����: 12 राजा अतर्हशश्त यास, आम्ही तु म्हास
1
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कळवू इिच्छतो की, तु म्ही पाठवून िदले ले यहद
ू ी कैदी ये थे यरूशले मेस आले आहे त. ते बं डखोर
नगर बां धत आहे . त्यांनी िभं तीचे काम पूणर् केले आहे आिण पायाची दुरुस्ती केली आहे .
13 आता राजाला हे समजावे की, जर हे नगर बां धले आिण हे िभं तीचे काम पूणर् झाले की, ते लोक
तु म्हास खं डणी व कर दे णार नाहीत, परं तु त्यामु ळे राजाची हानी होईल.
14 खिचत आम्ही राजाचे मीठ खातो. कारण राजाचा कोणताही अपमान झाले ला पाहणे आम्हास
योग्य वाटत नाही. म्हणून आम्ही तु ला कळवीत आहोत. 15 तु झ्या िपत्याच्या नोंद-पु स्तकात
शोधून पाहा आिण त्यावरुन हे नगर बं डखोर आहे राजांना व प्रांताला उपद्रव करणारे आहे आिण
पु रातन काळापासून यामध्ये लोक बं ड करीत असत. या कारणासाठी त्या नगराचा नाश करण्यात
आला होता. 16 आम्ही राजाला कळवतो की, हे नगर आिण त्यासभोवतालची िभं त बां धन
ू पूणर्
झाली की नदीच्या पलीकडे तु मचे काहीच राहणार नाही.”
17 यावर राजाने पु ढील उ र पाठवले रहम
ू , िशमशय आिण त्याचे शोमरोनातले साथीदार व
नदीच्या पलीकडे राहणारे बाकीचे लोक, “����� ����� ���. 18 तु म्ही पाठवले ल्या पत्राचा
अनु वाद करून मला वाचून दाखवण्यात आले . 19 याकरीता मी चौकशी करण्याचा आदे श िदला
आिण ते व्हा असा शोध लागला की, मागील िदवसात राजाच्या िवरूद्ध बं ड करीत आिण त्यामध्ये
बं ड व िफतु री केल्याचे प्रकार ते थे सतत घडत आले आहे त.
20 यरूशले मेवर पराक् रमी राजांनी राज्य केले आिण नदीपलीकडच्या सवर् दे शावर अिधकार
करीत होते . त्या राजांना लोक कर व खं डणी दे त असत. 21 आता तु म्ही त्या लोकांस काम
थांबवण्याचा हुकू म िदला पािहजे . मी आज्ञा दे ईपयर्ंत या नगराचे बां धकाम होऊ नये . 22 तर
हे करण्याची हयगय करू नका म्हणून काळजीपूवर्क राहा. राजाचे नु कसान होईपयर्ंत हानी का
वाढू द्यावी?” 23 मग राजा अतर्हशश्तने पाठवले ले फमार्न रहम
ू , िशमशय आिण त्यां च्याबरोबरचे
लोक यांना वाचून दाखवण्यात आली. त्यांचे साथीदार ताबडतोब यरूशले ममधील यहद्य
ू ाकडे गे ले
आिण त्यांनी सक्तीने बां धकाम थांबवले . 24 त्यामु ळे यरूशले ममधील मं िदराचे काम स्थिगत झाले .
पारसाचा राजा दारयावे श याच्या कारिकदीर्च्या दुसर्या वषार्पयर्ंत ते तसे च रािहले .

5
. 1:1; . 1:1
त्यावे ळी हाग्गय आिण इद्दोचा मु लगा जखर्या हे सं देष्टे दे वाच्या नावाने यहद
ू ा व
यरूशले ममधील यहद्य
ू ांना भिवष्य सां गत असत. 2 ते व्हा शल्तीएलचा मु लगा जरुब्बाबे ल आिण
योसादाकाचा मु लगा ये शव
ू ा यांनी यरूशले ममधील मं िदराच्या कामाला सु रुवात केली, दे वाच्या
सवर् सं देष्ट ांनी त्यांना उ े जन िदले .
3 त्यावे ळी ततनइ हा नदीच्या पलीकडील प्रां ताचा अिधकारी होता. तो शथर-बोजनइ
आिण त्यांचे सोबती जरुब्बाबे ल, ये शव
ू ा आिण इतर जे बां धकाम करत होते त्यां च्याकडे गे ले.
त्यांना त्यां च्याकडे ये ऊन म्हणाले , “������� �� ����� � ���� ������ ��������
������� ���� ����?” 4 ते असे ही म्हणाले , “�� ������� �������� ����������
���� ��� ����?” 5 तरीही यहद
ू ी ने त्यां वर दे वाची कृपादृष्टी होती. त्यामु ळे राजा
दारयावे शाला ही खबर ले खी कळवून त्याचे उ र ये ईपयर्ंत त्यांना मं िदराचे काम थांबवता आले
नाही आिण बां धकाम चालूच रािहले . 6 नदीच्या अलीकडील अिधकारी ततनइ, शथर-बोजनइ
आिण त्यांचे साथीदार मान्यवर लोक यांनी राजा दारयावे शला जे पत्र पाठवले त्याची ही प्रत
आहे . 7 त्यांनी अहवाल पाठवला, त्यामध्ये िलिहले होते , राजा दारयावे श “���� ���� ���
8 हे राजा, आम्ही यहद
ू ा प्रांतात महान परमे श्वराच्या मं िदराकडे गे लो. यहद
ू ातील लोक मोठे
दगड वापरुन हे मं िदर नव्याने बां िधत आहे त. िभं तीत लांबरुं द लाकडे घालत आहे त. यहद
ू ी लोक
हे काम मोठया झपाट ाने आिण मे हनत घे ऊन करत आहे त. ते झटू न काम करीत असल्यामु ळे
1
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लवकरच बां धकाम पु रे होईल. या कामाच्या सं दभार्त आम्ही ते थील वडीलधार्यांकडे चौकशी
केली. त्यांना िवचारले , ‘������� �� �������� ������� ������ ���� �������
����?’ 10 आम्ही त्यांची नावे ही िवचारुन घे तली. त्यांचे पु ढारीपण करणार्यांची नावे तु म्हास
कळावीत म्हणून आम्ही त्यांची नावे िवचारली.
11 त्यांनी उ र िदले , ‘����� ���� ��� ���������� ������ ���� ����. फार
पूवीर् इस्राएलाच्या एका थोर राजाने बां धन
ू पूणर् केले ल्या मं िदराचे च आम्ही पु न्हा बां धकाम करत
आहोत.”
12 आमच्या पूवर्जां च्या वागणु कीने स्वगार्तील दे वाला िचडवून सं तप्त केले . ते व्हा त्याने त्यांना
बाबे लचा राजा नबु खद्नेस्सर खास्दी याच्या हाती िदले आिण त्याने मं िदराचा िवध्वं स केला आिण
लोकांस कैद करून बाबे लला ने ले. 13 कोरे श बाबे लचा राजा झाल्यावर पिहल्या वषार्तच त्याने
मं िदराची पु न्हा उभारणी करण्याचा िवशे ष हुकू मनामा काढला.
14 तसे च, दे वाच्या मं िदरातून जी सोन्यारुप्याची पात्रे होती ती नबु खद्नेस्सराने यरूशले मतल्या
मं िदरातून काढून बाबे लच्या दे वळात ठे वली होती. राजा कोरे शने ती शे शबस्सरच्या स्वाधीन केली.
त्यास कोरे श राजाने अिधकारी म्हणून ने मले होते . 15 तो त्यांना म्हणाला, “�� ������ �� ���
����������� ������� ���. दे वाचे मं िदर त्याच्या िठकाणावर पु न्हा बां ध.”
16 ते व्हा शे शबस्सरने यरूशले मात ये ऊन मं िदराचा पाया घातला आिण ते व्हापासून
आजतागायत ते काम चालले ले आहे पण अजून पूणर् झाले ले नाही.
17 ते व्हा आता जर राजाला चां गले वाटले तर यरूशले मात मं िदर पु न्हा बां धण्याची राजा कोरे शाने
खरोखरच आज्ञा िदली आहे का ते बाबे लाच्या राजभांडारात चौकशी करावी. मग राजाचा याबाबतीत
काय िनणर्य आहे ते आम्हास कळवावे .

1

6

ते व्हा राजा दारयावे शाने बाबे लच्या ऐितहािसक कागदपत्रांचा शोध घे ण्याचा आदे श िदला.
2 मे दी प्रां तातील अखमथा राजवाड ात एक गु ं डाळी सापडली. ितच्यावर िलिहले होते .
3 “����� �������� ������������� ������� ����� �����������
���������� ������ ������ ��� ���� ���� ��, जे थे यज्ञ अपर्ण करीत त्यािठकाणी
दे वाचे मं िदर बां धावे . ‘�������� ���� ������ ������. त्याच्या िभं तीची उं ची साठ
हात आिण रुं दी साठ हात असावी. 4 मोठ ा दगडांचे तीन थर आिण मोठ ा लाकडाचा एक थर
असावा. त्याचा खचर् राजाच्या घरातून केला जावा. 5 दे वाच्या घरातील सोन्यारुप्याची पात्रे जी
नबु खद्नेस्सराने यरूशले मेच्या मं िदरातून काढून बाबे लला आणली आहे त ती परत करावी. ती तू
यरूशले मास पाठवावी आिण दे वाच्या घरात जमा करावी.’ 6 आता नदीपलीकडील ततनइ, शथरबोजनइ आिण तु मचे साथीदार अिधकारी जे नदीपलीकडे आहा ते तु म्ही ते थन
ू दरू व्हा. 7 दे वाच्या
घराचे काम चालू द्या. यहद
ू ी अिधकारी आिण यहद
ू ी वडीलांनी हे दे वाचे मं िदर त्याच्या जागी
पु न्हा बां धावे . 8 आता माझा आदे श असा आहे . दे वाचे मं िदर बां धण्यासाठी यहद
ू ी वडीलजनांसाठी
पूणर् खचर् राजाच्या िनधीतून नदीच्या पलीकडील ये णार्या खं डणीतून त्या मनु ष्यांना दे ण्यासाठी
वापरावा. यासाठी की, त्यांनी त्यांचे काम थांबवू नये . 9 स्वगार्तील दे वाच्या होमापर्णासाठी त्या
लोकांस जे काही लागे ल ते बै ल, में ढे , कोकरे आिण यरूशले मेमधील याजकांना मागतील िततके
गह,ू मीठ, द्राक्षरस ते ल या वस्तू त्यांना रोजच्या रोज न चु कता द्या. 10 हे करा यासाठी की, त्यांनी
स्वगार्तील दे वाला अपर्ण आणावे आिण राजासाठी, माझ्यासाठी व माझ्या मु लासाठी दे वाकडे
प्राथर्ना करावी.
11 मी तु म्हास आज्ञा करतो की, जो कोणी माझ्या आज्ञे चे उल्लं घन करील त्याच्या घराचे
लाकू ड काढून त्याच्यावर त्यास टां गावे . त्या अपराधामु ळे त्याचे घर कचर्याचा िढग करावा.
12 यरूशले मेतील दे वाच्या या मं िदराचा नाश करण्यास िकंवा उल्लं घन करणारा जो कोणी राजा
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असो िकंवा लोक आपले हात लावतील त्यांचा नाश जो दे व ते थे राहतो तो करील. मी दारयावे श
हा हुकू म करीत आहे . तो पूणर्पणे पाळावा.”
13 नदीच्या पलीकडील अिधकारी ततनइ, शथर-बोजनइ आिण त्यांचे सोबती यांनी राजा
दारयावे शाच्या आदे शाच्या प्रत्ये क गोष्टीचे पालन केले . 14 यहद्य
ू ांचे वडील बां धणीचे काम
करीत रािहले . हाग्गय हा सं देष्टा आिण इद्दोचा मु लगा जखर्या यांनी प्रोत्साहन िदल्यामु ळे
त्यामध्ये त्यांना यश आले . इस्राएलाच्या दे वाच्या आज्ञे पर् माणे आिण पारसाचे राजे कोरे श,
दारयावे श व अतर्हशश्त यां च्या आदे शानु सार यांनी मं िदर बां धन
ू पूणर् केले . 15 हे मं िदर राजा
दारयावे शाच्या कारिकदीर्च्या सहाव्या वषीर् अदार मिहन्याच्या तृ तीये ला पूणर् झाले . 16 इस्राएल
लोकांनी, याजक, ले वी, बं िदवासातून आले ले यांनी दे वाच्या मं िदराची प्रितष्ठापना आनं दाने
केली. 17 प्रितष्ठापने च्या वे ळी त्यांनी शं भर बै ल, दोनशे में ढे , चारशे कोकरे होमात अपर्ण केले .
तसे च इस्राएलाच्या पापापर्णासाठी बारा बकरे ही अपर्ण केले . इस्राएलाच्या बारा घराण्यासाठी
प्रत्ये की एक असे ते होते . 18 यरूशले ममधील या मं िदराच्या से वेसाठी त्यांनी मोशे च्या
पु स्तकात िलिहल्याप्रमाणे , याजकांची आिण ले व्याची त्यां च्या-त्यां च्या वगार्नुसार योजना केली.
19 बं िदवासातून परत आले ल्या लोकांनी पिहल्या मिहन्याच्या चौदाव्या िदवशी वल्हांडण सण
पाळला. 20 वल्हांडण सण साजरा करण्यासाठी याजक आिण ले वी यानी एकिच ाने स्वत:ला शु द्ध
केले . कैदे तन
ू आले ल्या सवर् लोकांसाठी व आपल्यासाठी त्यांनी वल्हांडणाचा कोकरा बली िदला.
21 बं िदवासातून परतून आले ल्या समस्त इस्राएल लोकांनी वल्हांडणाचे भोजन केले .
इस्राएलाचा दे व परमे श्वर याला शोधायला जे दे शातील लोकां च्या अशु द्धते पासून दरू होऊन
त्यां च्याकडे आले होते त्यांनी ते खाल्ले . 22 * बे खमीर भाकरीचा सण त्यांनी उत्साहाने सात िदवस
साजरा केला. कारण दे वाच्या, इस्राएलाच्या दे वाच्या मं िदराच्या कामात त्यांचे हात मजबूत
करायला परमे श्वराने अश्शूरच्या राजाचे मन त्यां च्याकडे िफरवून त्यांना आनं दीत केले .

7
1

यानं तर, पारसाचा राजा अतर्हशश्त याच्या कारकीदीर्त, एज्रा, जो सरायाचा मु लगा,
अजर्याचा मु लगा, िहल्कीयाचा मु लगा, 2 जो शल्लूमचा मु लगा, जो सादोकाचा मु लगा, जो
अहीटू बचा मु लगा, 3 जो अमर्याचा मु लगा, जो अजर्याचा मु लगा आिण जो मरायोथचा मु लगा,
4 जो जरह्याचा मु लगा, जो उज्जीचा मु लगा, आिण जो बु क्कीचा मु लगा 5 जो अबीशूवाचा मु लगा,
जो िफनहासचा मु लगा आिण जो एलाजाराचा मु लगा, जो प्रमु ख याजक अहरोन याचा मु लगा.
6 हाच एज्रा बाबे लाहन
ू गे ला. परमे श्वर इस्राएलचा दे व याने जे मोशे चे िनयमशास्त्र िदले होते
त्यामध्ये एज्रा िनपु ण िनयमशास्त्र िशक्षक होता. परमे श्वर दे वाचा हात त्याच्यावर असल्यामु ळे
त्याने जे काही मािगतले ते सवर् राजाने त्यास िदले . 7 राजा अतर्हशश्त याच्या कारिकदीर्च्या
सातव्या वषीर्, काही इस्राएली लोक आिण याजक, ले वी, गायक, व्दारपाल व ज्यांना मं िदराच्या
से वेसाठी ने मले होते , ते सुध्दा वर यरूशले मेला गे ले.
8 राज्याच्या कारिकदीर्च्या सातव्या वषार्च्या पाचव्या मिहन्यात एज्रा यरूशले मेत आला.
9 पिहल्या मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी त्याने बाबे ल सोडले . दे वाचा चां गला हात त्याच्याबरोबर
असल्यामु ळे, तो पाचव्या मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी यरूशले मेला पोहोंचला. 10 एज्राने
परमे श्वराच्या िनयमशास्त्राचे मन:पूवर्क अध्ययन करून त्याचे पालन करण्यास, व इस्राएलांस
त्यातील िनयम व िवधी िशकिवण्यात आपले मन लावले .
11 राजा अतर्हशश्ताने , एज्रा, जो याजक व जो परमे श्वर दे वाने इस्राएलांस िदले ल्या
िनयमशास्त्राचा िशक्षक होता, त्यास िदले ला हा आदे श होय; 12 “���������� ������
*
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पारसी लोकांनी िमळवले होते .
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�������������� ������ � ���� ����� ���, राजांचा राजा अतर्हशश्त याजकडू न,
13 मी असा आदे श दे त आहे की, माझ्या राज्यातील इस्राएल लोक आिण त्यांचे याजक व ले वी,
यां च्यापै की ज्या कोणाला तु झ्याबरोबर यरूशले मेला जाण्याची इच्छा असे ल, त्याने जावे .
14 तु जजवळ जे दे वाचे िनयमशास्त्र आहे त्याप्रमाणे यहद
ू ा आिण यरूशले म यािवषयी तपास
करावा म्हणून राजा व त्याचे सात सल्लागार तु ला पाठवत आहोत. 15 इस्राएलचा दे व ज्याचे घर
यरूशले ममध्ये आहे . ज्याला तू सोने चांदी स्वखु शीने अपर्ण केले आहे . ते तू न्यावे स. 16 जे लोक
तसे च याजक आपल्या दे वाचे घर जे यरूशले मेत आहे त्यासाठी स्वखु शीने अपर्ण करीत असतील
त्यां च्या स्वखु शीच्या अपर्णाबरोबर जे सोने चांदी सवर् बाबे ल प्रांतात तु ला िमळे ल ते सवर्ही न्यावे .
17 या पै शातून तू बै ल, में ढे , कोकरे घे . तसे च त्या सोबतची अन्नापर्णे आिण पे यापर्णेही िवकत
घे . मग ती यरूशले मेमधील तु मच्या दे वाच्या मं िदरातील वे दीवर अपर्ण कर. 18 यातून उरले ल्या
त्या सोन्यारुप्याचा वापर तू आिण तु झे भाऊबं द यांना योग्य वाटे ल त्याप्रमाणे आपल्या दे वाला
आवडे ल तसा करा. 19 तु मच्या दे वाच्या मं िदरातील उपासने साठी जी पात्रे िदली आहे त, ती तू
यरूशले मेस त्यापु ढे सोपवून दे . 20 दे वाच्या मं िदरासाठी आणखी कश्याची गरज असे ल जे तु ला
द्यावे लागे ल तर ते तू माझ्या खिजन्यातून त्याचा खचर् कर.
21 आता, मी, राजा अतर्हशश्त, असा आदे श काढतो की नदीपलीकडच्या सवर् खिजनदारांनी जे
काही एज्रा तु म्हाजवळ मागे ल ते पूणर् द्यावे , 22 एज्राला द्यायच्या गोष्टी पु ढीलप्रमाणे : चांदी
शं भर िकक्कारपयर्ंत*, गहू शं भर कोरपयर्ंत, द्राक्षरस शं भर बथपयर्ंत, ते ल शं भर बथपयर्ंत, अमयार्द
मीठ द्यावे . 23 स्वगीर्य दे वाचा हा आदे श आहे , हे सवर् स्वगार्तील दे वाच्या घरासाठी भक्तीने करावे .
दे वाचा माझ्यावर व माझ्या मु लां च्या राज्यावर कोप का होऊ द्यावा?
24 आम्ही तु म्हास कळवतो की, मं िदरातील सवर् याजक, ले वी, गायक, द्वारपाल, मं िदरातील
ने मले ले से वेकरी आिण दे वाच्या मं िदरातील से वक यां च्याकडू न कोणताही कर, खं डणी, जकात घे ऊ
नये .
25 एज्रा दे वाने जे ज्ञान तु ला िदले त्याच्यायोगे तू शास्ते व धािमर्क आिण न्यायाधीश यांची
ने मणूक कर. तु झ्या दे वाचे िनयम जाणणार्या नदीच्या पलीकडील लोकांचे ते न्यायाधीश होतील.
आिण ज्यांना दे वाचे िनयम माहीत नाहीत अशांना ते िशकवतील. 26 जो कोणी तु मच्या दे वाच्या
आज्ञा िकंवा राजाचे आदे श पाळणार नाही त्यास शासन झाले पािहजे . त्यास मृ त्यु दं ड, हद्दपार,
मालम े ची जप्ती, कैद करायचे ते त्याने केले ल्या गु न्ह्याच्या स्वरुपावर अवलं बन
ू राहील.”
27 परमे श्वर आमच्या पूवर्जांचा दे व धन्यवािदत असो. यरूशले मेमधील जे दे वाचे मं िदर ते शोिभवं त
करावे अशी इच्छा दे वाने च राजाच्या मनात घातली. 28 आिण राजा, त्याचे सल्लागार आिण सवर्
पराक् रमी अिधकारी यांची माझ्यावर कृपादृष्टी होईल असे केले आहे आिण परमे श्वर माझा दे व
याचा हात माझ्यावर होता. मी इस्राएलातील पु ढारी माझ्याबरोबर जाण्यासाठी जमवले .

8

1 आिण

बाबे लहन
ू माझ्याबरोबर अतर्हशश्त राजाच्या कारकीदीर्त पूवर्जां च्या घराण्याचे प्रमु ख
त्यांची नावे ही आहे त. 2 िफनहासाच्या वं शातला गषोर्म, इथामारच्या वं शातला दानीएल,
दावीदाच्या वं शातला हट् टूश, 3 शखन्याच्या वं शातील परोशाच्या वं शातला जखर्या, आिण
त्याच्याबरोबर पु रुषातले एकशे पन्नास.
4 पहथ-मवाबाच्या वं शातला जरह्या याचा मु लगा एल्यहोवे नय आिण त्याच्याबरोबरचे दोनशे
पु रुष, 5 शखन्याच्या वं शतला यहजोएलचा मु लगा आिण त्याच्याबरोबर तीनशे पु रुष, 6 आदीनच्या
वं शतला योनाथानाचा मु लगा एबद आिण त्याच्याबरोबचे पन्नास पु रुष, 7 एलामाच्या वं शातला
अथल्याचा मु लगा यशाया आिण त्याच्याबरोबरचे स र पु रुष.
*
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शफाट ाच्या वं शातला मीखाएलचा मु लगा जबद्या आिण त्याच्याबरोबरचे ऐंशी पु रुष,
यवाबाच्या वं शातील यहीएलचा मु लगा ओबद्या आिण त्याच्याबरोबर दोनशे अठरा पु रुष,
10 बानीच्या वं शातला योिसफ्याचा मु लगा शलोिमथ आिण त्याच्याबरोबरचे एकशे साठ पु रुष,
11 बे बाईच्या वं शातील बे बाईचा मु लगा जखर्या आिण त्याच्याबरोबरचे अठ् ठावीस पु रुष.
12 अजगादच्या वं शातला हक्काटानाचा मु लगा योहानान आिण त्याच्याबरोबरचे एकशे दहा
पु रुष, 13 अदोनीकामच्या वं शातले शे वटचे म्हणजे अलीफले ट, ये ऊएल, शमाया आिण
त्यां च्याबरोबरचे साठ पु रुष, 14 आिण िबग्वईच्या वं शातले उथई, जब्बूद त्यां च्याबरोबरचे स र
पु रुष.
15 मी त्यांना अहवाकडे वाहणार्या कालव्याजवळ जमवले . त्यािठकाणी आमचा तीन िदवस
मु क्काम होता. ते थे मी लोकांची व याजकांची तपासणी केली पण ते थे ले वीचे कोणीही वं शज सापडले
नाहीत. 16 ते व्हा, अिलये जर, अरीएल, शमाया, एलनाथान, यारीब, एलनाथान, नाथान, जखर्या,
आिण मशु ल्लाम या प्रमु खांना आिण योयारीब व एलनाथान या िशक्षकांना मी िनरोप पाठवून
बोलवून आणले .
17 कािसफ्याचा मु ख्य इद्दो याच्याकडे मी त्यांना पाठवले . त्यास आिण त्याच्या नातलगांना काय
सां गायचे हे मी त्यांना सां िगतले . जे मं िदरात से वाचाकरी करणारे कािसफ्यात राहत होते त्यांनी
दे वाच्या घरात से वाचाकरी करण्यासाठी आमच्याकडे माणसे पाठवावीत.
18 दे वाचा आमच्यावर चां गला हाथ असल्यामु ळे इद्दोच्या नातलगांनी आमच्याकडे इस्राएलाचा
मु लगा ले वी याचा मु लगा महली याच्या वं शातला एक शहाणा मनु ष्य आणला, आिण शे रेब्याचे
पु त्र आिण त्याचे भाऊ असे एकंदर अठराजण आले . 19 मरारी वं शातील हशब्या आिण यशाया
आिण त्यांचे भाऊ व त्यांचे मु ले असे एकंदर वीस जण आणले . 20 िशवाय त्यांनी मं िदरातल्या
से वा चाकरीसाठी दोनशे वीस जणांना पाठवले . या लोकां च्या पूवर्जांना दावीदाने आिण प्रमु ख
अिधकार्यांनी ले वीचे मदतनीस म्हणून िनवडले होते . त्या सवार्च
ं ी नावे यादीत िलिहले ली होती.
21 ितथे अहवा कालव्याजवळ मी सवार्न
ं ी उपवास करावा अशी घोषणा केली. दे वापु ढे नम्र
व्हावे आिण आमची मु लेबाळे , साधनसं प ी यां च्यासह आमचा पु ढचा प्रवास सु खरुप व्हावा.
22 प्रवासातल्या सु रिक्षतते साठी राजाकडे सै िनक आिण घोडे स्वार मागायचा मला सं कोच वाटला.
कारण आम्ही राजा अतर्हशश्तला म्हणालो होतो, “�� ������ ������� ����� ������
��� ������� ����. पण दे वाकडे पाठ िफरवली तर दे वाचा कोप होतो.” 23 म्हणून आम्ही
उपवास आिण दे वाची प्राथर्ना केली. दे वाने आमचा धावा ऐकला. 24 ते व्हा मी याजकांमध्ये जे
प्रमु ख होते अशा बारा जणांची िनवड केली. मी शे रेब्या, हशब्या आिण त्यांचे आणखी दहा भाऊ
यांची िनवड केली. 25 मं िदरासाठी दे ण्यात आले ले सोने , चांदी आिण इतर वस्तू दे वाच्या घरासाठी
जे अपर्ण राजा अतर्हशश्त, त्याचे मं तर् ी, प्रमु ख अिधकारी, आिण इस्राएल लोकांनी स्वखु शीने
अिपर्ले होते ते तोलून िदले .
26 मी त्यां च्याकडे सहाशे िकक्कार चांदी*, शं भर िकक्कार† चांदीची तबके, शं भर िकक्कार ‡सोने .
27 िशवाय एक हजार दािरकांचे सोन्याच्या वीस वाट ा व चां गली चकचकीत िपतळे ची सोन्याएवढी
मोलवान दोन पात्रे ही तोलून िदली.
28 मग मी त्यांना म्हणालो, “������ ���� �� ����� ����� �������� ��������
�������� ������ ����. लोकांनी हे सोने व चांदी आपल्या पूवर्जांचा दे व परमे श्वर
याच्यासाठी स्वखु शीचे अपर्ण आहे . 29 या गोष्टी यरूशले ममधील परमे श्वराच्या मं िदराच्या
प्रमु खां च्या हवाली करे पयर्ंत त्यांची जबाबदारी तु मच्यावरच आहे . तु म्ही या वस्तू मु ख्य ले वी
आिण इस्राएलाच्या विडलां च्या घराण्यां च्या हाती सोपवा. त्यांचे वजन करून त्या गोष्टी
यरूशले मेमधील मं िदराच्या खोल्यांमध्ये ठे वतील.” 30 यावर, एज्राने वजन करून िदले ल्या खास
भे टवस्तू आिण सोने व चांदी याजकांनी व ले वींनी ताब्यात घे तल्या. यरूशले मेमधील दे वाच्या
9
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घरात त्यांना घे ऊन जाण्यास सां गण्यात आले .
पिहल्या मिहन्याच्या बाराव्या िदवशी आम्ही
अहवा कालव्यापासून यरूशले मेला जायला िनघालो. दे वाची आमच्यावर कृपा असल्यामु ळे त्याने
वै री आिण वाटमारे यां च्यापासून आमचे सं रक्षण केले . 32 आम्ही यरूशले मेला पोहचलो. ते थे तीन
िदवस िवश्रांती घे तली.
33 चौथ्या िदवशी दे वाच्या मं िदरात ते सोने , चांदी व इतर वस्तू वजन करून उरीया याजकाचा
मु लगा मरे मोथ यां च्याकडे दे ण्यात आल्या. ते व्हा िफनहासचा मु लगा एलाजार तसे च ये शव
ू ाचा
मु लगा योजाबाद आिण िबन्नु ईचा मु लगा नोअद्या हे ले वी, एवढे जण मरे मोथ बरोबर होते .
34 आम्ही प्रत्ये क गोष्टीची मोजणी, वजन केले आिण एकंदर वजनाची नोंद केली.
35 त्यानं तर बं िदवासातून परत आले ल्या यहद्य
ू ांनी इस्राएलाच्या दे वाला होमापर्णे वािहली.
सवर् इस्राएलाकरीता बारा बै ल, शहाण्णव में ढे , सत्याह र नर कोकरे , पापापर्णासाठी बारा बोकड
एवढे सगळे त्यांनी परमे श्वरास होमापर्ण केले . 36 मग या लोकांनी राजाने िदले ला आदे श
राजाच्या अिधकार्यांना तसे च नदीच्या अलीकडे भागावरच्या अिधकार्यांना िदले . ते व्हा या सवर्
अिधकार्यांनी इस्राएल लोकांस आिण दे वाच्या घराला सहाय्य केले .
31
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1 या सवर् गोष्टी झाल्यावर अिधकारी माझ्याकडे ये ऊन म्हणाले , “������� ���, याजक
आिण ले वी हे इतर दे शाच्या लोकांपासून वे गळे राहत नसून व ते कनानी, िह ी, पिरज्जी, यबूसी,
अम्मोनी, मवाबी, िमसरी आिण अमोरी यां च्याप्रमाणे च घृ णास्पद कृत्ये करतात. 2 कारण त्यांनी
आपणाला व आपल्या मु लांना त्यां च्या काही िस्त्रया करून घे तल्या आहे त आिण पिवत्र लोक
इतर दे शाच्या लोकांबरोबर िमसळू न गे ले आहे त. आिण अिधकारी व ने ते हे च प्रथम यामध्ये
अप्रामािणक आहे त.”
3 जे व्हा हे मी ऐकले , मी माझा अं गरखा आिण वस्त्रे फाडली. डोक्यावरचे आिण दाढीचे केस
उपटले . नं तर मी शरमे ने खाली बसलो. 4 ते व्हा या अिवश्वासूपणािवषयी ऐकू न जे सवर् इस्राएली
लोक दे वाच्या वचनाने थरथर कापत होते ते माझ्याभोवती जमले आिण सं ध्याकाळची अपर्णांची
वे ळ होईपयर्ंत मी ितथे शरमे ने खाली बसून रािहलो.
5 सं ध्याकाळची अपर्णांची वे ळ झाली ते व्हा मी अं गावरची वस्त्रे आिण अं गरखा फाटले ला अशा
अपमानीत िस्थतीत मी गु डघे टे कू न व माझा दे व परमे श्वर याच्यापु ढे हात पसरुन बसलो. 6 मी
म्हणालो, “�� ����, तु झ्याकडे पाहण्याची मला लाज वाटत आहे ; मला लाज वाटते कारण
आमच्या पापांची सं ख्या आमच्या मस्तकावरून गे ली आहे ; आमचे अपराध वाढून स्वगार्पयर्ंत
पोहचले आहे त.
7 आमच्या वाडविडलां च्या वे ळेपासून आतापयर्ंत आम्ही महान पापांचे दोषी आहोत. आमच्या
अपराधांमुळे आमचे राजे आिण याजक यांना या जिगक राजाच्या हाती तलवार व बं दीवास,
लु टालु ट आिण मु खलज्जे ला, आज आम्ही जसे आहोत तसे िदले त. 8 आमच्या दे वाने आमचे
डोळे प्रकाशीत केले आहे त. आमच्या दास्यपणात आम्हास िदलासा िदलास. परमे श्वर आमचा
दे व याने आम्हावर कृपा केली आहे . तू आमच्यापै की काहीजणांना वाचवून अवशे ष ठे वले आहे .
आिण त्याच्या पिवत्रस्थानात आमच्या पायांना खु ं टीचा आधार िदला आहे . 9 आम्ही गु लामच
आहोत. तरी आमचा दे व आम्हास िवसरला नाही. पण त्याने आमच्यावर कराराप्रमाणे िवश्वास
योग्यता दाखवली. आमच्या दे वाचे उद्ध्वस्त झाले ले मं िदर पु न्हा बां धण्यास त्यांना नवीन शक्ती
िदली यासाठी पारसाच्या राजाची आमच्यावर कृपा होईल असे केले स. यहद
ू ा आिण यरूशले मेच्या
सं रक्षणासाठी िभं त बां धावी म्हणून तू साह्यकारी झालास. 10 परं तु आमच्या दे वा, आता यानं तर
आम्ही काय बोलावे ? कारण आम्ही तु झ्या आज्ञा िवसरून गे लो आहोत. 11 त्या आज्ञा, तु झे से वक
जे सं देष्टे यां च्यामाफर् त तू आम्हास िदल्यास. जे व्हा तू म्हणालास, तु म्ही ज्या दे शात प्रवे श करून
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ताब्यात घे ण्यास जात आहात तो अशु द्ध दे श आहे . तो त्या दे शाच्या लोकां च्या अमं गळ कृत्यांनी
अशु द्ध झाला आहे . त्यांनी तो दे श या टोकापासून त्या टोकापयर्ंत आपल्या अशु द्धते ने भरून टाकला
आहे . 12 त्यामु ळे आता तु मच्या मु ली त्यां च्या मु लांना दे ऊ नका. त्यां च्या मु ली तु मच्या मु लांना
करू नका आिण कधी त्यांची शांती आिण सु िस्थती िमळवण्याचा प्रयत्न करू नका यासाठी की,
तु म्ही बलशाली होऊन त्या दे शाचे उ म फळ खावे , अशा रीतीने आपल्या मु लांबाळासाठी तो
प्रदे श सवर्काळासाठी ताब्यात घ्यावा.
13 आमच्या वाईट कृत्यामु ळे आिण महान दोषामु ळे हे सवर् आम्हावर आल्यानं तर, हे आमच्या
दे वा आमच्या अपराधां च्या मानाने तू आम्हास केले ले शासन कमीच आहे आिण तू आम्हास वाचवून
अवशे ष ठे वले . 14 आम्ही पु न्हा तु झ्या आज्ञा मोडू न अमं गळ लोकां शी सोयरीक करावी काय?
काहीही िशल्लक राहणार नाही, कोणीही िनसटणार नाही असा आमचा सं पण
ू र् नाश करीपयर्ंत तु झा
क् रोध आमच्यावर पे टणार नाही काय?
15 हे परमे श्वरा, इस्राएलाच्या दे वा, तू न्यायी आहे स. तू आजच्याप्रमाणे आम्हास वाचवून
अवशे ष ठे वले आहे स. पाहा, आम्ही इथे तु झ्यापु ढे आमच्या अपराधामु ळे आहोत, यामु ळे तु झ्यापु ढे
कोणालािह उभे राहता ये त नाही.”
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प्राथर्ना करत असतांना आिण पापांची कबु ली दे त असतांना दे वाच्या मं िदरापु ढे पडू न
रडत व आक् रोश करत होता त्यावे ळी इस्राएली बायका-पु रुष, मु ले यांचा मोठा समु दाय त्याच्या
भोवती जमला होता ते लोक मोठ ाने रडत होते 2 त्यावे ळी एलाम वं शातल्या यहीएलाचा मु लगा
शखन्या एज्राला म्हणाला, “��� ����������� ����� ���� ��� ��� �������
������� ������ ������������� ���� ���. तरी आता यािवषयी इस्राएलाला
अजून आशा आहे .
3 तर आता, प्रभूच्या मसलतीप्रमाणे आिण आमच्या दे वाच्या आज्ञे वरून थरथर कापतात
त्यां च्या मताप्रमाणे सवर् त्या िस्त्रया आिण त्यांची सं तती यांना दे शाबाहे र घालवून दे ण्याची
आपल्या दे वाशी करार करावा. हे िनयमशास्त्राप्रमाणे करावे . 4 आता ऊठ ही तु झी जबाबदारी
आहे . आम्ही तु झ्याबरोबर आहोत. धै यर् धर आिण हे कर.”
5 ते व्हा एज्रा उठला, प्रमु ख यजाक, ले वी आिण सवर् इस्राएली लोक यां च्याकडू न त्यांनी त्या
वचनाप्रमाणे वागावे अशी शपथ घे तली. त्यांनी वचन िदले . 6 मग एज्रा दे वाच्या मं िदराच्या
समोरच्या भागातून उठू न एल्याशीबाचा मु लगा यहोहानान याच्या खोलीत गे ला. यहोहानाने एज्रा
समोर अन्नपाण्याला स्पशर्ही केला नाही. कारण तो बं दीवासातून आले ल्या अिवश्वासणार्यासाठी
शोक करीत होता.
7 मग त्याने यहद
ू ा आिण यरूशले मेच्या प्रत्ये क िठकाणी बोलावणे पाठवले . बं िदवासातून
आले ल्या समस्त यहद
ू ी लोकांस त्याने यरूशले मेमध्ये जमायला सां िगतले . 8 आिण जो कोणी
अिधकार्यां च्या आिण वडीलां च्या मसलतीप्रमाणे तीन िदवसाच्या आत यरूशले मेला ये णार नाही
त्याची सवर् मालम ा जप्त होईल आिण पकडू न ने लेल्या अशा मोठ ा मं डळीतून त्या लोकांस
हद्दपार करावे .
9 त्यानु सार यहद
ू ा आिण बन्यामीन यां च्या घराण्यातील सवर् पु रुषमं डळी तीन िदवसाच्या आत
यरूशले मात जमली. तो नवव्या मिहन्याचा िवसावा िदवस होता. हे सवर् लोक दे वाच्या घराच्या
चौकातील प्रचं ड पाऊसामु ळे आिण दे वाच्या वचनामु ळे थरथर कापत उभे होते . 10 एज्रा
याजक त्यां च्यासमोर उभा राहन
ू म्हणाला, “������ ������ ��� ����� ����. परक्या
िस्त्रयां शी तु म्ही िववाह केले त. या कृत्यामु ळे इस्राएलाच्या अपराधात तु म्ही भर टाकली आहे .
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तर आता तु म्ही परमे श्वर आपल्या पूवर्जांचा दे व याच्याजवळ पाप कबूल करून त्यास
इच्छे प्रमाणे ते करा. दे शातल्या लोकांपासून आिण परक्या िस्त्रया यां च्यापासून वे गळे व्हा.”
12 यावर त्या जमावाने मोठ ा आवाजात उ र िदले की, “�� ��� �������� ��� �����
���. 13 पण आम्ही पु ष्कळजण आहोत िशवाय हा पावसाळा आहे त्यामु ळे आम्हास बाहे र
थांबण्याची शक्ती नाही. हे काम एकदोन िदवसाचे नाही. कारण या प्रकरणात आम्ही मोठ ा
प्रमाणात मयार्देचे उल्लं घन केले आहे .
14 या समु दायाच्यावतीने आमच्यातूनच काहींना अिधकारी ने मावे . प्रत्ये क नगरात ज्यांनी
परक्या बायकां शी लग्ने केली आहे त त्यांनी यरूशले मेला ने मले ल्या वे ळी यावे त्या नगरातील
न्यायाधीश आिण वडील मं डळी यांनीही त्यां च्याबरोबर यावे . असे झाले की मग दे वाचा
आमच्यावरचा क् रोध जाईल.” 15 असाएलाचा मु लगा योनाथान आिण ितकवाचा मु लगा यहज्या
या गोष्टी िवरूद्ध उभे रािहले आिण तसे च मशु ल्लाम व शब्बथई ले व्यांनी त्यांना पािठं बा िदला.
16 बं दीवासातून आले ल्या लोकांनी हे केले . एज्राने प्रत्ये क घराण्यातून एकेका प्रमु ख व्यक्तीची
ने मणूक केली. त्या प्रत्ये काच्या नावाने िनवडले गे ली. हे िनयु क्त केले ले सवर्जण दहाव्या
मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी प्रत्ये क प्रकरणाचा बारकाईने िवचार करायला बसले 17 आिण
पिहल्या मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी िमश्रिववाहांची चौकशी समाप्त झाली.
18 याजकां च्या ज्या वं शजांनी परकीय िस्त्रयां शी िववाह केले त्यांची नावे पु ढीलप्रमाणे ,
योसादाकाचा मु लगा ये शव
ू ा याच्या वं शातील आिण त्याच्या भाऊबं दां च्या वं शातील मासे या,
अिलये जर, यारीब, गदल्या. 19 यासवार्न
ं ी आपापल्या बायकांना पाठवून द्यायचे कबूल केले आिण
दोषाबद्दल कळपातला एडका अपर्ण केला.
20 इम्मे रच्या वं शातले हनानी व जबद्या, 21 हारीमच्या वं शातले मासे या, एलीया, शमाया,
यहीएल व उज्जीया, 22 पशूहरच्या वं शातले एल्योवे नय, मासे या, इश्माएल, नथने ल, योजाबाद,
एलासा.
23 ले व्यांपैकी योजाबाद, िशमी, कलाया उफर् कलीता, पथह्या, यहद
ू ा आिण अिलये जर.
24 गायकांपैकी एल्याशीब, द्वारपालां मधले , शल्लूम, ते लेम, ऊरी.
25 इस्राएलामधले परोशाच्या वं शातले रम्या व ियज्जीया, मल्कीया, िमयानीन, एलाजार,
मल्कीया, बनाया.
26 एलामच्या वं शातले म न्या, जखर्या, यहीएल, अब्दी, यरे मोथ व एलीया, 27 ज च्
ू या
वं शातले एल्योवे नय, एल्याशीब, म न्या, यरे मोथ, जाबाद, अजीजा, 28 बे बाईच्या वं शातील
यहोहानान, हनन्या, जब्बइ, अथलइ 29 बानीच्या वं शातील मशु ल्लाम, मल्लूख, अदाया, याशूब,
शाल आिण रामोथ.
30 पहथ-मवाबच्या वं शातील अदना, कलाल, बनाया, मासे या, म न्या, बसाले ल, िबन्नु ई,
मनश्शे , 31 आिण हारीमच्या वं शातील अिलये जर, इश्शीया, मल्कीया, शमाया, िशमोन,
32 बन्यामीन, मल्लूख, शमर्या.
33 हाशूमच्या वं शातील म नई, म था, जाबाद, अलीफले ट, यरे मई, मनश्शे , िशमी,
34 बानीच्या वं शातले मादइ, अम्राम, ऊएल 35 बनाया, बे दया, कलूही, 36 वन्या, मरे मोथ,
एल्याशीब.
37 म न्या, म नई, व यासू 38 बानी व िबन्नइ, िशमी, 39 शले म्या, नाथान, अदाया,
40 मखनदबइ, शाशइ, शारइ.
41 अजरएल, शे लेम्या, शमर्या 42 शल्लूम, अमर्या, योसे फ, 43 नबोच्या वं शातील ईये ल,
मि थ्या, जाबाद, जिबना, इद्दो, योएल, बनाया. 44 वरील सवार्न
ं ी परराष्ट् रीय बायकां शी लग्ने
केली होती. त्यापै की काहींना आपल्या बायकांकडू न सं तती झाली होती.

1:1

573

नहे म्या 1:3

The Book of

Nehemiah
नहे म्या

यहद
ू ी परं परा नहे म्याला (परमे श्वर िवश्रांती दे तो) या ऐितहािसक पु स्तकाचा प्राथिमक ले खक
म्हणून ओळखत आहे . बहुते क पु स्तक त्याच्या पिहल्या व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून िलिहले
आहे . त्याच्या तरुणपणाबद्दल िकंवा पाश्वर्भम
ू ीबद्दल काहीच मािहती नाही; आम्ही त्याला राजा
अतर्हशश्त याच्या वै यिक्तक प्याले बरदार म्हणून पारसी शाही न्यायालयातील प्रौढ म्हणून भे टतो
(नहे म्या 1:11-2:1). नहे म्याच्या पु स्तकाला एज्राच्या पु स्तकाचा क् रमवार भाग म्हणजे मागोमाग
ये णारा भाग म्हणून वाचले जाऊ शकते , आिण काही िवद्वानांचा असा िवश्वास आहे की हे दोन्ही
मूलतः एकच काम होते .
साधारण इ. पू. 457 - 400.
हे काम यहद
ू ामध्ये , कदािचत यरूशले ममध्ये , िकंवा पारसी काळात बाबे लमध्ये परत आल्यानं तर
िलिहण्यात आले ले होते .
नहे म्याच्या उद्दे शाने प्रेक्षक हे इस्राएलाचे वं शज होते जे बाबे ल दे शामध्ये बं िदवासातून परत
आले होते .
ले खकाला स्पष्टपणे हवे होते की त्याच्या वाचकांनी त्याच्या िनवडले ल्या लोकांसाठी दे वावरील
शक्ती व प्रेम आिण त्यां च्याकडे त्याच्या कराराच्या जबाबदार्या ओळखणे आवश्यक आहे . दे व
प्राथर्नेचे उ र दे तो तो लोकां च्या जीवनामध्ये स्वारस्य आहे , त्यांना त्याच्या आदे शांचे पालन
करण्याची गरज आहे . लोकांनी एकत्र काम केले पािहजे आिण त्यांचे स्त्रोत वाटले पािहजे .
दे वाच्या अनु यायां च्या जीवनात स्वाथीर्पणाला स्थान नाही. नहे म्याने श्रीमं त आिण उच्चकुलीन
लोकांना गिरबांचा फायदा घे ण्यास नकार िदला.
पु नरर्चना
रूपरे षा
1. राज्यपाल म्हणून नहे म्याचे प्रथम पद — 1:1-12:47
2. राज्यपाल म्हणून नहे म्याचे दुसरे पद — 13:1-31
1 हखल्याचा पु त्र नहे म्या याची ही वचने ः आता असे झाले की, अतर्हशश्त राजाच्या
कारकीदीर्च्या िवसाव्या वषीर् िकसले व मिहन्यात मी, शूशन या राजवाड ात होतो. 2 माझा हनानी
नावाचा एक भाऊ आिण यहद
ू ातील काही लोक ते थे आले . त्यां च्याकडे मी ते थे बं िदवासातून सु टका
झाले ल्यापै की जे यहद
ी
बाकीचे
रािहले होते त्यां च्यािवषयी आिण यरूशले मािवषयी मी त्यांची
ू
िवचारपूस केली.
3 त्यांनी मला सां िगतले , “����������� ����� ���� �������� ������� �� ���
������ ���� ���������� ���� ��� ������� ���������� ��� ���, कारण
यरूशले मची तटबं दी कोसळू न पडली आहे आिण तसे च ितच्या वे शी जळू न खाक झाल्या आहे त.”
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आिण हे ऐकताच मी खाली बसलो व रडू लागलो आिण िकत्ये क िदवस मी शोक व उपवास
केला आिण स्वगीर्य दे वापु ढे प्राथर्ना केली. 5 मी म्हणालो, हे परमे श्वरा, स्वगार्तील दे वा, तू महान
व भयप्रद दे व आहे स. तु झ्यावर प्रीती करणार्या आिण तु झ्या आज्ञांचे पालन करणार्या लोकां शी
केले ला आपला करार पाळतोस व त्यांजवर करुणा करतोस.
6 तु झा से वक अहोरात्र तु झी प्राथर्ना करत आहे , ती तू कृपाकरून डोळे उघडू न पाहा आिण
कान दे ऊन ऐक, तु झ्या से वकां च्या म्हणजे च इस्राएलाच्या वतीने मी प्राथर्ना करत आहे . आम्ही
इस्राएल लोकांनी तु झ्यािवरुध्द जी पापे केली आहे त, ती मी कबु ल करतो की, मी व माझ्या
वडीलां च्या घराण्याने पाप केले आहे . 7 आम्ही तु झ्या िवरूद्ध अितशय वाईट वतर्न केले आहे .
तु झा से वक मोशे याला तू िदले ल्या आज्ञा, िशकवण आिण िनयम यांचे पालन आम्ही केले नाही.
8 कृपया तु झा से वक मोशे याला सां िगतले ले वचन तू आठव. त्यास तू म्हणाला होतास, “��
������ ��������� ������� �� �� ������� ������� ��������������
������� �����, 9 पण तु म्ही माझ्याकडे परत आलात व माझ्या आज्ञा पाळल्यात आिण तसे
कराल तर आकाशाच्या अं तापयर्ंत जरी पां गले ले असाल तरी मी त्यांना ते थन
ू एकत्र करीन. माझ्या
नावासाठी म्हणून जे िठकाण मी िनवडले ते थे मी त्यांना परत आणीन.”
10 आता हे तु झे से वक असून आिण तु झे लोक आहे त, ज्यांना तू आपल्या प्रचं ड सामथ्यार्ने व
आपल्या बलवान हाताने सोडवले स. 11 ते व्हा, हे परमे श्वरा, मी तु ला िवनवणी करतो की, तु झ्या
से वकाच्या प्राथर्नेकडे आिण जे तु झे से वक तु झ्या नावाचे भय धरून आदर दाखिवत आहे त त्या
से वकांची ही प्राथर्ना तू ऐक. आता आज तु झ्या से वकाला यश दे आिण या मनु ष्यावर त्याची
कृपादृष्टी होईल असे कर. मी राजाचा पे ला धरणारा असा से वक होतो.

2
1 अतर्हशश्त राजाच्या कारिकदीर्च्या िवसाव्या वषीर् नीसान मिहन्यात त्याने द्राक्षरस िनवडला
होता आिण मी द्राक्षरस घे तला आिण तो राजाला िदला. यापूवीर् मी कधी त्याच्या उपिस्थतीत
असताना उदास झालो नव्हतो. 2 म्हणून राजाने मला िवचारले , “���� ����� ��� ���� ��
�����? तू आजारी िदसत नाहीस. तू तर मनातून दु:खी िदसतोस.” �� �� ��� ������.
3 मी राजाला म्हणालो, “���� ������ ����! माझ्या पूवर्जां च्या जे थे कबरी आहे त ते नगर
उद्ध्वस्त झाले आहे , नगराच्या वे शीसु ध्दा आगीत भस्म झाल्या आहे त, तर माझा चे हरा उदास का
होणार नाही?”
4 यावर राजा मला म्हणाला, “���������� �� ��� ����� ��� ���� �����?” ��
���������� ������ ��������� ����. 5 मग मी राजाला उ र िदले , “����������
����� ���� ��� ������ ������ ���� ���������� ���� ���� �� ���
������ ������������ ���� ���� ���� ���� �������� ��������� ����
������ ������ ������ ������� �����.” 6 (राणीसु द्धा त्याच्याजवळच बसले ली
होती) राजाने मला िवचारले , “���� �� �������� ���� ����� ���� ���� ������?
तू परत केव्हा ये शील?” ���� ��� ������� ���������� ���� ���� ������ ��
����� ��� ����� ����.
7 मग मी राजाला असे ही म्हणालो, “������ �������� ����� ���� �� ����
���� �� ������ ���. मी यहद
ू ा दे शी पोहचे पयर्ंत नदीच्या पिश्चमे कडील प्रदे शातून जाऊ
दे ण्यािवषयी ते थल्या अिधकार्यां च्या नावािनशी पत्रे द्यावीत. 8 प्राथर्नामं िदराच्या भोवतालच्या
व नगराच्या िभं ती आिण माझे घर यां च्यासाठी मला मजबूत लाकू ड लागणार आहे . त्यासाठी
राजाचा वनािधकारी आसाफ याला पत्र द्यावे .” ������ ��� ��� ����� ��� ��
������� �� �������� ����. दे वाची माझ्यावर कृपा असल्यामु ळे राजाने हे िदले .
9 मग मी नदीच्या पिश्चमे कडे असले ल्या, प्रदे शाच्या अिधकार्यांकडे गे लो आिण त्यांना
राजाने िदले ली पत्रे िदली. राजाने माझ्यासोबत सै न्यातले अिधकारी आिण घोडे स्वारही पाठवले
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होते .
शहराचा सनबल्लट आिण अम्मोनी तोबीया यांना माझा बे त ऐकू न माहीत होता,
इस्राएलींच्या मदत शोधण्यासाठी कोणी एकजण आला आहे म्हणून ते खूप नाराज झाले .
10 होरोनी

11

याकिरता मी यरूशले मेला गे लो आिण ते थे तीन िदवस होतो. 12 मग मी रात्री उठलो, मी
काहीजणांना घे ऊन बाहे र पडलो. यरूशले मसाठी काही करण्याचा जो िवचार दे वाने माझ्या मनात
घातला होता त्याबद्दल मी कोणाला काही सां िगतले नाही. मी ज्याच्यावर बसलो होतो तो सोडू न
माझ्याबरोबर कोणताही पशू नव्हता.
13 मी रात्री खोरे वे शीने बाहे र पडू न अजगराच्या झर्याकडे , उिकरडा वे शीकडे जाऊन
यरूशले मची मोडले ली तटबं दीची िभं त आिण त्यातील आगीच्या भक्षयस्थानी पडले ली प्रवे शद्वारे
यांची पाहाणी केली. 14 मग कारं जाचे प्रवे शद्वार आिण राजाचा तलाव यां च्याकडे गे लो. पण माझा
घोडा पलीकडे जाऊ शकेल इतकीही जागा नव्हती.
15 ते व्हा मी रात्री िभं तीची बारकाईने तपासणी करत खोर्यातून वे शीतून आत िशरलो आिण
परत िफरलो. 16 मी कोठे गे लो आिण मी काय केले हे अिधकार्यांना मािहत नव्हते आिण यहद
ू ी,
याजक, राजाचे कुटु ं बीय, अिधकारी आिण जे बां धकामाचे काम करणार होते यां च्यापै की कोणालाही
मी काही बोललो नव्हतो.
17 मग मी या सगळयांना म्हणालो, “��� �������� ��� ����� ��� �� ������
����� ����. यरूशले म उजाड आिण उद्ध्वस्त झाले आहे व त्याच्या वे शी आगीत जळू न
गे ल्या आहे त. चला, आता आपण यरूशले मची तटबं दी पु न्हा बां ध ू या, म्हणजे आपली आणखी
अप्रितष्ठा होणार नाही.” 18 दे वाची माझ्यावर कृपा असल्याचे व राजा माझ्याशी काय बोलला
ते मी त्यांना सां िगतले . ते व्हा ते म्हणाले , “��� ���� ��� ��� �����!” ������ �����
�� ����������� ������� ����.
19 पण आम्ही पु न्हा बां धकाम करत असल्याची खबर होरोनाचा सनबल्लट, अम्मोनी अिधकारी
तोबीया आिण अरबी गे शेम यांना लागली ते व्हा त्यांनी अगदी नीच पातळीवर जाऊन आमचा
उपहास केला. आिण ते म्हणाले , “�� ��� ����� ������? राजािवरुध्द बं ड करणार आहात
का?” 20 पण मी त्यांना असे म्हणालो “���������� ���� ������ �� ����. आम्ही
दे वाचे से वक असून आम्ही हे नगर पु न्हा उभारू. पण यरूशले मात तु मचा काहीएक अिधकार, वाटा
व ऐितहासीक हक्क नाही.”

3
1

मग मु ख्य याजक एल्याशीब आपल्या याजक भावांबरोबर उठला आिण त्यांनी में ढे वेस
बां धली. त्यांनी ती पिवत्र करून दरवाजे त्याच्याजागी बसवले . हमे आ बु रुजापयर्ंत आिण हनाने ल
बु रुजापयर्ंत ती त्यांनी पिवत्र केली. 2 त्यानं तर यरीहोच्या लोकांनी बां धले आिण त्यानं तर इम्रीचा
पु त्र जक्कू र याने बां धकाम केले .
3 हस्सनाच्या मु लांनी मत्स्यवे स बां धली. तु ळया घातल्या व दरवाजे बसवले , या दरवाजांना
कड ा आिण अडसर घातले . 4 हक्कोस उरीयाचा पु त्र मरे मोथ याने या तटबं दीच्या पु ढच्या
भागाची डागडू जी केली. उरीया हा हक्कोस याचा पु त्र. बरे ख्याचा पु त्र मशु ल्लाम याने त्याच्या
पु ढच्या भागाचे काम केले . बरे ख्या मशे जबे लचा पु त्र बानाचा पु त्र सादोक याने त्यापु ढील भागाची
दुरुस्ती केली. 5 तकोवाच्या लोकांनी िभं तीच्या त्यापु ढच्या भागाची डागडू जी केली, पण तकोवाच्या
ने त्यांनी मात्र आपला राज्यपाल नहे म्या याच्यासाठी काम करायला नकार िदला.
6 यहोयादा आिण मशु ल्लाम यांनी जु न्या वे शीची दुरुस्ती केली. यहोयादा पासे हाचा पु त्र आिण
मशु ल्लाम बसोदयाचा पु त्र. यांनी तु ळया बसवल्या आिण दरवाजे िबजागर्यांनी जोडले , नं तर
कड ा व अडसर बसवले . 7 िगबोन आिण िमस्पा ये थील लोकांनी िभं तीच्या पु ढील भागाचे काम
केले . िगबोन मधला मलत्या आिण मे रोनोथ ये थला यादोन आिण िगबोन आिण िमस्पा ये थील
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लोकांनी हे काम केले . िगबोन आिण िमस्पा हा भाग फरात नदीच्या पिश्चमे कडील भागाच्या
अिधकार्याच्या स े खाली होता.
8 हरह याचा पु त्र उिज्जये ल याने पु ढच्या भागाची डागडु जी केली, उिज्जये ल सोनार होता आिण
हनन्या हा सु गंधी द्रव्ये करणार्यांपैकी होता. या लोकांनी रुं द कोटापयर्ंत यरूशले मेची मजबु ती
केली. 9 हरू चा पु त्र रफाया याने िभं तीचा पु ढील भाग बां धन
ू काढला. यरूशले मेच्या अध्यार् भागाचा
हा राज्यपाल होता. 10 हरूमफाचा पु त्र यदाया याने िभं तीच्या पु ढच्या भागाचे काम केले . आपल्या
स्वत:च्या घरालगतच्या िभं तीची डागडु जी त्याने केली. त्याच्या पु ढचा भाग हशबन्याचा पु त्र
ह श
ू याने डागडु जी केली.
11 हारीमचा पु त्र मल्कीया आिण पहथ-मवाबचा पु त्र हश्शूब यांनी पु ढच्या भागाची दुरूस्ती
केली तसे च भट् टी बु रुज ही बां धला. 12 हल्लोहे शचा पु त्र शल्लूम याने त्यापु ढचा भाग दुरुस्त
केला. या कामात त्याच्या कन्यांनी त्यास मदत केली. शल्लूम यरूशले मेच्या अध्यार् भागाचा
अिधकारी होता.
13 हानून नावाचा एकजण आिण जानोहा ये थे राहणारे लोक यांनी खोर्याच्या वे शीची दुरुस्ती
केली. ही वे स बां धन
ू त्यांनी दारे िबजागार्यां वर उभी केली. मग या दारांना त्यांनी कड ा व अडसर
घातले . त्यांनी उिकरडा वे शीपयर्ंत एक हजार हात लांबीची दुरुस्ती केली.
14 रे खाबाचा पु त्र मल्कीया याने ही उिकरड ाची वे स बां धली, मल्कीया बे थ-हक्करे म या
िजल्ह्याचा राज्यपाल होता. त्याने वे स दुरुस्त केली आिण दरवाजे िबजागर्यांसह लावले , या
दरवाजांना कड ा, अडसर घातले .
15 िमस्पा िजल्ह्याचा अिधकारी कोलहोजे चा पु त्र शल्लून याने झरावे शीची डागडु जी याने केली.
त्याने वे स बां धन
ू ितला छप्पर केले आिण वे शीचे दरवाजे िबजागर्यांसह लावले . मग दारांना कड ा
व अडसर बसवले . िशवाय त्याने राजाच्या बागे लगतच्या शे लह तळयाची िभं तही बां धली. दावीद
नगरातून पायर्या उतरण्याच्या िजन्यापयर्ंत त्याने डागडु जी केली.
16 अजबूकचा पु त्र नहे म्या याने पु ढचा भाग दुरुस्त केला. नहे म्या बे थ-सूरच्या अध्यार् िजल्ह्याचा
अिधकारी होता. दावीदाच्या कबरे समोरच्या भागापयर्ंत त्याने डागडु जी केली. तसे च बां धन
ू
काढले ला तलाव आिण वीरगृ ह इथपयर्ंत त्याने काम केले . 17 ले वी घराण्यातील लोकांनी पु ढचे
काम केले . बानीचा पु त्र रहम
ू याच्या हाताखाली या लोकांनी काम केले . हशब्याने पु ढच्या भागाची
डागडु जी केली. नहे म्या कईला िजल्ह्याचा अिधकारी होता. त्याने आपल्या िजल्ह्यातफ दुरुस्त्या
केल्या. 18 त्याच्या भावांनी हे नादादचा पु त्र बवाई*, कईलाच्या अध्यार् भागाचा अिधकारी व
भाऊबं धानी डागडु जी केली. 19 नं तर ये शव
ू ाचा पु त्र एजे र याने पु ढचे दुरुस्तीचे काम पार पाडले .
एजे र िमस्पाचा राज्यपाल होता. शस्त्रागारापासून िभं तीच्या कोपर्यापयर्ंतच्या िभं तदुरुस्तीचे
काम त्याने केले .
20 जब्बईचा पु त्र बारुख याने पु ढची दुरुस्ती केली. बारुखने खूप मे हनत घे ऊन कोपर्यापासून
पु ढे एल्याशीबाच्या घराच्या प्रवे शद्वारापयर्ंतचे काम केले . एल्याशीब हा मु ख्य याजक होता.
21 हक्कोसचा पु त्र उरीया. उरीयाचा पु त्र मरे मोथ याने एल्याशीबाच्या घराच्या दारापासून सरळ
घराच्या शे वटपयर्ंत िभं तीचे काम केले .
22 िभं तीच्या पु ढच्या भागाची दुरुस्ती यरूशले मभोवती राहणार्या याजकांनी केली. 23 बन्यामीन
आिण हश्शूब यांनी आपापल्या घरासमोरील िभं त दुरुस्त केली अनन्याचा पु त्र मासे या. मासे याचा
पु त्र अजर्या. याने आपल्या घरालगतच्या िभं तीचे दुरुस्तीचे काम केले . 24 हे नादादचा पु त्र
िबन्नु ई †याने अजर्याच्या घरापासून, िभं तीचे वळण आिण पु ढचा कोपरा ये थपयर्ंतचे काम केले .
25 उजई याचा पु त्र पलाल याने बु रजालगतच्या िभं तीच्या वळणापासूनची दुरुस्ती केली. हा
बु रुज राजाच्या वरच्या घराजवळ होता. म्हणजे च राजाच्या पहारे कर्यां च्या चौकालगत होता.
त्यानं तर परोशाचा पु त्र पदाय याने दुरुस्ती केली. 26 ओफेल टे कडीवर राहणारे मं िदराचे से वेकरी
*
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(नथीमीम) यांनी जलवे शीच्या पूवपयर्ंत आिण ितच्या नजीकच्या बु रुजापयर्ंतचे िभं तदुरुस्तीचे काम
केले . 27 पु ढे तकोवाच्या लोकांनी मोठ ा बु रुजापासून ते सरळ ओफेल टे कडीपयर्ंतचा उरले ला भाग
दुरुस्त केला.
28 घोडा वे शीवरचा भाग याजकांनी दुरुस्त केला. प्रत्ये क याजकाने आपापल्या घरापु ढच्या
भागाची दुरुस्ती केली. 29 इम्मे राचा पु त्र सादोक याने आपल्या घरापु ढच्या िभं तीची डागडु जी
केली. शखन्याचा पु त्र शमाया याने पु ढचा भाग दुरुस्त केला. शमाया हा पूवर्वेशीचा राखणदार
होता. 30 शले म्याचा पु त्र हनन्या याने आिण सालफचा सहावा पु त्र हानून याने िभं तीची पु ढची
दुरुस्ती केली. बरे ख्याचा पु त्र मशु ल्लाम याने आपल्या घरापु ढची िभं त दुरुस्त केली.
31 मं िदराचे से वेकरी आिण व्यापारी यां च्या घरापयर्ंतच्या िभं तीच्या भागाची दुरुस्ती सोनारांपैकी
मल्कीया याने केली. हा भाग तपासणी वे शीसमोर ये तो. िभं तीच्या कोपर्यावरील खोलीपयर्ंतच्या
िभं तीची दुरुस्ती मल्कीयाने केली. 32 कोपर्यावरील खोली आिण में ढरांची वे स यां च्या दरम्यानच्या
िभं तीची दुरुस्ती सोनार आिण व्यापारी यांनी केली.

4
1 आम्ही यरूशले मचा कोट बां धन
ू काढत आहोत हे सनबल्लटाने ऐकले . ते व्हा तो फार सं तापला
आिण नाराज झाला व त्याने यहद्य
ू ांचा उपहास करायला सु रुवात केली. 2 सनबल्लटाने आपले
भाऊबं द आिण शोमरोन ये थील सै न्य यां च्या उपिस्थतीत, तो म्हणाला, “�� ����� �����
��� ��� ����? ते आपणासाठी नगर स्थािपत करतील काय? ते यज्ञ करतील काय? एका
िदवसात सगळे बां धकाम पु रे करतील काय? या उिकरड ातून आिण घाणीतून ते पु न्हा दगडांना
सजीव करतील काय?” 3 तोबीया अम्मोनीची सनबल्लटाला साथ होती आिण तो म्हणाला, “��
�� ������ ������ ������ ���� ���� ��� �� �� ���� ���� ����� �����.”
4 आमच्या दे वा, ऐक कारण आमचा ितरस्कार होत आहे . त्यांचे टोचून बोलणे त्यां च्यामस्तकी
उलट आण. ज्या दे शात ते बं दीवासात आहे त त्यामध्ये त्यांची लूट होवो. 5 त्यां च्या अपराधांची
क्षमा करु नकोस. तसे च तु झ्या डोळयांदेखत केले ल्या पापांची क्षमा करु नकोस. कारण बां धकाम
करणार्यांसमोर त्यांनी तु ला राग आणला आहे . 6 यरूशले मचा कोट आम्ही बां धला. व सवर् कोट
अध्यार् उं चीपयर्ंत तयार झाला कारण लोकांनी मनापासून काम केले .
7 पण जे व्हा सनबल्लट, तोबीया, अरबी, अम्मोनी आिण अश्दोदी यांचा मात्र फार सं ताप
झाला. लोकांनी यरूशले मेच्या िभं तीचे काम सु रुच ठे वले आहे हे त्यांनी ऐकले . िभं तीला पडले ली
भगदाडे ते बु जवत आहे त हे ही त्यां च्या कानावर आले . 8 ते व्हा या सवार्न
ं ी एकत्र ये ऊन आिण
यरूशले मेिवरुध्द हल्ला करण्याचा कट केला आिण ते थे गोंधळ उडवण्याचा त्यांनी बे त केला. 9 पण
आम्ही आमच्या दे वाची प्राथर्ना केली. आिण त्यांना तोंड द्यायला सज्ज असावे म्हणून आम्ही
रात्रंिदवस पहारा करण्यासाठी िभं तींवर राखणदार ने मले .
10 मग त्यावे ळी यहद
ू ी लोक म्हणाले , “��� �������� ����� ��� ���� ���. वाटे त
खूपच घाण आिण केरकचरा साचला आहे आिण कोटाचे बां धकाम आम्ही चालू ठे वू शकत नाही.”
11 आिण आपले शत्रू म्हणतात, “���������� ���� ��������� ����� ���������
������ ����� ���������� ������ ������ ���� ��� ����� �������
����� ���� ������ ���� ������.”
12 त्यावे ळी जे यहद
ू ी त्यां च्याजवळ राहत होते ते चोहोकडू न आमच्याकडे आले आिण
आमच्यािवरूद्ध त्यांनी जी योजना केली होती त्यािवषयी इशारा दे ऊन दहा वे ळा बोलले . 13 ते व्हा
मी कोटाभोवतालच्या सवार्त सखल जागां च्या मागे काहीजणांना ठे वले . प्रत्ये क कुटु ं बाला
ठरािवक जागे वर ने मले . त्यां च्याजवळ तलवारी, भाले आिण धनु ष्य ही शस्त्रे होती. 14 सगळी
पिरिस्थती मी डोळ्यांखालून घातली. आिण मग उभा राहन
ू मी महत्वाची घराणी, अिधकारी आिण
इतर लोक यांना म्हणालो, “������ �������� ���� ����� ���. आमचा प्रभू, परमे श्वर
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जो महान आिण सामथ्यर्शाली आहे , त्याचे स्मरण करा. आपले भाऊबं द, मु ले, मु ली, आपल्या
िस्त्रया आिण घरे दारे यां च्यासाठी लढा.”
15 आपले बे त आम्हास कळू न चु कले आहे त हे आमच्या शत्रूंनी ऐकले आिण दे वाने त्यांचे
बे त धु ळीला िमळवले हे त्यांना समजले . ते व्हा आम्ही पु न्हा कोटाच्या कामाला लागलो. जो
तो आपापल्या िठकाणी जाऊन आपल्या वाट ाचे काम करु लागला. 16 त्यािदवसापासून माझे
िनम्मे से वक फक्त तटबं दीचे काम करत होते आिण उरले ले िनम्मे लोक भाले , ढाली, धनु ष्य, यासह
िचलखत घालत, सवर् यहद
ू ी लोकां च्या पाठीमागे अिधकारी उभे होते .
17 बां धकाम करणारे आिण त्यांचे मदतनीस यां च्या एका हातात बां धकामाची अवजारे तर
दुसर्या हातात शस्त्रे होती. 18 तलवार कमरे ला बां धन
ू च प्रत्ये कजण बां धकाम करत होता.
सावधिगरीच्या इशार्याचे रणिशं ग वाजवणारा मनु ष्य माझ्या शे जारीच होता.
19 मग मी प्रमु ख घराणी, अिधकारी आिण इतर लोक यां च्याशी बोललो.
त्यांना मी
म्हणालो “�� �� ������ ������� ��� ��� ��� �������� ��������� ����.
एकमे कापासून लांब अं तरावर आहोत. 20 ते व्हा कण्यार्चा आवाज कानी पडताच त्या िठकाणी धावत
या. ते थे एकत्र गोळा व्हा. आपला दे वच आपल्यासाठी लढे ल.”
21 अशाप्रकारे आम्ही यरूशले मेच्या कोटाचे काम चालूच ठे वले . अध लोक हाती भाले
घे ऊन पहाटे पासून ते सरळ रात्री आकाशात चांदण्या िदसे पयर्ंत उभे असत. 22 त्यावे ळी मी
लोकांस असे ही म्हणालो, “�������� ������� ���������� ������ ���������
������ ������������ �� ������ ������. म्हणजे रात्री ते राखणदार म्हणून आिण
िदवसा कामगार म्हणून काम करतील.” 23 मी, माझे बं ध,ू माझे से वक, आिण माझ्यामागून
चालणारे राखणदार कोणीही आपले कपडे बदली करत नसत आिण पाण्याला जातानासु द्धा आम्ही
प्रत्ये कजण आपले शस्त्र धारण करीत असे .

5
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ते व्हा मनु ष्यांनी आिण त्यां च्या बायकांनी आपल्या यहद
ू ी बां धवां िवरुध्द तक् रार करायला
सु रुवात केली. 2 त्यां च्यापै की काहीजण म्हणू लागले , “���� � ��������� ����� ������
����. आम्हास खायला िमळावे आिण आम्ही िजवं त रहावे यासाठी आम्हां ला धान्य तर िमळाले
पािहजे .” 3 काहीजण म्हणत होते “������� ������ ���������� ������ ����
����, द्राक्षमळे आिण घरे गहाण टाकावी लागत आहे त.”
4 काही असे सु द्धा म्हणत, “���� ���� ��� ���������� ������������ ������
�� ���������� ������ ���� ���� ������ ���� ����. 5 आमच्या बां धवाचे व
आमचे रक्तमांस एकच आहे आिण त्यां च्या अपत्यांसारखीच आमची अपत्ये आहे त. तरीसु द्धा
आम्हां ला आमची अपत्ये गु लाम म्हणून िवकावी लागत आहे त. काहींना तर आपल्या कन्यांना
गु लाम म्हणून िवकणे भाग पडले ले आहे . आम्ही असहाय्य आहोत कारण आमची शे ती आिण
द्राक्षमळे आता इतर लोकां च्या मालकीचे आहे त.”
6 जे व्हा मी त्यां च्या या तक् रारी आिण त्यांचे हे शब्द ऐकले ते व्हा मला अितशय सं ताप आला.
7 मग मी यावर िवचार करून मग श्रीमं त कुटु ं बे आिण कारभारी यां च्याकडे गे लो. त्यांना म्हणालो,
“������ ������ �������� ����� ��� ����” �� �� ���� ������ ��������
����� ������� 8 आिण त्यांना मी म्हणालो, “���� ����� ����� ��� ���������
����� ������ ����� ���� ����. त्यांना पु न्हा िवकत घे ऊन मु क्त करण्याचे आपण
सवर्तोपरी प्रयत्न केले . परं तु तु म्ही त्यांना गु लामासारखे िवकत आहा!” �� ��� ���� ������
��� ������� ���� ������� ���� ���� ����.
9 मी असे ही म्हणालो, “������ �� ��� ���� �� ����� ����. जी राष्ट् रे आमचे वै री
आहे त त्यांची िनं दा टाळण्यासाठी तु म्ही दे वािवषयी भय बाळगून चालावे की नाही? 10 तसे च
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मी, माझे से वक, माझे भाऊ त्यांस पै से आिण धान्य उधार दे त आहोत. पण त्यावरचे व्याज त्यांना
सक्तीने द्यायला लावणे थांबवले पािहजे . 11 त्यांची शे ती, द्राक्षमळे , जै तन
ू ाचे मळे आिण घरे तु म्ही
त्यांना याच िदवशी परत करा. त्यां च्याकडू न टक्केवारीने घे तले ले पै से, धान्य, नवीन द्राक्षरस आिण
ते ल जे तु म्ही कजार्ऊ िदले त ते तु म्ही त्यांना परत करा.”
12 मग ते म्हणाले “������������� ������� �������� ����� ��� ��� � ����
���� ������ ����. आम्ही तु झ्या म्हणण्यानु सार वागू.” �� �� �������� �������
����� ��� ������� ��� ������������� �� ������� ��� ��������
�����. 13 मग मी आपला पदर झटकू न म्हणालो, “���� ��� �� ������ ���� �����
��� ������� ��������� ������ ��� ������������� ����� �����. तो
मनु ष्य सवर्स्वाला मु केल.” �� ���� �������, “����!” �� ������� �����������
������ ����. आपल्या वचनाप्रमाणे लोक वागले .
14 िशवाय, यहद्य
ू ां च्या भूमीवर राज्यपाल म्हणून माझी ने मणूक असतानाच्या काळात मी अथवा
माझ्या भाऊबं दांनी राज्यपालाच्या दजार्चे अन्न घे तले नाही. अतर्हशश्त राजाच्या कारिकदीर्च्या
िवसाव्या वषार्पासून बि साव्या वषार्पयर्ंत मी अिधकारी होतो. मी यहद
ू ाचा बारा वष अिधकारी
होतो. 15 पण माझ्या आधी सते वर असले ले राज्यपाल लोकां वर भारी बोजा लािदत व त्यां च्यापासून
भाकरी, द्राक्षरस घे ऊन आणखी प्रत्ये की चाळीस शे केल रुपे घे त असत. त्यांचे से वक दे खील
लोकां वर जु लूम करीत असत. पण मी तसे केले नाही कारण मला दे वाचे भय होते .
16 मीसु द्धा तटबं दीच्या कामात सतत होतो आिण आम्ही जमीन िवकत घे तली नाही. आिण माझे
सवर् से वक काम करण्यासाठी एकत्र आलो. 17 माझ्या मे जावर यहद
ू ी आिण अिधकारी यां च्यातले
दीडशे माणसे िशवाय आसपासच्या राष्ट् रातून जे आम्हाकडे आले ते ही जे वत असत.
18 आता प्रत्ये क िदवशी एक बै ल, सहा िनवडक में ढरे आिण पक्षीही तयार करीत असत,
व प्रत्ये क दहा िदवसानी सवर् प्रकारचे द्राक्षरस मु बलक प्रमाणात आणत आिण तरीही, मी
राज्यपालाकडू न अन्नाचा भ ा मािगतला नाही, कारण लोकां वर कामाचा बोजा खूप भारी होता.
19 हे माझ्या दे वा, जे मी या दे शाच्या लोकांकरता केले त्याचे तू स्मरण करून माझे बरे कर.

6
1 आता जे व्हा मी िभं त बां धल्याचे सनबल्लट, तोबीया, गे शेम हा अरब आिण आमचे इतर शत्रू
यांनी असे ऐकले की, िभं तीतली भगदाडे मी बु जवली पण वे शीचे दरवाजे अजून बसवले गे ले नव्हते ,
2 ते व्हा सनबल्लट आिण गे शेम यांनी मला असा िनरोप पाठवला की, “�������, ये . आपण
एकमे कांना ओनोच्या मै दानातल्या एखाद्या गावात एकत्र भे टू.” �� ������� ���� ���
��� �������� ����.
3 ते व्हा मी माझ्या िनरोप्यां माफर् त असा िनरोप पाठवला की, “��� ���������� �����
���������� �� ���� ��� ��� ����. तु म्हास भे टायला आल्यामु ळे काम थांबावे असे
मला वाटत नाही.” 4 सनबल्लट आिण गे शेम यांनी हाच िनरोप माझ्याकडे चार वे ळा पाठवला.
आिण मी ही त्यांना प्रत्ये क वे ळी हे च उ र पाठवले . 5 मग, पाचव्या वे ळी सनबल्लटाने आपल्या
मदतनीसाकरवी हाच िनरोप मला िदला. यावे ळी त्याच्याकडे उघडे पत्र होते . 6 त्यामध्ये असे
िलहीले होते .
राष्ट् रांमध्ये एक अफवा पसरली आहे आिण गे शेमही हे च म्हणत आहे की, तू आिण यहद
ू ी िमळू न
राजािवरुध्द बं ड करायच्या बे तात आहात. म्हणूनच तु म्ही यरूशले मेच्या तटबं दीची बां धकामे करत
आहात. तू यहद
ू ी लोकांचा नवा राजा होणार अशी अफवा आहे .
7 “������ ���� ���, असे स्वत:बद्दल घोिषत करायला तू यरूशले मामध्ये सं देष्टे ने मले
आहे स. नहे म्या, राजा अतर्हशश्तच्या हे सगळे कानावर जाईल हे मी तु ला बजावून ठे वतो. ते व्हा,
ये आपण एकदा भे टून त्याबद्दल बोलू.”
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ते व्हा मी सनबल्लटाला उलट उ र पाठवले की, “�� ������� ��� ���� �������
����. या केवळ तु झ्याच मनातल्या कल्पना आहे त.” 9 आमचे शत्रू आम्हास भीती दाखवायचा
प्रयत्न करत होते . ते मनात म्हणत होते , “����� ������� ��� ��� ���� ���������
���� ���������� ������ ���� ��� ������� ��� ���� ����� ����.” ��
�� ��������� ����, “����, मला बळ दे .”
10 मी एकदा दलायाचा पु त्र शमाया याच्या घरी गे लो.
दलाया हा महे तबे लचा पु त्र.
शमायाला आपल्या घरीच थांबन
ू रहावे लागले होते . तो म्हणाला “��� �������� �������
����. आत पिवत्र जागे त जाऊन आपण दरवाजे बं द करु, कारण ते तु ला ठार मारायला
ये त आहे त. ते आज रात्रीच तु ला ठार मारायला ये तील.” 11 पण मी शमायाला म्हणालो,
“��������������� ���� �� ����? जीव वाचिवण्यासाठी माझ्यासारख्या मनु ष्याने
मं िदरात का जावे ? मी जाणार नाही.”
12 शमायाला दे वाने पाठवले नव्हते हे मला माहीत होते , पण तरीही त्याने माझ्यािवरुध्द भाकीत
केले कारण तोबीया आिण सनबल्लटाने त्यास त्याबद्दल पै से चारले होते . 13 मला है राण करून
घाबरवावे यासाठी शमायाला पै से िदले जात होते . घाबरुन जाऊन लपून बसण्यासाठी मं िदरात
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 दे वा,
कृपाकरून तोबीया आिण सनबल्लट यांची आठवण ठे व आिण त्यांनी केले ली दृष्कृत्ये आठव. मला
भय दाखवणारी नोवद्या ही सं देष्टी आिण इतर सं देष्टे यांचेही स्मरण असू दे .
8

15 मग अलूल मिहन्याच्या पं चिवसाव्या िदवशी यरूशले मेच्या िभं तीचे काम बावन्न िदवसानी
समाप्त झाले . 16 हे आमच्या सवर् शत्रूंनी व आमच्या भोवतींच्या सवर् राष्ट् रांनी पािहले ते व्हा
त्यांना भीती व लाज वाटली. कारण आमच्या दे वाच्या मदतीने हे काम झाल्याचे त्यां च्या लक्षात
आले .
17 त्या िदवसात यहद
ू ातील श्रीमं त लोक तोबीयाला सारखी पत्रे पाठवत होते आिण तोबीया
त्यांना उ रे दे त होता. 18 यहद
ू ातील बर्याच लोकांनी त्याच्याशी प्रामािणक राहायचे त्यास वचन
िदले होते . कारण, आरहाचा पु त्र शखन्या याचा तोबीया हा जावई होता. तोबीयाचा पु त्र योहानान
याचे मशु ल्लामच्या कन्ये शी लग्र झाले होते . मशु ल्लाम हा बरे ख्याचा पु त्र. 19 तोबीया िकती
चां गला आहे हे ही माणसे मला सारखी सां गत. आिण मी काय करत असे ते तोबीयाला सां गत
असत.
मला भयभीत करण्यासाठी मग तोबीया मला पत्रे पाठवी.

7
तटबं दीचे काम पु रे झाले मग आम्ही वे शीवर दरवाजे बसवले . आिण द्वारपाल व गायक
आिण ले वी यांची ने मणूक करण्यात आली. 2 यानं तर माझा भाऊ हनानी याला मी यरूशले मचा
अिधकार सोपवला. हनन्या नावाच्या दुसर्या एकाला गढीचा मु ख्यािधकारी म्हणून िनवडले . कारण
तो अत्यं त प्रामािणक होता आिण इतरांपेक्षा दे वाबद्दल तो अिधक भय बाळगत असे .
3 आिण मी त्यांना म्हणालो, “����� ������������ ������ ������ ����
����. द्वारपाल पहारा दे त असताना, दरवाजे लावून त्यांना अडसर घाला. यरूशले मामध्ये
राहणार्यांमधून पहारे कर्यांची िनवड करा, त्यापै की काहीजणांना नगराच्या रक्षणासाठी मोक्याच्या
जागी ठे वा. आिण इतरांना आपापल्या घराजवळ पहारा करु द्या.” 4 आता नगर चां गले िवस्तीणर्
आिण मोकळे होते . पण वस्ती अगदी कमी होती आिण घरे अजून पु न्हा बां धन
ू काढली गे ली नव्हती.
1 ते व्हा
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माझ्या दे वाने सरदार, अिधकारी आिण लोक यांची वं शावळीप्रमाणे गणती करावी म्हणून
एकत्र जमावे असे दे वाने माझ्या मनात घातले . जे पिहल्याने वर आले त्यां च्या वं शावळयांची
नाविनशी मला सापडली, आिण त्यामध्ये जे िलिहले होते ते हे .
6 बं िदवासातून परत आले ले या प्रां तातले लोक असे . बाबे लचा राजा नबु खद्नेस्सर याने या
लोकांस बाबे लला कैद करून ने ले होते . हे लोक यरूशले म आिण यहद
ू ा ये थे परतले . जो तो
आपापल्या गावी गे ला. 7 जरुब्बाबे ल बरोबर परत आले ते लोक असे : ये शव
ू ा, नहे म्या, अजर्या,
राम्या, नहमानी, मदर्खय, िबलशान, िमस्पे रेथ िबग्वई, नहम
ू आिण बाना. इस्राएलचे जे लोक
परतले त्यांची नावे आिण सं ख्या पु ढीलप्रमाणे : 8 परोशाचे वं शज दोन हजार एकशे बहा र,
9 शफाट ाचे वं शज तीनशे बहा र, 10 आरहचे वं शज सहाशें बावन्न.
11 ये शव
ू ा आिण यवाब यां च्या वं शावळीतील पहथ-मवाबाचे वं शज दोन हजार आठशें अठरा,
12 एलामाचे वं शज एक हजार दोनशे चौपन्न, 13 ज च
ू े वं शज आठशे पं चेचाळीस, 14 जक्काईचे
वं शज सातशे साठ.
15 िबन्नु ईचे वं शज सहाशें अठ् ठेचाळीस, 16 बे बाईचे वं शज सहाशें अठ् ठावीस 17 अजगादचे
वं शज दोन हजार तीनशे बावीस, 18 अदोनीकामचे वं शज सहाशें सदुसष्ट.
19 िबग्वईचे वं शज दोन हजार सदुसष्ट, 20 आदीनाचे वं शज सहाशें पं चावन्न, 21 िहज्कीयाच्या
कुटु ं बातील आटे राचे वं शज अठ ाण्णव, 22 हाशूमाचे वं शज तीनशे अठ् ठावीस.
23 बे साईचे वं शज तीनशे चोवीस, 24 हािरफाचे वं शज एकशे बारा, 25 िगबोनाचे वं शज पं चाण्णव,
26 बे थलहे म आिण नटोफा ये थील माणसे एकशे अठ ाऐंशी.
27 अनाथोथाची माणसे एकशे अठ् ठावीस, 28 बे थ-अजमावे थाची माणसे बे चाळीस, 29 िकयार्थयारीम, कफीरा व बै रोथयातली माणसे सातशे त्रेचाळीस, 30 रामा आिण िगबातली माणसे सहाशे
एकवीस.
31 िमखमाशाची माणसे एकशे बावीस, 32 बे थेल आिण आय ये थली माणसे एकशे ते वीस,
33 दुसर्या नबोची माणसे बावन्न, 34 दुसर्या एलामाची माणसे एक हजार दोनशे चौपन्न.
35 हारीमाचे वं शज तीनशे वीस, 36 यरीहोचे वं शज तीनशे पं चेचाळीस, 37 लोद, हादीद व ओनो
याचे वं शज सातशे एकवीस, 38 सनाहाचे वं शज तीन हजार नऊशें तीस.
39 याजक पु ढीलप्रमाणे : ये शव
ू ाच्या घराण्यातली यदया याचे वं शज नऊशें याह र 40 इम्मे राचे
वं शज एक हजार बावन्न, 41 पशहरू ाचे वं शज एक हजार दोनशे स े चाळीस, 42 हारीमाचे वं शज एक
हजार सतरा.
43 ले वी:होदयाच्या कुळातली कदमीएलच्या घराण्यातील ये शव
ू ाचे वं शज चौर्याह र
44 गाणारे :आसाफाचे वं शज एकशे अठ् ठेचाळीस, 45 द्वारपाल: शल्लूम, आटे र, तल्मोन, अक्कू ब,
हतीता, शोबाचे वं शज एकशे अडतीस.
46 हे मं िदराचे िवशे ष से वेकरी:सीहा, हशूफा, तबायोथ, यांचे वं शज, 47 केरोस, सीया, पादोन
48 लबाना, हगाबा, सल्माई 49 हानान, िगद्दे ल, गहार.
50 राया, रसीन, नकोदा 51 गज्जाम, उज्जा. पासे हा 52 बे सई, मऊनीम, नफू शे सीम.
53 बकबूक, हकू फ, हहर्र
ू ाचे 54 बसलीथ, महीद, हशार् 55 बाकोर्स, सीसरा, तामह 56 नसीहा
57
आिण हतीफा शलमोनच्या से वकांचे वं शज:सोताई, सोफेरे थ, परीदा 58 याला, दाकोर्न, िगद्दे ल
59 शफाट ा, ह ील, पोखे रेथ-हस्सबाईम आिण आमोन. 60 मं िदराचे से वेकरी आिण शलमोनाच्या
से वकांचे वं शज िमळू न तीनशे ब्याण्णव होते .
61 ते ल-मे लह, ते ल-हषार्, करुब, अद्दोन व इम्मे र या गावां मधून काही लोक यरूशले मेला
आले होते पण आपली घराणी मूळ इस्राएलामधलीच आहे त हे त्यांना िसद्ध करून सां गता ये त
नव्हते . ते लोक असे ः 62 दलाया, तोबीया आिण नकोदायांचे वं शज सहाशे बे चाळीस. 63 आिण
याजकांपैकीः हबाया, हक्कोस, बिजर्ल्ल्या (िगलादाच्या बिजर्ल्याच्या कन्ये शी लग्र करणार्याची
गणाना बिजर्ल्ल्याच्या वं शजात होई).
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असे होते की त्यांना आपल्या वं शावळीचा इितहास शोधूनही सापडला नाही. म्हणून
ते अशु द्ध ठरून त्यास याजकां च्या यादीतून काढून टाकले . 65 अत्यं त पिवत्र अन्न या लोकांनी
खाऊ नये अशी राज्यपालाने त्यांना आज्ञा िदली. ऊरीम व थु म्मीम* घातले ल्या मु ख्य याजकाने
याबाबतीत दे वाची अनु ज्ञा घे ईपयर्ंत या अन्नातले काही खायचे नव्हते .
66 सवर् मं डळीतले िमळू न एकंदर बे चाळीस हजार तीनशे साठ लोक होते . 67 यामध्ये त्यां च्या
सात हजार तीनशे सदतीस स्त्री-पु रुष से वक व दोनशे पं चेचाळीस गायक व गाियका होत्या.
68 त्यां च्याजवळ सातशे छ ीस घोडे , दोनशे पं चेचाळीस खे चरे , 69 चारशे पस्तीस उं ट आिण सहा
हजार सातशे वीस गाढवे होती.
70 घराण्यां च्या काही प्रमु खांनी या कामाला मदत म्हणून दान िदले . राज्यपालाने एक हजार
दािरक† सोने , पन्नास वाट ा, याजकांसाठी पाचशे तीस वस्त्रे िदली. 71 काही घराण्याच्या
प्रमु खांनी कामाला सहाय्य म्हणून भांडाराला वीस हजार दािरक‡ सोने आिण दोन हजार दोनशे
माने § रुपे दे खील िदले . 72 इतर सवर् लोकांनी िमळू न वीस हजार दािरक सोने , दोन हजार माने रुपे
आिण याजकांसाठी सदुसष्ट वस्त्रे िदली.
73 अशाप्रकारे याजक, ले वीच्या घराण्यातील लोक, द्वारपाल, गायक आिण मं िदरातील से वेकरी
आपापल्या गावी िस्थरावले . इतर इस्राएल लोकही आपापल्या गावी स्थाियक झाले . आिण
सातव्या मिहन्यापयर्ंत सवर् इस्राएल लोक स्वत:च्या गावांमध्ये िस्थरस्थावर झाले .

8
1 सवर् इस्राएल लोक पाणीवे शीच्या समोरच्या मोकळया जागे त एकत्र जमले .
त्या
सवार्न
ं ी शास्त्री एज्राला परमे श्वराने इस्राएल लोकांस िदले ले मोशे चे िनयमशास्त्राचे पु स्तक
आणावयास सां िगतले . 2 ते व्हा एज्राने ते थे जमले ल्या लोकांसमोर िनयमशास्त्र आणले . त्या
वषार्च्या सातव्या मिहन्याचा तो पिहला िदवस होता. या सभे ला स्त्री-पु रुष आिण ज्यांना वाचले ले
ऐकू न समजत होते असे सवर्जण होते . 3 एज्राने या िनयमशास्त्रातून पहाटे पासून दुपारपयर्ंत
मोठया आवाजात वाचून दाखवले . एज्रा पाणीवे शीसमोरच्या मोकळया चौकाकडे तोंड करून उभा
होता. समस्त स्त्रीपु रुषांना आिण वाचले ले ऐकू न समजत होते इतपत मोठे असले ल्या सवार्पुढे
त्याने वाचले . सवर् लोकांनी िनयमशास्त्राचे हे पठण काळजीपूवर्क आिण लक्ष दे ऊन ऐकले .
4 एज्रा शास्त्री एका उं च लाकडी मं चावर उभा होता. खास या प्रसं गाकरताच तो करवून घे तला
होता. मितथ्य, शे मा, अनाया, उरीया, िहल्कीया आिण मासे या हे एज्राच्या उजव्या बाजूला उभे
होते तर पदाया, मीशाएल, मल्खीया, हाशूम, हश्बद्दाना, जखर्या, आिण मशु ल्लाम हे डावीकडे
होते . 5 आिण एज्राने ग्रंथ उघडला. एज्रा उं च मं चावर सवार्स
ं मोर उभा असल्यामु ळे सगळयांना
तो िदसत होता. एज्राने िनयमशास्त्राचा ग्रंथ उघडल्याबरोबर लोक उभे रािहले .
6 एज्राने थोर परमे श्वराची स्तु ती केली ते व्हा सवर् लोकांनी आपले हात वर करून “����!
आमे न!” ������ ����� ����. मग सवार्न
ं ी खाली वाकू न, मस्तक जिमनीपयर्ंत लववून
परमे श्वरास वं दन केले . 7 बाजूला उभे असले ले ले वी घराण्यातील लोक समु दायाला िनयमशास्त्र
समजावून सां गत होते . त्या ले वीची नावे अशी: ये शव
ू ा, बानी, शे रेब्या, यामीन, अक्कू ब,
शब्बथई, होदीया, मासे या, कलीता, अजर्या, योजाबाद, हानान व पे लाया, 8 या ले वींनी दे वाच्या
िनयमशास्त्राचा ग्रंथ वाचला. त्याचा अथर् स्पष्टकरून लोकांस समजे ल असा उलगडू न सां िगतला
आिण ज्याचे पठण चालले होते ते लोकांस समजावे म्हणून त्यांनी हे िववरण केले .
9 यानं तर नहे म्या हा राज्यपाल, याजक व िशक्षक एज्रा आिण लोकांस स्पष्टीकरण करून
सां गणारे ले वी हे लोकांस बोलले . ते म्हणाले , “����� �������� ��� ���� �� ������
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���� ���. आज दु:खी राहू नका िकंवा शोक करु नका.” ���� ���������������
������ ���� ��� ������ ��� ��� ����� ����. 10 नहे म्या म्हणाला, “��� ��
��� ������� ���� ��, गोड पे ये प्या. ज्यांना असे खाणे िपणे करता आले ले नाही त्यांना
आपल्यातले काही खाद्य-पे य पाठवा. परमे श्वराचा हा पिवत्र िदवस आहे . दु:खी राहू नका, कारण
परमे श्वराचा आनं दच तु मचे सामथ्यर् आहे .”
11 ले वी घराण्यातील लोकांनी जमले ल्या लोकांस शां त केले . आिण म्हणाले , “���� ����,
आजचा िदवस पिवत्र आहे . शोक करु नका.” 12 मग सवर् लोक मे जवानी घ्यायला गे ले. खाद्यपे यात
त्यांनी इतरांना सहभागी करून घे तले . अितशय आनं दात त्यांनी हा िवशे ष िदवस साजरा केला.
परमे श्वराची वचने त्यांना अखे र समजली.
13 यानं तर त्या मिहन्याच्या दुसर्या िदवशी सवर् घराण्यांचे प्रमु ख एज्रा शास्त्रीला तसे च
याजकांना व ले वींना भे टायला गे ले. िनयमशास्त्राची वचने लक्षपूवर्क ऐकण्यासाठी ते जमले .
14 परमे श्वराने मोशे द्वारे लोकांस हे िनयमशास्त्र िदले *. त्यामध्ये यांना अभ्यासातून असे सापडले
की, वषार्च्या सातव्या मिहन्यात इस्राएल लोकांनी या सणा दरम्यान तात्पु रत्या तं बत
ू रहावे .
15 लोकांनी सवर् नगरां मध्ये आिण यरूशले मभर िफरुन अशी घोषणा करावी की, “�������
��������� ���� ��������� ���������� ����� ����������� �������
�������. दे वदारू, खजु री आिण सावली दे णार्या वृ क्षां च्या फां द्या आणाव्या आिण त्यांचे
तात्पु रते मांडव उभारावे त. िनयमशास्त्रात सां िगतल्याप्रमाणे करावे .”
16 ते व्हा लोक बाहे र पडले आिण त्यांनी फां द्या आणल्या आिण त्यापासून स्वत:साठी आपल्या
धाब्यावर आिण स्वतःच्या अं गणात, दे वाच्या मं िदराच्या अं गणात, पाणीवे शीच्या चौकात आिण
एफ् राईम वे शी जवळही त्यांनी मांडव घातले . 17 बं िदवासातून परत आले ल्या सवार्न
ं ी मांडव उभारले
व त्यामध्ये ते रािहले . नूनचा पु त्र ये शव
ू ा याच्या काळापासून ते त्या काळापयर्ंत इस्राएलींनी हा
मं डपाचा सण साजरा केला नव्हता. सवार्न
ं ा अितशय आनं द झाला होता.
18 प्रितिदवशीही, पिहल्या िदवसापासून शे वटच्या िदवसापयर्ंत एज्रा दे वाच्या िनयमशास्त्राचे
पु स्तक वाचीत होता. त्यांनी सात िदवस हा सण साजरा केला आिण िनयमानु सार िवधीपूवर्क
आठव्या िदवशी सभा भरून पाळला.

9
1 आता त्याच मिहन्याच्या चोिवसाव्या िदवशी सवर् इस्राएल लोक उपवासासाठी गोणपाट
घालून व डोक्यांत धूळ घालून एकत्र जमले . 2 इस्राएली वं शजांनी स्वतःला परकीयांपासून
वे गळे केले . ते उभे रािहले आिण त्यांनी आपल्या स्वतःच्या पापांची आिण आपल्या पूवर्जां च्या
वाईट कृत्यांची कबु ली िदली.
3 ते आपल्या जागे वर उभे रािहले आिण आपला दे व परमे श्वर याच्या िनयमशास्त्राचे पु स्तक
वाचत रािहले . पु ढे आणखी सहा तास त्यांनी आपल्या पातकांची कबु ली िदली आिण आपला दे व
परमे श्वरापु ढे नमन केले . 4 मग ले वी असले ले ये शव
ू ा, बानी, कदमीएल, शबन्या, बु न्नी, शे रेब्या
बानी, आिण कनानी िजन्यावर उभे रािहले आिण त्यांनी खूप मोठयाने परमे श्वर दे वाचा धावा केला.
5 मग ये शव
ू ा, बानी, कदमीएल, बानी, हशबन्या, शे रेब्या, होदीया, शबन्या आिण पथह्या हे
ले वी म्हणाले , “��� ���� ��� ���� �������� ��� ���� ����� ����������
���. लोक तु झ्या वै भवशाली नावाचे स्तवन करोत आिण तु झे नाम स्तु ती आिण आशीवार्द
यां च्या पलीकडे उं चावले जावो. 6 तू परमे श्वर आहे . तूच एक आहे स. तू आकाश, अत्यु च्च
ू लढाईसाठी त्यांची रचना करून िनमार्ण केले स आिण ही पृ थ्वी
आकाश, त्याबरोबर सवर् दे वदत
आिण ितच्यातील सवर्काही आिण समु दर् आिण त्यातले सवर् काही तू केले . तू त्या सवार्न
ं ा जीवन
ू ांची से ना तु झी उपासना करते .
दे तोस आिण स्वगार्तील दे वदत

*
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परमे श्वरा, तूच दे व आहे स. ज्याने अब्रामाची िनवड केली आिण बाबे लमधील (खास्द्यां च्या)
ऊर नगरातून तू बाहे र काढून त्यास अब्राहाम असे नाव िदले . 8 तो तु झ्याशी िनष्ठावान आहे असे
पाहन
ू त्याच्याशी तू करार केलास की, कनानी, िह ी, अमोरी, पिरज्जी, यबूसी आिण िगगार्शी
यांचा दे श त्याच्या वं शजांना द्यायचे वचन िदले स. आिण तू ते पाळले स. कारण, तू न्यायी आहे स.
9 िमसरमधील आमच्या पूवर्जां च्या यातना तू पािहल्यास. आिण त्यांनी तांबड ा समु दर
् ाजवळ
केले ला धावा तू ऐकलास. 10 फारोला तू चमत्कार दाखवले स. त्याचे अिधकारी आिण त्याची
प्रजा यां च्यासाठी आश्चयर्कारक कृत्ये केलीस. कारण तु ला मािहत होते की, िमसर दे शातील लोक
त्यां च्याशी गवार्ने वागत होते . पण तू आपल्या नावासाठी केले ते आजवर आहे .
11 त्यां च्या डोळयांदेखत तू तांबडा समु दर
् दुभागून दाखवलास. आिण ते समु दर् ामधून कोरड ा
जिमनीवरुन चालत गे ले आिण त्यांचा पाठलाग करणार्यांना खोल समु दर् ात फेकू न िदले स जसा
एखादा दगड खोल पाण्यात बु डावा.
12 िदवसा तू त्यांना मे घस्तं भाने मागर्दशर्न केले स आिण रात्री अग्नीस्तं भाने त्यां च्या वाटे वर
प्रकाश िदला अशासाठी की त्याप्रकाशात ते चालू शकतील. 13 मग तू सीनाय पवर्तावर उतरलास
आिण त्यां च्याशी आकाशातून बोललास आिण तू त्यांना योग्य िनणर्य, खरी िशकवण, चां गले िनयम
आिण आज्ञा िदल्यास.
14 तु झ्या पिवत्र शब्बाथाचा त्यांना पिरचय करून िदलास आिण तु झा से वक मोशे याच्या हस्ते
तू त्यांना आज्ञा, िनयम आिण धमर्शास्त्र िदले स. 15 ते भु केले होते म्हणून तू त्यांना आकाशातून
अन्न िदले स. ते तहानले ले होते , म्हणून त्यांना खडकातून पाणी िदले स. आिण तू त्यांना म्हणालास
की, मी शपथपूवर्क तु म्हास िदले ल्या वचनद जिमनीचा ताबा घ्या.
16 पण ते आिण आमचे पूवर्ज उन्म
होऊन ताठ माने चे बनले आिण त्यांनी तु झ्या आज्ञा
ऐकण्याचे नाकारले . 17 त्यांनी ऐकण्याचे नाकारले व तू जी आश्चयर्कारक कृत्ये त्यां च्यामध्ये केलीस
त्याचा िवचार त्यांनी केला नाही परं तु ते हट् टी झाले . आिण त्यां च्या बं डखोरपणामु ळे त्यांनी पु न्हा
गु लामिगरी पत्करण्यास एक पु ढारी ने मला. पण तू क्षमाशील, दयाळू , कृपाळू , सहनशील, प्रेमळ
व मं दक् रोध असा दे व आहे स म्हणून तू त्यांना सोडले नाहीस.
18 त्यांनी ओतीव धातु पासून वासरांची मूतीर् केली आिण आम्हास िमसर दे शातून सोडवणारा हाच
दे व असे ते म्हणाले आिण त्यांनी खूप िनं दा केली तरी तू त्यांचा त्याग केला नाहीस. 19 तू कृपावं त
आहे स. म्हणूनच तू त्यांना वाळवं टात सोडू न िदले नाहीस. िदवसा तू त्यां च्यावरुन मे घस्तं भ काढून
घे तला नाहीस. तू त्यांना मागर् दाखवत रािहलास. रात्रीही तू त्यां च्यावरचा अग्नीस्तं भ काढून
टाकला नाहीस त्यां च्या पु ढचा मागर् उजळत तू त्यांना वाट दाखवीत रािहलास.
20 त्यांना शहाणपण ये ण्यासाठी तू त्यांना आपला सदात्मा िदलास; त्यां च्या तोंडचा मान्ना
तू काढून घे तला नाहीस, त्यांना तहान लागली असता पाणी िदले स. 21 चाळीस वष तू त्यांचे
वाळवं टात पालनपोषण केले स आिण त्यांना कशाचीही उणीव भासली नाही. त्यांचे कपडे जीणर्
झाले नाहीत त्यां च्या पावलांना सूज आली नाही.
22 त्यांना तू राज्ये आिण लोक िदले स. फार लोकवस्ती नसले ली लांबलांबची िठकाणे िदलीस.
हे शबोनचा राजा सीहोन व बाशानाचा राजा ओग या दोघां च्या दे शाचे वतन त्यांना ताब्यात िमळाले .
23 त्यां च्या वं शजांची सं ख्या तू आकाशातील तारकाप्रमाणे िवपु ल केलीस आिण त्यांना त्या
प्रदे शात आणले . तू सां िगतल्यावर त्यां च्या पूवर्जांनी तो प्रदे श ताब्यात घे तला. 24 या वं शजांनी
त्या दे शात जाऊन त्याचा ताबा घे तला. ते थे राहणार्या कनान्यांचा त्यांनी पराभव केला आिण तूच
हा पराभव करवलास. हे दे श, ितथले लोक आिण राजे यांना त्यां च्या हातात दे ऊन मन माने ल तसे
वागू िदले स.
25 त्यांनी मजबूत नगरांचा कब्जा घे तला आिण सु पीक प्रदे श िमळवला, उ म वस्तूनी भरले ली
घरे त्यांनी ताब्यात घे तली, खोदले ल्या िविहरी त्यांना िमळाल्या. द्राक्षमळे , जै तन
ू ाची झाडे आिण
7 हे
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पु ष्कळशी फळझाडे यांचा त्यांनी ताबा घे तला, खाऊन िपऊन ते तृ प्त झाले , पु ष्ट झाले . तु झ्या
महान चां गुलपणामु ळे ते आनं दीत झाले .
26 आिण मग त्यांनी आज्ञाभं ग करून तु झ्यािवरुध्द बं ड केले . तु झ्या िशकवणीचा त्यांनी त्याग
केला, ज्या सं देष्ट ांनी तु झ्याकडे परत वळण्यासाठी सां िगतले त्यांचा त्यांनी वध केला आिण त्यांनी
तु झ्यािवरूद्ध भयं कर दुराचरण केले . 27 म्हणून तू त्यांना शत्रूच्या ताब्यात िदले स. शत्रूने त्यांना
फार है राण केले . अडचणीत सापडल्यावर आमच्या पूवर्जांनी मदतीसाठी तु झा धावा केला आिण
स्वगार्तन
ू तू त्यांचा धावा ऐकलास. तू फार कनवाळू आहे स. म्हणून त्यांची शत्रूपासून सु टका
केलीस.
28 मग िनवां तपणा लाभल्यावर आमच्या पूवर्जांनी पु न्हा ती दुष्कृत्ये करायला सु रुवात केली.
ते व्हा तू शत्रूकडू न त्यांचा पाडाव करवलास आिण शासन करवले स. त्यांनी मदतीसाठी तु झा धावा
केला. तो तू स्वगार्तन
ू ऐकलास आिण तु झ्या दये स्तव अने कदा त्यांना सोडवले स. 29 त्यांनी पु न्हा
तु झ्या िनयमाकडे वळावे म्हणून तू त्यास बजावले स. तरी हट् टीपणाने वागून त्यांनी तु झ्या आज्ञा
ऐकण्याचे नाकारले . जो कोणी तु झ्या आज्ञा पाळतो तो िजवं त राहतो. पण त्यांनी तु झ्यािवरुध्द
पाप केले . त्यांनी आज्ञापालन केले नाही, परं तु त्यांनी लक्ष िदले नाही व त्यांनी त्या ऐकण्याचे िह
नाकारले .
30 अने क वष तू त्यांची गय केली. आपल्या आत्म्याने सं देष्ट ाद्वारे तू त्यांना बजावले स. पण
त्यांनी ऐकले नाही. ते व्हा त्यांना तू शे जारील दे शातल्या लोकां च्या हवाली केले स. 31 पण तू दयाळू
आहे स म्हणून तू त्यांचा समूळ सं हार केला नाहीस, त्यांचा तू त्याग केला नाहीस कारण दे वा, तू
कृपाळू आिण दयाळू आहे स.
32 हे आमच्या दे वा, महान, पराक् रमी व भयावह दे वा, आपला करार व दया कायम राखणार्या
दे वा, आमच्यावर अने क आप ी आल्या त्यांना छोट ा समजू नकोस आिण आमचे राजे आिण ने ते,
आमचे याजक आिण सं देष्टे या सवार्ंवर अिरष्ट आले . अश्शूर राजाच्या काळापासून आजतागायत
भयानक गोष्टी ओढवल्या. 33 पण दे वा, आमच्या बाबतीत जे घडले त्या सगळया गोष्टींच्या
बाबतीत तु झे खरे होते . तु झे बरोबर होते आिण आम्ही दुष्टाई केली आहे . 34 आमचे राजे , ने ते,
याजक आिण पूवर्ज यांनी तु झे िनयमशास्त्र पाळले नाही. तु झ्या आज्ञा ऐकल्या नाहीत. तू
िदले ल्या सूचनाकंडे त्यांनी दुलर्क्ष केले .
35 स्वत:च्या राज्यात राहत असताना दे खील आमच्या पूवर्जांनी तु झी से वा केली नाही. त्यांनी
दुष्कृत्ये करायचे थांबवले नाही. तू त्यांना बहाल केले ल्या अने क उ मो म गोष्टींचा त्यांनी उपभोग
घे तला. सु पीक जमीन आिण िवशाल प्रदे श याचा त्यांनी उपभोग घे तला. पण तरीही स्वत:च्या
वाईट कृत्यांना त्यांनी आळा घातला नाही.
36 आिण आता आम्ही गु लाम झालो आहोत. या भूमीत, आमच्या पूवर्जांनी इथली फळे
चाखावी आिण इथे िपकणार्या चां गल्या गोष्टींचा आस्वाद घ्यावा म्हणून तू त्यांना िदले ल्या या
भूमीत आम्ही गु लाम आहोत. 37 या जिमनीत मु बलक पीक ये ते पण आम्ही पाप केले , त्यामु ळे
तू आमच्यावर ने मले ल्या राजां च्या पदरीच हे पीक जाते . या राजांचे आमच्यावर आिण आमच्या
गु राढोरां वर िनयं तर् ण आहे . ते मन माने ल तसे वागतात. आम्ही मोठ ा सं कटात आहोत.
38 या सगळया गोष्टींमुळे आम्ही ले खी करार करत आहोत. त्यावर राजपु त्र, ले वी आिण याजक
यांची नावे िशक्कामोतर्ब केले ल्या दस्ताऐवजावर आहे त.”

10
1

त्या मोहरबं द करारातील नावे पु ढीलप्रमाणे ः प्रांतािधपती हखल्याचा पु त्र नहे म्या आिण
याजक िसदकीया यांनी सही केली, 2 सराया, अजर्या, ियमर्या, 3 पशहरू , अमर्या, मल्खीया.
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ह श
ू , शबन्या, मल्लूख, हारीम, मरे मोथ, ओबद्या, दानीएल, िगन्नथोन, बारुख,
अबीया, िमयामीन, 8 माज्या, िबल्गई, आिण शमाया. ज्यांनी त्या करारावर आपल्या
नावाची मु दर् ा उठवली त्यापै की ही याजकांची नावे झाली.
4

5

6

7 मशु ल्लाम,

9 आिण ले वी: अजन्याचा पु त्र ये शव
ू ा, हे नादादच्या घराण्यातला िबन्नु ई, कदमीएल, 10 आिण
त्यांचे भाऊ:शबन्या, होदीया, कलीता, पलाया, हानान, 11 मीखा, रहोब, हशब्या, 12 जक्कू र,
शे रेब्या, शबन्या, 13 होदीया, बानी, बनीनू. 14 लोकांचे ने ते: परोश, पहथ-मवाब, एलाम, जा ,ू
बानी.
15 बु न्नी, अजगाद, बे बाई, 16 अदोनीया, िबग्वई, आदीन, 17 आटे र, िहज्कीया, अज्जूर,
18 होदीया, हाशूम, बे साई, 19 हािरफ, अनाथोथ, नोबाई, 20 मप्पीयाश, मशु ल्लाम, हे जीर,
21 मशे जबे ल, सादोक, यद्दवा.
ू

ा, हानान, अनया, 23 होशे या, हनन्या, हश्शूब. 24 हल्लोहे श, िपल्हा, शोबे क, 25 रहम
ू ,
हश्बना, मासे या, 26 अहीया, हानान, अनान, 27 मल्लूख, हारीम आिण बाना.
22 पलट

28 उरले ल्या लोकांनी जे याजक, ले वी द्वारपाळ गायक व मं िदरात काम करणारे लोक आिण दे वाचे
िनयमशास्त्र पाळायची शपथ घे ऊन दे शोदे शीच्या लोकांतन
ं ा,
ू जे वे गळे झाले होते त्या सवार्न
ज्यास बु द्धी व समजूत होती अशा स्त्रीयां , पु त्र व कन्या यासह वे गळे झाले . 29 त्याचबरोबर
त्यां च्या सवर् िस्त्रया, आिण सावधानपणे ऐकू शकतील आिण समजू शकतील असे त्यांचे सवर् पु त्र
आिण कन्या. या सवर् लोकांनी आपले बां धव आिण महत्वाच्या व्यक्तीसमवे त परमे श्वर दे वाचे जे
िनयमशास्त्र दे वाचा से वक मोशे याच्याकडू न िदले होते ते पाळण्याची शपथ घे तली. आिण जर
आपण दे वाचे हे िनयमशास्त्र पाळले नाही तर आपल्यावर अिरष्टे कोसळण्यासं बंधीचा शापही
त्यांनी िस्वकारला.
30 आमच्या भोवतींच्या प्रदे शातील लोकां मध्ये आम्ही आमच्या कन्यांचे िववाह होऊ दे णार
नाही तसे च त्यां च्या कन्यािह आमच्या पु त्रांसाठी करून घे णार नाही असे आम्ही वचन दे तो.
31 शब्बाथ िदवशी िकंवा दुसर्या कोणत्याही पिवत्र िदवशी आमच्या भोवतीच्या प्रदे शातील
लोकांनी धान्य िकंवा इतर काही वस्तू िवकायला आणल्या तर त्यांची खरे दी आम्ही करणार नाही.
प्रत्ये क सातव्या वषीर् आम्ही जमीन पडीत ठे वू. तसे च त्यावषीर् सवर् दे णेकर्यांना आम्ही ऋणातून
मु क्त करु.
32 मं िदराच्या से वेच्या सवर् आज्ञा पाळायची जबाबदारी आम्ही घे त आहोत. दे वाच्या मं िदराची
काळजी घे ण्यासाठी म्हणून एकतृ तीयां श शे केल आम्ही दरवषीर् दे ऊ. 33 मं िदरातील मे जावर
याजकांनी ठे वायच्या अन्नापर्णाची समिपर्त भाकर, रोजचे अन्नापर्ण आिण होमापर्ण, शब्बाथ,
चं दर् दशर्न आिण ने मले ले सण यािदवशी करायची अपर्णे, इस्राएलींच्या प्रायिश्चतासाठी
करायची पिवत्रापर्णे आिण पापापर्णे, दे वाच्या मं िदराच्या कामी ये णारा खचर् या पै शातून
द्यावा. 34 मं िदरात लाकडाची अपर्णे आणावी म्हणून याजक, ले वी व सवर् लोक यांनी िचठ् ठ ा
टाकल्या आहे त. त्या िचठ् ठ ांनुसार प्रत्ये क कुटु ं बाने परमे श्वर दे वाच्या वे दीवर जाळण्यासाठी
िनयमशास्त्रात िलिहल्या प्रमाणे लाकू ड आणायचे आहे . 35 आमच्या शे तातले पिहले पीक आिण
िनरिनराळ्या फळझाडांची प्रथमफळे दरवषीर् परमे श्वराच्या मं िदरात आणण्याचे हे आम्ही वचन
दे तो. 36 आमचा प्रथम पु त्र आिण आमची गु रे ढोरे , शे ळया में ढ ा यांचे प्रथम िपलू यांना आम्ही
आमच्या दे वाच्या मं िदरात से वेला असले ल्या याजकांकडे आणू.
37 तसे च परमे श्वराच्या मं िदरातील कोठारांसाठी याजकांकडे िपठाचा पिहला उं डा. धान्यापर्णाचा
पिहला भाग, आमच्या सवर् वृ क्षां च्या फळांचा पिहला बहर, नवीन काढले ला द्राक्षरस आिण ते ल
यांचा पिहला भाग, या गोष्टी आणू. तसे च ले वींना आमच्या िपकातला एक दशां श भाग दे ऊ. कारण
आम्ही काम करत असले ल्या सवर् नगरांतन
ू आमच्या उत्पन्नाचा दहावा भाग ले वी घे तात. 38 ले वी
या धान्याचा िस्वकार करताना अहरोनाच्या वं शातील एखादा याजक त्यां च्याबरोबर असावा. मग
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ले वींनी यां च्या वं शातील लोकांनी दे वाच्या, मं िदरात आणावा व मं िदराच्या कोठारांमध्ये जमा
करावा.
39 इस्राएल लोक आिण ले वी यां च्या वं शातील लोकांनी धान्य, नवीन द्राक्षरस आिण ते ल यांची
अपर्णे कोठारामध्ये आणावीत. मं िदरासाठी लागणार्या सवर् गोष्टी ते थे असतात तसे च से वा करणारे
याजक, गायक आिण द्वारपाल यांचेही वास्तव्य ितथे असते .
आम्ही आपल्या दे वाच्या मं िदराची उपे क्षा करणार नाही.

11
1 इस्राएली लोकांचे ने ते जे यरूशले म नगरात राहत होते आिण बाकीच्या लोकांपैकी दहातल्या
एकाने पिवत्र यरूशले म नगर ये थे रहावे आिण उरले ल्या नऊ जणांनी आपापल्या गावी वस्ती
करावी असे ठरवण्यासाठी िचठ् ठ ा टाकल्या. 2 आिण जे लोक स्वखु शीने यरूशले मेमध्ये राहायला
तयार झाले . त्यांना लोकांनी आशीवार्द िदले .
3 जे प्रां ताचे अिधकारी यरूशले मात रािहले ते हे च होते . पण काही इस्राएल लोक, याजक,
ले वी, मं िदराचे से वेकरी व शलमोनाच्या से वकांचे वं शज यहद
ू ातील आपआपल्या नगरामध्ये
व वतनात राहत होते . 4 यरूशले मेमध्ये काही यहद
ू ी आिण बन्यामीनी घराण्यातील व्यक्ती
राहत होत्या. यरूशले मामध्ये आले ले यहद
ू ाचे वं शज पु ढीलप्रमाणे ः उज्जीयाचा पु त्र अथाया,
जखर्याचा पु त्र, अमर्याचा पु त्र आिण अमर्या शफाट ाचा. शफाट ा महलले लचा. महलले ल
हा पे रेसचा वं शज.
5 बारूखचा पु त्र मासे या (बारुख हा कोल-होजचा पु त्र, कोलहोजे हजायाचा पु त्र, हजाया
अदायाचा, अदाया योयारीबचा, योयारीब जखर्याचा आिण जखर्या िशलोनीचा पु त्र.) 6 पे रेसचे
सवर् पु त्र जे यरूशले मामध्ये राहत होते त्यांची सं ख्या चारशे अडु सष्ट होती. हे सवर् शूर पु रुष होते .
7 यरूशले मामध्ये राहायला गे लेले बन्यामीनचे वं शज असे ः मशु ल्लामचा पु त्र सल्लू (मशु ल्लाम
योएदाचा पु त्र, योएद पदायाचा, पदाया कोलायाचा पु त्र, कोलाया मासे याचा, मासे या ईथीएलचा
आिण ईथीएल यशायाचा) 8 यशायाच्या पाठोपाठ गब्बई आिण सल्लाई होते . ते एकंदर नवशे
अठ् ठावीस जण होते . 9 िजख्रीचा पु त्र योएल त्यांचा प्रमु ख होता आिण हसनु वाचा पु त्र यहद
ू ा,
ु
हा यरूशले म नगराचा दय्यम अिधकारी होता.
10 याजकांपैकीः योयारीबचा पु त्र यदया, याखीन, 11 िहल्कीयाचा पु त्र सराया (िहल्कीया
मशु ल्लामचा पु त्र, मशु ल्लाम सादोकाचा, सादोक मरायोथचा, मरायोथ अहीटू बचा. अहीटू ब
दे वाच्या मं िदराचा अिधक्षक होता.) 12 आिण त्यांचे आठशे बावीस भाऊबं द मं िदराचे काम करत
होते . आिण यरोहामाचा पु त्र अदाया (यरोहाम पलल्याचा पु त्र. पलल्या अम्सीचा, जखर्याचा
पु त्र, जखर्या पशहरू चा आिण पशहरू मल्कीयाचा).
13 मल्कीयाचे दोनशे बे चाळीस हे सवर्जण आपापल्या िपतृ कुळांचे प्रमु ख होते अजरे लचा पु त्र
अमशसइ अजरे ल अहजईचा पु त्र, अहजई मिशल्ले मोतचा, मिशल्ले मोथ इम्मे रचा 14 आिण
इम्मे रचे एकशे अठ् ठावीस हे सवर् शूर सै िनक होते . हगदोलीमचा पु त्र जब्दीएल त्यांचा अिधकारी
होता.
15 ले वी पु ढीलप्रमाणे ः हश्शूबचा पु त्र शमाया, हश्शूब अज्रीकामचा पु त्र, अज्रीकाम
हशब्याचा, हशब्या बु न्नीचा 16 शब्बथई आिण योजाबाद हे दोघे ले व्यांचे प्रमु ख होते आिण दे वाच्या
मं िदराबाहे रच्या कारभाराचे ते प्रमु ख होते .
17 म न्या, हा मीखाचा पु त्र मीखा जब्दीचा आिण जब्दी आसाफचा. आसाफ गानवृं दाचा प्रमु ख
होता. ईशस्तु ती आिण प्राथर्नागीते म्हणताना तो आरं भ करी व लोक पाठोपाठ म्हणत व बकबु क्या
भाऊबं दांमध्ये त्याचा अिधकार दुसरा होता आिण शम्मूवाचा पु त्र अब्दा, शम्मूवा गालालाचा
ू न
पु त्र, गालाल यदथ
ू ाचा 18 या पिवत्र नगरात दोनशे चौर्याऐंशी ले वी राहायला गे ले.
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19 यरूशले मामध्ये

गे लेले द्वारपाल असे ः अक्कू ब, तल्मोन आिण त्यांचे भाऊबं द एकशे बहा र
होते . 20 बाकीचे इस्राएली लोक आिण याजक तसे च ले वी यहद
ू ाच्या वे गवे गळया नगरांमध्ये
आपापल्या विडलोपािजर्त वतनांमध्ये रािहले . 21 मं िदराचे से वेकरी ओफेल टे कडीवर राहत. सीहा
आिण िगश्पा हे या से वेकर्यांचे प्रमु ख होते .
22 बानीचा पु त्र उज्जी हा यरूशले ममधील ले वीचा प्रमु ख होता. बानी हशब्याचा, हशब्या
म न्याचा, म न्या मीखाचा पु त्र. उज्जी हा आसाफचा वं शज. आसाफचे वं शज गायक असून
दे वाच्या मं िदरातील से वेची जबाबदारी त्यां च्यावर होती. 23 ते राजाज्ञा पाळत. गायकांनी दररोज
काय करायचे ते आज्ञे त सां िगतले ले असे . 24 राजाचा हुकू म काय आहे हे पथह्या लोकांस सां गत
असे . पथह्या हा मशे जबे ल याचा पु त्र. मशे जबे ल जे रहच्या वं शातला होता. जे रह यहद
ू ाचा पु त्र.
यहद
ू ातील काही लोक ज्या खे ड ात आिण आपल्या शे तामध्ये राहत ती अशीः िकयार्थआबार्त व त्याच्या आसपासची खे डी. िदबोन आिण त्याच्या भोवतालची खे डी. यकब्से ल आिण
त्या भोवतालची खे डी, 26 आिण ये शव
ू ा, मोलादा, बे थ-पे लेत ही नगरे व त्यां च्या आसपासची खे डी,
27 हसर-शु वाल, बै र-शे बा आिण त्यां च्या भोवतालची खे डी.
28 िसकलाग, मकोना व त्यां च्या भोवतालची गावे , 29 एन-िरम्मोन, सरा, यमूर्थ 30 जानोहा,
अदुल्लम ही नगरे आिण त्यां च्या आसपासची खे डी, लाखीश आिण त्याच्या भोवतालची शे तीवाडी,
अजे का आिण त्याभोवतीची खे डी. अशाप्रकारे यहद
ू ाचे लोक बै र-शे बापासून िहन्नोमच्या
खोर्यापयर्ंतच्या भागात राहत होते .
31 िगबातील बन्यामीनच्या कुळातले वं शज िमखमाश, अया, बे थेल ही नगरे व त्या भोवतालची
खे डी 32 अनाथोथ, नोब, अनन्या, 33 हासोर, रामा, िग इम, 34 हादीद, सबोइम, नबल्लट,
35 लोद, ओना आिण कारािगरांचे खोरे ये थे राहत होते . 36 ले वीच्या कुळातील यहद
ू ाचे काही गट
बन्यामीनां च्या प्रदे शात गे ले.
25
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पु त्र जरुब्बाबे ल आिण ये शव
ू ा यां च्याबरोबर ते जे याजक आिण ले वी आले ते हे
आहे तः सराया, ियमर्या, एज्रा, 2 अमर्या, मल्लूख ह श
ू , 3 शखन्या, रहम
ू मरे मोथ.
4 इद्दो, िगन्नथोई, अबीया, 5 िमयामीन, माद्या, िबलगा, 6 शमाया, योयारीब, यदया. 7 सल्लू
आमोक, िहल्कीया, यदया, हे लोक ये शव
ू ाच्या कारिकदीर्त, याजक आिण त्यांचे नातलग यांचे प्रमु ख
होते .
8 ले वी असे ः ये शव
ू ा, िबन्नु ई, कदमीएल, शे रेब्या, यहद
ू ा, आिण म न्या, हे लोक तसे च म न्याचे
9
नाते वाईक दे वाच्या स्तु ती स्तोत्रांचे प्रमु ख होते . बकबु क्या आिण उन्नी हे त्यांचे नातलग होते .
दे वाच्या स्तु तीस्तोत्रां च्या वे ळी हे दोघे त्यां च्या पलीकडे उभे राहत.
10 ये शव
ू ा योयाकीमचा िपता. योयाकीम एल्याशीबाचा जन्मदाता. एल्याशीबाचा पु त्र योयादा.
11 योयादाने योनाथानाला जन्म िदला आिण योनाथानाने यद्दवाला.
12 योयाकीमच्या काळात याजकां च्या घराण्यांचे मु ख्य असले ले लोक पु ढील प्रमाणे :सरायाच्या
घराण्याचा प्रमु ख मराया. ियमर्याच्या घराण्याचा प्रमु ख हनन्या 13 एज्राच्या घराण्याचा प्रमु ख
मशु ल्लाम. अमर्याच्या घराण्याचा प्रमु ख यहोहानान. 14 मल्लूखीच्या घराण्याचा प्रमु ख
योनाथान शबन्याच्या घराण्याचा प्रमु ख योसे फ.
15 हारीमच्या घराण्याचा प्रमु ख अदना.
मरामोथच्या घराण्याचा प्रमु ख हे लकइ.
16 इद्दोच्या घराण्याचा प्रमु ख जखर्या.
िगन्नथोनच्या घराण्याचा प्रमु ख मशु ल्लाम.
17 अबीयाच्या घराण्याचा प्रमु ख िजख्री. िमन्यामीन आिण मोवद्या यां च्या घराण्याचा प्रमु ख
1 शल्तीएलाचा
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िपल्तय.
िबलगाच्या घराण्याचा प्रमु ख शम्मूवा शमायाच्या घराण्याचा प्रमु ख यहोनाथान.
19 योयारीबच्या घराण्याचा प्रमु ख म नय. यदयाच्या घराण्याचा प्रमु ख उज्जी. 20 सल्लू याच्या
घराण्याचा प्रमु ख कल्लय आमोकच्या घराण्याचा प्रमु ख एबे र 21 िहल्कीयाच्या घराण्याचा प्रमु ख
हशब्या यदयाच्या घराण्याचा प्रमु ख नथने ल.
22 एल्याशीब, योयादा, योहानान व यद्दवा यां च्या काळात जे ले व्यां च्या आिण याजकां च्या
घराण्यांचे प्रमु ख होते त्यांची नावे पारसी राजा दारयावे श याच्या कारिकदीर्त िलहन
ू ठे वले ली
आहे त. 23 ले वी घराण्यातील वं शजां च्या कुटु ं बप्रमु खांची नावे एल्याशीबाचा पु त्र योहानान याच्या
काळापयर्ंत इितहासाच्या पु स्तकात िलिहले ली आहे त.
24 ले व्यांचे प्रमु ख असे होते ः हशब्या, शे रेब्या, कदमीएलचा पु त्र ये शव
ू ा, आिण त्यांचे भाऊ
दे वाची गौरव गीते आिण स्तोत्रे गाण्यासाठी त्यां च्या पलीकडे उभे राहत. समूह समु हाने दाद
दे त कारण दे वाचा मनु ष्य दावीद याची तशीच आज्ञा होती. 25 दरवाजां च्या पलीकडच्या कोठारां वर
पहारे करणार्या द्वारपालांची नावे अशी: म न्या, बकबु क्या, ओबद्या, मशु ल्लाम, तल्मोन अक्कू ब,
26 हे द्वारपाल योयाकीमच्या कारिकदीर्त से वेत होते . योयाकीम हा ये शव
ू ाचा पु त्र आिण ये शव
ू ा
योसादाकाचा. नहे म्या हा अिधकारी आिण एज्रा हा याजक व ले खक यां च्याच काळात द्वारपाल
होते .
27 यरूशले मची तटबं दीची िभं त लोकांनी समपर्ण केली. त्यांनी सवर् ले व्यांना यरूशले मेला एकत्र
आणले . यरूशले मची िभं त अपर्ण करायच्या समारं भासाठी हे ले वी आपापल्या गावां हन
ू आले .
दे वाची स्तु तीगीते आिण धन्यवादगीते गाण्यासाठी ते आले . त्यांनी झांजा, सतार व वीणा ही वाद्ये
वाजवली. 28 िशवाय सवर् गायक दे खील यरूशले म भोवतालच्या नटोफाथी प्रांतातून यरूशले मेला
आले .
29 नटोफा, बे थ-िगलगाल, िगबा आिण अजमावे थ ही ती गावे होत. यरूशले म भोवतालच्या
प्रदे शात या गायकांनी आपल्यासाठी ही छोटी गावे वसवली होती. 30 नं तर याजक व ले वी यांनी
समारं भपूवर्क स्वत:चे शु ध्दीकरण केले . त्यानं तर त्यांनी बाकीचे लोक, वे शी, यरूशले मची िभं त
यांनाही शु द्ध करण्याचा समारं भ केला.
31 यहद
ू ाच्या ने त्यांना मी वर जाऊन तटबं दीवर थांबायला सां िगतले आिण दे वाला धन्यवाद
दे ण्यासाठी गायकांचे दोन मोठे वृं दही मी ने मले . त्यातील एक गट राखे च्या िढगाच्या वे शीकडे
उजवीकडे असले ल्या िभं तीवर गे ला.
32 होशया आिण यहद
ू ाचे िनम्मे अिधकारी त्यां च्या मागोमाग गे ले, 33 आिण अजर्या, एज्रा,
मशु ल्लाम, 34 यहद
ू ा, बन्यामीन, शमाया, ियमर्या हे ही त्यां च्या पाठोपाठ गे ले. 35 काही याजकांचे
पु त्र त्यां च्यापाठोपाठ रणिशं ग वाजवत िभं तीकडे िनघाले . जखर्या दे खील त्यां च्यामागे िनघाला.
आसाफाचा पु त्र जक्कू र, जक्कू रचा पु त्र िमखाया, िमखायाचा पु त्र म न्या, म न्याचा पु त्र
शमाया, शमायाचा पु त्र योनाथान, योनाथानाचा पु त्र जखर्या.
36 आसाफचे भाऊ म्हणजे शमाया, अजरे ल, िमललई, िगललई, माई नथने ल, यहद
ू ा, हनानी हे
ही वाद्ये घे ऊन िनघाले . ही वाद्ये दे वाचा मनु ष्य दावीद याने केली होती. एज्रा हा ले खक त्यां च्यापु ढे
होता. 37 झर्याच्या वे शीपाशी ते पोहोंचले . पायर्या चढून ते दावीदनगरापयर्ंत गे ले. नगराच्या
तटबं दीच्या िभं तीवर ते होते . दावीदाच्या घरावरुन चालत जाऊन ते पाण्याच्या वे शीकडे गे ले.
38 स्तु ती गाणार्या गायकांचा दुसरा गट दुसर्या िदशे ला, डावीकडे िनघाला. िभं तीच्यावर
ते पोहोचे पयर्ंत मी त्यां च्या पाठोपाठ होतो. अध लोकही त्यां च्या मागोमाग गे ले. भटृ यां च्या
दुगार्वरुन ते रुं द कोटाकडे गे ले. 39 मग ते पु ढील वे शींवरुन गे ले. एफ् राईमाची वे स जु नी वे स,
मत्स्यवे स. हनाने ल बु रूज आिण हमया बु रूज यां च्यावरुन ते पु ढे गे ले. में ढरां च्या वे शीपयर्ंत जाऊन
पहार्याच्या वे शीजवळ ते थांबले .
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मग स्तु ती गाणार्या गायकांचे दोन्ही समूह दे वाच्या मं िदरात आपापल्या जागी गे ले. मी
माझ्या जागी िनम्म्या अिधकार्यांसमवे त उभा रािहलो. अिधकार्यांपैकी िनम्म्यांनी मं िदरातील
आपापल्या जागा घे तल्या. 41 मग याजक आपापल्या जागी उभे रािहले : एल्याकीम, मासे या,
िमन्यामीन, िमखाया, एल्योएनाई, जखर्या, हनन्या या याजकांजवळ त्यांचे रणिशं ग होते . 42 मग
मासे या, शमाया, एलाजार, उज्जी, यहोहानान, मल्खीया, एलाम व एजे र हे याजक मं िदरात
आपापल्या जागी उभे रािहले . मग ियज्रह्याच्या अिधपत्याखाली या दोन्ही गायक गटांनी
गायनाला सु रुवात केली.
43 या खास िदवशी याजकांनी बरे च यज्ञ केले आिण आनं दोत्सव केला, सवर्जण अितशय आनं दात
होते . कारण दे वाने सवार्न
ं ा आनं दीत केले होते . िस्त्रया आिण बालकेसु ध्दा अितशय हषर्भिरत झाली
होती. दरू वरच्या लोकांसही यरूशले म मधला आनं दाचा जल्लोष ऐकू ये त होता.
40

त्यािदवशी भांडार, अपर्णे, प्रथमफळे दशां श यां च्या कोठारां वर अपर्णे गोळा करण्यासाठी
लोकां च्या ने मणु का केल्या.
त्या अपर्णातील काही भाग याजक व ले वी यां च्यासाठी
िनयमशास्त्राप्रमाणे होता. समोर उभ्या असले ल्या याजक व ले वी यां च्यासाठी यहद
ू ातील
लोकांनी आनं द केला. 45 याजक आिण ले वी यांनी दे वासाठी करायची ती सवर् कृत्ये केली. लोकां च्या
शु द्धीकरणाचे िवधी पार पाडले . दावीद आिण शलमोन यां च्या आज्ञे वरून गायक व द्वारपाल यांनी
आपली कामिगरी बजावली.
46 फार पूवीर्, दावीदाच्या आिण आसाफाच्या काळी गायकांचे प्रमु ख ने मले होते आिण
त्याच्याजवळ दे वाची स्तु तीगीते आिण धन्यवादगीते होती. 47 अशाप्रकारे जरुब्बाबे ल आिण
नहे म्या यां च्या काळात समस्त इस्राएली लोकांनी गायक आिण द्वारपाल यां च्यासाठी रोजच्या
रोज लागे ल ते िदले . इतर ले व्यांसाठीही लोकांनी काही भाग बाजूला ठे वला. आिण अहरोनाच्या
वं शजांसाठी ले व्यांनी काही भाग वे गळा ठे वला.
44
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त्यािदवशी मोशे चे पु स्तक सवर् लोकांस ऐकू जाईल अशाप्रकारे मोठ ाने वाचले गे ले. त्या
पु स्तकात त्यांना हा िनयम िलिहले ला आढळला: कोणत्याही अम्मोनी आिण मवाबी व्यक्तीला
दे वाच्या लोकांमध्ये कधीही िमसळता ये णार नाही. 2 या लोकांनी इस्राएली लोकांस अन्न आिण
पाणी िदले नव्हते . परं तु बलामाने इस्राएलींना शाप द्यावा म्हणून त्यांनी त्यास पै सेही दे ले होते .
पण आपल्या दे वाने त्या शापाचे आशीवार्दात रूपांतर केले . 3 हा िनयम ऐकताच िवदे शी लोकांस
इस्राएलातून वे गळे करण्यात आले .
4 यापूवीर्च याजक एल्याशीबाला मं िदराच्या भांडारावर ने मण्यात आले . तो तोबीयाचा नातलग
होता. एल्याशीबाने तोबीयासाठी एक मोठे भांडार तयार केले होते जे थे पूवीर् धान्यापर्णे, धूप,
मं िदरातील पात्रे व इतर वस्तू ठे वल्या जात. 5 जे ले वी, गायक व द्वारपाल यां च्यासाठी लागणारा
धान्याचा दशामां श, नवीन द्राक्षरस, ऊद, पात्रे आिण ते ल या समिपर्त अं शांची अपर्णे ते थे ठे वली
जात.
6 परं तु हे घडताना मी यरूशले मेमध्ये नव्हतो. बाबे लचा राजा अतर्हशश्त याच्या कारिकदीर्च्या
बि साव्या वषीर् मी बाबे लला गे लो होतो. नं तर मी राजाकडे रजा मािगतली, 7 आिण मी
यरूशले मेला परतलो. एल्याशीबाच्या अिनष्ट वतर्नाची बातमी मला कळाली. दे वाच्या मं िदरात
एल्याशीबाने तोबीयाला खोली िदले ली होती.
8 मला खूप राग आला आिण तोबीयाचे सगळे सामान मी खोलीबाहे र फेकू न िदले . 9 त्या खोल्या
शु द्ध करून घ्यायची मी आज्ञा िदली आिण दे वाच्या मं िदरातील पात्रे, वस्तू, अन्नापर्णे, ऊद वगै रे
मी पूवर्वत ितथे ठे वले .
1
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ले व्यांना त्यांचा वाटा िदले ला नाही हे ही मला कळले . त्यामु ळे ले वी आिण गायक
मं दीर सोडू न आपापल्या शे तां वर कामाला गे ले होते . 11 म्हणून मी आिधकार्यांना िवचारले की
“�������� ��������� �������� �� ���� ���?” �� �� ���� ���������
������ ����� ��� ��������� �������� ���� �������� ������ �����
��������.
12 त्यानं तर यहद
ू ातील सवर् लोकांनी िपकाचा एक दशां श वाटा, नवीन द्राक्षरस आिण ते ल
मं िदरात आणले . या सगळया गोष्टी कोठारात ठे वण्यात आल्या. 13 कोठारां वर या मनु ष्यांना मी
ने मले ः शले म्या हा याजक, सादोक िशक्षक, आिण पदाया नावाचा ले वी. म न्याचा पु त्र जक्कू र
याचा पु त्र हानान याला त्यांचा मदतनीस म्हणून ने मले . ते िवश्वासू होते . आपल्या नातलगांना
ने हमी लागणार्या वस्तूंचे वाटप करणे हे त्यांचे काम होते . 14 दे वा, मी केले ल्या या गोष्टींचे स्मरण
असू दे . माझ्या दे वाचे मं िदर आिण ितथली से वेसाठी मी जी चां गली कामे केली आहे त ती पु सून
टाकू नकोस.
15 यहद
ू ात त्या काळात मी शब्बाथ िदवशी लोकांस द्राक्षरसासाठी द्राक्षे तु डवताना पािहले .
धान्य आणून ते गाढवां वर लादताना मी पािहले आिण द्राक्षरस, द्राक्षे , अं जीर आिण इतर बर्याच
जड वस्तू शब्बाथ िदवशी यरूशले मेमध्ये आणत होते . ते व्हा मी त्यांना िवरोध केला कारण केला
शब्बाथ िदवशी ते अन्नधान्याची िवक् री करीत होते .
16 सोरे नगरातील काही लोक यरूशले मामध्ये राहत होते आिण ते मासे आिण सवर् प्रकारच्या
वस्तू शब्बाथ िदवशी यरूशले मेमध्ये यहद
ू ी व इतर लोकांस आणून िवकत. 17 यहद
ू ातील पु ढार्यांना
मी िवरोध केला त्यांना मी म्हणालो, “������ ��� ���� ����� ���� ���������
������� ���� ����. 18 तु मच्या पूवर्जांनी याच गोष्टी केल्या आहे त ना? म्हणूनच दे वाने
आपल्यावर आिण आपल्या नगरावर अिरष्ट आणले आहे ना? शब्बाथ िदवस अपिवत्र करून
तु म्ही इस्राएलावर आणखी सं कटे आणावयास पाहता.”
19 प्रत्ये क शब्बाथ िदवसापूवीर् रात्री अं धार पडल्यानं तर यरूशले मेच्या वे शी कडे कोट बं द
कराव्यात आिण शब्बाथ िदवस होऊन गे ल्याखे रीज त्यांचे दरवाजे उघडायचे नाहीत असा आदे श
िदला. माझे काही चाकर मी वे शीवर उभे केले ते यासाठी की, शब्बाथ िदवशी कोणताही माल
यरूशले मेमध्ये ये णार नाही. 20 एकदोन वे ळेला व्यापार्यांना आिण सवर् प्रकारचा माल िवकणार्या
िवक् रे त्यांना यरूशले मेबाहे र रात्री रहावे लागले .
21 मी त्यांना दरडावून म्हणालो, “�������� �������� ������ ������� �� ����?
पु न्हा तु म्ही तसे केल्यास तु म्हास पकडण्यात ये ईल.” ����������� �� ������ ������
����� ��� �����. 22 मग मी ले वींना त्यां च्या शु द्धीकरणाची आज्ञा िदली आिण ये ऊन त्यांना
वे शींची राखण करण्यास सां िगतले . त्यामु ळे शब्बाथ िदवसाचे पािव य राखले जाईल. माझ्या
दे वा या कृत्यांसाठी माझी आठवण ठे व आिण मजवर दया कर कारण तु झ्या कराराचा िवश्वासूपणा
माझ्यावर आहे .
23 त्या काळात माझ्या असे ही लक्षात आले की काही यहद
ू ी लोकांनी अश्दोदी, अम्मोनी आिण
मवाबी िस्रयां शी लग्ने केली होती. 24 आिण त्यांची मु ले अश्दोदी भाषा अधर्वट बोलत परं तु
त्यांना यहद
ू ी भाषा ये त नव्हती, पण इतर लोकां च्या भाषे पैकी एक भाषा ते बोलत. ते आपआपल्या
जातीची िमश्र भाषा बोलत होते .
25 आिण मी त्यां च्याशी वाद केला आिण त्यांना शाप िदला. आिण काहींना मारहाण करून
त्यांचे केस उपटले . त्यांना दे वाची शपथ घ्यायला लावून, म्हणालो, “������ ������ �����
��������� ��������� ��� ��� ��� ������ ��������� ����� �������
��������� ����� ����� ���� ��� ���. 26 अशा िववाहांमुळेच शलमोनाच्या हातून
पाप झाले . पु ष्कळ राष्ट् रात त्याच्यासारखा कोणी राजा नव्हता. तो आपल्या दे वाला िप्रय होता
आिण दे वाने सवर् इस्राएलावर त्यास राजा केले . पण अन्य जातीच्या िस्त्रयांनी त्यालाही पापात
10 लोकांनी
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पाडले .
ऐकू न आम्ही हे घोर पातक करावे काय? परक्या िस्त्रयां शी लग्न करून आपल्या
दे वािवरूद्ध िवश्वासघातकी कृत्य करावे काय?”
28 योयादा हा मु ख्य याजक एल्याशीब याचा पु त्र, योयादाचा एक पु त्र होरोनाच्या सनबल्लटचा
जावई होता. यासाठी त्यास मी माझ्यासमोरून हाकू न लावले .
29 हे माझ्या दे वा, त्यांनी याजकपणाला अपिवत्र केले आहे . याजकपणाचा आिण ले वीपणाचा
करार त्यांनी मोडला आहे म्हणून त्यांची आठवण कर.
30 याप्रमाणे मी त्यांना सवर् परकीयांपासून शु द्ध केले आिण ले वी व याजक यांना त्यांची कामे
आिण जबाबदार्या ठरवून िदल्या. 31 लाकडाचे अपर्ण व प्रथमफळ आणण्याची वे ळ मी ठरवून
िदली.
हे माझ्या दे वा, माझ्या िहतासाठी, माझी आठवण कर.
27 तु मचे
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The Book of

Esther
एस्तेर

एस्ते रच्या पु स्तकाचे अज्ञात ले खक सवार्त जास्त यहद
ू ी शाही पारसी न्यायालयां शी पिरिचत
होते . न्यायालयीन जीवन आिण परं परांसह तसे च पु स्तकात घडले ल्या घटनांचे तपशीलवार वणर्न,
प्रत्यक्षदशीर् ले खकाकडे िनदश करतात. िवद्वानांचे असे मानने आहे की जरुब्बाबे लच्या काळात
यहद
ू ाला परतले ल्या बाकीच्या लोकांसाठी ते यहद
ू ी िलखाण होते . काही जणांनी मदर्खय स्वतः
ले खक असल्याचे सु चिवले ले आहे , तथािप या मजकू रात सापडले ल्या गु णधमार्न
ं ी असे सु चवले आहे
की दुसरा व्यक्ती, कदािचत त्यां च्या लहान समकालीनांपैकी एक ले खक होता.
साधारण इ. पू. 464 - 331.
ही कथा पारसी अहश्वे रोशच्या कारिकदीर्च्या दरम्यान, मु ख्यतः शूसा राजाच्या राजवाड ात,
पारसी साम्राज्य राजधानी या िठकाणी घडते .
एस्ते रचे पु स्तक भरपूर िकंवा पु रीम या उत्सवाचे मूळ िलखाण करण्यासाठी यहद
ू ी लोकां च्या
िलखाणासाठी िलिहण्यात आले होते . हा वािषर्क सण िमसरामधील गु लामिगरीतून सु टकेसाठी,
यहद
ू ी लोकां च्या स्मरणोत्सव साजरा केला जातो.
या पु स्तकाच्या उद्दे शाने मनु ष्याच्या इच्छे नु सार दे वाने त्याच्याशी सं वाद साधणे , त्यां च्या
वां िशक पूवर्गर् हांचा द्वे ष करणे , धोक्याच्या वे ळी बौद्िधक मदत दे णे आिण मदत करणे दशर्िवणे
हे आहे . दे वाचा हात आपल्या लोकां च्या जीवनात कायर्रत आहे . त्याने एस्ते रच्या जीवनातील
पिरिस्थतीचा उपयोग केला, कारण तो त्याच्या दै वी योजना आिण उद्दे शांसाठी उपदे श करून सवर्
मानवां च्या िनणर्य व कृती वापरतो. एस्ते रच्या पु स्तकात पु रीम आिण यहद्य
ू ां च्या मे जवानीची सं स्था
नोंद आहे आिण आजही यहद
ू ी पु रीमच्या वे ळी एस्ते र वाचतात.
सं रक्षण
रूपरे षा
1. एस्ते र राणी बनते — 1:1-2:23
2. दे वाच्या यहद्य
ू ांना धोका — 3:1-15
3. एस्ते र आिण मदर्खय कारवाई करतात — 4:1-5:14
4. यहद्य
ू ांची सु टका — 6:1-10:3
अहश्वे रोश राजाच्या कारिकदीर्त (अहश्वे रोश राजा भारत दे शापासून कू श *दे शापयर्ंतच्या
एकशे स ावीस प्रांतां वर राज्य करत होता), 2 असे झाले की, त्या िदवसात शूशन या
राजवाड ातील राजासनावर राजा अहश्वे रोश बसला होता.
3 आपल्या कारिकदीर्च्या ितसर्या वषीर्, त्याने आपले सवर् प्रधान आिण से वक यांना मे जवानी
िदली. पारस आिण माद्य या प्रांतांमधले सै न्यािधकारी आिण सरदार त्याच्यासमोर उपिस्थत होते .
1
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4 त्यांना त्याने

पु ष्कळ िदवस म्हणजे एकशे ऐंशी िदवसपयर्ंत आपल्या वै भवी राज्याची सं प ी आिण
आपल्या महान प्रतापाचे वै भव त्याने सवार्न
ं ा दाखिवले .
5 जे व्हा ते िदवस सं पले , ते व्हा राजाने सात िदवसपयर्ंत मे जवानी िदली. शूशन राजवाडयातील
सवर् लोकांस, लहानापासून थोरांपयर्ंत होती, ती राजाच्या राजवाड ातील बागे च्या अं गणात होती.
6 बागे च्या अं गणात तलम सु ताचे पांढरे व जां भळे शोभे चे पडदे टां गले होते . हे पडदे पांढर्या
जां भळया दोर्यांनी रुप्याच्या कड ांमध्ये अडकवून सं गमरवरी स्तं भाला लावले होते . ते थील
मं चक सोन्यारुप्याचे असून तांबड ा, पांढर्या व काळ्या सं गमरवरी पाषाणां च्या आिण इतर रं गीत
मूल्यवान खड ां च्या नक्षीदार फरशीवर ठे वले होते .
7 सोन्याच्या पे ल्यां तन
ू पे यपदाथर् वाढले जात होते . प्रत्ये क पे ला अिव्दतीय असा होता आिण
राजाच्या उदारपणाप्रमाणे राजकीय द्राक्षरस पु ष्कळच होता. 8 हे िपणे िनयमानु सार होते . कोणी
कोणाला आग्रह करीत नसे . प्रत्ये क आमं ित्रताच्या इच्छे प्रमाणे करावे अशी राजाने आपल्या
राजमहालातील सवर् से वकांना आज्ञा केली होती.
9 वश्ती राणीने ही राजा अहश्वे रोश याच्या राजमहालातील िस्त्रयांना मे जवानी िदली.
10 मे जवानीच्या सातव्या िदवशी राजा अहश्वे रोश द्राक्षरस प्याल्याने उल्हासीत मनःिस्थतीत
होता. ते व्हा आपल्या से वा करत असले ल्या महम
ू ान, िबजथा, हरबोना, िबगथा, अवगथा, जे थर
†
आिण कखर्स, या सात खोजांना आज्ञा केली की, 11 वश्ती राणीला राजमु कुट घालून आपल्याकडे
आणावे . आपले सवर् अिधकारी व सरदार यां च्यासमोर ितची सुं दरता दाखवावी अशी त्याची इच्छा
होती. कारण ितचा चे हरा अित आकषर्क होता.
12 पण त्या से वकांनी जे व्हा राणी वश्तीला राजाची ही आज्ञा सां िगतली ते व्हा ितने ये ण्यास नकार
िदला. ते व्हा राजा फार सं तापला; त्याचा क् रोधाग्नी भडकला.
13 ते व्हा काळ जाणणार्या सु ज्ञ मनु ष्यांना राजाने म्हटले , कारण कायदा आिण न्याय जाणणारे
अशा सवार्ंच्यासं बंधी सल्ला घ्यायची राजाची प्रथा होती. 14 आता त्यास जवळची होती त्यांची
नावे कशर्ना, शे थार, अदमाथा, ताशीर्श, मे रेस, मसर्ना ममु खान. हे सातजण पारस आिण माद्य
मधले अत्यं त महत्वाचे अिधकारी होते . राजाला भे टण्याचा त्यांना िवशे षािधकार होता. राज्यातले
ते सवार्त उच्च पदावरील अिधकारी होते . 15 राजाने त्यांना िवचारले “���� ������� ���
�������� ������ �����? कारण ितने अहश्वे रोश राजाची जी आज्ञा खोजांमाफर् त िदली
होती ितचे उल्लं घन केले आहे .”
16 ममु खानाने राजा व अिधकार्यांसमक्ष म्हटले , वश्ती राणीने केवळ अहश्वे रोश राजािवरूद्ध
चु कीचे केले नाही, पण राज्यातील सवर् सरदार व अहश्वे रोश राजाच्या प्रांतातील सवर् प्रजे िवरूद्ध
केले आहे . 17 राणी वश्ती अशी वागली हे सवर् िस्त्रयांना समजे ल. ते व्हा त्यांना आपल्या
पतींला तु च्छ मानण्यास ते कारण होईल. त्या म्हणतील, अहश्वे रोश राजाने राणीला आपल्यापु ढे
आणण्याची आज्ञा केली पण ितने नकार िदला. 18 राणीचे कृत्य आजच पारस आिण माद्य इथल्या
अिधकार्यां च्या िस्त्रयां च्या कानावर गे ले आहे . त्या िस्त्रयाही मग राजाच्या अिधकार्यां शी
तसे च वागतील. त्यातून अनादर आिण सं ताप होईल.
19 जर राजाची मजीर् असल्यास, राजाने एक राजकीय फमार्न काढावे आिण त्यामध्ये काही
फेरबदल होऊ नये म्हणून पारसी आिण माद्य यां च्या कायद्यात ते िलहन
ू ठे वावे . राजाज्ञा अशी
असे ल की, वश्तीने पु न्हा कधीही राजा अहश्वे रोशच्या समोर ये ऊ नये . तसे च ितच्यापे क्षा जी
कोणी चां गली असे ल ितला राजाने पट् टराणी करावे . 20 जे व्हा राजाच्या या िवशाल साम्राज्यात ही
आज्ञा एकदा जाहीर झाली की, सवर् िस्त्रया आपापल्या पतीशी आदराने वागतील. लहानापासून
थोरापयर्ंत सवार्ंच्या िस्त्रया आपल्या पतींचा मान ठे वतील.
†
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या सल्ल्याने राजा आिण त्याचा अिधकारी वगर् आनं दीत झाला. ममु खानची सूचना राजा
अहश्वे रोशने अं मलात आणली. 22 राजाच्या सवर् प्रांतात, प्रत्ये क प्रांताकडे त्याच्या त्याच्या
िलपीप्रमाणे व प्रत्ये क राष्ट् राकडे त्याच्या त्याच्या भाषे पर् माणे त्याने पत्रे पाठवली की, प्रत्ये क
पु रुषाने आपल्या घरात स ा चालवावी, हा आदे श राज्यातील प्रत्ये क लोकां च्या भाषे त दे ण्यात
आला होता.

2
1 या

गोष्टी झाल्यानं तर, राजा अहश्वे रोशचा राग शमला, त्याने वश्तीची आिण ितने जे काय
केले त्याचा िवचार केला. ितच्यािवरूद्ध िदले ल्या आदे शाचािह त्याने िवचार केला. 2 ते व्हा राजाच्या
से वेतील तरुण से वक त्यास म्हणाले की, राजासाठी तरुण, सुं दर कुमारींचा शोध घ्यावा.
3 आपल्या राज्यातील प्रत्ये क प्रां तातून राजाने एकेक अिधकारी ने मावा, त्या अिधकार्यांनी
सवर् सु रेख व सुं दर कुमारीकांना शूशन राजवाड ात अं त:पु रात ठे वावे . ते थे राजाचा अिधकारी
हे गे, याच्या िनगराणीखाली स्त्रीयांना त्यां च्या ताब्यात द्यावे आिण त्याने त्यांना त्यांची सौंदयर्
प्रसाधने द्यावीत. 4 त्यां च्यामधून मग जी तरुण कन्या राजाला पसं त पडे ल ितला वश्तीच्या
जागी राणीपद िमळावे . राजाला ही सूचना आवडली आिण त्याने ती मान्य केली.
5 बन्यामीनाच्या घराण्यातील मदर्खय नावाचा एक यहद
ू ी शूशन शहरात होता. तो याईराचा
पु त्र आिण याईर िशमईचा पु त्र आिण िशमई कीश याचा पु त्र होता. 6 बाबे लचा राजा
नबु खद्नेस्सर याने यहद
ू ाचा राजा यखन्या याच्याबरोबर जे लोक पकडू न ने ले होते त्यां च्यामध्ये
यालाही यरूशले मेहन
ू पकडू न ने ले होते .
7 तो आपल्या चु लत्याची कन्या हदस्सा, म्हणजे एस्ते र, िहची काळजी घे त असे . कारण ितला
आईवडील नव्हते . मदर्खयाने ितला आपली स्वतःची कन्या मानून वाढवले होते . ती तरुण स्त्री
सुं दर बां ध्याची आिण अितशय रुपवती होती.
8 जे व्हा राजाची आज्ञा लोकांपयर्ंत पोचल्यावर, पु ष्कळ मु लींना शूशन राजवाड ात आणून
हे गेच्या दे खभालीखाली ठे वण्यात आले . त्या मु लींमध्ये एस्ते रही होती. हे गे राजाच्या
जनानखान्याचा प्रमु ख होता. 9 त्यास ती तरुणी आवडली आिण ितच्यावर त्याची कृपादृष्टी झाली.
त्याने ितला ताबडतोब सौंदयर्पर् साधने पु रवली आिण ितच्या अन्नाचा भाग िदला. त्याने राजाच्या
राजवाड ातील सात दासी ने मन
ू ितला िदल्या आिण ितला व ितच्या सात तरुण दासींना त्याने
अं त:पु रातील उ म जागा राहण्यास िदली.
10 मदर्खयाने बजावल्यामु ळे एस्ते रने आपल्या लोकां िवषयी व नातलगां िवषयी कोणालाही
सां िगतले नव्हते . 11 आिण एस्ते र कशी आहे व ितचे काय होणार हे जाणून घे ण्यासाठी मदर्खय
प्रत्ये क िदवशी अं तःपु राच्या अं गणासमोर फेर्या घालीत असे .
12 िस्त्रयांसाठी केले ल्या िनयमाप्रमाणे , बारा मिहने झाल्यावर, अहश्वे रोश राजाकडे जाण्याची
पाळी एकेका तरुणीला ये त असे . ितला बारा मिहने सौंदयोर्पचार घ्यावे लागत. त्यापै की सहा मिहने
गं धरसाच्या ते लाचे तर सहा मिहने सुं गधी द्रव्ये आिण प्रसाधने यांचे उपचार होत असत. 13 आिण
राजाकडे जायच्या वे ळी अशी पध्दत होती, अं त:पु रातून राजमं िदरात जाण्यासाठी जे काही ती मागे
ते ितला िमळत असे .
14 सं ध्याकाळी ती राजाकडे जाई आिण सकाळी ती दुसर्या अं तःपु रात परत ये त असे . ितथे
शाशगज नावाच्या खोजाच्या हवाली केले जाई. शाशगज हा राजाच्या उपपत्नीची दे खरे ख
करणारा खोजा होता. राजाला जी कन्या पसं त पडे ल ितला तो नां व घे ऊन बोलावत असे . एरवी या
मु ली पु न्हा राजाकडे जात नसत. 15 आता एस्ते रची राजाकडे जायची पाळी आली ते व्हा िस्त्रयांचा
रक्षक राजाचा खोजा हे गे याने जे ितला दे ण्याचे ठरिवले होते त्याहन
ू अिधक काही मागून घे तले
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नाही. (मदर्खयाचा चु लता अबीहाईल याची कन्या िजला मदर्खयाने कन्या मानले होते ) आता ज्या
कोणी एस्ते रला पाहीले त्या सवार्च
ं ी कृपादृष्टी ितच्यावर झाली.
16 ते व्हा अहश्वे रोश राजाच्या महालात एस्ते रची रवानगी झाली. तो राजाच्या कारिकदीर्च्या
सातव्या वषार्तला दहावा म्हणजे ते बेथ मिहना होता.
17 इतर सवर् मु लींपे क्षा राजाने एस्ते रवर अिधक प्रीती केली. आिण इतर सवर् कुमारीहन
ू ितजवर
ृ
त्याची मजीर् बसली व ितच्यावर कृपादष्टी झाली. ते व्हा राजा अहश्वे रोशने एस्ते रच्या मस्तकावर
राजमु कुट घालून वश्तीच्या जागी ितला राणी केले . 18 आपले सवर् प्रमु ख अिधकारी से वक यांना
राजाने एस्ते रसाठी मोठी मे जवानी िदली. सवर् प्रांतांमध्ये त्याने लोकांस कर माफी जाहीर केली.
आपल्या उदारपणाप्रमाणे त्याने लोकांस बक्षीसे िदली.
19 आता सवर् मु ली दुसर्यांदा एकत्र जमल्या ते व्हा मदर्खय राजद्वारी बसला होता. 20 एस्ते रने
आपले लोक व नातलगािवषयी कोणाला कळू िदले नव्हते . कारण मदर्खयाने ितला तसे बजावले
होते . तो ितचा सां भाळ करत असताना ती त्याचे ऐकत असे तशीच ती अजूनही त्याच्या आज्ञे त
होती. 21 मदर्खय राजद्वारी बसले ला असताना, िबग्थान व ते रेश प्रवे शद्वारातील राजाचे अिधकारी,
राजावरील रागाने , राजा अहश्वे रोशला मारून टाकण्याचा कट करु लागले .
22 पण मदर्खयाला त्यांचा बे त कळल्यामु ळे त्याने राणी एस्ते रला खबर िदली. राणी एस्ते रने
मदर्खयाला या कटाचा सु गावा लागला असे राजाला सां िगतले . 23 मग या बातमीचा तपास
करण्यात आला आिण खबर खरी असल्याचे आढळू न आले आिण त्या दोघा पु रुषांना फाशी दे ण्यात
आले आिण या सवर् गोष्टी राजासमक्ष राजां च्या इितहासाच्या ग्रंथात नोंदवून ठे वण्यात आल्या.

3
1 या सवर् घडामोडी झाल्यानं तर अहश्वे रोश राजाने हम्मदाथा अगागी याचा पु त्र हामान
ह्याला बढती दे ऊन गौरव केला. त्याच्याबरोबरच्या सवर् अिधकार्यांपेक्षा वरचे आसन त्यास िदले .
2 राजाच्या आज्ञे नुसार राजद्वारावरील राजाचे सवर् से वक हामानाला नमन व मु जरा करून मान दे ऊ
लागले . पण मदर्खय त्यास नमन िकंवा मु जरा करीत नसे .
3 ते व्हा प्रवे शद्वारावरील राजाच्या इतर से वकांनी मदर्खयाला िवचारले , “������ ����� ��
�� ���� �����?” 4 राजाचे से वक त्यास दररोज हे च िवचारू लागले तरी त्याने मु जरा करायची
राजाज्ञा पाळली नाहीच. ते व्हा असे झाले की, मदर्खयाचे हे करणे चाले ल िकंवा नाही हे पाहावे
म्हणून त्यांनी हामानाला सां िगतले ; आपण यहद
ू ी असल्याचे त्याने या से वकांना सां िगतले होते .
5 जे व्हा मग मदर्खय आपल्याला नमन व मु जरा करत नाही हे हामानाने पािहले ते व्हा तो
सं तापला. 6 पण फक्त मदर्खयाला िजवे मारणे त्यास अपमानकारक वाटले . कारण मदर्खयाचे लोक
कोण होते , ते त्यांनी हामानाला सां िगतले होते , म्हणून अहश्वे रोशाच्या राज्यातल्या सवर्च्या सवर्
यहद
ू ी लोकांस कसे मारता ये ईल याचा िवचार तो करु लागला.
7 अहश्वे रोश राजाच्या कारकीदीर्च्या बाराव्या वषीर्च्या पिहल्या मिहन्यामध्ये *, हामानाने
िवशे ष िदवस आिण मिहना िनवडण्यासाठी िचठ् ठ ा †टाकल्या, त्या िचठ् ठ ा ते रोज व प्रत्ये क
मिहन्यांमध्ये टाकत होते त्यानु सार अदार हा बारावा मिहना त्यांनी िनवडला.
8 मग हामान राजा अहश्वे रोशकडे ये ऊन म्हणाला, राजा अहश्वे रोश, तु झ्या साम्राज्यात सवर्
प्रांतांमध्ये िविशष्ट गटाचे लोक िवखरले ले व पां गले ले आहे त. इतरांपेक्षा त्यांचे कायदे वे गळे
आहे त. िशवाय ते राजाचे कायदे पाळत नाहीत. म्हणून त्यांना राज्यात राहू दे णे राजाच्या िहताचे
नाही. 9 “�� ������ ����� �������, या लोकांचा सं हार करण्याची आज्ञा द्यावी आिण दहा
हजार िकक्कार‡ रुपे राजाच्या खिजन्यात आणावे , म्हणून मी ते तोलून राजाचे काम पाहणार्यां च्या
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हातांत दे तो.”
10 ते व्हा राजाने आपली राजमु दर
् ा बोटातून काढून यहद्य
ू ांचा शत्रू हम्मदाथा अगागी याचा
पु त्र हामानाला िदली. 11 राजाने हामानास म्हटले , “���� ����� ���� ��� � �����
���� ����; तु ला बरे वाटे ल तसे त्यांचे करावे .”
12 त्यानं तर पिहल्या मिहन्याच्या ते राव्या िदवशी राजाच्या ले खकांना बोलावले . राजाचे
प्रितिनधी, प्रत्ये क प्रांताचे सु भे व सगळ्या लोकांचे सरदार यांस त्यांनी हामानाच्या आज्ञे पर् माणे
प्रत्ये क प्रांताच्या िलपीत व प्रत्ये क जातीच्या लोकां च्या भाषे त िलहन
ू पाठिवण्यात आली.
राजा अहश्वे रोशच्या नावाने त्यांनी ते िलिहले आिण त्यावर राजाची मोहर केली. 13 जासु दांनी
ही पत्रे राजाच्या सवर् प्रांतात ने ऊन िदली. एकाच िदवशी म्हणजे अदार मिहन्याच्या, बाराव्या
मिहन्याच्या ते राव्या िदवशी तरुण व वृ ध्द माणसे , िस्त्रया, मु ले अशा सवर् यहद्य
ू ांचा नाश करावा,
त्यांना ठार करावे व त्यांचा नायनाट करावा. त्यांची सवर् मालम ा लु टून घ्यावी म्हणून िलहन
ू
पाठवले .
14 हा आदे श असले ल्या पत्राची प्रत कायदा म्हणून प्रत्ये क प्रां तातून हा कायदा लागू होणार
होता आिण राज्यातल्या सवर् लोकांस तो कळवण्यात आला, जे णेकरून त्या िदवशी सवर् लोकांनी
तयार असावे . 15 राजाच्या हुकू मानु सार सवर् जासूद तातडीने िनघाले . शूशन राजावाड ातून हा
हुकू म िनघाला. राजा आिण हामान पे यपान करायला बसले पण शूशन नगर मात्र गोंधळू न गे ले.

4
जे झाले ते सवर् मदर्खयाला समजले , ते व्हा त्याने आपली वस्त्रे फाडली आिण गोणताटाची
वस्त्रे पिरधान करून डोक्याला राख फासली. तो बाहे र नगरामध्ये आिण मोठयाने आक् रोश करत
आिण दुःखाने रडत िनघाला. 2 पण तो फक्त राजाच्या प्रवे श द्वारापयर्ंतच पोचू शकला, कारण
गोणताटाची वस्त्रे घातले ल्या कोणालाही राजद्वारातून आत जाण्यास मनाई होती. 3 राजाचा
हुकू म ज्या ज्या प्रांतात पोचला ते थे ते थे यहद्य
ू ांमध्ये शोककळा पसरली आिण ते आक् रोश करु
लागले . उपवास करून आिण मोठयाने ते आकांत करु लागले . डोक्यात राख घालून आिण
गोणताटाची वस्त्रे घालून बहुते क यहद
ू ी राखे त पडू न रािहले .
4 जे व्हा एस्ते रच्या दासी आिण ितचे से वक खोजे ितच्याकडे आले आिण त्यांनी ितला
मदर्खयािवषयी सां िगतले , ते व्हा राणी एस्ते र अितशय दु:खी आिण नाराज झाली. गोणताटाच्या
ऐवजी घालायला ितने मदर्खयाकडे वस्रे पाठवली, पण त्याने ती िस्वकारली नाहीत. 5 एस्ते रने मग
हथाकाला बोलावले , हा ितच्या से वेसाठी िनवडले ला राजाच्या खोजांपैकी एकजण होता. हे काय व
कशासाठी आहे हे समजावे म्हणून मदर्खयाकडे जाऊन चौकशी करण्याची ितने त्यास आज्ञा िदली.
6 ते व्हा राजद्वारासमोरच्या नगरातल्या मोकळया जागे त मदर्खय होता ितथे हथाक गे ला.
7 मदर्खयाने मग त्यास जे घडले ते सवर् सां िगतले . यहद्य
ू ांचा वध करण्याबद्दल राजाच्या खिजन्यात
ने मकी िकती चांदी जमा करायचे हामानाने वचन िदले आहे ते ही त्याने हथाकला सां िगतले .
8 यहद्य
ू ां च्या वधाची आज्ञा शूशन नगरात िदली होती त्या राजाज्ञे ची प्रतही ितला दाखवण्यासाठी
िदली. एस्ते रने राजाकडे जाऊन आपल्या लोकांसाठी दये ची याचना व िवनं ती करावी ही जबाबदारी
त्याने ितच्यावर सोपवली.
9 म्हणून हथाकाने एस्ते रकडे ये ऊन ितला, मदर्खयाने जे सां िगतले ते सवर् कळवले . 10 मग
मदर्खयासाठी एस्ते रने हथाकाजवळ िनरोप िदलाः 11 ती म्हणाली, “������, राजाचे सवर्
अिधकारी आिण राजाच्या प्रदे शातील सवर् लोक हे जाणून आहे त की न बोलावता जो राजाकडे
जाईल त्या व्यक्तीसाठी मग तो पु रुष असो की स्त्री, राजाचा एकच कायदा आहे ः तो म्हणजे
मृ त्यूदंड. मात्र राजाने आपला सु वणर् राजदं ड त्या व्यक्तीपु ढे केल्यास हा कायदा अं मलात आणला
1
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जात नाही. राजाच्या ते वढ ा कृतीने त्या मनु ष्यास जीवदान िमळते . आिण मला तर राजाकडू न
गे ल्या तीस िदवसात बोलावणे आले ले नाही.” 12 मग एस्ते रचा हा िनरोप मदर्खयाला िमळाला.
13 मदर्खयाला ितचा िनरोप िमळाल्यावर त्याने एस्ते रला आपले उ र पाठवले . “���������
������ ������ �� ����� �������� �������� ������ ��� ���� ����. 14 तू
आ ा गप्प बसलीस तर यहद्य
ू ांना दुसर्या िठकाणाहन
ू सु टका आिण मु क्ती िमळे ल, पण तु झा आिण
तु झ्या िपत्याच्या घराण्याचा मात्र नाश होईल. कोणी सां गावे , या अशा काळासाठीच कदािचत
तु झी राणी म्हणून िनवड झाली असे ल.”
15 ते व्हा एस्ते रने मदर्खयाला हे उ र पाठवले : 16 “��, शूशनमधल्या सवर् यहद्य
ू ांना एकत्र
घे ऊन ये आिण माझ्यासाठी सवर्जण उपास करा. तीन िदवस आिण तीन रात्र काहीही खाऊ
िपऊ नका. मी तु मच्यासारखाच उपास करीन, तसे च माझ्या दासीदे खील करतील. आत जाणे
िनयमाप्रमाणे नसतानाही मी तशीच राजाकडे जाईन. मग मी मरण पावले तर मरण पावले .”
17 ते व्हा मदर्खय िनघून गे ला आिण एस्ते रने त्यास जे करायला सां िगतले तसे त्याने केले .

5
1 ितसर्या िदवशी एस्ते रने आपली राजवस्त्रे पिरधान केली आिण ती राजमहालाच्या आतल्या
भागात जाऊन उभी रािहली. राजमं िदरात घराच्या दरवाजासमोर राजा िसं हासनावर बसला होता.
2 त्यामु ळे राजाने एस्ते र राणी चौकात उभी रािहले ली पािहली. ते व्हा ितच्यावर त्याची कृपादृष्टी
झाली. आपल्या हातातला सोन्याचा राजदं ड त्याने ितच्या िदशे ने पु ढे केला. ते व्हा एस्ते रने जवळ
जाऊन राजदं डाच्या दुसर्या टोकाला स्पशर् केला.
3 मग राजाने ितला िवचारले , “������ ���� ���� ��� ������? तु झी िवनं ती काय
आहे ? अगदी अध्यार् राज्याएवढी तु झी मागणी असली तरी ती िमळे ल.” 4 एस्ते र म्हणाली,
“������������ ������ ��� �� �� �� ���������� ���� ���� ���� ���.
त्यास राजाने हामानास घे ऊन यावे .”
5 ते व्हा राजा म्हणाला, “�������� ������� ���� �� ������ ������
���������� ��������������� ���� ����.” ���� ��� ����� �� ��������
���� �������� ������ ����. 6 ते द्राक्षरस घे त असताना पु न्हा राजाने एस्ते रला
िवचारले “���� ������ ��� ���? ते तु ला िमळे ल. तु झी मागणी काय आहे ? ती अध्यार्
राज्याएवढी असली तरीसु ध्दा ती मान्य होईल.”
7 एस्ते रने उ र िदले , “���� ����� ��� ���� ������ ��� ��� ��, 8 जर महाराजाची
माझ्यावर कृपादृष्टी झाली असे ल तर राजा आिण हामान यांनी उद्याही यावे . उद्या मी राजासाठी
आिण हामानासाठी आणखी एक मे जवानी दे ईन आिण मग राजाने म्हटल्याप्रमाणे मला जे काय
मागायचे ते मी उद्या मागे न.”
9 हामान त्यािदवशी अितशय आनं दात आिण चां गल्या मन:िस्थतीत िनघाला.
पण
राजवाड ाच्या दरवाजाजवळ आपणास पाहन
ू मदर्खय उठला नाही की थरथर कांपला नाही, हे
हामानाने पािहले ते व्हा त्यास त्याचा अितशय सं ताप आला. 10 तरीही आपल्या रागाला आवर
घालून हामान घरी आला. मग आपले िमत्र आिण त्याची पत्नी जे रेश यांना त्याने बोलावले .
11 आपल्या ऐश्वयार्ची बढाई मारायला हामानाने सु रुवात केली आिण आपली पु त्रसं तती, राजाने
केले ले आपले अने क प्रकारचे सन्मान, राजाने आपल्याला िदले ले सवोर्च्च अिधकाराचे स्थान या
सगळ्यांची तो बढाई मारु लागला.
12 हामान म्हणाला, “����� ������ ������ ������ �� �������� ���������
��������� ����������� ������� ������� ����. आिण पु न्हा उद्याही राणीने
मला राजाबरोबर बोलावले आहे . 13 पण तो यहद
ू ी मदर्खय जोपयर्ंत राजद्वाराशी बसले ला पाहत
आहे तोपयर्ंत हे सवर् व्यथर् आहे .”
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मग हामानाची पत्नी जे रेश आिण त्याचे सगळे िमत्र त्यास म्हणाले , “������ ����
���������� �� ���� �������� ����, तो पन्नास हात उं च असावा. मग सकाळी
राजाला त्यावर मदर्खयाला फाशी द्यायला सां ग. त्यानं तर राजाबरोबर खु शाल मे जवानीला जा
म्हणजे तु ला आनं द होईल.” �������� �� ����� ����� ������ ������ ������
���� ���� �����.
14

6
1 त्या रात्री राजाची झोप उडाली. ते व्हा त्याने एका से वकाला इितहासाचा ग्रंथ आणण्याची
आज्ञा केली आिण मग राजापु ढे मोठ ाने वाचण्यात आला. 2 राजा अहश्वे रोशाला राजद्वारावर
पहारा करणार्या िबग्थान आिण ते रेश या दोन से वकांनी राजाचा वध करण्याचा कट रचला
होता त्याच्यािवषयी मदर्खयाने सां िगतले होते अशी नोंद होती. 3 त्यावर राजाने िवचारले ,
“��������� ��������� ������ � ���� ��� ���� ����?” ������ ����
������ �������, “������������ ����� ���� ���� ����.”
4 राजा म्हणाला “����� ��� ���?” ����� �� ��� �� ���� ��������� ����
���������� ���� ���� ���� �� ������ ��������� �������� �������
��������� ������ ��� ����. 5 राजाचे से वक त्यास म्हणाले , “����� ������
��� ���” ������ ���� �������, “������ �� ���� ��.” 6 हामान आत आला
ते व्हा राजाने त्यास िवचारले , ज्याचा राजाने सन्मान करावा असे राजाच्या मजीर्स आल्यास त्या
मनु ष्यासाठी काय करावे ? हामानाने मनातल्या मनात िवचार केला, “������������ ������
���� ��� ����� ������ �������� ������ �����?”
7 ते व्हा हामान राजाला म्हणाला, “������ ������ ������ ������ ���
������������ �� �����, 8 राजाने स्वतः पिरधान केले ले राजवस्रे आणावे . राजा ज्या
घोड ावर बसतो तो घोडाही आणावा. राजाच्या मस्तकी ठे वतात तो राजमु कुट आणावा. 9 मग
राजाच्या एखाद्या महत्वाच्या अिधकार्याच्या हाती राजवस्रे आिण घोडा या गोष्टी सोपवाव्यात.
राजाला ज्याचा सन्मान करायचा आहे त्याच्या अं गावर या अिधकार्याने ती वस्रे घालावीत आिण
त्यास घोड ावर बसवून नगरातील रस्त्यावर िफरवावे . या अिधकार्याने त्या व्यक्तीला पु ढे घे ऊन
ने ताना घोिषत करावे की राजाला ज्याचा सन्मान करायचा असतो त्याच्यासाठी असे केले जाते .”
10 मग राजा हामानाला म्हणाला, तू बोलला त्याप्रमाणे “���� ������ ��� ���� ����
������ ����� ������������� ������ ��� ������ ���� ��. जे सवर् तू बोलला
आहे स त्यातले काही एक राहू दे ऊ नकोस.” 11 मग हामानाने वस्त्र आिण घोडा घे ऊन मदर्खयाला
ते वस्त्र घालून त्यास घोड ावर बसवून नगरातील रस्त्यातून िफरवले . त्याच्यापु ढे चालून त्याने
घोषणा िदली, “������ ������ ������ ������� ����� ���� �����������
��� ���� ����.”
12 एवढे झाल्यावर मदर्खय राजद्वाराशी परतला. पण हामान आपले तोंड झाकू न शोक करीत
घाईने घरी गे ला. 13 आपली पत्नी जे रेश आिण आपले सगळे िमत्र यांना त्याने जे जे झाले ते सगळे
सां िगतले , हामानाची पत्नी आिण त्यास सल्ला दे णारे बु द्धीमान िमत्र त्यास म्हणाले “������
����� ���� �� ���������� ����� ������� ���� ���� ����. पण त्याच्यापु ढे
तु मचा अध:पात खचीतच होणार.” 14 हे सगळे त्याच्याशी बोलत असतानाच राजाचे खोजे आले .
एस्ते रने तयार केले ल्या मे जवानीला हामानास आणायला त्यांनी घाई केली.

7
मे जवानीला गे ले. 2 मे जवानीच्या या दुसर्या िदवशी,
ते द्राक्षरस घे त असताना, राजाने पु न्हा एस्ते रला िवचारले , एस्ते र राणी, “���� ������ ���
1 ते व्हा राजा आिण हामान राणी एस्ते रकडे
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���? ती मान्य केली जाईल. तु झी मागणी काय आहे ? ती अध्यार् राज्याएवढी असली तरी ती
मान्य करण्यांत ये ईल.”
3 ते व्हा एस्ते र राणी म्हणाली, “����, माझ्यावर आपली कृपादृष्टी झाली असून आपली मजीर्
असे ल तर मला व माझ्या लोकांसही िजवदान द्यावे . एवढे च माझे मागणे आहे . 4 कारण, आमचा
नाश होण्यासाठी, मारले जाण्यासाठी व नाहीसे व्हावे यासाठी मी आिण माझे लोक िवकले गे लो
आहोत. आमची नु सती गु लाम म्हणून िवक् री झाली असती तरी मी गप्प रािहले असते . तरी
त्या शत्रूला राजाची हानी भरून दे ऊ शकले नसते .” 5 ते व्हा राजा अहश्वे रोशाने राणी एस्ते रला
िवचारले , “��� ������� ������ ���� ������ ������ ��� � �� ���� ���?”
6 एस्ते र म्हणाली, “�� ������ ����� ���. हाच तो दृष्ट हामान आमचा शत्रू!”
������ ���� ��� �������� ����� ����� ����. 7 राजाला अितशय सं ताप
आला. द्राक्षरस तसाच टाकू न तो उठला आिण बाहे र राजबागे त गे ला, पण हामान आपले प्राण
वाचवण्याची याचना करत आत राणी एस्ते रजवळ उभा रािहला. राजाने आपले वाईट करण्याचे
ठरवले आहे असे त्याने पािहले .
8 मग जे थे द्राक्षरस िदला गे ला होता त्या दालनामध्ये , राजा बागे तन
ू ये ऊन उभा रािहला
मे जवानीच्या, ज्या आसनावर एस्ते र बसली होती त्यावर हामानाला पडताना राजाने पािहले . ते व्हा
सं तापून राजा म्हणाला, “�� ���� ������� ������ �������� ����� ���� ��
���?” ���� ��� �������������� ���� �� ��� ��� ������� ��������
���� �����.
9 नं तर हरबोना नावाचा राजाच्या से वकातील एक अिधकारी, म्हणाला “���� ���������
������ ����� ���������� ��� ���� ���� ������������ ����������
������ ������ ��� ������ ���� ������ ���.” ���� ������� “�����
������� ����� ���� ����.” 10 ते व्हा मदर्खयासाठी उभारले ल्या खांबावर हामानाला फाशी
दे ण्यात आली. मग राजाचा क् रोध शमला.

8
1

त्याच िदवशी अहश्वे रोश राजाने यहद्य
ू ांचा शत्रू असले ल्या हामानाच्या मालकीची सवर्
मालम ा राणी एस्ते रला िदली. आिण मदर्खय राजाकडे आला कारण त्याचे एस्ते रशी काय नाते
आहे ते ितने राजाला सां िगतले . 2 राजाला आपली मु दर् ा हामानाकडू न परत िमळाली होती.
ती आपल्या बोटातून काढून राजाने मदर्खयाला िदली. मग एस्ते रने मदर्खयाला हामानाच्या
मालम े चा प्रमु ख ने मले .
3 एस्ते र मग राजाशी पु न्हा बोलली. ती त्याच्या पाया पडू न रडू लागली. अगागी हामानाने
यहद्य
ू ांचा नायनाट करण्याची आखले ली दुष्ट योजना राजाने रद्द करावी म्हणून त्यास िवनं ती करु
लागली. 4 मग राजाने आपला सोन्याचा राजदं ड एस्ते रपु ढे केला; एस्ते र उठली आिण राजापु ढे
उभी रािहली.
5 ती म्हणाली, “�� �������� ������ ������, आिण मजवर तु मची कृपादृष्टी झाली
असल्यास, जर राजाला ही गोष्ट योग्य वाटली आिण त्यां च्या दृष्टीने मी त्यास आवडले तर
हम्मदाथा अगागी याचा पु त्र हामान याने सवर् प्रांतातील यहद्य
ू ांचा नायनाट करण्याचे पाठवले ले
पत्रे रद्द करणारा आदे श िलहावा. 6 कारण माझ्या लोकां वर आले ली आप ी पाहन
ू मी कशी सहन
करू? माझ्या नाते वाईकांचा नाश मी कसा सहन करू शकेन?”
7 राजा अहश्वे रोशाने राणी एस्ते र आिण मदर्खय यहद
ू ी यांना उ र िदले . राजा त्यांना म्हणाला,
“��, पहा, हामान यहद्य
ू ां िवरुध्द होता म्हणून त्याची मालम ा मी एस्ते रला िदली आिण माझ्या
िशपायांनी त्यास फाशी िदले आहे . कारण तो यहद्य
ू ां वर हल्ला करणार होता. 8 आता राजाच्या
ु
नावाने यहद्य
ू ां िवषयी दसरा आदे श िलहा आिण मग त्या हुकमावर राजाची मोहर उमटवा. कारण
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राजाच्या नावाने िलिहले ले ले ख आिण त्यावर झाले ली राजाची मोहर कोणालाही रद्द करता ये त
नाही.”
9 राजाच्या ले खकांना ताबडतोब बोलवण्यात आले , ितसर्या म्हणजे िशवान मिहन्याच्या
ते िवसाव्या िदवशी हे झाले . सवर् यहद
ू ी आिण भारतापासून कू शपयर्ंतच्या एकशें स ावीस
प्रांतांमधील अिधपती, अिधकारी आिण सरदार यांना उद्दे शन
ू मदर्खयाने िदले ले यहद
ू यां िवषयी
असले ले सवर् आदे श त्या ले खकांनी िलहन
ू काढले . प्रत्ये क प्रांताच्या भाषे त ते िलिहण्यात आले .
प्रत्ये क भािषक गटाच्या भाषे त त्यांचा अनु वाद करण्यात आला. यहद्य
ू ां च्या भाषे त आिण त्यां च्या
िलपीत ते आदे श िलिहले गे ले.
10 मदर्खयाने राजा अहश्वे रोशाच्या नावाने पत्रे िलहन
ू त्यावर राजाची मोहर करून ती राजाच्या
तबे ल्यात वाढले ल्या सरकारी वे गवान घोडे , यां च्या स्वारांबरोबर पाठवले . 11 राजाने त्या पत्रात
सवर् नगरातील यहद्य
ू ांनी एकत्र जमावे आिण स्वसं रक्षणासाठी उभे रहावे ; त्यांना जे लोक व
प्रांत उपद्रव करतील, त्यां च्या सवर् सै न्याचा, िस्त्रयांचा, मु लांचाही नाश करावा व त्यांना ठार
मारावे व त्यांना नाहीसे करावे , त्यांची लूट करून घ्यावी. 12 अहश्वे रोश राजाच्या सवर् प्रांतांत
एकाच िदवशी, बाराव्या मिहन्याच्या म्हणजे अदार मिहन्याच्या, ते राव्या िदवशी यहद्य
ू ां वर कारवाई
करायची असे ठरले होते .
13 जो ले ख हुकू म म्हणून प्रत्ये क प्रां तात द्यायचा होता त्याची प्रत सवर् लोकांस जाहीर झाली,
की यहद्य
ू ांनी त्या िदवशी शत्रूचा सूड उगवण्यासाठी तयार रहावे . 14 राजाच्या घोड ां वर स्वार
होऊन जासूद तातडीने िनघाले . ते वे ळ न गमावता जायला िनघाले . राजाचा हाच आदे श शूशन
राजधानीतही िदला गे ला.
15 मदर्खय राजाकडू न िनघाला. त्याने राजाकडचा िवशे ष पोषाख घातला होता. त्याची वस्त्रे
िनळया आिण पांढर्या रं गाची होती. मोठा सोन्याचा मु कुट त्याने घातला होता. तलम सणाचा
जां भळा झगा त्याने वर चढवला होता. शूशन नगरामध्ये आनं दाने जयघोष करण्यात आला.
16 यहद्य
ू ां च्या दृष्टीने ती पवर्णी होती. त्यामु ळे त्यािदवशी जल्लोषाचे वातावरण होते . 17 ज्या
प्रांतात आिण ज्या नगरात राजाची आज्ञा पोहोचली ितथे यहद्य
ू ांमध्ये आनं द झाला आिण त्यांनी
भोजनसमारं भ करून शु भिदन म्हणून पाळला. त्या दे शाचे बरे च लोकही यहद
ू ी झाले . कारण त्यांना
यहद्य
ू ांची भीती वाटू लागली.

9
1 आता बाराव्या मिहन्याच्या म्हणजे अदार मिहन्याच्या ते राव्या िदवशी लोकांस राजाच्या
आज्ञे चे व हुकू माचे पालन करायचे होते , यहद्य
ू ां च्या शत्रूंनी त्यां च्यावर वरचढ होण्याची आशा
धरली होती पण त्याच्या उलट झाले , जे यहद्य
ू ांचा द्वे ष करत होते त्या शत्रूंपे क्षा यहद
ू ी आता
वरचढ झाले होते . 2 आपल्याला ने स्तनाबूत करु पाहणार्या लोकांचा जोरदार प्रितकार करता
यावा म्हणून राजा अहश्वे रोशच्या राज्यातील सवर् िठकाणचे यहद
ू ी आपआपल्या नगरात एकत्र
आले . त्यामु ळे त्यां च्या िवरोधात जायची कोणामध्ये च ताकद नव्हती म्हणून यहद्य
ू ांना ते लोक
घाबरले .
3 िशवाय, सवर् प्रां तामधले अिधकारी, अिधपती, सरदार, आिण राजाचे कारभारी यांनी यहद्य
ू ांना
सहाय्य केले , कारण ते सगळे मदर्खयाला घाबरत होते . 4 मदर्खय राजवाड ातील मोठा व्यक्ती
असून त्याची िकतीर् राज्यातील सवार्पयर्ंत पोहचली होती, मदर्खयाचे सामथ्यर् उ रो र वाढत गे ले.
5 यहद्य
ू ांनी आपल्या सवर् शत्रूंचा पाडाव केला. तलवार चालवून त्यांनी शत्रूला ठार केले व
शत्रूंचा िवध्वं स केला. आपला ितरस्कार करणार्या शत्रूचा आपल्या इच्छे प्रमाणे समाचार
घे तला.
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6 शूशन

या राजधानीच्या शहरात यहद्य
ू ांनी पाचशे जणांचा वध करून धु व्वा उडवला. 7 िशवाय
त्यांनी पु ढील लोकांस ठार केले . पशर्न्दाथा, दलफोन, अस्पाथा, 8 पोराथा, अदल्या, अरीदाथा,
9 पमर्श्ता, अरीसई, अरीदय, वै जाथा, 10 हे हामानाचे दहा पु त्र होते . हम्मदाथाचा पु त्र हामान
यहद्य
ं ा ठार केले खरे , पण त्यांची मालम ा लु टली नाही.
ू ांचा शत्रू होता. यहद्य
ू ांनी या सवार्न
11 तटबं दी असले ल्या शूशनमध्ये , त्यािदवशी िकती जण मारले गे ले ते राजाला सां गण्यात आले .
12 ते व्हा राजा एस्ते र राणीला म्हणाला, “���������� ��� ���������� ����������
��������� ����� ������ �����. आता राजाच्या इतर प्रांतांत काय करावे अशी तु झी
इच्छा आहे ? तु झी काय िवनं ती आहे ? ती मान्य करण्यात ये ईल. तु झी काय मागणी आहे ? ती
तु झ्यासाठी मान्य करण्यात ये ईल.”
13 एस्ते र म्हणाली, “������ ����� ���� �� ��������� ����������
������������ ����� ��� ������ ��� ���������� ��� ��������� �����
������� �������.” 14 ते व्हा राजाने तशी आज्ञा िदली. शूशनमध्ये तोच कायदा दुसर्या
िदवशीही चालू रािहला. हामानाच्या दहा मु लांना टां गले गे ले.
15 अदार मिहन्याच्या चौदाव्या िदवशी शूशनमधील यहद
ू ी एकत्र जमले आिण त्यांनी
शूशनमधल्या तीनशे जणांना िजवे मारले पण त्यां च्या सं प ीची लूट केली नाही.
16

त्यावे ळी राजाच्या प्रांतांमधले यहद
ू ीदे खील आपल्या सं रक्षणासाठी एकत्र जमले आिण
आपल्या शत्रुपासून त्यांना िवसावा िमळाला. जे त्यांचा द्वे ष करत होते त्या पं चाह र हजार
लोकांस त्यांनी ठार केले , पण त्यांनी ज्यांना ठार केले त्यां च्या मालम े ला हात लावला नाही.
17 अदार मिहन्याच्या ते राव्या िदवशी हे घडले चौदाव्या िदवशी यहद्य
ू ांनी िवश्रांती घे तली
आिण तो िदवस त्यांनी आनं दोत्सवाचा व मे जवाणीचा ठरिवला. 18 परं तु शूशनमधील यहद
ू ी अदार
मिहन्याच्या ते राव्या आिण चौदाव्या िदवशी एकत्र आले होते . मग पं धराव्या िदवशी त्यांनी
आराम केला. पं धरावा िदवस त्यांनी मे जवाणीचा व आनं दोत्सवाचा ठरिवला. 19 म्हणून खे डोपाडी
राहणारे जे यहद
ू ी गावकू स नसले ल्या गावात राहतात ते अदारच्या चतु दर्शीला पु रीम हा सण
साजरा करतात. त्यांचा सण चतु दर्शीला असतो. त्यािदवशी ते मे जवान्या दे तात आिण भे टवस्तूंची
दे वाणघे वाण करतात.
20 मदर्खयाने जे घडले त्याची नोंद केली आिण त्याने राजा अहश्वे रोशच्या प्रां तातील जवळ
व दरू च्या सवर् प्रांतातील यहद्य
ू ांना पत्रे पाठवली, 21 दरवषीर् अदार मिहन्याचा चौदावा आिण
पं धरावा िदवसही अगत्याने पाळावा, 22 त्या िदवशी यहद्य
ू ांना आपल्या शत्रूंपासून िवसावा
िमळाला म्हणून त्या िदवशी आनं दोत्सव साजरा करावा. या मिहन्यात त्यां च्या शोकाचे रुपांतर
आनं दात झाले . म्हणून हा मिहनाही उत्सवासारखा साजरा करावा. या मिहन्यात त्यां च्या
आक् रोशाचे रुपांतर आनं दोत्सवाच्या िदवसात झाले . मदर्खयाने सवर् यहद्य
ू ांना पत्रे िलिहली.
सणासु दीचे िदवस म्हणून त्याने हे िदवस त्यांना साजरे करायला सां िगतले . त्या िदवशी त्यांनी
मे जवान्या द्याव्यात, भे टवस्तूंची दे वाणघे वाण करावी आिण गिरबांना भे टवस्तू द्याव्यात.
23 मदर्खयाने त्यांना िलिहले होते त्याप्रमाणे यहद्य
ू ांनी सु रवात केली होती तो उत्सव त्यांनी
पु ढे ही चालू ठे वला. 24 हम्मदाथाचा पु त्र अगागी हामान सवर् यहद्य
ू ांचा शत्रू होता. त्याने
यहद्य
ां
च
ा
नायनाट
करण्याचे
कपटी
कारस्थान
रचले
होते
.
यह
द्य
ां
च्
या
सं हारासाठी त्याने िचठ् ठी
ू
ू
25
टाकू न िदवस ठरवला होता.
परं तु राजासमोर ही गोष्ट आली ते व्हा त्याने अशी िलखीत आज्ञा
काढली की, कपटी हामानाने यहद
ू ी लोकां िवरूद्ध रचले ल्या कारस्थानाचा दोष त्यां च्या माथी मारावा
आिण त्यास व त्याच्या पु त्रांना फाशी दे ण्यात यावी. 26 यास्तव पूर या शब्दावरून “�����”
��� �����, म्हणून या िदवसास “�����” ��� ����. कारण त्या पत्रामध्ये िलिहले ल्या
सवर् गोष्टी, त्यांनी पािहले ले सवर् काही आिण त्याच्याबाबतीत जे घडले होते त्यामु ळे यहद्य
ू ांनी ही
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प्रथा िस्वकारली.
नवीन रीत व कतर्व्य िस्वकारले . ही रीत आपल्यासाठी, आपल्या
वं शजासाठी व जो प्रत्ये कजन त्यांना जोडले ले आहे तो. आपण हे दोन िदवस प्रत्ये क वषीर् साजरे
करावे त. ते त्यां च्या िनयमानु सार आिण प्रत्ये कवषीर् त्याच वे ळी साजरे करावे . 28 प्रत्ये क िपढी
आिण प्रत्ये क कुटु ं ब या िदवसाची आठवण ठे वते . सवर् प्रांतांमध्ये आिण सवर् नगरामध्ये हा िदवस
साजरा केला जातो. पु रीमचे हे िदवस साजरे करण्याची प्रथा यहद
ू ी कधीही सोडणार नाहीत.
यहद्य
ू ांचे वं शजही हा सण ने हमी लक्षात ठे वतील. 29 मग अबीहाईल ची कन्या राणी एस्ते र आिण
यहद
ू ी मदर्खय यांनी पु रीमिवषयी एक फमार्न िलिहले . हे दुसरे पत्र ही पूणर्पणे सत्य आहे हे िसध्द
करण्यासाठी त्यांनी ते फमार्न राजाच्या पूणर् अिधकारािनशी काढले . 30 राजा अहश्वे रोशाच्या
राज्यातील एकशे स ावीस प्रांतांमधील समस्त यहद्य
ू ांना मदर्खयाने पत्रे िलिहली. त्यामध्ये
शांतीची सत्य वचने होती. 31 पु रीम साजरा करायला लोकांस सां गण्यासाठी मदर्खयाने ही पत्रे
िलिहली. आिण हा नवीन सण केव्हा साजरा करायचा हे ही त्याने सां िगतले . यहद
ू ी मदर्खय आिण
राणी एस्ते र यांनी यहद्य
ां
स
ाठी
आदे
श
पाठवले
होते
.
यह
द्य
ां
म
ध्ये
आिण
त्यां
च्
या
वं शजामध्ये हा
ू
ू
दोन िदवसाचा सण पक्का रुजावा म्हणून त्या दोघांनी ही कृती केली. इतर सणां च्या िदवशी जसे
ते उपवास करून आिण शोक करून तो सण आठवणीने पाळतात तसा हा सण त्यांनी इथून पु ढे
पाळावा. 32 पु रीमचे िनयम एस्ते रच्या आज्ञे ने ठरिवण्यात आले . आिण या गोष्टींची ले खी नोंद
ग्रंथात झाली.
27 यहद्य
ू ांनी

10
1

मग अहश्वे रोश राजाने दे शावर व समु दर् ालगतच्या लोकां वर कर बसवला. 2 त्याची
सामथ्यार्ची व पराक् रमाची जी कृत्ये , त्यांची आिण मदर्खयाचे महत्व, राजाने ज्यांना थोर केले ते
पारस आिण माद्य राजां च्या इितहासाच्या ग्रंथात िलिहले आहे त.
3 राजा अहश्वे रोशाच्या खालोखाल यहद
ू ी मदर्खयाचे स्थान होते . त्याचे यहद
ू ी बां धव त्यास फार
मान दे त. कारण लोकां च्या भल्यासाठी तो खूप मे हनत घे ई. त्याच्या सवर् लोकां शी शांतते ने बोलत
असे .
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The Book of

Job
ईयोब

ईयोबचे पु स्तक कोणी िलिहले हे कोणास ठाऊक नाही. कोणताही ले खक ओळखला जात नाही.
कदािचत एकापे क्षा अिधक ले खक असू शकतील. हे शक्य आहे की ईयोब हे पिवत्र शास्त्रामधील
कोणत्याही पु स्तकापे क्षा सवार्त जु ने पु स्तक आहे . ईयोब चां गला आिण धािमर्क वृ ीचा मनु ष्य होता
ज्याला असाह्य त्रास सहन करावा लागला आिण त्याने त्याच्या िमत्रांनी ही आप ी का असावी
हे जाणून घे ण्याचा प्रयत्न केला. या पु स्तकाच्या प्रमु ख व्यक्तीमत्वांमध्ये ईयोब, ते मानीचा
एिलफाज, शु िहथी िबल्दद, नामाथीचा सोफर आिण बु झीचा अलीहू यांचा समावे श आहे .
अज्ञात.
बहुते क पु स्तके सूिचत करतात की ती हद्दपार झाल्यानं तर िकंवा त्यानं तर लवकरच िलिहली गे ली
आिण अलीहच
ू े अध्याय अजूनही नं तर असू शकतात.
प्राचीन यहद
ू ी आिण पिवत्र शास्त्राचे सवर् भावी वाचक. असे ही म्हटले जाते की, ईयोबच्या
पु स्तकातील मूळ श्रोते गु लामिगरीत असले ली इस्त्राएली मु ले होती, असे समजले जाते की मोशे
त्या लोकांना सात्वन दे ऊ इिच्छत होता कारण ते िमसरी लोकां च्या अधीन होते .
ईयोबचे पु स्तक आपल्याला खालील गोष्टी समजून घे ण्यास मदत करते : सै तान हा आिथर्क
आिण भौितक नाश आणू शकत नाही, सै तान काय करू शकतो आिण काय करू शकत नाही यावर
दे वाचे सामथ्यर् आहे . हे जगातील सवर् दुःखाच्या पलीकडे “�� �� ���” ����� ��������
���� ����� ������ ���. दुष्ट लोक त्यांचे दाियत्व प्राप्त करतील. आपल्या आयु ष्यामध्ये
कधीकधी आत्म्याला शु द्ध करणे , परीक्षण करणे , िशकवणे िकंवा सशक्त करणे यासाठी दुःखदपणाची
परवानगी िदली जाऊ शकते .
दुःखाच्या माध्यमातून आशीवार्द
रूपरे षा
1. पिरचय आिण सै तानाचा हल्ला — 1:1-2:13
2. ईयोबची तीन िमत्रांबरोबर आपल्या दुःखाबद्दल चचार् — 3:1-31:40
3. अलीहक
ू डू न दे वाच्या चां गुलपणाची घोषणा — 32:1-37:24
4. दे वाकडू न ईयोबाला सावर्भौमत्वाचा खु लासा — 38:1-41:34
5. दे वाकडू न ईयोबाची पु नरर्चना — 42:1-17
ऊस दे शात एक पु रूष राहत होता त्याचे नाव ईयोब होते , तो सात्वीक व सरळ होता, तो
दे वाचा आदर करीत असे व वाईटापासून दरू राही. 2 ईयोबाला सात मु ले आिण तीन मु ली झाल्या.
3 ईयोबाजवळ सात हजार में ढरे , तीन हजार उं ट, बै लां च्या पाचशे जोड ा, आिण पाचशे गाढवी
होती. त्याच्याकडे पु ष्कळ चां गले से वकही होते . पूवमधील सवर् लोकांमध्ये तो अितशय थोर पु रूष
होता.
1
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4 प्रत्ये काने

ठरवले ल्या िदवशी त्याची मु ले आपापल्या घरी भोजन समारं भ करीत असत आिण
त्या सवार्स
ं ोबत खाणे आिण िपणे करावयास त्यां च्या ितन्ही बिहणींनाही बोलवत असत. 5 जे व्हा
भोजनसमारं भाचे िदवस पूणर् झाल्यावर, ईयोब त्यांना बोलवून त्यांची दे वासाठी पु न्हा शु द्धी करी.
तो मोठ ा पहाटे स लवकर ऊठे आिण त्याच्या प्रत्ये क मु लासाठी होमापर्ण करीत असे , तो म्हणत
असे , “������ ������ ������� ��� ���� ���� ��� ��������� ���� ������
�������� ���� ����.” ����������� ���� ����� ���� ���.
6 एक िदवस असा आला िक त्या िदवशी दे वपु त्र *परमे श्वरासमोर ये ऊन उभे राहीले ,
त्यां च्यामध्ये सै तानही ते थे आला. 7 परमे श्वर सै तानास म्हणाला, “�� ����� ��� ����?”
���� �������� ���������� ����� ���� ��� �������, “�������� ������
����� ��� �������� ����-वर चालत जाऊन आलो आहे .” 8 परमे श्वर सै तानास म्हणाला,
“�� ���� ����, ईयोब याच्याकडे लक्ष िदले स काय? पृ थ्वीत त्याच्यासारखा सरळ आिण
साित्वक, दे विभरू व दुष्टते पासून दरू राहणारा असा कोणीही मनु ष्य नाही.” 9 नं तर सै तानाने
परमे श्वरास उ र िदले आिण म्हणाला, “���� ������ �� ���� ������ ���? 10 तू
त्याच्या भोवती, त्याच्या घरासभोवती, आिण त्याच्या सवर्स्वाच्या प्रत्ये क बाजूस कुंपण घातले
आहे स ना? तू त्याच्या हातां च्या कामांस यश िदले आहे स, आिण भूमीत त्याचे धन वाढत आहे .
11 पण जर तू आपला हात पु ढे करून त्याच्याजवळ असणार्या सवर्स्वावर टाकशील तर तो आ ाच
तु झ्या तोंडावर तु झा त्याग करील.” 12 परमे श्वर सै तानास म्हणाला, “����, त्याचे सवर् जे
काही आहे ते तु झ्या अिधकारात आहे , फक्त त्यास तु झ्या हाताचा स्पशर् करू नको.” �� �����
�������������� ����� ����. 13 एक िदवस असा आला की, जे व्हा त्याची मु ले आिण
त्याच्या मु ली त्यां च्या मोठ ा भावाच्या घरात जे वत होते व द्राक्षरस पीत होते . 14 ते व्हा एक
िनरोप्या ईयोबाकडे आला आिण म्हणाला, “��� ������� ���� ��� ��������������
����� ��� ������, 15 शबाई लोकांनी त्यां च्यावर हल्ला केला आिण त्यांना घे वन
ू गे ले.
खरोखर, त्यांनी तलवारीच्या धारे ने नोकरांना मारुन टाकले , हे तु ला सां गण्यासाठी मीच िनभावून
आलो आहे .” 16 पिहला हे सां गत असतांनाच दुसरा आला आिण म्हणाला, “��������
���� ������� ������ ���������� ������ ��� ���� ���� ����, आिण मीच
ते वढा बचावून तु ला सां गायला आलो आहे .” 17 तो बोलत असतांनाच, आणखी दुसरा आला
आिण म्हणाला, “����������� ��� ������ ����, त्यांनी उं टावर हल्ला केला, आिण
ते त्यांना घे वन
ू गे ले. होय, आिण त्यांनी तलवारीच्या धारे ने नोकरांना मारुन टाकले , आिण हे तु ला
सां गावयास मीच िनभावून आलो आहे .”
18 आ ापयर्ंत तो हे सां गत असतांनाच, आणखी एक आला आिण म्हणाला, “���� ����
��� ���� ��������� ������ �������� ���� ��� ���� � ��������� ���
����. 19 ते व्हा रानाकडू न वादळी वारे आले आिण त्या घराच्या चार कोपर्यास धडकले , आिण
ते त्या तरूणावर पडले आिण ते मरण पावले , केवळ मीच त्यातून बचावलो व तु ला सां गण्यास इथे
आलो.” 20 ते व्हा ईयोबाने ऊठू न, त्याचा झगा फाडला, त्याने डोक्याचे मुं डन केले , भूमीकडे तोंड
करून पालथा पडला आिण दे वाची उपासना केली. 21 तो म्हणाला, “�� ������ ��������
������� ���� ���, आिण पु न्हा ते थे नग्न जाईल. परमे श्वराने िदले , व परमे श्वराने ने ले,
परमे श्वराचे नाव धन्य असो.” 22 या सवर् िस्थतीतही, ईयोबाकडू न पाप घडले नाही, दे वाने चूक
केली आहे असे काही तो मु खार्सारखा बोलला नाही.

2

पु न्हा एके िदवशी दे वपु त्र परमे श्वरासमोर ये ऊन उभे राहीले , त्यां च्यामध्ये सै तानही
परमे श्वरासमोर हजर झाला होता. 2 परमे श्वर सै तानाला म्हणाला, “�� ����� ��� ����?”
�������� ���������� ����� ���� ��� �������, “�������� ������
����� ��� ����� ����� ���� ���� ��� ��� ���.”
1

*
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नं तर परमे श्वर सै तानाला म्हणाला, “���� ���� ���� ��������� ���� ����
���� ��? पृ थ्वीवर त्याच्यासारखा कोणीही नाही, तो साित्वक आिण सरळ मनु ष्य आहे , तो दे वाचे
भय धरीतो आिण दुष्ट गोष्टींपासून दरू राहतो. जरी त्याच्यािवरुध्द कोणते ही कारण नसतांना
त्याचा नाश करण्यास तू मला तयार केले , तरीही त्याने आपली साित्वक्ता अं खड धरून ठे वली
आहे .”
4 सै तानाने परमे श्वरास उ र िदले , आिण म्हटले , “��������� �����, खरोखर मनु ष्य
स्वतःच्या जीवासाठी आपले सवर्काही दे ईल. 5 परं तु जर तू तु झा हात लांब करून त्याच्या हाडांना
आिण शरीराला स्पशर् केलास, तर तो तु झ्या तोंडावर तु झा नकार करील.” 6 परमे श्वर सै तानाला
म्हणाला, “����, तो आता तु झ्या हाती आहे , मात्र त्याचा जीव राखून ठे व.”
7 मग सै तान परमे श्वराच्या उपिस्थतीतून िनघून गे ला आिण त्याने ईयोबाला तळपायांपासु न
डोक्यापयर्ंत वे दनांनी भरले ल्या फोडांनी पीिडले . 8 ईयोबाने स्वतःचे अं ग खाजिवण्यासाठी खापराचा
तु कडा घे तला आिण तो राखे त जाऊन बसला.
9 नं तर त्याची पत्नी त्यास म्हणाली, “������ ������ ����� ���������� ����
����� ��� ��? तु म्ही दे वाचा त्याग करा आिण मरा,” 10 परं तू तो ितला म्हणाला, “�� �����
����������� ���� ����. दे वाच्या हातातून आपण चां गले च घे तले पाहीजे वाईट नाही
काय?” �� ���� ����� ����� ��? या सवर् बाबतीत ईयोबाने त्याच्या बोलण्याद्बारे पाप
केले नाही. 11 ईयोबाचे तीन िमत्र म्हणजे अलीफज ते मानी, िबल्दद शूही आिण सोफर नामाथी
या ितन्ही िमत्रांनी त्याच्यावर आले ल्या सं कटािवषयी ऐकले होते , ईयोबाला भे टून त्याच्यासोबत
शोक करण्यास आिण त्याचे सां त्वन करावे याबद्दल त्यांचे एकमत झाले , ते व्हा ते आपआपल्या
िठकाणाहन
ू आले .
12 जे व्हा त्यांनी दुरून आपले डोळे वर करून पािहले ते व्हा त्यांनी त्यास आळखले नाही, ते
मोठ ाने रडले , प्रत्ये काने आपआपला स्वतःचा झगा फाडला आिण हवे त धूळ उडवली आिण
स्वतःच्या डोक्यावरही घे तली. 13 मग ते त्याच्याबरोबर सात िदवस आिण सात रात्री जमीनीवर
बसून रािहले , आिण त्याच्याशी एक शब्दही कोणी बोलले नाही कारण त्याचा शोक अितशय तीव्र
होता असे त्यांनी पाहीले .
3

3
1 यानं तर,

ईयोबाने आपले तोंड उघडले आिण आपल्या जन्मिदवसास शाप िदला.
(ईयोब) म्हणाला,
3 “�� ���� ����� ������ �� ���� ���� ����,
मु लाची गभर्धारणा झाली अशी जी रात्र म्हणाली ती भस्म होवो.
4 तो िदवस अं धकारमय होवो,
दे वाला त्याचे िवस्मरण होवो,
त्यावर सु यर्पर् काश पडला नसता तर फार बरे झाले असते .
5 मृ त्यूची सावली आिण अं धार त्यास आपल्या स्वतःचा समजो,
ढग सदै व त्यावर राहो, जी प्रत्ये क गोष्ट िदवसाचा अं धार करते ती त्यास खरे च भयभीत करो,
6 ती रात्र काळोख घट् ट पकडू न ठे वो, वषार्च्या िदवसां मध्ये ती आनं द न पावो.
मिहन्याच्या ितथीत ितची गणती न होवो.
7 पाहा, ती रात्र फलीत न होवो,
ितच्यातून आनं दाचा ध्वनी न ये वो.
8 जे िलव्याथानाला जागिवण्यात िनपु ण आहे त
ते त्या िदवसास शाप दे वो.
9 त्या िदवसाच्या पहाटे चे तारे काळे होत.
2 तो
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तो िदवस प्रकाशाची वाट पाहो पण तो कधी न िमळो,
त्याच्या पापण्यास उषःकालाचे दशर्न न घडो.
10 कारण ितने माझ्या जननीचे ऊदरद्वार बं द केले नाही,
आणखी हे दुःख माझ्या डोळ्यापासून लपवीले नाही.
11 उदरातु न बाहे र आलो ते व्हाच मी का मरण पावलो नाही? माझ्या आईने मला जन्म दे ताच मी
का प्राण त्यागला नाही?
12 ितच्या मांडयानी माझा िस्वकार का केला?
िकंवा मी जगावे म्हणून ितच्या स्तनांनी माझा िस्वकार का केला?
13 तर मी आता िनिश्चं त खाली पडू न राहीलो असतो,
मी झोपलो असतो आिण िवश्रांती पावलो असतो.
14 पृ थ्वीवरील राजे आिण सल्लागार,
ज्यांनी आपल्यासाठी कबरा बां धल्या त्या आता उध्वस्त झाल्या आहे त.
15 िकंवा ज्या राजकुमारांनी आपली घरे सोन्या रुप्यांनी भरली त्यां च्या बरोबरच मलाही मरण
आले असते तर बरे झाले असते .
16 कदािचत मी जन्मापासूनच मृ त मूल का झालो नाही, िकंवा
प्रकाश न पािहले ले अभर्क मी असतो तर बरे झाले असते .
17 ते थे गे ल्यानं तरच दुष्ट त्रास दे ण्याचे थांबिवतात.
ते थे दमले ल्यांना आराम िमळतो.
18 ते थे कैदीही सहज एकत्र राहतात,
ते थे त्यांना गु लाम बनिवणार्यांचे ओरडणे ऐकू ये त नाही.
19 लहान आिण थोर ते थे आहे त,
ते थे गु लाम त्यां च्या मालकापासून मु क्त आहे त.
20 दुदर्शेतील लोकांस प्रकाश का िदल्या जातो,
जे मनाचे कटू आहे त अशांना जीवन का िदले जाते ,
21 ज्याला मरण पाहीजे त्यास मरण ये त नाही,
दु:खी मनु ष्य गु प्त खिजन्यापे क्षा मृ त्यूच्या अिधक शोधात असतो?
22 त्यास थडगे प्राप्त झाले म्हणजे ते हषीर्त होतात, त्यास अित आनं द होतो?
23 ज्या पु रूषाचा मागर् लपले ला आहे , दे वाने ज्या पु रुषाला कुपं णात ठे वले आहे अशाला प्रकाश
का िमळतो?
24 मला जे वणाऐवजी उसासे िमळत आहे त!
माझे कण्हने , पाण्यासारखे बाहे र ओतले जात आहे .
25 ज्या गोष्टींना मी घाबरतो त्याच गोष्टी माझ्यावर ये तात. मी ज्याला भ्यालो ते च माझ्यावर
आले .
26 मी िनिश्चं त नाही, मी स्वस्थ नाही, आिण मला िवसावा नाही.
तरी आणखी पीडा ये त आहे .”

4
1 अलीफज

ते मानीने उ र िदले आिण तो म्हणाला,
���� ���������� ��������� ������� ����, तर तू दु:खी होशील का? परं तू
बोलण्यापासून स्वत:ला कोण आवरे ल?
3 पाहा, तू पु ष्कळांना िशकवले आहे स.
तू अशक्त हातांना शक्ती िदली आहे स.
4 तू तु झ्या शब्दांनी खाली पडणार्यांना सावरले आहे स.
तू अशक्त गु डघे बळकट केले आहे स.
2 “��
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आता सं कटे तु झ्यावर आली आहे त, आिण तू खचला आहे स,
ते तु ला स्पशर् करतात. आिण तू त्रासात पडतोस.
6 तु झ्या दे विभरूपणाची तु ला खात्री नाही काय, तु झी सात्वीक ा तु झ्या आशे चे मागर् नाही काय?
7 मी तु ला िवं नती करतो, कोणी िनष्पाप कधी नाश पावला का?
िकंवा चां गल्या लोकांचा कधी िन:पात झाला का? याच्या िवषयी तू िवचार कर.
8 मी असे पाहीले आहे की जे घोर अन्यायाची नां गरणी करीतात, आिण कष्ट पे रतात ते तशीच
कापणी करतात.
9 दे वाच्या श्वासाने ते नाश पावतात.
त्याच्या रागाने ते भस्म होतात.
10 िसं हाची गजर्ना, िसं हाचा िवक् राळ ध्वनी नष्ट होतो,
तरूण िसं हाचे दात उपटले जातात.
11 म्हातारा िसं ह िशकार न िमळाल्यामु ळे मरण पावतो, िसं िहणीचे छावे सगळीकडे पां गतात
12 आता माझ्याकडे एक गु प्त िनरोप आला,
आिण माझ्या कानी त्याची कुजबु ज पडली.
13 जे व्हा लोक गाढ झोपे त असतात, मी रात्रीच्या दृष्टां ताच्या िवचारात असतो,
14 मी घाबरलो आिण माझा थरकाप झाला.
माझी सगळी हाडे थरथरा कापू लागली.
15 एक आत्मा अगदी माझ्या चे हर्याजवळू न गे ला आिण
माझ्या शरीरावरचे केस उभे रािहले .
16 तो आत्मा िनश्चल उभा रािहला, पण त्याचा आकार मला िदसू शकला नाही,
माझ्या डोळ्यांसमोर एक आकार होता,
ते थे शांतता होती आिण वाणी असे बोलताना मी ऐकली.
17 मत्यर् मनु ष्य दे वापे क्षा िनतीमान असू शकतो काय?
मनु ष्य त्याच्या िनमार्त्यापे क्षा अिधक शु द्ध असू शकतो काय?
18 पाहा, जर दे व त्याच्या से वकावर िवश्वास ठे वत नाही.
ू ांमध्ये काही दोष आढळतो,
जर त्यास त्याच्या दत
19 तर जे मातीच्या घरात राहतात त्यां च्यािवषयी हे िकती सत्य आहे ,
ज्यां च्या घरांचा पाया धु ळीत आहे ,
ते पं तगासारखे िततक्या लवकर िचरडले जातात?
20 आिण सकाळपासून सं ध्याकाळपयर्ंत ते नाश पावतात, ते कायमचे नष्ट होतात व कोणीही
त्यां च्याकडे लक्ष दे त नाही.
21 त्यां च्या तं बच्
ू या दोर्या वर खे चल्या जात नाही काय?
ते मरतात, शहाणपणा न िमळवताच मरतात.”
5 पण

5

“��� ����� ���, तु ला उ र दे ईल असा कोण आहे ? असा कोण एक धािमर्क आहे का
ज्याच्याकडे तू जावे ?
2 मूखर् मनु ष्याचा राग त्यास मारुन टाकतो,
जळफळाट मु खार्ला ठार मारतो.
3 मी मूखर् व्यक्तीस मु ळावले ले पाहीले , परं तु
अचानक मी त्याच्या घराचा ितरस्कार केला.
4 त्याची मु ले सु रिक्षतते पासून फार दर
ू आहे त, ते शहराच्या वे शीत िचरडले जातील.
त्यांना तारणारा कोणीही राहणार नाही
5 भु केल्या मनु ष्यांनी त्याची उभी िपके खाऊन टाकली,
काट ाकुटयात वाढले ले धान्यही लोकांनी सोडले नाही, लोभी मनु ष्यांनी सवर्काही ने ले.
1
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मातीतून ये त नाहीत,
िकंवा सं कटे रानातून उगवत नाहीत.
7 परं तू जशा िठणग्या वर उडतात, तसा मनु ष्य स्वतःहा िवघ्न िनमार्ण करतो.
8 परं तू माझ्यासाठी, मी स्वतःह दे वाकडे च वळलो असतो,
त्याच्याकडे मी माझे गार्हाने कबूल केले असते .
9 तो ज्या आश्चयर्कारक गोष्टी करतो,
त्याच्या अद्भुत गोष्टींची सीमा नाही.
10 तो पृ थ्वीवर पाऊस दे तो.
आिण शे तां वर पाणी पाठवतो.
11 तो नम्र लोकांस उच्चस्थानी बसवतो
आिण जे राखे त बसून शोक करतात त्यांना तो सु रक्षीत उठवतो.
12 तो धूतार्च
ं े कायर् िनष्फळ करतो,
म्हणजे त्यां च्या हांताचे कट िसध्दीस जाणार नाहीत.
13 तो शहाण्यास त्याच्याच धु तर्तेच्या जाळ्यात अडकिवतो,
तो हश
ू ार लोंकाच्या मसलती लवकर सं पुष्टात आणतो.
14 त्यांचा भर िदवसाच अं धराशी सामना होतो,
िदवसा मध्यान्ह्यात ते रात्र असल्यासारखे चाचपडतात.
15 त्यां च्या मु खां तील तलवारीपासून तो दरीद्री मनु ष्यास,
आिण बलं वताच्या हातातून गरजवं त मनु ष्यास सोडवतो
16 म्हणून दिरद्री मनु ष्यास आशा आहे ,
आिण अन्याय आपले तोंड बं द करते .
17 पाहा, ज्या मनु ष्याला दे व दुरूस्त करतो तो सु खी आहे ,
म्हणून सवर्शिक्तमानाच्या िशक्षे चा अवमान करु नकोस.
18 तोच जखम करतो आिण नं तर तोच पट् टी बां धतो.
तो जखमा करतो आिण नं तर त्याच्याच हाताने बरे करतो.
19 सहा सं कटामधून तो तु झा बचाव करील,
खरोखर, सातही सं कटात, दुष्ट तु ला स्पशर् करणार नाही.
20 दुष्काळात (अवषर्ण) तो तु ला मृ त्यूपासून आिण
लढाईत तलवारीपासून वाचवे ल.
21 िजभे च्या दुःखदायी वार्यापासून तू झाकला जाशील,
आिण िवनाश तूझ्यावर ये ईल ते व्हा तू त्यास िभणार नाहीस.
22 तू िवनाशात व दुष्काळात (अवषर्ण) हसशील.
आिण तु ला रानपशूंची भीती वाटणार नाही.
23 तु झ्या भूमीतील पाषाणाशीही तु झा करार होईल,
जं गली पशूशीही तू शांतीने राहशील
24 तु ला समजे ल तु झा तं ब ू त्याच्यामध्ये सु रिक्षत आहे ,
तू तु झ्या कळपाची पाहणी करशील आिण तु ला काही कमतरता आढळणार नाही.
25 तु झे घराणे समृ ध्द होईल. वनातील कुरणासारखी तु झी सं तती वाढे ल असे तू पाहाशील.
26 जशी कापणीच्या वे ळी वाळले ली गव्हाची पें ढी मळणीसाठी आणतात तसा तू वयोवृ ध्द होऊन
कबरे त ये शील.
27 पाहा, आम्ही या सार्यांचा अभ्यास केला आहे आिण ते सवर् खरे आहे .
म्हणून तू आमचे ऐक. आिण त्यातून स्वत:साठी काही िशक.”
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6
1 नं तर

ईयोबाने उ र िदले आिण म्हणाला,
जर तु म्ही फक्त माझ्या यातना तोलल्या,
जर माझ्या शोकाला तराजूत मोजले .
3 तर ते आता समु दर
् ातल्या वाळू पेक्षा जड आहे .
यामु ळेच काय माझे शब्द व्यथर् आहे .
4 त्या सवर्शिक्तमानाचे बाण माझ्यात आहे त.
माझ्या प्राण िवषाला िपऊन घे त आहे , दे वाने स्वतः त्याची दहशत माझ्या िवरुध्द सज्ज केली
आहे
5 वनातील गाढवाला गवत िमळाल्यावर ते ओरडते काय? िकंवा गव्हाणीत चारा असता बै ल भु केने
हबं रतो काय?
6 ज्याला चव नाही असे िमठािशवाय खातात काय?
िकंवा अं ड ातल्या पांढर्या भागाला काही चव असते काय?
7 ज्याला मी स्पशर् करण्यास नाकारले ,
ते माझ्यासाठी ितरस्करणीय अन्न झाले .
8 अहो, माझ्या िवनं ती प्रमाणे मला िमळाले आिण माझी आशा दे व पूणर् करील तर िकती बरे !
ज्या गोष्टी हव्यात त्या दे वाने मला िदल्या असत्या.
9 जर दे वाच्या ईच्छे त आले तर त्याने मला िचरडू न टाकावे ,
त्याने आपला हात मजवरून काढून घ्यावा आिण या जीवनातून मला मु क्त करावे .
10 तशाने माझ्या दुःखाचा परीहार होईल,
जरी मी त्रासात असतो तरी मी दुःखात आनं द करीन,
कारण जो पिवत्र आहे त्याचे शब्द मी कधीही नाकारले नाही.
11 माझी काय शक्ती आहे की मी वाट पाहण्याचा प्रयत्न करू?
माझा अं त काय, िक मी स्वतःला आवरून धरू?
12 माझी शक्ती पाषाणासारखी आहे काय?
िकंवा माझे शरीर िपतळे चे बनले ले आहे काय?
13 माझ्यापासु न मला कोणते ही साहाय्य होत नाही हे सत्य नाही काय,
आिण ज्ञान माझ्यापासून िहरावून घे ण्यात आले नाही काय?
14 कमजोर व्यक्तीवर सं कट आले ,
त्याने सवर्शिक्तमान दे वाचे भय धरणे सोडू न िदले , तरी सु द्धा त्याच्या िमत्राने िवश्वासूपण
दाखवावा.
15 बं धन
ू ो, तु म्ही माझ्यासाठी वाळवं टी प्रदे शासमान व कधी न वाहणार्या ओढ ाप्रमाणे आहात.
16 त्याच्यावर बफर् असल्या कारणाने ते गढूळ झाले आिण जे बफार्मध्ये स्वतःला लपिवतात असे
तु म्ही आहात.
17 जे व्हा ते बाहे र फेकले जातात ते नष्ट होतात, जे व्हा उष्णता वाढते ते जागे वरच िवतळू न जातात.
18 त्यांचा गट त्यां च्या मागार्ने प्रवास करीत असता ते पाण्यासाठी बाजूला वळतात
ते सु कले ल्या प्रदे शात भटकतात आिण नं तर नाश पावतात.
19 ते माच्या गटाने ते थे तपास केला.
शबाच्या कािफल्याने आशे ने त्याचा शोध घे तला.
20 त्याची अपे क्षाभं ग झाली कारण त्यांना पाणी सापडण्याची खात्री होती,
ते ते थे गे ले परं तु ते ते थे फसले .
21 आता तु म्ही िमत्र माझ्यासाठी काहीच नाही,
तु म्ही माझी भयानक पिरिस्थती पाहीली आिण घाबरून गे ला आहात.
22 मला काही द्या असे मी म्हणालो का?
2 “���,
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िकंवा आपल्या सं प ीतून मला काही बक्षीस द्या?
23 िकंवा ‘����������������� ����� ���� ����� ���?
िकंवा, क् रूर लोकांपासून खं डणी दे ऊन वाचवा!’ ��� �� ������� ������ ��?
24 आता तु म्ही मला समज द्या आिण मी शां त होईन.
माझी काय चूक झाली ते मला दाखवा.
25 प्रामािणक शब्द िकती दु:ख दे णारे असतात!
परं तु तु मचे वादिववाद, मला कसे धमकावतील?
26 तु म्ही माझे शब्द नाकारण्याची योजना केली आहे का?
िनराश करणार्या मनु ष्याचे शब्द वार्यासारखे आहे त का?
27 खरोखर, पोरक्या मु लां वर जु गार खे ळता,
आिण तु म्ही व्यापार्यासारखे िमत्रांबरोबर घासाघीस करता.
28 पण आता माझ्याकडे लक्षपूवर्क पाहा.
खात्रीने मी तु मच्या तोंडासमोर खोटे बोलणार नाही.
29 मी तु म्हास िवनं ती करतो तु म्ही आता कडक धोरण सोडू न द्या तु मच्याबरोबर अन्याय होणार
नाही.
खरोखर, कडक धोरण सोडू न द्या, कारण माझे ध्ये य िनतीचे आहे .
30 माझा जीभे वर काही वाईट आहे काय?
माझ्या तोंडाला अधर्माचा फरक समजत नाही काय?”

7
1 “��������

�������� �������� ��� ���� ����� ������ �� ����?
त्याचे आयु ष्य मजु राच्या आयु ष्यासारखे असते िक नाही?
2 गु लामाप्रमाणे मनु ष्यास काम केल्यानं तर सं ध्याकाळी सावलीची गरज भासते . मनु ष्य काम
केल्यानं तर पगाराच्या िदवसाची वाट बघणार्या मजु राप्रमाणे आहे .
3 म्हणून माझे अने क महीने हालअपे ष्टातून गे ले आहे त, माझ्या वाट ाला कष्टाचीच रात्र आली
आहे .
4 जे व्हा मी झोपी जातो, मी स्वतःला म्हणतो? रात्र केव्हा िनघून जाईन? आिण केव्हा मी ऊठे न?
एकसारखा मी तळमळतो िदवस उजाडे पयर्ंत.
5 माझे शरीर िकड ांनी आिण मातीच्या ढे कळानी भरले ले आहे , माझी कातडी सोलवटले ली आिण
वाहत्या जखमांनी भरले ली आहे .
6 माझे िदवस िवणकर्याच्या मागापे क्षा भरभर जातात आिण माझे आयु ष्य आशे िशवाय सं पते .
7 दे वा, माझे आयु ष्य म्हणजे केवळ श्वास आहे हे आठव, माझे ने तर
् काही चां गले पाहणार नाही.
8 दे वाचे डोळे माझ्यावर आहे त, त्याच्या डोळ्यांना मी पु न्हा िदसणार नाही,
दे वाचे डोळे माझा शोध करतील परं तू मी नसणार.
9 ढग िदसे नासा होतो आिण िनघून जातो. त्याचप्रमाणे मनु ष्य मरतो आिण थडग्यात पु रला जातो.
तो पु न्हा कधीही परत ये त नाही.
10 तो त्याच्या घरात कधीही परत ये णार नाही. त्याची जागा त्यास ओळखणार नाही.
11 ते व्हा मी गप्प बसणार नाही,
मी माझ्या आत्म्याच्या क्ले शातून बोले न, माझ्या िजवाच्या कडू पणातून मी बोले न.
12 तू माझ्यावर पहारा का करीत आहे स? मी समु दर
् आहे का? िकंवा समु दर् ी राक्षस आहे ?
13 माझे अं थरुणच मला स्वस्थता दे ऊ शकेल. माझा िबछानाच मला िवश्रां ती आिण स्वास्थ्य
दे ईल.
14 ते व्हा तू मला भयानक स्वप्नांनी घाबरवतोस. आिण तु झ्या दृष्टां तांनी मला भय वाटते .
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15 म्हणून

जगण्यापे क्षा गु दमरुन मरणे मी पसं त करतो.
माझ्या जीवनाचा ितरस्कार करतो. मी आशा सोडू न िदली आहे . मला जगण्याची आसक्ती
नाही. मला एकटा सोडू न दे . माझ्या जीवनाला काही अथर् नाही.
17 मनु ष्य तु ला इतका महत्वाचा वाटतो, तू त्यास इतका आदर का दाखवावास, तू त्याची दखल तरी
का घे तोस.
18 तू त्यास रोज सकाळी का भे टतोस आिण क्षणाक्षणाला त्याची परीक्षा का घे तोस?
19 तू माझ्यावरची आपली नजर काढीत नाहीस, थु ं की िगळण्यासही तू मला वे ळ दे त नाहीस, असे
कोठवर चालणार?
20 तू लोकां वर नजर ठे वतोस. मी पाप केले असले तरी मी आता काय करु शकतो? तू मला तु झे
लक्षय का बनवत आहे स, मी तु झ्यासाठी एक समस्या बनलो आहे का?
21 तू मला माझ्या घोर अन्यायाची आिण माझा आज्ञाभं गाची क्षमा का करून टाकीत नाहीस?
मी आता असाच धु ळीत पडू न राहणार
तू नं तर माझा शोध घे शील पण मी अिस्तत्वात नसे ल.”
16 मी

8
1 नं तर

िबल्दद शूहीने उ र िदले आिण म्हणाला,

2 “�� ���� ��������� ��� ���� ������ ����?

तु झे शब्द सोसाट ाच्या वार्यासारखे
िकती वे ळेपयर्ंत उडत राहतील.
3 दे व ने हमीच न्यायी असतो का? सवर्शिक्तमान दे व बरोबर असले ल्या धािमर्क गोष्टी कधीच
बदलत नाही काय?
4 तु झ्या मु लांनी दे वािवरुध्द काही पाप केले असे ल म्हणून दे वाने त्यांना त्यां च्या पापाची िशक्षा
केली.
5 परं तु आता तू त्याच्याकडे लक्ष दे आिण त्या सवर्शिक्तमान दे वाची दये साठी आवजूर्न प्राथर्ना
कर.
6 तू जर चां गला आिण सरळ असलास तर तु ला मदत करण्यासाठी तो त्वरीत ये ईल. तु झे कुटु ं ब
तु ला परत दे ईल.
7 जरी तु झी सु रुवात लहान असली, तरी तु झी अं ितम िस्थती अिधक मोठी असे ल.
8 मी तु ला िवनं ती करतो विडलां च्या वे ळेची मािहती िवचार, त्यांनी जो शोध लावला तो तु झ्यासाठी
लागू करून घे .
9 आपण अगदी कालच जन्माला आलो आहोत आिण काहीच मािहत नाही,
कारण छाये पर् माणे आपले पृ थ्वीतलावरचे िदवस आहे त.
10 ते काय तु ला िशकिवणार आिण सां गणार नाहीत काय? काय ते त्याच्या अं तकरणातून बोलणार
नाही का?
11 लव्हाळी िचखलािशवाय उं च वाढू शकतात का? गवत (बोरु) पाण्याशीवाय उगवू शकेल का?
12 ते अजूनही िहरवे आहे त आिण कापले नाही, ते दुसर्या झाडापे क्षा लवकर सु कून जातात.
13 म्हणून नािस्तक मनु ष्याची आशा, जे सवर् दे वाला िवसरतात त्याचा मागर् सु द्धा नष्ट होईल.
14 ज्याचा भरवसा नष्ट होतो. आिण ज्याचा िवश्वास कोळ्याच्या जाळ्यासारखा तकलादु आहे .
15 तो आपल्या घरावर टे कला असता परं तू ते त्यास आधार दे ऊ शकणार नाही, त्याने ते पकडू न
धरले असता ते िस्थर राहायचे नाही.
16 तो सूयर्पर
् काश िमळाले ल्या वनस्पतीसारखा िहरवागार आहे , ितच्या फां द्या सवर् बागे त पसरतात.
17 ितची मु ळे खडकाभोवती आवळली जातात आिण खडकावरही उगवण्याचा प्रयत्न करतात.
18 परं तु जर हा व्यक्ती त्या जागे वरून हलवला गे ला तर तो नष्ट होतो, मग ती जागा त्यास नाकारुन
म्हणे ल ‘�� ���� ��� ������ ����.’
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19

पाहा अशा रीतीने वागणार्या वक्तीबद्दल हाच आनं द आहे की ितच्याच जागी धु ळीतून दुसरे
उगवतील.
20 पाहा, दे व िनरागस लोकांस सोडू न दे त नाही. तसे च तो वाईट मनु ष्यांना मदतही करत नाही.
21 दे व तु झे तोंड हास्याने भरुन टाकेल आिण तु झे ओठ आनं दाने ओरडतील!
22 जे तु झा द्वे ष करतात ते लज्जे ची वस्त्रे घालतील, दुष्ट मनु ष्यांची राहट
ू ी नष्ट होइल.”

9
1 मग

ईयोब उ र दे ऊन म्हणाला,

2 “�� �� ���� ����� ���� �� ��� �������� ����� ��� ���, परं तु दे वापु ढे

मनु ष्य
कसा बरोबर ठरे ल?
3 मनु ष्य दे वाशी वाद घालू शकत नाही. दे व हजार प्रश्न िवचारु शकतो आिण मनु ष्यास त्याच्या
एकाही प्रश्नाचे उ र दे ता ये त नाही.
4 दे व खूप िवद्वान आहे आिण त्याची शक्ती अमयार्द आहे . दे वाचे मन कठीण करून कोण िनभावे ल?
5 तो क् रोिधत झाला की पवर्त हलवतो आिण लोकांस ते कळत दे खील नाही.
6 तो पृ थ्वीचा थरकाप करण्यासाठी भूकंप पाठवतो. आिण पृ थ्वीचा पायाच हलवून टाकतो.
7 तोच तो दे व आहे , जो सूयार्ला उगवू नये म्हणून सां गतो आिण तो उगवत नाही, आिण तार्यांनी
चमकू नये म्हणून तो लपवून ठे वतो.
8 त्याने एकट ाने आकाश िनमार्ण केले . तो सागराच्या लाटां वर चालतो.
9 दे वाने सप्तिषर्, मृ गश्रीष व कृि का यांना िनमार्ण केले . दिक्षणे कडचे आकाश ओलांडणारे ग्रहही
त्याने च िनमार्ण केले .
10 तोच दे व आहे ज्याने आश्ययर्कारक अनाकलनीय गोष्टीही िनिमर्ल्या. खरोखरच दे वाच्या अद्भुत
कृत्यांची सीमा नाही.
11 पाहा, दे व जे व्हा माझ्या जवळू न जातो ते व्हा मी त्यास बघू शकत नाही. तो जातो तरी त्याची
महानता मला समजत नाही.
12 दे वाने जरी काही घे तले तरी त्यास कोणीही अडवू शकत नाही. तू काय करीत आहे स? असे त्यास
कोणी िवचारु शकत नाही.
13 दे व त्याचा क् रोध काबूत ठे वणार नाही. राहाबाचे मदतनीससु ध्दा त्यास घाबरतात.
14 म्हणून मी दे वाशी वाद घालू शकत नाही. त्याच्याशी काय बोलावे ते मला सु चणार नाही.
15 मी िनष्पाप आहे , पण मी त्यास उ र दे ऊ शकणार नाही. मी केवळ माझ्या दे वाची कृपादृष्टी
िमळावी म्हणून याचना करु शकतो.
16 मी हाक मारल्यानं तर त्याने उ र िदले असते . तरी त्याने माझे ऐकले च अशी माझी खात्री झाली
नसती.
17 तो मला िचरडण्यासाठी वादळे पाठवील. आिण काहीही कारण नसता तो मला जखमा दे ईल.
18 तो मला माझा श्वास परत घे ऊ दे णार नाही. म्हणून तो मला अिधक कष्ट दे ईल.
19 कोण शक्तीमान आहे जर आपण बोलतो तर दे व सवर्शिक्तमान आहे , आिण जर आपण न्याया
िवषयी बोलतो, तर त्यास न्यायालयात कोणी आणू शकेल काय?
20 मी धमीर् जरी असलो, माझे च मु ख मला अपराधी बनवते . मी पिरपूणर् जरी असलो, तरी पण माझे
बोलणे च माझी अपूणर्ता प्रमाणीत करते .
21 मी िनष्पाप आहे , पण काय िवचार करावा ते मला कळत नाही. मी माझ्याच आयु ष्याचा िधक्कार
करतो.
22 मी स्वत:शीच म्हणतो: सगळ्याच्याच बाबतीत हे घडते . पापी लोकांसारखे च िनष्पाप लोकही
मरतात. दे वच सगळ्यांचे जीवन सं पवतो.
23 काहीतरी भयानक घडते आिण िनष्पाप मनु ष्य मरतो ते व्हा दे व त्यास फक्त हसतो का?
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24 जे व्हा एखादा वाईट मनु ष्य स

ा बळकावतो ते व्हा जे घडते आहे ते बघण्यापासून दे व पु ढार्यांना
दरू ठे वतो जर नाही, तर तो कोण आहे जो असे करतो? 25 माझे िदवस एखाद्या धावपटू
पे क्षाही वे गाने धावतात. माझे िदवस उडू न जातात, त्यामध्ये कुठे ही सु ख िदसत नाही.
26 लव्हाळाची बनवले ली बोट जशी वे गात जाते तसे माझे िदवस वे गात सरतात. गरुडाने आपल्या
भक्षयावर झडप घालावी त्याप्रमाणे माझे िदवस अितशय वे गात जातात.
27 मी जरी म्हणालो, की माझे दु:ख िवसरे न, मी चे हर्यावर हास्य आणे न, मी तक् रार करणार नाही.
आिण आनं दी होईल.
28 मला माझा दु:खाचे भय वाटायला हवे . कारण मला मािहत आहे , िनदोर्ष गनणार नाहीस.
29 मी आधीच अपराधी ठरवला गे लो आहे . मग प्रयत्न तरी कशाला करायचे ?
30 मी माझे अं ग बफार्ने धु तले आिण हात साबणाने स्वच्छ केले .
31 तरीही दे व मला घाणीच्या खड् ड ात ढकले ल. नं तर माझे स्वत:चे कपडे दे खील माझा ितरस्कार
करतील.
32 दे व माझ्यासारखा मनु ष्य नाही. म्हणूनच मी त्यास उ र दे ऊ शकत नाही. आम्ही न्यायालयात
एकमे कांना भे टू शकणार नाही.
33 आमच्यात कोणी असा न्यायाधीश नाही. जो आम्हा दोघांना सारख्याच न्यायाने तोले ल.
34 दे वाच्या िशक्षे ची छडी माझ्यापासून दर
ू करणारा कोणी न्यायाधीश नाही त्याच्या धाकामु ळे
मला भयभीत होण्यापासून वाचवणारा कोणी नाही.
35 असे जर झाले तर दे वाला न घाबरता मला जे काही म्हणायचे आहे ते मी म्हणू शकेन. परं तु आता
मात्र मी तसे करु शकत नाही.”

10
माझ्या आत्म्याला जीवीताचा कंटाळा आला आहे , मी मु क्तपणे तक् रार करीन. माझा आत्मा
कडू पणे तन
ू बोले न.
2 मी दे वाला म्हणे न, मला उगाच दोष दे ऊ नकोस. तू मजशी िवरोध का करतो ते मला सां ग.
3 मला कष्ट दे ण्यात तु ला सु ख वाटते का? तु झ्या िनिमर्ती िवषयी तु लाच आस्था नसावी असे वाटते ,
की वाईट लोकांनी ज्या मसलती केल्या त्या बाबतीत तू समाधानी आहे स का?
4 तु ला मानवी डोळे आहे त का? लोकांस िदसते ते तु ला िदसते का?
5 तु झे िदवस मनु ष्याच्या आयु ष्याइतकेच थोडे आहे , िकंवा तु झे वषर् हे लोकां च्या वषर् सारखे आहे .
6 तू माझ्या चु का शोधत असतोस, माझी पापे धु ं डाळीत असतोस.
7 मी िनष्पाप आहे हे तु ला मािहत आहे . आिण तु झ्या हातातून मला कोणीही वाचवू शकणार नाही.
8 तु झ्या हातांनी माझी िनिमर्ती केली, माझ्या शरीराला आकार िदला, आता ते च हात माझ्याभोवती
आवळले जात आहे त आिण माझा नाश करीत आहे त.
9 मी िवनं ती करतो, िवचार कर जरा आठव तू मला मातीसारखे बनवले स. आता तूच परत माझी
मातीत िमळवणार आहे स का?
10 तू मला दुधासारखे ओतले स आिण दही घु सळणार्याप्रमाणे तू मला घु सळू न काढले आहे स ना?
11 हाडे आिण स्नायू यांनी तू मला एकत्र बां धले स. आिण तू मला कातडीचे व मांसाचे कपडे
चढिवले स.
12 तू माझ्यात प्राण ओतले स आिण माझ्याशी अं त्यत दयाळू रािहलास. तू माझी काळजी
वािहलीस आिण माझ्या जीवाचे रक्षण केले स.
13 परं तु तू हे तु झ्या हृदयात लपवून ठे वले स तू तु झ्या हृदयात याची गु प्तपणे आखणी केलीस हे
मला मािहत आहे . तु झ्या मनात हे च होते याची जाणीव मला आहे .
14 जर मी पाप करतो ते व्हा तू माझ्यावर नजर ठे वतोस कारण त्यामु ळेच माझ्या पापाबद्दल तू मला
िशक्षा करशील
1
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केल्यावर मी अपराधी असे न आिण माझ्या दृष्टीने ते फारच वाईट असे ल. परं तु मी िनष्पाप
असूनही माथा उं च करु शकत नाही. मला खूप लाज वाटते आिण मी गोंधळू न जातो.
16 मी जे व्हा यशस्वी होतो आिण मला गवर् चढू लागतो ते व्हा िसं ह जशा टपून बसून िशकार करतो
तशी तू माझी िशकार करतोस. तू तु झे सामथ्यर् पु न्हा माझ्यािवरुध्द दाखिवतोस.
17 माझी चूक िसध्द करण्यासाठी तू माझ्या िवरूद्ध नवीन साक्षीदार आणतोस. आिण माझ्यावरचा
तु झा राग अिधकच भडकेल, तू माझ्यािवरुध्द सै न्याची आणखी कुमक पु न: पु न्हा
आणशील.
18 तू मला जन्माला तरी का घातले स? आिण मी कुणाच्या दृष्टीस पडण्याआधीच मरण पावलो
असतो तर बरे झाले असते .
19 मी जगलोच नसतो तर बरे झाले असते . माझ्या माते च्या उदरातून मला सरळ थडग्यातच ने ले
असते तर िकती चां गले झाले असते .
20 माझे आयु ष्याचे िदवस थोडे नाहीत काय? म्हणून तू मला एकटे सोड.
21 िजथून मी परत ये व ू शकणार नाही ितथे , अं धार आिण मृ त्यूच्या जागी जाण्यापूवीर् जो काही
थोडा वे ळ माझ्यासाठी उरला आहे त्यामध्ये मला थोडी िवश्रांती िमळे ल.
22 जे थे काळोख, िनबीड अं धार आहे , अशा मृ त्यु छाये च्या प्रदे शात मी सां गण्यािवणा जाईल, जे थे
प्रकाश हा मध्यरात्रीसारखा आहे .
15 पाप

11
1 नं तर

नामाथीच्या सोफरने उ र िदले आिण तो म्हणाला,
“���������� �� ��������� ����� �������� ���? सगळ्या बोलण्यात हा
मनु ष्य बरोबर ठरतो का?
3 तु झा गवार्च्या बडबडीने दुसरे चूप होतील का? जे व्हा तू आमच्या िशक्षणाची िनं दा करशील, तु ला
कोणी फजीत करणार नाही काय?
4 तू दे वाला म्हणतोस, माझे मानणे खरे आहे , आिण तु झ्या नजरे त मी िनदोर्ष आहे .
5 अहो, परं तु, दे वाने बोलावे आिण तु झ्या िवरूद्ध त्याने ओठ उघडावे .
6 तो (दे व) तु ला ज्ञानाचे रहस्य दाखिवतो! चातु राईत तो (दे व) महान आहे . तु झ्या अन्यायाच्या
मानाने तु ला जे वढी िशक्षा करायला हवी ते वढी तो करत नाही हे तू समजावे .
7 तू दे वाला खरोखरीच समजू शकतोस असे तु ला वाटते का? त्या सवर्शिक्तमान दे वाला समजणे
अशक्य आहे .
8 त्याचे शहाणपण आकाशाच्या उं चीइतके आहे , तू काय करु शकतोस? ते अधोलोकापे क्षा खोल
आहे . तू काय जाणू शकतोस?
9 तो पृ थ्वीपे क्षा मोठा आहे आिण सागरापे क्षा महान आहे .
10 िफरत असता त्याने एखाद्यास पकडू न अटकेत टाकले , जर त्याने एखाद्याचा न्याय करावयाचे
ठरवले तर त्यास कोण अडवू शकेल?
11 त्यास चु कीचे लोक माहीत आहे त, तो ज्या वाईट गोष्टी बघतो त्या त्यास समजत नाही काय?
12 परं तु मूखर् मनु ष्यास शाहाणपण समजत नाही, त्यांना समजे ल रानटी गाढव मनु ष्यास जन्म दे ईल.
13 परं तु तू तु झ्या मनाची तयारी केली पािहजे स आिण तू तु झे हात त्याची उपासना करण्यासाठी
दे वाच्या िदशे ने उचलले पािहजे स.
14 तु झ्या हाती असले ल्या अधमार्ला तू दर
ू ठे वले पािहजे स. तु झ्या डे र्यात वाईट गोष्टींना थारा
दे ऊ नकोस.
15 तरच तू िनिश्चत त्याच्याकडे तोंड वर करून बघू शकशील. लज्जे च्या कोणत्याही िचन्हािवणा,
खरोखर, तू खं बीर आिण भीती िशवाय उभा राहशील.
16 तू तु झे दु:ख िवसरशील, तु झे दु:ख िनचरा झाले ल्या पाण्यासारखे वाहन
ू जाईल.
2
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17

भर दुपारच्या सूयर् प्रकाशापे क्षाही तु झे आयु ष्य चमकदार होईल. आयु ष्यातील अं धार
सकाळच्या सूयर्पर् काशाप्रमाणे चमकेल.
18 तु ला सु रिक्षत वाटे ल कारण ितथे आशा असे ल. खरोखर, सभोवती सु रक्षा पाहन
ू तू बे िफकार
आराम करशील.
19 तू िवश्रां ती घे ण्यासाठी आडवा होशील आिण तु ला कोणीही त्रास दे णार नाही. खरोखर,
तु झ्याकडे पु ष्कळ लोक मदतीसाठी ये तील.
20 वाईट लोकांचे डोळे थकतील. परं तु त्यांना सं कटापासून सु टकेचा मागर् नाही, त्यांची आशा त्यांना
मृ त्यूकडे ने ईल.”

12
1 नं तर ईयोबने उ र िदले आिण म्हणाला,
“������� ���� ����� ��� ����, यामध्ये काही शं का नाहीत, तु मच्याबरोबरच
शहाणपणही मरून जाईल.
3 माझे ही मन तु मच्या मनाइतकेच चां गले आहे , मीही तु मच्या इतकाच हुशार आहे . अहो खरे च,
अशा प्रकारच्या गोष्टी कोणासही मािहत नाहीत?
4 माझ्या शे जार्यांना मी हसण्याचा िवषय झालो आहे . ते म्हणतात, त्याने दे वाकडे प्राथर्ना केली
आिण त्यास त्याचे उ र िमळाले ! मी चां गला आिण िनष्पाप मानव आहे , पण तरीही ते
मला हसतात.
5 जो कोणी सु खी आहे , त्याच्या मते सं कट हे दुदैव आहे , जो सं कटात पडत आहे , त्यां च्या िवचारा
प्रमाणे तो अिधक ितरस्कारास पात्र आहे .
6 परं तु चोरांचे तं ब ू समृ ध्द होतात. आिण जे लोक दे वाला क् रोध आणतात ते िनभर्य राहतात. केवळ
त्यां च्या स्वत:चे हातच त्यांचे दे व आहे त.
7 पण आता पशूंस िवचार, ते तु ला िशकवतील, आकाशात उडणार्या पक्षयांना िवचार आिण ते
तु म्हास सां गतील.
8 िकंवा पृ थ्वीशी बोला, ती तु ला िशकवे ल. समु दर
् ातील मासे तु ला कळवतील िक,
9 या सवर् गोष्टी परमे श्वराच्या हाताने केल्या, त्यांना जीवन िदले हे मािहत नाही असा, त्यां च्या
मध्ये कोण प्राणी आहे .
10 जगणारा प्रत्ये क प्राणी आिण श्वास घे णारा प्रत्ये क मनु ष्य दे वाच्या अिधपत्याखाली असतो.
11 ज्या प्रमाणे िजभे ला अन्नांची चव समजते , तसे च कानास शब्दातील फरक कळणार नाही का
12 वृ ध्द माणसे शहाणी असतात. दीघार्युष्याने समजु तदारपणा ये तो.
13 दे वाच्या ठायी ज्ञान आिण सामथ्यर् आहे त.
त्याच्याजवळ चां गला उपदे श आिण
समजूतदारपणाही आहे .
14 दे व जे व्हा एखादी गोष्ट उध्वस्त करतो ते व्हा लोकांस ती परत उभारता ये त नाही. दे वाने जर
एखाद्याला तु रुं गात टाकले तर लोक त्याची सु टका करु शकत नाहीत.
15 पहा, जर त्याने पाऊस पडू िदला नाही तर पृ थ्वी सु कून जाईल आिण जर त्याने पावसास मोकळे
सोडले तर सारी पृ थ्वी जलमय होऊन जाईल.
16 त्याच्या ठायी ज्ञान आिण सामथ्यर् आहे त. िजं कणारे आिण हरणारे सवर्च दे वाच्या अिधन आहे त.
17 तो राज्यमं यांना दुखात अनवाणी पायांनी घे वन
ू जातो, तो न्यायाधीशास मूखर् ठरवतो.
18 तो राजाचा अिधकार काढून घे तो, त्याच्या कमरे स बं धन लावतो.
19 तो याजकांचे सामथ्यर् काढून घे तो आिण मं िदरातील से वकांना फारसे महत्व दे त नाही.
20 तो िवश्वासू उपदे शकाचा उपदे श काढून टाकतो, आिण वृ द्धांची िवद्व ा काढून घे तो.
21 तो राजकुमारावर ितरस्काराची ओतनी करतो आिण स े चे बं धन काढून टाकतो.
2
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22 तो अं धारातील रहस्ये

प्रगट किरतो. मृ त्यूलोकातल्या काळोखापे क्षा अिधक काळोख असले ल्या
िठकाणी तो प्रकाश पाठवतो.
23 तोच महान राष्ट् र बनवतो आिण तोच त्यांना नष्टही करतो. तो दे शांना मोठे होऊ दे तो आिण
नं तर त्यातील लोकांस नष्ट करतो.
24 दे व ने त्यांना मूखर् बनवतो. तो त्यांना वाळवं टात इकडे ितकडे मागर्हीन भटकायला लावतो.
25 प्रकाशािवना ते अं धारात चाचपडतात, तो त्यांना दारु प्यायले ल्या मनु ष्या सारखा झोकांड ा
खाणारा बनवतो.”

13
1 पाहा, “�� ���� �� ������ ������ ���, माझ्या कानांनी हे

ऐकले आहे व त्या सवर् गोष्टी
मला समजतात.
2 तु ला जे वढे माहीत आहे ते वढे च मलाही माहीत आहे , मी तु मच्याहन
ू काही कमी नाही.
3 मला सवर्शिक्तमानाशी बोलायचे आहे , मला दे वाबरोबर माझ्या कारणािवषयी बोलायचे आहे .
4 तु म्ही ितघे जण खोटे बोलून तु मचे अज्ञान लपवीत आहात. ज्या वै द्याला कुणालाही बरे करता ये त
नाही अशा िनरुपयोगी वै द्यासारखे तु म्ही आहात.
5 अहो, तु म्ही गप्प बसावे अशी माझी इच्छा आहे . ती तु म्हास करता ये ण्याजोगी सवार्त
शहाणपणाची गोष्ट असे ल.
6 आता माझ्या यु िक्तवादाकडे लक्ष द्या, माझ्या ओठाची िफयार्द ऐका.
7 तु म्ही दे वासाठी खोटे बोलाल का? त्याच्या करीता तु म्ही कपटाचे भाषण करणार काय?
8 तु म्ही माझ्यािवरुध्द दे वाचा बचाव करीत आहात का? तु म्ही मु ळीच न्यायाने वागत नाहीत तो
दे व आहे म्हणून तु म्ही त्याची बाजू घे त आहात.
9 जर दे वाने अगदी जवळू न तु मची तपासणी केली तर, त्यास काहीतरी चां गले आढळे ल का? तु म्ही
लोकांस जसे मूखर् बनवू शकता तसे च दे वालाही बनवू शकाल असे तु म्हास वाटते का?
10 तु म्ही जर एखादा मनु ष्य महत्वाचा आहे म्हणून न्यायालयात त्याची बाजू घे तलीत तर दे व
तु मच्यावर टीका करे ल हे तु म्हास माहीत आहे का?
11 दे वाचे मोठे पण तु म्हास घाबरवत नाही काय? त्याचा धाक तु म्हास वाटणार नाही काय?
12 तु मचे यु िक्तवाद कुचकामाचे आहे त. तु मची उ रे कवडीमोलाची आहे त, तु मची तटबं दी ही
मातीपासून बनले ली आहे .
13 आता जरा गप्प बसा आिण मला बोलू द्या! माझे जे काही होईल ते मला मान्य आहे .
14 मी माझे मांस माझाच दातात धरे न मी माझ्याच हातात माझे च जीवन धरीन?
15 पहा, जरी त्याने मला मारुन टाकले , तरी मी त्याच्यावरच िवश्वास ठे वीन. असे असले तरी, मी
त्याच्यासमोर माझा मागार्च
ं ी मांडणी करीन.
16 कारण ढोंगी त्याच्या पु ढे ये णार नाही हे माझे तारण होईल.
17 दे वा, तू माझे सां गणे काळजी पूवर्क ऐक, माझी घोषणा तु झा कानी ये ऊदे .
18 आता पहा, मी माझ्या बचावाला िसध्द झालो आहे . मी माझे मु द्दे काळजीपूवर्क मांडीन. मला
माहीत आहे की मी िनष्पाप आहे हे मी दाखवून दे ईन.
19 न्यायालयात माझ्या िवरुध वादिववाद करे ल असा कोण आहे ? आिण माझी चु क आहे हे तू ये ऊन
िसद्ध केले स म्हणून मी गप्प बसे न व प्राण त्यागे न.
20 दे वा, तू माझासाठी फक्त दोन गोष्टी कर, आिण त्यानतर तु झ्या मु खापासून मी स्वत:ला
लपवणार नाही.
21 माझ्या िवरुध असले ला तु झा हात कडू न घे , आिण तु झ्या भयानक गोष्टींनी मला भयभीत
करण्याचे थांबव.
22 नं तर मला हाक मार. मी तु ला ओ दे ईन िकंवा मला बोलू दे आिण तू मला उ र दे .
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मी िकती पापे केली आहे त? मी काय चु का केल्या आहे त? तू मला माझी पापे आिण माझ्या
चु का दाखव.
24 तू आपले मु ख माझ्या पासून का लपवत आहे स? आिण मला तु झ्या शत्रूसारखे का वागवीत
आहे स?
25 मी वार्यावर उडणारे एक पान मात्र आहे . तू गवताच्या एका काडीचा िपच्छा पु रिवतोस का?
26 तू माझ्यािवरुध्द फार कटू गोष्टी िलिहल्या. मी तरुणपणात जी पापे केली त्याबद्दल तू मला
कष्ट भोगायला लावतो आहे स.
27 तू माझ्या पायात बे ड ा घातल्या आहे स. माझ्या प्रत्ये क पावलावर तू पाळत ठे वतोस, माझी
प्रत्ये क हालचाल तू िटपतोस.
28 म्हणून मी कुजले ल्या लाकडासारखा, कसरीने खाल्ले ल्या कापडासारखा क्षीण होत चाललो आहे .”
23

14
“���� ������ ����� �������� ���. आपले आयु ष्य अगदी कमी आिण कष्टांनी
भरले ले आहे .
2 तो फुलासारखा फुलतो व खु डल्या जातो, त्याचे आयु ष्य छाये सारखे आहे ती थोडा वे ळ असते
आिण नं तर नाहीशी होते .
3 अशाकडे तु झे डोळे लागतील काय? अशा मला तू आपल्या न्यायसनासमोर ने तोस काय?
4 अशु द्धां तन
ू शु द्ध पदाथर् कोण काढील? कोणीही नाही.
5 मनु ष्याचे आयु ष्य मयार्िदत आहे , मनु ष्याने िकती जगायचे ते तूच ठरवतोस. तूच त्याची मयार्दा
िनिश्चत करतोस आिण ती तो बदलू शकत नाही.
6 तू त्याजवर नजर ठे वणे बं द कर, म्हणजे त्यास शां ती िमळे ल, मजु र जसे रोज भरतो तसे त्यास
त्याचे िदवस भरू दे म्हणजे तो आनं द पावे ल.
7 वृ क्षाला तोडू न टाकले तरी त्याच्याबाबतीत आशा असते . ते पु न्हा वाढू शकते त्यास नवीन फां द्या
फुटतच राहतात.
8 त्याची मु ळे जरी जिमनीत जु नी झाली आिण त्याचे खोड जिमनीत मरुन गे ले.
9 तरी ते पाण्यामु ळे पु न्हा िजवं त होते . आिण त्यास नवीन रोपासारख्या फां द्या फुटतात.
10 परं तु मनु ष्य मरतो आिण तो सं पतो. खरोखर मनु ष्य मरतो ते व्हा तो कोठे जातो.
11 जसे तलाव पाण्यािशवाय सु कून जातात, तसे नदी पाण्यािशवाय आटते .
12 मनु ष्य मरतो ते व्हा तो झोपतो आिण पु न्हा कधीही उठत नाही. आकाश नाहीसे होईपयर्ंत मरण
पावले ला मनु ष्य उठणार नाही. मनु ष्यप्राणीत्या झोपे तन
ू कधी जागा होत नाही.
13 तू मला अधोलोकापासून लपव, सं कटा पासून वाचव, आिण तु झा राग िनवळे पयर्ंत तू मला ितथे
लपवावे स. नं तर तू माझी मदत िनयिमत करून माझी आठवण करशील तर िकती बरे होईल.
14 मरण पावले ला मनु ष्य पु न्हा िजवं त होऊ शकतो का? मी माझी सु टका होईपयर्ंत वाट बघत
राहीन.
15 तू मला हाक मारशील आिण मी तु ला उ र दे ईन. मग जे तू मला िनमार्ण केले स तो मी तु ला
महत्वाचा वाटे न.
16 पण सध्या तू माझे प्रत्ये क पाऊल मोजीत आहे स व माझ्या प्रत्ये क पापा वर नजर ठे वीत
आहे स.
17 तू माझी पापे एखाद्या िपशवीत बां धन
ू ठे वली आहे त, माझे पाप झाकू न ठे वीली आहे स.
18 डोंगर पडतात आिण नष्ट होतात. मोठमोठे खडक जागीच फुटतात.
19 खडकावरुन वाहणारे पाणी त्यांची झीज करते . पु रामु ळे जिमनीवरची माती वाहन
ू जाते .
त्याचप्रमाणे मनु ष्याची आशा नष्ट होते .
1
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तू त्यास दु:खी करतोस आिण त्याला
मरणासाठी सोडू न दे तो
21 त्यां च्या मु लांना बहुमान प्राप्त झाला तर ते त्यास समजत नाही. त्याच्या मु लांनी काही चु का
केल्या तर त्या त्यास कधी िदसत नाहीत.
22 फक्त त्याच्या स्वत:च्या शारीिरक दु:खाची जाणीव असते . आिण त्याचे अतं यार्म केवळ
स्वत:साठी रडते .”
20 तू ने हमीच त्याचा पराभव करतोस, तू ते थन
ू िनघून जातोस.

15
1 नं तर

अलीफज ते मानीने उ र िदले आिण म्हणाला,
उ र दे णार काय, आिण पूव कडील वार्याने स्वतःला
भरे ल का?
3 तो ज्यात काही लाभ नाही अशा िनरुपयोगी कारणास्तव बोले ल काय िकंवा जे सां गण्यास योग्य
नाही असा उपदे श करे ल काय?
4 खरोखर, तू दे वाचा आदर करणे सोडले आहे स, त्याच्या भक्तीत तू खीळ घालत आहे स.
5 तु झे पाप तु झ्या मु खाला बोलण्यास िशकिवते , तू तु झ्यासाठी अधमार्ची जीभ िनवडली आहे .
6 मी नव्हे , तु झे च स्वमु ख तु ला दोषी मानत आहे . खरोखर, तु झे स्वत:चे च ओठ तु झ्यािवरुध्द साक्ष
दे तात
7 तूच प्रथम मनु ष्य असा जन्माला आलास काय? टे कड ा िनमार्ण व्हायच्या आधीच तू जन्मलास
का?
8 तू दे वाच्या गु प्त मसलती ऐकल्यास का? केवळ तूच एक शहाणा मनु ष्य आहे स असे तु ला वाटते
का?
9 आम्हास समजत नाही असे तु ला काय माहीती आहे ?
आम्हास अवगत नाही असे काय तु ला माहीत आहे ?
10 केस पांढरे झाले ले लोक आिण वृ ध्द आमच्याशी सहमत आहे त. होय, तु झ्या विडलांपेक्षा वृ ध्द
असले ले लोक आमच्यात आहे त.
11 दे वाने केले ले सां त्वन आिण तु जशी केले ली सौम्य भाषण तु ला तु च्छ वाटतात काय?
12 तु झे मन तु ला का मागर् भ्रष्ट करीत आहे ? तू डोळे का िफरिवतोस,
13 तू असा तु झा आत्त्मा दे वाच्या िवरुध्द का िफरवतोस आिण तु झ्या तोंडा वाटे असे शब्द का
ये तात.
14 मनु ष्य तो काय, जो िनष्कलं क असे ल? स्त्री पासून जन्मले ला मनु ष्य तो िनष्पाप कसा असणार?
15 पहा, दे वाच्या नजरे त आकाशही स्वच्छ नाही, खरोखर, दे व त्याच्या पिवत्र जनांचाही िवश्वास
करत नाही.
16 असा मनु ष्य जो अधमर् पाण्यासारख्या िपतो, अशु द्ध आिण अप्रामािणक असा मनु ष्य तो काय?
17 माझे ऐक, मी तु ला समजावून सां गतो, मी पािहले ल्या गोष्टी तु म्हास सां गतो.
18 िवद्वानांनी ज्या गोष्टी मला सां िगतल्या, त्या मी तु ला सां गतो. िवद्वानाच्या पूवर्जांनी त्यांना या
गोष्टी सां िगतल्या. त्यांनी माझ्यापासून कुठलीही गु प्त गोष्ट लपवून ठे वली नाही.
19 ती भूमी त्याच्या पूवर्जांना िदले ली होती, ज्यात एकटे च राहत होते , आिण त्या मधून कोणी
परदे शी कधीही जाऊ शकत नव्हते .
20 दुष्ट मनु ष्याचे सवर् िदवस वे दनात िफरवले जातात, जु लम्याचे जीवनाची वषर् यातना
भोगण्यासाठीच असतात.
21 भीतीचा आवाज त्याच्या कानात आहे , जे व्हा तो समृ द्धीत असे ल, नाश करणारा त्याच्यावर ये ईल.
22 अं धारातून बाहे र ये ण्याची तो खात्री करत नाही, त्याच्याकिरता तलवार वाट पाहत आहे .
23 ते कुठे आहे ? असे म्हणत तो भाकरीसाठी इकडे ितकडे भटकतो, अं धकाराचा िदवस हाताशी आहे
हे तो जाणतो.
2 “����� ������, वायफळ शहाणपणाचे
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आिण दु:ख त्यास िभत्रा बनवतात, हाल करण्यासाठी तयार असले ल्या राजा प्रमाणे ते
त्याच्या िवरूद्ध यश पावतात.
25 कारण त्याने दे वाच्या िवरूद्ध त्याचा हात उगारला आहे , आिण सवर्शिक्तमान दे वाच्या िवरूद्ध
तो गवार्ने वागत आहे .
26 हा दुष्ट मनु ष्य ताठ माने न, जड उं च वाटे असले ली ढाल घे ऊन दे वाकडे धावतो,
27 त्याचा चे हरा त्याने आपल्या चारबीने जरी झाकू न घे तला आिण आपली चरबी त्याने कंबरे त
साठवली,
28 आिण उद्वस्त शहरात राहतो, ज्या घरात माणसे राहतात, आिण आ ा ते मातीचे ढीग होण्यास
तयार आहे .
29 तरी तो श्रीमं त होणार नाही, त्याची सं पती पण िटकणार नाही, त्याची सावली पण त्यास सोडू न
जाईल.
30 त्याची काळोखापासून सु टका नाही, आग्नीने त्याच्या फां द्या सु कतील, दे वाच्या मु ख श्वासाने
तो दरू जाईल.
31 िनरुपयोगी गोष्टींवर त्याने िवश्वास ठे वून स्वत:चीच फसवणूक करून घे ऊ नये . िनरउपयोगीता
त्याचे बक्षीस होईल.
32 आयु ष्य सं पण्याच्या आधीच दुष्ट मनु ष्य म्हातारा आिण शु ष्क झाले ला असे ल. तो पु न्हा कधीही
िहरव्या न होणार्या फांदीसारखा असे ल.
33 न िपकले ले द्राक्ष जसे अकाली गळू न पडतात त्या वे लीसारखा तो होईल, जै तन
ू झाडाच्या फुला
प्रमाणे त्याची फुले गळतील.
34 अधम्यार्चे घराणे फळ द्रूप होणार नाही लाचलु चप
ू ताचे तं बू आगीत भस्मसात होतात.
35 ते अपकाराची गभर्धारणा करतात आिण अधमार्स जन्म दे तात, त्यां च्या उदरात लबाडीचा गभर्
आहे .”
24 सं कटे
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ईयोबाने उ र िदले आिण म्हणाला,
���� ������ �� ������ ������ ����, तु म्ही सवर् वायफळ सां त्वनकत आहात.
3 तु मची वायफळ शब्द कधीही सं पत नाहीत. तु म्हास काय झाले आहे िक, तु म्ही याप्रमाणे उ र
दे ता?
4 जर तु मच्यासारखे मलाही बोलता आले असते , तर जे आता तु म्ही म्हणत आहात
ते च मीही म्हणू शकलो असतो.
मी तु मच्यािवरुध्द शहाणपणाच्या गोष्टी सां गू शकलो असतो
आिण माझे डोके तु मच्यासमोर हलवू शकलो असतो.
5 अहो मी तु म्हास माझ्या मु खाने मी धीर िदला असता.
आिण माझ्या ओठाने तु मचे सां त्वन केले असते .
6 परं तु मी काहीही बोललो तरी माझ्या यातना कमी होत नाहीत.
पण मी बोललो नाहीतर माझ्या यातना कमी कशा होणार?
7 खरोखरच तू माझी शक्ती िहरावून घे तली आहे स. तू माझ्या सवर् कुटु ं बाचा नाश केला आहे स.
8 तू मला खूप बारीक व अशक्त केले आहे म्हणून मी अपराधी आहे असे लोकांस वाटते .
9 दे व माझ्यावर हल्ला करतो. तो माझ्यावर रागावला आहे आिण तो माझे शरीर िछन्न िविछन्न
करतो. तो माझ्यािवरुध्द दात खातो, माझ्या शत्रूचे डोळे माझ्याकडे ितरस्काराने
बघतात.
10 लोक माझ्या भोवती जमले आहे त. ते माझी थट् टा करतात व तोंडावर मारतात.
11 दे वाने मला दुष्ट लोकां च्या स्वाधीन केले आहे .
त्याने क् रूर मनु ष्यांना मला त्रास द्यायची परवानगी िदली आहे .
2 “��
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अगदी मजे त होतो, पण दे वाने मला िचरडू न टाकले .
हो त्याने माझी मान पकडली आिण माझे तु कडे तु कडे केले
त्याने माझा िनशाण्यासारखा उपयोग केला.
13 त्याचे धनु धार्री मला घे रतात.
तो माझ्या कंबरे त बाण सोडतो तो दया दाखवीत नाही.
तो माझे िप ाशय धरतीवर िरकामे करतो.
14 दे व माझ्यावर पु न्हा पु न्हा हल्ला करतो.
सै िनकाप्रमाणे तो माझ्यावर चाल करून ये तो.
15 मी फार दु:खी आहे म्हणून मी दु:खाचे कपडे घालतो.
मी इथे धु ळीत आिण राखे त बसतो आिण मला पराभूत झाल्यासारखे वाटते .
16 रडल्यामु ळे माझा चे हरा लाल झाला आहे .
माझ्या पापण्यां वर मरणाची छाया आहे .
17 तरीही माझ्या हातून कोणात्याही प्रकारची िहं सा झाली नाही,
आिण माझ्या प्राथर्ना शु ध्द आहे त. तरी असे झाले .
18 हे धरती, माझे रक्त लपवू नकोस.
माझ्या रडण्याला िवश्रांतीस्थान दे ऊ नकोस.
19 स्वगार्त कदािचत् माझ्या बाजूचा कुणीतरी असे ल.
जो माझी त्या सवर्समथार्समोर हमी घे ईल.
20 माझे िमत्र माझा उपहास करतात,
पण माझे डोळे दे वासमोर अश्रू ढाळतात.
21 जशी एखादी व्यक्ती आपल्या िमत्रासाठी वादिववाद करते
तसा तो माझ्यािवषयी दे वाबरोबर बोलतो.
22 जे व्हा काही वषर् जातील,
ते व्हा मी पु न्हा कधीही परतून न ये णार्या जागी जाणार आहे .”
12 मी

17

����� �����* ��� ��� ���� ���� ����� ���,
कबर माझ्यासाठी तयार आहे .
2 खात्रीने िनं दक माझ्याबरोबर आहे त,
माझे डोळे िनयमीत त्यांचे भडकणे पाहत राहतात.
3 मला आता शपथ दे , तु झ्यामध्ये तूच मला जामीन हो,
दुसरे कोणीही नाही जो मला मदत करील?
4 तू माझ्या िमत्रांची मने समजण्यास बं द करून टाकलीस,
तरीही तू त्यांना माझ्यावर िवजयी होऊ दे ऊ नकोस.
5 जो आपल्या िमत्रां शी धोका करून त्यास लु टीप्रमाणे परक्यां च्या हाती दे तो,
त्याच्या मु लांचे डोळे जातील.
6 त्याने माझे नाव सवर् लोकांसाठी िनं दा असे केले आहे .
ते माझ्या तोंडावर थुं कतात.
7 दु:ख आिण यातना यांनी माझे डोळे अं धुक झाले आहे त,
माझे शरीर छाये पर् माणे अितशय बारीक झाले आहे .
8 यामु ळे चां गले लोक फार व्यिथत झाले आहे त.
दे वाची पवार् न करणार्या लोकांमुळे िनष्पाप लोक व्यिथत होतात.
1 “����
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पण चां गली माणसे मात्र न्यायाने जीवन जगत राहतात. ज्याचे हात िनमर्ळ तो अिधकािधक
सामथ्यर्वान होत जाईल.
10 पण तु म्ही सवर् एकत्र या आिण या सगळ्यात माझीच चूक आहे हे मला दाखवून द्या
तु मच्यापै की कोणीही िवद्वान नाही.
11 माझे आयु ष्य सं पत चालले आहे . माझ्या योजना धु ळीला िमळवल्या गे ल्या
आिण माझी आशा नष्ट झाली.
12 माझे िमत्र गोंधळू न गे ले आहे त. त्यांना रात्र िदवसासारखी वाटते .
अं धकारापे क्षा प्रकाश जवळ आहे असे ते म्हणतात.
13 थडगे च माझे नवीन घर असे ल अशी मी आशा करतो.
अं धार्या थडग्यांत माझे अं थरुण घालण्याची इच्छा मी धरतो.
14 जर मी गतस म्हणालो तू माझा बाप
िकड ांना म्हणालो तू माझी आई िकंवा माझी ‘����’
15 तर आता माझी आशा कोठे आहे ?
माझ्या आशे िवषयी, म्हणाल तर ती कोणाला िदसे ल?
16 माझी आशा माझ्याबरोबरच मृ त्यु लोकात जाईल
ते व्हा मातीत एकदाच आम्हास िवसावा िमळते .”

18
1 नं तर

शूहीच्या िबल्ददने उ र िदले आिण म्हणाला,
तु झे बोलणे बं द कर! शांत राहा आिण लक्ष दे . आम्हास काही बोलू दे .
3 आम्ही पशूसारखे आहोत असे तू का समजतोस,
आम्ही का तु झ्या दृष्टीने अशु द्ध झालोत?
4 रागाने स्वत:स फाडू न टाकणार्या,
तु झ्यामु ळे पृ थ्वी ओस पडे ल काय,
िकंवा खडक त्याची जागा सोडे ल का?
5 खरोखर, “����� ��������� ������ ������ ����.
त्याचा अग्नी पे टणे बं द होईल.
6 त्यां च्या घरातला प्रकाश अं धकारमय होईल. त्यां च्या जवळचा िदवा िवझे ल.
7 त्याची पाऊले पु न्हा दमदारपणे व भरभर पडणार नाहीत. तो हळु हळु चाले ल आिण अशक्त बने ल.
त्याच्या दुष्ट मसलती त्याचा अध:पात करतील.
8 त्याचे च पाय त्यास सापळ्यात अडकवतील.
तो खडकाळ मागार्ने चालला आहे .
9 सापळा त्याची टाच पकडे ल. त्यास घटृ पकडू न ठे वे ल.
10 जिमनीवरची दोरी त्यास जाळ्यात अडकवे ल. सापळा त्याची त्याच्या मागार्तच वाट बघत
असे ल.
11 दहशत चोहोबाजूंनी त्याची वाट पाहत आहे .
भीती त्याच्या प्रत्ये क पावलावर पाठलाग करीत आहे .
12 वाईट सं कटे त्याच्यासाठी भु केली आहे त.
िवध्वं स आिण अिरष्ट तो पडण्याचीच वाट पाहत आहे त.
13 भयानक रोग त्याचे अवयव तोडू न खाईल.
खरोखर, मृ त्यूचा जे ष्ठ पु त्र त्याचा नाश करील.
14 त्याच्या घराच्या सु रिक्षतते पासून दर
ू ने ला जाईल.
त्यास भयाच्या राजापु ढे हजर करण्यासाठी दरू ने ले जाईल.
15 जे त्याचे नव्हते ते त्याच्या डे र्यात वास करतील
2 तू
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त्याच्या घरात सवर्तर् जळते गं धक िवखरतील.
16 त्याची खालची मु ळे सु कून जातील आिण वरच्या फां द्या मरतील.
17 पृ थ्वीवरील लोकांस त्याची आठवण राहणार नाही.
आता त्याचे नाव रसत्यावर पण कोणी घे त नाही.
18 लोक त्यास प्रकाशापासून दर
ू अं धारात ढकलतील.
आिण त्याना या जगातून पळवून लावतील.
19 त्यास मु ले आिण नातवं डे असणार नाहीत.
तो जे थे राहतो ितथे कोणी उरणार नाही.
20 पिश्चमे कडचे लोक जे व्हा या दुष्ट मनु ष्याचे काय झाले ते ऐकतील ते व्हा त्यांना धक्का बसे ल.
आिण पूवकडचे लोक भयाने कंिपत होतील.
21 दुष्ट मनु ष्याच्या घराचे खरोखरच असे होईल. जो दे वाला ओळखत नाही त्याच्याबाबतीत असे च
घडे ल.”

19
1 नं तर

ईयोबने उ र िदले आिण म्हणाला,
“������ ��� ���� ��� ������ ������ ����� ����� ����? आिण शब्दांनी
मला मोडणार आहात?
3 तु म्ही आतापयर्ंत दहा वे ळा माझा अपमान केला आहे .
तु म्ही कठोरते ने माझ्याबरोबर वागता त्याची लाजही बाळगत नाही
4 जर खरच मी काही चु क केली असे ल तर,
ती चु क माझी मला आहे .
5 तु म्ही माझ्यापे क्षा चां गले आहात एवढे च तु म्हास दाखवायचे आहे ,
माझी सं कटे माझ्या चु कीमु ळेच िनमार्ण झाली आहे त असे तु म्ही (उगीचच) म्हणता.
6 मग तु म्हास हे माहीती पािहजे िक,
दे वाने च मला पकडण्यासाठी जाळे टाकले आहे .
7 ‘����, असे मी ओरडतो िक मी चु कीचे केले आहे , पण कोणी ऐकले नाही.
मी मदतीसाठी जोरात ओरडलो तरी न्याय िमळत नाही.
8 मी पु ढे जाऊ नये म्हणून दे वाने माझ्या मागार्त अडथळा आणला.
त्याने माझ्या मागार्वर अं धकार पाडला आहे .
9 दे वाने माझी प्रितष्ठा धु ळीला िमळवली.
आिण त्याने माझ्या डोक्यावरचा मु कुट काढून घे तला.
10 माझा सवर्नाश होईपयर्ंत दे व मला चार्ही बाजूंनी झोडपतो.
एखादे झाड मु ळासकट उपटू न काढावे त्याप्रमाणे त्याने माझ्या आशा उपटू न टाकल्या आहे त.
11 त्याचा क् रोध मला जाळीत आहे ,
तो मला त्याचा एक शत्रू असे सं बोधतो.
12 त्याचे सै न्य माझ्यावर हल्ला करण्यासाठी पाठवतो
ते माझ्याभोवती मोचार् उभारतात,
आिण ते माझ्या डे र्याभोवती छावणी टाकतात.
13 त्याने माझ्या भावांना माझ्यापासु न फार दर
ू केले आहे ,
माझ्या सवार्न
ं ा दरू ठे वण्याचा अनु भव त्याने मला िदला आहे .
14 माझे नातलग मला सोडू न गे ले आहे त,
माझ्या जवळचे िमत्र मला िवसरले आहे त.
15 माझ्या घरी ये णारे पाहुणे आिण माझ्या दासी मला परका आिण परदे शातला समजतात,
2

19:16

624

मी त्यां च्या दृष्टीने उपरा झालो आहे .
16 जरी मी माझ्या मु खाने याचना केली,
माझ्या नोकराला बोलावले , तरी तो मला उ र दे त नाही,
17 माझी पत्नी माझ्या श्वासाचा ितरस्कार करते ,
माझे स्वतःचे भाऊ आिण बिहणी* माझा ितरस्कार करतात.
18 लहान मु लेदेखील मला िचडवतात,
जे व्हा मी बोलायला जातो ते व्हा ते माझ्या िवरूद्ध बोलतात.
19 माझे जवळचे िमत्रदे खील माझा ितरस्कार करतात.
माझे ज्यां च्यावर प्रेम आहे ते लोक दे खील माझ्यािवरुध्द गे ले आहे त.
20 मी इतका कृश झालो आहे की माझी कातडी हाडां वर लोबं ते,
मी केवळ दाताच्या कातडीने बचावलो आहे .
21 माझी दया ये ऊ द्या, िमत्रांनो, तु म्हास माझी दया ये ऊ द्या!
कारण दे वाचा हात मजवर पडला आहे .
22 तु म्ही माझा छळ असा करीत आहात जसे तु म्ही दे व आहात.
माझ्या दे हाला सतत त्रास दे ण्याचा तु म्हास कंटाळा ये त नाही का?
23 अहो, मी जे बोलतो ते कुणीतरी िलहन
ू ठे वावे !
अहो, ते पु स्तकात नमु द करून ठे वायला हवे त.
24 अहो, मी जे बोलतो ते लोखं डी कलमाने िशश्यावर
िकंवा पाषाणावर कोरुन कायम करायला हवे .
25 माझा तारण करणारा िजवं त आहे याची मला खात्री आहे .
आिण शे वटी तो या पृ थ्वीतलावर ये ऊन उभा राहील.
26 मी जे व्हा माझे शरीर सोडू न जाईन ते व्हा आिण माझी कातडी नष्ट होईल
ते व्हा सु ध्दा मी दे वाला पाहू शकेन.
27 मी दे वाला बघे न, तर मी स्वत:च त्यास पाहीन,
माझे डोळे त्यास पाहतील, आिण ते परक्यासारखे राहणार नाही.
माझा अतं रात्मा झु रत आहे .
28 या सगळ्याचे मूळ माझ्याकडे च आढळू न आले आहे ,
म्हणून याचा छळ कोणत्या प्रकारे करावा असे तु म्ही म्हणाल.
29 तर तु म्हास तलवारीची भीती वाटायला हवी,
कारण रागामु ळे तलवारीने शासन होते ,
यावरुन तु म्हास कळे ल की न्याय आहे .”

20
1 नं तर सोफर नामाथी उ र दे ऊन म्हणाला,
2 “���� ����� ��� ����� ������� ���

���� ����.
कारण त्याबद्दलची काळजी माझ्या मनात आहे .
3 तु झ्या उ रांनी तू आमचा अपमान केला आहे स,
परं तु उ र कसे द्यायचे ते माझे मन मला िशकवते जी माझ्या समजण्यापलीकडे आहे .
4 तु ला हे सत्य प्राचीन काळापासु न माहीती आहे ,
जे व्हा दे वाने मनु ष्याची स्थापना पृ थ्वीवर केली, ते व्हा पासून,
5 दुष्टांचा जयजयकार फार कमी काळासाठी असतो,
अधम्यार्चा आनं द केवळ क्षिणक असतो.
*
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माहातम्य गगनाला जाऊन िभडे ल,
आिण त्याचे मस्तक ढगांपयर्ंत पोहोचू शकेल.
7 परं तु त्याच्या िवष्ठे प्रमाणे त्याचा नाश होईल.
जे लोक त्यास ओळखतात ते िवचारतील, ‘�� ���� ����?’
8 तो एखाद्या स्वप्नासारखाउडू न जाईल व तो कोणालाही सापडणार नाही.
त्यास घालवून दे ण्यात ये ईल आिण एखाद्या रात्रीच्या स्वप्नासारखा तो िवसरलाही जाईल.
9 ज्या लोकांनी त्यास पािहले होते , त्यांना तो पु न्हा िदसणार नाही.
त्याचे कुटु ं ब पु न्हा कधी त्याच्याकडे बघणार नाही,
10 दुष्ट मनु ष्याने गरीब लोकांकडू न जे काही घे तले होते ते त्याची मु ले परत करतील.
दुष्ट मनु ष्याचे स्वत:चे हातच* त्याची सं प ी परत करतील.
11 तो तरुण होता ते व्हा त्याची हाडे मजबूत होती.
परं तु आता इतर अवयवांपर् माणे त्यांची सु ध्दा माती होईल.
12 दुष्टाला वाईट गोष्टी चां गल्या वाटतात.
तो त्यांची चव नीट कळावी म्हणून त्या आपल्या िजभे खाली ठे वतो.
13 दुष्ट मनु ष्यास वाईट गोष्टी आवडतात म्हणून तो त्यांना सोडीत नाही.
तो त्या आपल्या तोंडात ठे वतो.
14 परं तु त्या वाईट गोष्टीच त्याच्या पोटात िवष होतील.
त्याच्या आत त्याचे सपार्च्या िवषासारखे जहर होईल.
15 त्याने धन िगळले तरी तो ती ओकू न टाकील,
दे व त्यास ती पोटातून ओकायला भाग पाडे ल.
16 तो फुरशाचे िवष चोखील,
सपार्चा दं शच त्यास मारुन टाकील.
17 नं तर मधाने आिण दुधाने भरुन वाहाणार्या नद्या
बघण्याचे सौख्य तो अनु भवू शकणार नाही.
18 त्याचा नफा परत करणे भाग पडे ल. त्याने जे सु ख िमळवण्यासाठी कष्ट केले
ते सु ख भोगण्याची परवानगी त्यास िमळणार नाही.
19 कारण त्याने गरीबांना कष्ट िदले .
त्यांना वाईट वागवले . त्याने त्यांची काळजी घे तली नाही. त्यां च्या वस्तू िहसकावून घे तल्या.
दुसर्यांनी बां धले ली घरे त्यांनी बळकावली.
20 कारण त्यास माहीती आहे त्यास कोणते च समाधान नसते .
म्हणून त्यास आपल्या कोणत्याही गोष्टीिवषयी िनभावून जाता ये णार नाही.
21 तो खातो ते व्हा काहीही िशल्लक ठे वीत नाही.
त्याचे यश िटकणार नाही.
22 जे व्हा भरपूर असे ल ते व्हा तो सं कटानी दबून जाईल.
गरीबीमध्ये असणार्यांचे हात त्याच्यावर ये तील.
23 दुष्ट मनु ष्याने त्यास हवे िततके खाल्ल्यानं तर दे व त्याचा क् रोधाग्नी त्याच्यावर फेकेल.
दे व दुष्टावर त्याच्या िशक्षे चा पाऊस पाडे ल.
24 दुष्ट मनु ष्य तलवारीला िभऊन पळू न जाण्याचा प्रयत्न करे ल.
परं तु िपतळी बाण त्याचा बळी घे ईन.
25 िपतळी बाण त्याच्या शरीरातून आरपार जाईल.
त्याचे चकाकणारे टोक त्याचे िप ाशय भे दील
आिण तो भयभीत होईल.
26 त्याच्या खिजन्यावर पूणर् कोळोख ये ईल.
6 त्याचा

*
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मानवाने उत्पन्न केला नाही असा अग्नी त्याचा नाश करे ल.
त्याच्या घरातल्या सवर् वस्तूंचा नाश करे ल.
27 आकाश त्याचा अधमर् प्रकट करील,
पृ थ्वी त्याच्यािवरुध्द साक्ष दे ईल.
28 पु राने त्याच्या घरातील सं प ी नष्ट होईल,
दे वाच्या क् रोधाच्या िदवशी त्याची सं प ी वाहन
ू जाईल.
29 दे वाकडू न ने मले ला हा दुष्टमनु ष्याचा वाटा आहे , दे वाने ठे वले ले हे त्याचे वतन आहे .”

21
1 नं तर ईयोबाने उ र िदले .
2 “�� ��� ������ �� ���

��
म्हणजे माझे सां त्वन होईल.
3 मी बोले न ते व्हा तू थोडा धीर धर,
माझे बोलणे सं पल्यावर तू माझी थट् टा करु शकतोस.
4 माझी लोकां िवरुध्द तक् रार काय आहे ?
मी अधीर का होऊ नये ?
5 माझ्याकडे बघ व आश्चयर्चिकत हो,
व तु झे हात तू आपल्या तोंडावर ठे व.
6 माझ्यावर आले ल्या त्रांसाचा िवचार करायला लागलो म्हणजे मला भीती वाटते
आिण माझ्या शरीराचा थरकाप होतो.
7 दुष्ट मनु ष्यांना जास्त आयु ष्य का असते ?
ते वृ ध्द आिण यशस्वी का होतात?
8 आिण त्याचे वं शज त्याच्या डोळ्यासमोर स्थापीत होतात,
आिण त्याच्या डोळ्यासमोर त्याची मु लेबाळे नांदतात.
9 त्यांची घरे िभतीपासून सु रिक्षत असतात,
दे वाची काठी त्याच्यां वर पडत नाही.
10 त्यां च्या बै लाचे प्रजोत्पादन असफल होत नाही.
त्यां च्या गायींना वासरे होतात आिण त्यांची वासरे अकाली मृ त्यु मु खी पडत नाहीत.
11 ते आपल्या मु लांना वासराप्रमाणे बाहे र खे ळायला पाठवतात.
त्यांची मु ले सभोवती नाचत असतात.
12 ते डफ आिण वीणे च्या आवाजावर गातात
आिण ते पावांचा नाद ऐकुण आनं दी होतात.
13 ते त्यांचे िदवस भरभराटीत घालवतात,
नं तर ते शांतपणे *खाली अधोलोकात जातात.
14 ते दे वाला म्हणाले , आम्हास एकटे सोड
आम्हास तु झ्या ज्ञानाच्या मागार्ची इच्छा नाही.
15 सवर्शिक्तमान कोण आहे , की त्याची उपासना आम्ही करावी?
त्याची प्राथर्ना करून आम्हास काय लाभ?
16 पाहा, त्याची भरभराट त्याच्या स्वतःच्या हाती नाही?
दुष्ट मनु ष्याचा सल्ला माझ्यापासु न दरू असो.
17 वांरवार दुष्टाचा िदप िवझवला जातो,
त्याची िवप ी त्यां च्यावर ये ते?
आिण असे कीतीतरी वे ळ घडते की, दे व त्याच्या क् रोधाने त्यांची पीडा त्यांना वाटू न दे तो.
*
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18 ते

िकतीदा वार्यापु ढे धसकटासारखे होतात,
िकंवा ते वादळाने उडाले ल्या भूशासारखे होतात.
19 पण तू म्हणतोस दे व विडलां च्या पापाबद्दल मु लाला िशक्षा करतो.
तर त्याने त्यालाच प्रितफळ द्यावे म्हणजे च त्यास त्याचा दोष कळे ल.
20 त्याच्या डोळ्यांनीच तो आपला नाश पाहो,
तो सवर्शिक्तमान दे वाच्या रागाचे प्राशन करो.
21 जे व्हा त्याच्या आयु ष्याची मद्दत कमी करण्यास ये ईल,
ते व्हा त्याच्या मरणानं तर तो त्याच्या परीवाराची काळजी कशी करील?
22 दे वाला कोणी ज्ञान िशकवू शकते का?
तो तर उच्च पदावर असले ल्या लोकांचाही न्यायिनवाडा करतो.
23 एखादा मनु ष्य त्याच्या पूणर् शक्तीतच मरतो,
पु णर्पणे शांतीत आिण सहजते ने.
24 त्याची भांडी दुधाने
आिण त्याची हाडे मज्जारसाने ओलसर आहे त.
25 दुसरा मनु ष्य मनाच्या कटू पणात मरतो,
त्याने कधीच चां गले अनु भवले ले नसते .
26 शे वटी हे दोघे ही बरोबरच मातीत जातील.
िकडे त्यांना झाकू न टाकतील.
27 पाहा, मला तु मचे िवचार माहीती आहे त,
कोणत्या चु कांनी मला दु:ख द्यायची तु झी इच्छा आहे हे मला माहीत आहे .
28 तू कदािचत् म्हणशील ‘��� ������ �� ���� ���?
दुष्ट ज्या तं बत
ू राहतो तो कोठे आहे .
29 तू कधीच प्रवास करणार्या लोकांस िवचारले नाहीस काय?
ते काय िचन्ह दे तील हे तु ला ठावूक नाही काय,
30 दुष्ट मनु ष्य नाशाच्या िदवसासाठी ठे वले ला आहे ,
आिण त्यास क् रोधाच्या िदवशी बाहे र आणतील.
31 त्याच्या तोंडावर त्याचा मागर् कोण प्रकट करील?
त्याने जे केले त्याची परत फेड कोण करील?
32 नं तर त्यास कबरे कडे ने तील,
त्याच्या थडग्यावर पहारा ठे वतील.
33 खोर्यातील ढे कळे त्यास गोड लागतील,
सवर् लोक त्याच्या पाठीमागे जातील
जसे असं ख्य लोक होऊन गे ले तसे ते सवर् त्याच्या मागे जातील
34 मग तु मच्या मु खर्पणाने तु म्ही माझे सां त्वन कसे करु शकता,
म्हणून तु मची उ रे काहीच नाही ती मु खर्पणाची आहे त.”

22
1 मग

अलीफज ते मानीने उ र िदले व तो म्हणाला,
������ ������� ��� ���� ���?
ज्ञानी मनु ष्य दे वाला उपयोगी होऊ शकतो काय?
3 तु मच्या धािमर्क जगण्याने सवर्समथार्ला काही आनं द होतो काय?
तू चां गला राहीलास तर त्यास काही लाभ होईल काय?
4 तो तु झा भक्तीभाव पाहन
ू तु झा िनषे ध करतो
2 “��������
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आिण तु ला न्यायाकडे ने तो का?
5 तु झे पाप मोठे नाही काय?
तु झ्या दुष्टाईला अं त नाही ना?
6 तू िवनाकारण आपल्या भावाचे गहाण अडकवून ठे वले ,
उघड ांची वस्त्रे तू िहरावून घे तली.
7 तू थकले ल्यास पाणी िदले नाही
आिण भु केल्या लोकांस अन्न िदले नाही.
8 जरी तू, शक्तीमान मनु ष्य असशील, सवर् भूमी तु झी असे ल,
जरी तू एक सन्मानीत मनु ष्य असशील.
9 तू िवधवांना काहीही न दे ता घालवून िदले असशील,
पोरक्याचे बाहू मोडले असशील.
10 म्हणूनच तु झ्या भोवती सापळे आहे त
आिण अचानक आले ल्या सं कटानी तू घाबरुन जात आहे स.
11 म्हणूनच सवर्तर
् इतका अं धार आहे की तु ला काही िदसत नाही
आिण तू पु राच्या पाण्याने चोहोबाजूंनी वे ढला आहे स.
12 दे व उं च स्वगार्त नाही काय?
तारे िकती उं चावर आहे त ते बघ, ते कीती उं च आहे त.
13 आिण तू म्हणतो दे वाला काय माहीती आहे ?
दाट अं धाराच्या आडू न तो कसा न्याय करतो.
14 दाट ढग त्यास झाकत आहे त,
म्हणजे त्याने आपल्याला बघू नये .
15 तू जूनाच मागर् धरणार आहे स काय,
ज्यावर दुष्टजण चालले .
16 त्यांची वे ळ ये ण्यापूवीर्च त्यांचा नाश करण्यात आला,
त्यांचा पाया नदीसारखा वाहन
ू गे ला.
17 जे दे वाला म्हटले , ‘������ ����� ����� ��
तो सवर्शिक्तमान दे व आम्हास काय करु शकतो?’
18 आिण त्याने च त्यांची घरे चां गल्या वस्तूंनी भरली होती.
परं तू दुष्टाची योजना माझ्यापासु न दरू आहे .
19 धािमर्क त्यांचा नाश पाहन
ू सं तोष पावतील.
िनदोर्ष त्यांचा उपहास करतात.
20 आिण म्हणतात खरोखरच आमच्या िवरूद्ध जे उठले त्यांचा नाश झाला आहे .
त्यांची सं प ी आगीत नष्ट होत आहे .
21 तू आता दे वाला शरण जा. त्याच्याशी सलोखा कर.
तू हे केले स तर तु ला खूप चां गल्या गोष्टी िमळतील.
22 मी तु ला िवनं ती करतो त्याच्या तोंडच्या सूचनांचा िस्वकार कर.
त्याचे शब्द आपल्या हृदयात ठे व.
23 तू सवर्शिक्तमान दे वाकडे परत ये शील, तर तु झी बां धणी होईल.
जर तू अधामीर्कता आपल्या तं बप
ू ासून दरू ठे वशील.
24 तु झ्याजवळ असले ल्या सं प ीला मातीमोल मानशील,
तू तु झ्या सवार्त चां गल्या ओफीरच्या सोन्याला दरीतल्या दगडाएवढी िकंमत दे शील.
25 म्हणजे सवर्शिक्तमान दे वच तु झे धन असा होईल
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आिण तो तु ला मोलवान रूपे असा होईल.
26 ते व्हा तू सवर्शिक्तमानच्या ठायी आनं द पावशील,
तू तु झे मु ख दे वाकडे वर करशील.
27 तू त्याची प्राथर्ना करशील आिण तो तु झे ऐकेल
आिण तू आपले नवस फेडशील.
28 जी गोष्ट तू मनात आणशील ते व्हा ती िसध्दीस जाईल. प्रकाश तु झ्या मागार्त चमकेल.
29 दे व गवीर्ष्ठांना नम्र करील,
आिण तो नम्र लोंकाची सु टका करील.
30 जो िनदोर्ष नाही त्यालाही तो वाचवतो, तु झ्या हाताच्या िनमर्ळते मुळे ते बचावले जातील.”

23
1 नं तर ईयोबने उ र िदले व तो म्हणाला,
2 “����� �� �� ������� ������ ����?

कारण माझा त्रास माझ्या िवलापाहन
ू भारी आहे .
3 दे वाला कुठे शोधावे ते मला माहीत असते तर
मी त्याच्या िठकाणापयर्ंत जाऊन पोहचलो असतो
4 मी दे वाला माझी िफयार्द सां िगतली असती.
माझ्या मु खाने सतत वाद घातला असता.
5 त्याने माझ्या यु िक्तवादाला कसे प्रत्यु तर िदले असते ते मला कळले असते .
तो मला काय म्हणाला ते मी लक्षात घे तले असते .
6 त्याच्या महान सामथ्यार्ने त्याने माझ्यािवरुध्द वाद केला असता का?
नाही; तर त्याने माझ्याकडे लक्ष िदले असते .
7 ते थे सरळ मनु ष्यांनी त्याच्याशी वाद केला असता.
म्हणजे मी माझ्या न्यायाधीशापासु न सु टलो असतो.
8 पाहा, मी पूवकडे गे लो, पण तो तीथे नव्हता,
मी पिश्चमे कडे गे लो, पण मी त्यास पाहीले नाही.
9 उ रे कडे तो कायर् करीत असला, तरी मला तो िदसू शकत नाही.
आिण दिक्षणे कडे ही, जे थे तो स्वतःस लपिवतो त्यामु ळे ते थेही तो मला िदसत नाही.
10 परं तु माझा मागर् त्यास कळाला आहे ,
जे व्हा तो माझी परीक्षा घे तो, ते व्हा मी सोन्यासारखा असे न.
11 त्याच्या पावलावर माझी पावले पडत आहे त,
मी त्याचा मागर् धरला आहे व त्यापासून वळालो नाही.
12 मी त्याच्या ओठां च्या आज्ञे चे पालन करण्यापासु न मागे वळालो नाही,
मी सं प ी प्रमाणे माझ्या हृदयात दे वाच्या मु खातून बाहे र पडणारे शब्द ठे वले आहे त.
13 परं तु दे व कधी बदलत नाही, त्यास कोण बदले ल.
त्याच्या मनाच्या ईच्छे प्रमाणे तो करतो.
14 कारण तो माझ्यासाठी त्याचा हक
ू ु म चालिवतो,
माझ्यासाठी त्याच्या बर्याच योजना आहे त.
15 यास्तव, मी त्याच्या उपस्थीतीला घाबरतो,
जे व्हा मी त्याच्याबद्दल िवचार करतो, मला त्याची भीती वाटते .
16 त्यामु ळे दे वाने माझे हृदय कमजोर केले आहे ,
आिण सवर्शिक्तमानाने मला भयभीत केले आहे .
17 काय मी अं धकाराने काढून टाकला गे लो नाही काय?
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आिण गडद अं धकाराने माझे मु ख झाकले गे ले नाही काय.”

24
1 “����

��������������� �������� �� ����� ����� ����?
त्यास ओळखणार्यांना त्या न्याय िदवसाची का प्रितती ये त नाही?
2 आिण काही जण हद्द दशर्िवणार्या खु णा सरकवतात.
लोक पशूंचे कळप चोरुन स्वच:च्या रानात चरायला ने तात.
3 ते अनाथ मु लांची गाढवे चोरतात.
ते िवधवे चा बै ल गहाण म्हणून ठे वतात.
4 ते गरजं वताना त्यां च्या मागार्पासून बहकवतात.
सगळ्या पृ थ्वीवरील गरीबांना या दुष्टांपासून लपून रहावे लागते .
5 गरीब लोक वाळवं टात िहं डून अन्न शोधणार्या मोकाट गाढवाप्रमाणे आहे त ते काळजीपूवर्क
अन्नाचा शोध घे तात.
त्यां च्या मु लाबाळांना जं गल अन्न पु रवते .
6 गरीब लोक रात्रीपयर्ंत इतरां च्या शे तात कापणी करतात,
आिण ते दुष्टां च्या िपकातील द्राक्षे वे चतात.
7 त्यांना रात्री कपड ां िशवाय झोपावे लागते .
थं डीपासून रक्षण करण्यासाठी त्यां च्याजवळ पांघरुण नसते .
8 ते डोंगरावरील पावसाने िभजतात,
आश्रय नसल्याकारणाने ते खडकांना कवटाळू न बसतात.
9 दुष्ट लोक स्तनपान करणारे बाळ आई जवळू न घे तात.
ते गरीबाच्या त्याने काढले ल्या कजार्बद्दल तारण म्हणून त्यांची मु ले ठे वून घे तात.
10 ते कपडे नसल्यामु ळे उघडे च असतात,
ते दुसर्यां च्या धान्यां च्या पें ढ ा वाहतात पण स्वत: मात्र उपाशीच राहतात.
11 ते आवाराच्या आत ते ल काढतात,
ते दुष्टां च्या द्राक्षकुंडात द्राक्ष तु डवतात तरी ते तान्हाले राहतात.
12 शहरात मरणास टे कले ल्या मनु ष्यांचे दु:खद रडणे ऐकू ये ते,
घायाळाचा आत्मा आरोळी मारतो,
परं तु दे व त्यां च्या प्रारथर्नेकडे लक्ष दे त नाही.
13 काही लोक प्रकाशा िवरूद्ध बं ड करतात.
दे वाला काय हवे आहे हे जाणून घ्यायची त्यांची इच्छा नसते .
दे वाच्या इच्छे प्रमाणे जगणे त्यांना आवडत नाही.
14 खु नी सकाळी लवकर उठतो
आिण गरीब व असहाय्य लोकांस ठार मारतो
तो रात्रीच्या वे ळी चोरासारखा असतो.
15 ज्या मनु ष्यास व्यिभचार करायचा आहे तो रात्रीची वाट बघतो.
तो म्हणतो, ‘��� ������ ����� ����’ �� ����� �� ������ ����� �����.
16 रात्रीच्या वे ळी अं धार असतो ते व्हा दुष्ट लोक दुसर्यांची घरे फोडतात.
पण िदवसा ते स्वत:ला त्यां च्या घरांत कोंडू न घे तात. ते प्रकाशाला टाळतात.
17 त्या दुष्टांना काळीकुटृ रात्र सकाळसारखी वाटते .
त्या भयं कर काळोखाची भयानकता त्यांना चां गलीच माहीत असते .
18 पु रात जशा वस्तू वाहन
ू जातात तशी दुष्ट माणसे वाहन
ू ने ली जातात,
त्यां च्या जिमनीला शाप िदला जातो,
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त्यां च्या शे तात काम करण्यास कोणीही जात नाहीत.
19 िहवाळ्यातल्या बफार्पासून िमळाले ले त्यांचे पाणी उष्ण आिण कोरडी हवा शोषून घे ते.
त्याप्रमाणे त्या पापी लोकांस थडग्यात ने ले जाते .
20 ज्या उदराने त्यास जन्म िदला ती िवसरून जाईल,
त्याची आठवण राहणार नाही,
त्याप्रमाणे दुष्टपणा झाडासारखा मोडू न पडे ल.
21 दुष्ट माणसे वांझ बायकांना त्रास दे तात ज्यांना मु ले झाले ली नाहीत,
ते िवधवांसाठी काही चां गले करीत नाहीत.
22 तरी दे व आपल्या सामथ्यार्ने बलवानास राखतो,
ज्याला जगण्याचा भरवसा नाही तो उठतो,
23 दे व दुष्टांना आपण सु रिक्षत आहे त असा िवचार करण्यास भाग पाडतो
आिण त्यािवषयी ते आनं दी होतात.
24 ते उं चावले जातात परं तू थोड ा काळापु रते नं तर ते जातात.
खरोखर, ते खचून जातात, ते इतर सवार्प
ं र् माणे काढून टाकले जातात.
आिण ते कणसाच्या शे ड ांपर् माणे कापून टाकले जातात.
25 या गोष्टी खर्या नाहीत असे कोण म्हणतो, मी खोटे बोललो हे कोण िसध्द करे ल?
माझे बोलने िनरथर्क आहे हे कोण दाखवून दे ईल?”

25
1 नं तर

िबल्दद शूहीने उ र िदले व तो म्हणाला,
������ � ���� ������ �� �������� ���,
तो स्वगार्च्या उच्च स्थानामध्ये शांती राखतो.
3 त्याच्या सै न्याची मोजणी करीता ये ईल काय?
कोणावर त्याचा प्रकाश पडत नाही?
4 मनु ष्य दे वापु ढे िनतीमान कसा ठरे ल?
स्त्रीपासु न जन्मले ला िनमर्ळ कसा ठरे ल, व त्यास िस्वकारले जाईल.
5 पाहा, त्याच्या दृष्टीने चं दर
् सु ध्दा ते जोमय नाही.
त्याच्या दृष्टीला तारे दे खील पिवत्र वाटत नाहीत.
6 मग मनु ष्य िकती कमी आहे , एखाद्या अळीप्रमाणे आहे . तो जं तप
ू र् माणे आहे .”
2 “������

26
1 नं तर ईयोबाने उ र िदले आिण म्हणाला,
2 “����� ��������� �� ��� �������

����,
शक्ती नसले ल्या बाहं न
ू ा तू कसे सोडिवले .
3 बु ध्दीनसले ल्यास तू कसा सल्ला िदलास,
आिण तू त्यास केवढे ज्ञान कळिवले .
4 तू कोणाच्या साह्यायाने हे शब्द बोललास?
तु झ्यातु न कोणाचे मन प्रगट झाले .
5 िबल्ददने उ र िदले , मृ त झाले ल्याची प्रेते जलिनधीच्या खाली िनजर्नस्थळी थरथरा कापत
आहे त.
6 दे वापु ढे अधोलोक नग्न आहे ,
त्याच्यापु ढे िवनाशस्थान स्वत:ला झाकू न घे वू शकत नाही.
7 त्याने उ रे कडील नभोमं डळ शु न्य आकाशावर पसरवले आहे ,
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आिण त्याने पृ थ्वी िनराधार टां गली आहे .
8 ितच्या गडद मे घात तो पाणी बां धन
ू ठे वतो,
तरी त्याच्या ओझ्याने मे घ फाटत नाही.
9 तो चं दर
् ाचा चे हरा झाकतो
आिण त्यावर आपले मे घ पसरिवतो.
10 त्याने पाण्याच्या पृ ष्ठभागावर एक वतु र्ळाकार सीमा कोरली
आिण प्रकाश व अं धकार यां च्यामध्ये िक्षतीजरे खा आखली.
11 त्याच्या धमकीने आकाशस्तं भ थरथरतात
आिण भयचकीत होतात.
12 तो आपल्या सामथ्यार्ने समु दर
् िस्थर करतो,
तो आपल्या ज्ञानबलाने राहाबाला िछन्निभन्न करतो.
13 त्याचा िन:श्वास आकाशातील वादळ स्वच्छ करतो
त्याच्या हातांनी पळू न जाणार्या सापाला नष्ट केले .
14 पाहा, या त्याच्या मागार्चा केवळ कडा आहे ,
िकती हळू वार आम्ही त्याचे ऐकतो!
परं तू त्याच्या बलाची गजर्ना कोण समजू शकेल?”

27
1 नं तर

ईयोब ने आपले बोलणे पु ढे चालू ठे वले आिण म्हणाला,
��� ����� ���, तो माझ्याबाबतीत अन्यायी होता,
त्या सवर्शिक्तमान दे वाने माझ्या जीवाला दु:ख िदले आहे ,
3 जोपयर्ंत माझ्यात जीव आहे
आिण दे वाचा िजवं त श्वास माझ्या नाकात आहे तोपयर्ंत,
4 माझे ओठ वाईट गोष्टी बोलणार नाहीत
आिण माझी जीभ खोटे सां गणार नाही.
5 तु म्ही बरोबर आहात हे ही मी कधी मान्य करणार नाही.
मी िनरपराध आहे हे च मी मरे पयर्ंत सां गत राहीन.
6 मी ज्या चां गल्या गोष्टी केल्या त्यांना मी िचकटू न राहीन.
चां गले वागणे मी कधीही सोडणार नाही. मरे पयर्ंत माझे मन मला कधीही खाणार नाही.
7 माझे शत्रू दुष्टासारखे होवो,
अिनतीमान मनु ष्यासारखे ते माझ्यावर उठो.
8 कारण दे विवरहीत राहणार्यांना दे व जीवनातून छे दतो तर त्यांची काय आशा आहे ,
त्याचा जीव त्याने काढून घे तला म्हणजे त्यास काय आशा आहे ?
9 दे व त्याची आरोळी ऐकेल काय?
जे व्हा त्याच्यावर सं कटे ये तील,
10 तो सवर्शिक्तमानाच्या ठायी आनं द माने ल काय?
आिण तो दे वाला सवर्दा हाक मारे ल काय?
11 मी तु म्हास दे वाच्या हातािवषयी िशकिवल,
सवर्शिक्तमानाच्या योजना मी तु मच्यापासून लपवणार नाही.
12 पाहा, तु म्ही सवार्न
ं ी हे पािहले आहे ,
मग तु म्ही असे िनरथर्क का बोलता?
13 दे वाने वाईट लोकांसाठी हीच योजना आखली होती.
आिण सवर्शिक्तमानाकडू न जु लम्यास हे च वतन िमळते .
14 त्यास खूप मु ले असतील परं तु त्याची मु ले तलवारीने मरतील,
2 “���
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दुष्ट मनु ष्याच्या मु लांना पु रे से खायला िमळणार नाही.
15 राहीले ली सवर् मु ले साथीने मरतील,
आिण त्यां च्या *िवधवा िवलाप करणार नाहीत.
16 दुष्ट मनु ष्यास इतकी चांदी िमळे ल की ती त्यास मातीमोल वाटे ल, त्यास इतके कपडे िमळतील
की ते त्यास मातीच्या िढगाप्रमाणे वाटतील.
17 जरी तो कपडे करील ते धािमर्क अं गावर घालतील,
िनदोर्ष त्याची चांदी त्यां च्यामध्ये वाटू न घे तील.
18 तो त्याचे घर कोळ्यासारखे बां धतो,
रखवालदाराने बां धले ल्या झोपडीसारखे ते असते .
19 तो श्रीमं त िस्थतीत अं ग टाकतो,
परं तू सवर्दा असे राहणार नाही,
तो उघडू न बघे ल ते व्हा सवर् गे लेले असे ल.
20 भय त्यास पाण्याप्रमाणे घे वन
ू जाईल,
वादळ त्यास रात्री घे वन
ू जाईल.
21 पूवचा वारा त्यास वाहन
ू ने ईल आिण तो जाईल
वादळ त्यास त्याच्या घरातून उडवून लावे ल.
22 तो वारा† त्यास फेकू न दे ईल आिण थांबणार नाही,
तो त्याच्या हातातून िनसटू न जाण्याचा प्रयत्न करील.
23 ते व्हा लोक टाळ्या वाजवतील आिण त्याची थट् टा करतील,
त्याच्या िठकाणातून त्यास पळवून लावतील.”

28
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����� ����� ��� ���� ����,
सोने शु द्ध करण्याची जागा असते .
2 जिमनीतून लोखं ड काढतात,
पाषाणामधून तांबे िवतळवले जाते .
3 मनु ष्य अं धाराचे िनवारण करतो,
अगदी खोलवर जाऊन,
गडद अं धारातील व मृ त्यूछाये तील पाषाणाचा तो शोध करीतो.
4 लोकां च्या राहण्याच्या जागे पासून तो दर
ू खाण खणतो,
िजथे आजपयर्ंत कोणाचे ही पाऊल गे ले नसे ल ितथे तो जातो,
तो दोरीला लोंबकळतो इतरांपेक्षा खूप खोल जातो.
5 जसे जिमनीकडे पाहा, ितच्यातून आपणास अन्न िमळते ,
जसे अग्नीने ितला उलटवले जाते .
6 जिमनीच्या खालचे पाषाण म्हणजे जे थे नीलमणी िमळतात,
आिण त्या मातीमध्ये सोने असते .
7 पक्षयांना त्या वाटां िवषयी काही मािहती नसते ,
कोणत्याही बिहरी ससाण्याच्या डोळ्यांनी त्या वाटा पािहले ल्या नसतात.
8 रानटी जनावरे त्या वाटां वरुन गे लेली नसतात,
िसं हही त्या वाटे ने गे लेला नसतो.
9 मनु ष्य कठीण खडकावर हात टाकतो,
तो ते डोंगर पूणर् मु ळापासून उलटवून टाकतो.
*
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खडकातून बोगदा खणतात,
आिण त्यांचे डोळे खडकातला खिजना बघतात.
11 ते पाण्याचे प्रवाह बं द करतात म्हणजे त्यातून पािण बाहे र पडत नाही,
ते दडले ल्या वस्तू बाहे र प्रकाशात आणतात.
12 पण मनु ष्यास शहाणपण कुठे िमळे ल?
समजूतदारपणा शोधण्यासाठी आपल्याला कुठे जावे लागे ल?
13 शहाणपण िकती मोलाचे आहे हे मनु ष्याला कळत नाही,
पृ थ्वीवरचे लोक जमीन खणून शहाणपण शोधू शकत नाहीत.
14 पृ थ्वीवरील मोठे खोल जलाशय असे म्हणते , ‘����������� �� ����.’
सागर म्हणतो, ‘������������ �� ����.’
15 तु म्ही सोने दे ऊन ते िवकत घे ऊ शकत नाही,
ते िवकत घे ण्यासाठी जगात ते वढी चांदी नाही.
16 तु म्ही ओफीरच्या सोन्याने िकंवा मौल्यवान गोमे द
िकंवा नीलमण्याने शहाणपण िवकत घे ऊ शकत नाही.
17 शहाणपण सोन्यापे क्षा िकंवा स्फिटकापे क्षा मौल्यवान असते ,
सोन्यात जडवले ले मौल्यवान खडे ही शहाणपण िवकत घे ऊ शकत नाही.
18 शहाणपण पोवळ्यापे क्षा व स्फिटकापे क्षाही मौल्यवान आहे ,
माणकापे क्षा ही त्याचे मोल अिधक आहे .
19 इिथओिपयातील (कू श) पीतमणी त्याच्या बरोबरीचा नाही,
शु ध्द सोन्याने तु म्ही तो िवकत घे ऊ शकत नाही.
20 मग शहाणपणा कुठू न ये ते?
समजूतदारपणा आपल्याला कुठे िमळे ल?
21 पृ थ्वीवरील सवर् िजवं त प्राण्यापासून शहाणपण लपवून ठे वले आहे ,
आकाशातले पक्षीसु ध्दा ते बघू शकत नाहीत.
22 मृ त्यू आिण िवनाश म्हणतात, ‘������ ������ ������ ����,
आम्ही त्याबद्दलच्या फक्त अफवाच ऐकल्या आहे त.’
23 फक्त दे वालाच शहाणपणाकडे ने णारा मागर् माहीत आहे ,
फक्त दे वालाच तो कुठे आहे हे माहीत आहे .
24 दे वाला पृ थ्वीचे अगदी शे वटचे टोकसु ध्दा िदसू शकते ,
त्यास आकाशाखालचे सवर्काही िदसते .
25 दे वाने वार्याला त्यांची शक्ती िदली,
सागराला िकती मोठे करायचे ते त्याने च ठरवले .
26 पावसास कोठे पाठवायचे ते त्याने च ठरवले
आिण वादळाने कुठे जायचे ते ही त्याने च ठरवले .
27 ते व्हा दे वाला शहाणपण िदसले आिण त्याने त्याचा िवचार केला,
शहाणपणाचे मूल्य िकती आहे ते त्याने पारखले आिण त्या शहाणपणाला सं मती िदली.
28 आिण दे व लोकांस म्हणाला, परमे श्वराची भीती बाळगा व त्यास मान द्या हे च शहाणपण आहे ,
वाईट गोष्टी करु नका तोच समजूतदारपणा आहे .”

29
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बोलणे सु रु ठे वले तो म्हणाला
काही मिहन्यांपव
ू ीर् मी जसा होतो तसा असतो तर, िकती बरे झाले असते
ते व्हा दे व माझी काळजी घे त होता,
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दे वाचा प्रकाश माझ्यावर प्रकाशत होता,
आिण मला अं धारातून चालताना प्रकाश दाखवत होता.
4 अहो, माझ्या चागल्या फलदायी िदवसाची मी आशा करतो.
त्या िदवसात माझ्यावर दे वाचे िमत्रत्वाचे कृपाछत्र होते .
5 जे व्हा सवर्शिक्तमान दे व माझ्याबरोबर होता
आिण माझी मु ले माझ्याजवळ होती त्या िदवसाची मी आशा धरतो.
6 त्या िदवसात माझे आयु ष्य अितशय चां गले होते . मी माझे पाय मलईत धूत असे . माझ्याकडे
उ म प्रकारची पु ष्कळ ते ल होते .
7 त्या िदवसात मी नगराच्या वे शीपयर्ंत जात असे आिण नगरातल्या वृ ध्दांबरोबर सावर्जिनक
िठकाणी बसत असे .
8 सगळे लोक मला मान दे त. मला ये ताना बघून तरुण माझ्या वाटे तून बाजूला होत आिण वृ ध्द
उठू न उभे राहत. मला आदर दे ण्यासाठी ते उठू न उभे राहत असत.
9 अिधकारी बोलणे थांबवीत आिण इतरांना शां त राहण्याची सूचना दे ण्यासाठी तोंडावर बोट ठे वीत.
10 सरदार मनु ष्य सु ध्दा बोलताना त्यांचा आवाज लहान करीत. होय, ते व्हा त्यांची जीभ टाळू ला
िचकटण्यासारखी वाटे .
11 लोक माझ्या बोलण्याकडे लक्ष दे त. आिण माझ्याबद्दल चां गले बोलत असत. मला भे टणारा
प्रत्ये कजण माझी स्तु ती करी.
12 का? कारण जे व्हा एखादा गरीब मदतीची याचना करायचा ते व्हा मी त्यास मदत करीत असे
आिण पोरक्या मु लाकडे लक्ष द्यायला कोणी नसले तर मी त्यास मदत करीत असे .
13 मृ त्यु पं थाला लागले ला मनु ष्य मला आशीवार्द दे त असे . मी गरजू िवधवांना मदत करीत असे .
14 सत्याने जगणे म्हणजे जणू माझे वस्त्र होते . माझे योग्य वागणे म्हणजे माझा अं गरखा आिण
डोक्यावरची पगडी होती.
15 मी आं धळ्यांची दृष्टी होतो. त्यांना िजथे जायचे असे ल ितथे मी घे ऊन जात असे . मी अपं गांचे
पाय होतो त्यांना हवे ितथे मी उचलून घे ऊन जात असे .
16 गरीब लोकांस मी विडलांसारखा वाटत असे . मला माहीत नसले ल्या लोकांसदे खील मी मदत
करीत असे . मी कोटार्त न्याय िमळवून दे ण्यासाठी त्यांना मदत करीत असे .
17 मी दुष्ट लोकांचे सामथ्यर् नष्ट केले . मी िनरपराध लोकांचा त्यां च्यापासून बचाव केला.
18 मला ने हमी वाटायचे मी खूप वष जगे न, मला स्वत:च्या घरातच मृ त्यू ये ईल.
19 मी खूप पाणी शोषून घे ऊ शकणारी मु ळे असले ल्या व ज्याच्या फां द्या दवाने ओल्या झाले ल्या
आहे त अशा झाडासारखा असे न, असे मला वाटत असे .
20 माझ्याठायी असले ला माझा सन्मान ने हमी टवटवीत आहे ,
आिण माझ्या शक्तीचे धनु ष्य माझ्या हातात नवे केले जात आहे .
21 पूवीर् लोक माझे ऐकत असत माझ्या उपदे शाची वाट पाहत ते शां त बसत.
22 मी माझे बोलणे सं पवल्यानं तर ऐकणार्यांना आणखी काही बोलायचे नसे . माझे शब्द त्यां च्या
कानावर हळू वारपणे पडत.
23 पावसाची वाट पािहल्यासारखी ते माझ्या बोलण्याची वाट पाहात.
वसं तातल्या पावसासारखे ते माझे शब्द िपऊन टाकत.
24 काही लोकांनी आशा सोडू न िदली होती. परं तु मी त्यां च्याबरोबर हसलो. माझ्या हास्याने त्याना
बरे वाटले .
25 मी त्यांचा प्रमु ख असूनही त्यां च्याबरोबर राहण्याचे ठरवले . आपल्या सै न्याबरोबर तळ ठोकू न
बसले ल्या राजासारखा दु:खी असले ल्यांचे सां त्वन करणार्या राजासारखा मी होतो.”
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आिण त्याचे वाडवडील ज्यांना मी माझ्या में ढ ांची राखण करणार्या कु यांमध्ये दे खील ठे वले
नसते .
2 त्या तरुणांचे वडील मला मदत करण्याच्या दृष्टीने अगदीच िनकामी आहे त. ते म्हातारे झाले
आहे त आिण दमले आहे त. आता त्यांचे स्नायू टणक आिण जोमदार रािहले ले नाहीत.
3 ते मृ तप्राय झाले आहे त. खायला नसल्यामु ळे त्यांची उपासमार होत आहे व म्हणून ते
वाळवटांतील धूळ खात आहे त.
4 ते वाळवटां तील क्षार-झु डपे उपटू न घे तात. रतम नावाच्या झाडाची मु ळे खातात.
5 त्यांना दुसर्या मनु ष्यांपासून दर
ू ठे वण्यात ये ते. ते चोर व दरोडे खोर असल्याप्रमाणे लोक
त्यां च्यावर ओरडत असतात.
6 त्यांना नदीच्या कोरड ा पात्रात, डोंगराळ भागातील गु हे त िकंवा जिमनीतील िववरात रहावे
लागते .
7 ते झाडाझु डपात आक् रोश करतात. काटे री झु डपात एकमे कां च्या आश्रयाने राहतात.
8 ते काडी इतकेही मोल नसले ले लोक आहे त. काहीही नाव नसले ल्या या लोकांस त्यां च्या दे शातून
हाकलून िदले आहे .
9 अशा लोकांची मु ले माझी चे ष्टा करणारी गाणी गातात. त्यां च्या दृष्टीने माझे नाव म्हणजे एक
िशवी आहे .
10 ते तरुण माझा ितरस्कार करतात ते माझ्यापासून लांब उभे राहतात. ते माझ्यापे क्षा उच्च आहे त
असे त्यांना वाटते . ते माझ्या तोंडावर थुं कतात सु ध्दा.
11 दे वाने माझ्या धनु ष्याची प्रत्यं चा काढून घे तली आिण मला दुबळा 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
सै न्याने चालून जावे तसे मला वाटते . माझ्यावर हल्ला करून माझा नाश करण्यासाठी
माझ्या तटबं दीला मातीचे चढाव बां धतात.
13 मी पळू न जाऊ नये म्हणून ते रस्त्यावर पहारा दे तात. माझा नाश करण्यात त्यांना यश िमळते .
कुणाच्या मदतीची त्यांना गरज नसते .
14 ते िभं तीला भोक पाडतात. ते त्यातून आत घु सतात आिण माझ्यावर दरडी कोसळतात.
15 भीतीने माझा थरकाप झाला आहे . वार्याने सगळे काही उडू न जावे त्याप्रमाणे त्यांनी माझी
प्रितष्ठा उडवून लावली आहे . माझी सु रिक्षतता ढगांपर् माणे नाहीशी झाली आहे .
16 माझे आयु ष्य आता गे ल्यातच जमा आहे आिण मी लवकरच मरणार आहे . दु:खानी भरले ल्या
िदवसानी मला वे ढून टाकले आहे .
17 माझी सगळी हाडे रात्री दुखतात. वे दना मला कुरतडणे थांबवत नाहीत.
18 दे वाने माझ्या कोटाची गळ्याप्रमाणे खे चन
ू माझे कपडे आकारहीन केले आहे त.
19 दे वाने मला िचखलात फेकू न िदले आिण माझी राख व कचरा झाला.
20 दे वा, मी मदतीसाठी तु झी याचना करतो पण तू उ र दे त नाहीस. मी उभा राहतो व तु झी
प्राथर्ना करतो पण तू माझ्याकडे लक्ष दे त नाहीस.
21 दे वा, तू माझ्याशी फार नीचपणे वागतोस. तू तु झ्या बळाचा उपयोग मला दु:ख दे ण्यासाठी
करतोस.
22 दे वा, तू सोसाट ाच्या वार्याने मला उडवून लावतोस. दे वा तू मला वादळात फेकू न दे तोस.
23 तू मला माझ्या मृ त्यूकडे घे ऊन जात आहे स हे मला माहीत आहे . प्रत्ये क िजवं त मनु ष्यास
मरावे हे लागते च.
24 परं तु जो आधीच दु:खाने पोळला आहे आिण मदतीची याचना करीत आहे त्यास कोणी अिधक
दु:ख दे णार नाही.
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दे वा, मी सं कटात सापडले ल्यांसाठी मदतीची याचना केली होती हे तु ला माहीत आहे .
गरीबांसाठी माझे हृदय तीळ तीळ तु टत होते हे ही तु ला माहीत आहे .
26 परं तु मी जे व्हा चां गल्याची अपे क्षा करीत होतो ते व्हा माझ्या वाट ाला वाईट गोष्टी आल्या.
मला उजे ड हवा होता ते व्हा अं धार िमळाला.
27 मी आतून अगदी मोडू न गे लो आहे . माझ्या वे दना कधीच थांबत नाहीत आिण वे दना आणखी
ये णारच आहे त.
28 मी सदै व दु:खी असतो, पण मला स्वास्थ्य लाभत नाही. मी लोकां च्यात उभा राहन
ू मदतीसाठी
ओरडतो.
29 कोल्ह्यांना मी भाऊ,
आिण शहामृ गांना सोबती असा झालो आहे .
30 माझी कातडी काळी पडली आहे आिण शरीर तापाने फणफणले आहे .
31 माझे वाद्य शोक गाण्यासाठीच लावले गे ले आहे ,
माझ्या बासरीतून रडण्याचे च सूर उमटत आहे त.”
25

31
1 “��

������ ��������� ���� ���� ���,
मग मी अिभलाषे ने कसे एखाद्या कुमारीकडे बघू?
2 वरून दे वाकडू न कोणता वाटा िमळणार आहे ,
कोणता वारसा सवर्शिक्तमान उच्च दे वाकडू न प्राप्त होणार?
3 मी असा िवचार आप ी ही अिनतीमानांसाठी आहे ,
आिण अनथर् हा दृष्टपणा करणार्यांसाठी आहे .
4 दे व माझे सवर् मागर् पाहत नाही का?
आिण माझे सवर् पाऊल मोजत नाही का?
5 जर मी असत्याने चाललो असे ल,
जर माझ्या पाऊलांनी कपट करण्याची घाई केली असे ल,
6 मला समपातळीच्या तराजूने तोलून द्या
म्हणजे दे वाला माझ्या प्रामािणकपणा कळू न ये ईल.
7 मी जर योग्य मागार्पासून दर
ू गे लो असे न,
जर माझे मन माझ्या डोळ्यामागे जात असे ल,
जर माझ्या हातांस अशु द्धते चा दाग िचकटला असे ल.
8 तर मी पे रले ले दुसरा खावो,
खरोखर माझ्या शे तातील पीक उपटू न टाकले जावो.
9 जर माझे मन दुसर्या स्त्रीकडे आकिषर्त झाले असे ल,
जर मी आपल्या शे जार्याच्या दाराकडे त्याच्या पत्नीची वाट बघत थांबलो असे ल.
10 तर माझी पत्नी दुसर्या मनु ष्यासाठी दळण करो,
आिण दुसरी माणसे ितच्यावर खाली धु कतो.
11 कारण ते भयकर दुष्टपणाचे कृत्य होईल;
खरोखर या न्यायिधशांनी िशक्षा करावी असे हे दुष्टकृत्य आहे .
12 लैं िगक पाप माझ्या सवर्स्वाचा नाश करील. सवर्स्वाचा होम करणारी ती आग आहे .
13 माझ्या स्त्री व पु रूष चाकरांनी माझ्या िवरुध्द वादिववाद केला असे ल,
ते व्हा मी न्यायाने वागण्याचे मान्य केले नाही,
14 तर मी जे व्हा दे वासमोर जाईन ते व्हा मी काय करु?
दे वाने माझ्या वागण्याचा जाब िवचारला तर मी काय उ र दे ऊ?
15 ज्याने मला गभार्त िनमार्ण केले त्याने च त्यांना घडवले नाही का?
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त्याने च आपल्या सवार्च
ं ी गभार्त िनिमर्ती केली नाही का?
16 मी गरीबांना त्यां च्या ईच्छे पासून रोखले असे ल.
िकंवा मी जर िवधवांना रडवण्यास त्यांचे डोळे िशणवले असे ल.
17 आिण जर मी माझ्या अन्नाचे से वन एकट ाने केले असे ल,
आिण मी पोरक्यांना ने हमी अन्न िदले नसे ल,
18 (त्याऐवजी माझ्या तारूण्यापासून माझ्याबरोबर पोरके बापाकडे जसे मु ले वाढतात तसे वाढले
आहे त)
आिण मी िवधवांची काळजी लहाणपणापासु न वाहीली आहे .
19 जे व्हा मला कपडे नाहीत म्हणून दु:खी होणारे लोक िदसले
िकंवा कोट नसले ले गरीब लोक िदसले .
20 त्यांनी मला अं त:करणापासून कधी आशीवार्द िदले नाही
कारण त्यांना मी माझ्या में ढ ांची लोकर त्यांना उबदार ठे वण्यासाठी वापरली नाही.
21 माझे समथर्क शहराच्या दरवाजाजवळ जवळ पाहन
ू
जर मी पोरक्यावर हात उगारत असे ल
22 मी जर कधी असे केले तर माझा हात माझ्या खां द्यांपासून िनखळू न जावो
आिण माझा हात माझ्या खां द्याच्या सां ध्यातून तु टू न पडो.
23 परं तु यापै की मला दे वाच्या िशक्षे ची भीती वाटते ,
म्हणून मी यापै की कोणतीही गोष्ट करत नाही.
24 जर मी सोन्याला माझी आशा केले ,
‘�� ���� ��� ���� ���’ �� ����� �������� ���� ������ ����.
25 मी श्रीमं त होतो पण मला त्याचा अिभमान नव्हता. मी खूप पै से कमावले पण मी सु खी झालो
नाही.
26 जर मी चमकत्या सूयार्ला पिहले , िकंवा चं दर
् त्याच्या ते जात चालतांना पाहन
ू ,
27 माझे मन गु प्तपणे आकिषर्त होऊन त्यांची पूजा करण्या करीता मी माझ्या हाताचे चु ं बन घे तले
असते तर
28 ते सु ध्दा िशक्षा करण्यासारखे च पाप आहे .
कारण ते सवर्शिक्तमान दे वाचा िवश्वासघात केल्यासारखे झाले असते .
29 माझ्या शत्रूंचा पाडाव झाल्याचा मला कधीच आनं द वाटला नाही.
िकंवा माझ्या शत्रूंवर सं कट कोसळल्यामु ळे मी त्यांना कधी हसलो नाही.
30 (खरोखर, माझ्या शत्रूंना शाप दे ऊन आिण त्यां च्या मरणाची इच्छा करून मी माझ्या तोंडाला
कधी पाप करायला लावले नाही.)
31 मी अपिरिचतांना अन्न दे तो,
असा कोण आहे ज्याने ईयोबाचे अन्न खाल्ले नाही?
32 परदे शी लोकांस रात्रीच्या वे ळी शहरातील चौकात झोपायला लागू नये
म्हणून मी त्यांना माझ्या घरी बोलावतो.
33 इतर लोक त्यांचे पाप लपिवण्याचा प्रयत्न करतात
परं तु मी माझा अपराध लपिवण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही.
34 कारण मला लोकांची भीती आहे ,
मला पिरवाराच्या ितरस्काराची भीती वाटते .
म्हणून मी शांत आहे आिण घराबाहे र जात नाही.
35 अहो, माझे कुणीतरी ऐकावे असे मला वाटते .
पाहा, मला माझी बाजू मांडू द्या, सवर्शिक्तमान दे वाने मला उ र द्यावे अशी माझी इच्छा आहे .
त्याच्या दृष्टीने मी काय चूक केली ती त्याने िलहन
ू काढावी असे मला वाटते .
36 खरे च, मी ती खूण माझ्या गळ्याभोवती घाले न.
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मी ती राजमु कुटाप्रमाणे माझ्या मस्तकावर ठे वे न.
37 त्याने जर असे केले तर मी जे काही केले त्याचे स्पष्टीकरण दे ऊ शकेन.
एखाद्या पु ढार्याप्रमाणे माझे मस्तक उं च करून मी त्याकडे ये ऊ शकेन.
38 मी दुसर्याकडू न त्याची जमीन िहसकावून घे तली नाही.
माझी जमीन चोरुन घे तली आहे असा आरोप माझ्यावर कोणीही करु शकणार नाही.
39 जर मी िपकाच्या धन्यास मोबदला न दे ता
ते खाल्ले असे ल व त्याच्या मृ त्यु ला कारणीभूत झालो असे ल,
40 तर माझ्या शे तात गहू आिण सातू या ऐवजी काटे आिण गवत उगवू दे
ईयोबचे शब्द इथे सं पले .”

32
1 नं तर या तीन मनु ष्यांनी ईयोबाला उ र दे ण्याचे थांबिवले , कारण तो त्याच्या स्वतःच्या
नजरे मध्ये िनतीमान होता. 2 नं तर राम घराण्यातील बरखे ल बूजी याचा पु त्र अलीहू याचा राग
भडकला, दे वापे क्षा स्वतःला िनदोर्ष ठरिवल्याबद्दल ईयोबावर त्याचा राग भडकला.
3 अलीहच
ू ा राग आणखी त्याच्या तीनही िमत्रावर भडकला कारण ईयोबासाठी त्यांना कोणते ही
उ र सापडले नाही, आिण तरीही ते ईयोबाला दोष दे त राहीले होते . 4 दुसरे लोक त्याच्यापे क्षा
वयाने मोठे असल्या कारणाने अलीहन
ू े ईयोबास बोलण्यास वाट पािहली. 5 तथािप, जे व्हा अलीहन
ू े
बघीतले िक, त्या तीन पु रूषांकडे काहीही उ र नाही हे पाहन
ू , त्याचा राग भडकला.
6 मग बरखे ल बूजी याचा पु त्र अलीहू याने उ र िदले , तो म्हणाला,
मी तरूण आहे व तु म्ही वृ द्ध आहात. म्हणून मी तु म्हास बोलण्याची िहम्मत केली नाही आिण माझे
मत बोलून दाखवले नाही.
7 मी म्हणालो, जास्त िदवस पािहले ल्यांनी बोलले पाहीजे ,
जास्त वषर् घातले ल्यांनी ज्ञान िशकवावे .
8 परं तु दे वाचा आत्मा मनु ष्यात असतो,
सवर्समथार्चा श्वास त्यास समजबु द्धी दे तो.
9 मनु ष्य महान असला म्हणजे च तो ज्ञानी असतो असे नाही,
जे वयाने मोठे आहे त त्यांनाच न्यायाची जाण आहे असे ही नाही.
10 त्या कारणामु ळे मी तु म्हास म्हणतो, माझ्याकडे तु म्ही लक्ष द्या,
मी दे खील माझे ज्ञान तु म्हास सां गेन.
11 पाहा, मी तु मच्या शब्दांची वाट पाहीली,
जे व्हा तु म्ही काय बोलावे हे िवचार करीत असता,
मी तु मचे वादिववाद ऐकले आहे त.
12 खरे पाहता, मी तु झ्याकडे लक्ष लावले ,
परं त,ू पाहा, तु मच्यापै की असा कोणीही नाही का जो ईयोबाला समजावे ल
िकंवा त्याच्या शब्दांना प्रतीसाद दे ईल.
13 सं भाळा, आम्हास ज्ञान सापडले असे म्हणण्यास धजू नको!
दे व ईयोबाला हरवील, मत्यर् मनु ष्य हे करू शकत नाही.
14 ईयोबाने त्याचे शब्द माझ्या िवरोधात वापरले नाहीत,
म्हणून मी तु मच्या शब्दांनी त्यास उ र दे णार नाही.
15 हे तीनही माणसे मु के झाले आहे त, आता ते ईयोबाला उ र दे ऊ शकत नाहीत.
16 ते बोलत नाहीत म्हणून मी वाट पाहावी काय?
ते शांत उभे आहे त आिण काहीच उ र दे त नाहीत.
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17 नाही,

मी माझ्या बाजूने उ र दे ईल,
मी माझे ज्ञान त्यांना िशकवीन.
18 माझ्याजवळ पु ष्कळ शब्द आहे त,
माझा आत्मा मला स्फुतीर् दे त आहे .
19 पाहा, माझे मन बं द करून ठे वले ल्या द्राक्षरसाप्रमाणे झाले आहे ,
नवीन द्राक्षरसाच्या बूधल्याप्रणाणे ते फुटण्यास आले आहे .
20 मी बोललो तर मला बरे वाटे ल,
मी माझे ओठ उघडे ल आिण उ र दे ईल.
21 मी कोणाची बाजू घे णार नाही,
िकंवा कोणत्याही मनु ष्यांनी खु शामत करणार नाही.
22 खु शामत कशी करावी ते मला माहीती नाही,
जर मी तसे केले असे ल तर, माझा िनमार्ता मला लवकर घे वन
ू जाईल.

33
1 “����,

मी तु ला िवनं ती करतो, माझे बोलने ऐक.
माझे सवर् शब्दांकडे लक्ष दे .
2 पाहा, मी आता बोलायला माझे मु ख उघडले आहे ,
माझी जीभ माझ्या तोंडात हालू लागली आहे .
3 माझे शब्दच माझ्या अं त:करणाचे प्रामािणकपण सां गतील,
माझ्या ओठांना जे माहीती आहे , ते च ते प्रामािणकपणे बोलतील.
4 दे वाच्या आत्म्याने मला िनमार्ण केले आहे ,
मला सवर्शिक्तमान दे वाच्या श्वासाद्ववारे जीवन िमळाले आहे .
5 तु ला शक्य झाले तर मला उ र दे ,
माझ्याशी वाद घालण्याकरता तु झी उ रे तयार ठे व.
6 पाहा, दे वासमोर मी आिण तू सारखे च आहोत,
मलाही माती पासून उत्पन्न केले आहे .
7 पाहा, माझी दरारा तु ला घाबरवणार नाही,
माझा दाब तु ला जड होणार नाही.
8 तू जे बोललास ते मी िनिश्चत ऐकले ,
मी तु झ्या शब्दांचा आवाज असे म्हणतांना ऐकला,
9 ‘�� ����� ���, मी िनरपराध आहे , मी काहीही चूक केली नाही
मी िनदोर्ष आहे , आिण माझ्यामध्ये पाप नाही.
10 पाहा, दे व माझ्यावर हल्ला करण्याची सं धी पाहतो
दे वाने मला शत्रूप्रमाणे वागवले आहे .
11 दे वाने माझ्या पायला साखळदं ड बां धले
दे व माझी प्रत्ये क हालचाल बघतो.’
12 पाहा, मी तु ला उ र दे ईल तू या बाबतीत चु कतो आहे स,
दे व कोणत्याही मनु ष्यापे क्षा महान आहे .
13 तू त्याच्याशी का वाद घालत आहे स?
तो आपल्या कोणत्याही करणीचे कारण सां गत नाही.
14 दे व एकदा बोलतो,
होय दोनदा बोलतो, तरी मनु ष्य त्याकडे लक्ष दे त नाही.
15 दे व लोकां शी रात्री ते गाढ झोपे त असताना स्वप्नात िकंवा दृष्टां तात बोलत असे ल,
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जे व्हा मनु ष्य गाढ झोपे त असतो.
16 नं तर दे व मनु ष्याची कानउघडणी करतो,
आिण त्याच्या धमकीने घाबरिवतो.
17 मनु ष्यास त्यांना पापाच्या हे तप
ू ासून मागे ओढण्यासाठी,
आिण गवर् न करण्याचे ही सां गतो.
18 दे व गततून मनु ष्याचे जीवन वाचिवतो,
त्याच्या जीवनाला मरणापासून वाचिवतो.
19 मनु ष्याला केले ल्या िशक्षे मुळे अं थरुणात पडू न दु:ख भोगत असे ल
वे दने ने त्याची सगळी हाडे तळमळतात.
20 नं तर तो मनु ष्य खाऊ शकत नाही
चां गल्या अन्नाचासु ध्दा त्यास ितरस्कार वाटतो.
21 त्याचे शरीर इतके क्षीण होते की तो जवळ जवळ िदसे नासा होतो.
त्याची सगळी हाडे जी कधी िदसली नाही ती आता िदसतात.
22 खरोखर, तो मृ त्यूलोकाजवळ ये ऊन ठे पतो
आिण त्याचे जीवन मरणपं थाला लागले ले असते .
23 परं तू एखादा दे वदत
ू जर त्याचा मध्यस्थ झाला,
मध्यस्थ, हजारो दे वदुतापै की एक,
त्यास चां गला मागर् दाखवणारा.
24 आिण दे वदत
ू त्याच्याशी दये ने वागे ल, आिण दे वाला सां गेल.
‘�� �������� ����������� ����������� ����
त्याच्या पापाची िकंमत मोजण्याचा दुसरा एक मागर् मला सापडला आहे .’
25 मग त्याचे शरीर पु न: बालकासारखे जोमदार बने ल.
तो तरुणपणी जसा मजबूत होता तसाच पु न्हा होईल.
26 तो दे वाची प्राथर्ना करे ल आिण दे व त्यास दया दे ईल.
म्हणजे तो दे वाचे मु ख आनं दाने पाहील.
नं तर तो मनु ष्य पु न्हा चां गले जीवन जगायला लागे ल.
27 नं तर तो लोकांस कबु ली दे ईल. तो म्हणे ल, ‘�� ������� ����.
मी पाप केले चां गल्याचे वाईट केले .
पं रतू माझ्या पापाला िशक्षा झाली नाही.
28 त्याने माझ्या आत्म्याला मृ त्यु लोकात जाण्यापासून वाचवे ल.
माझ्या जीव िनयमीत त्याचा प्रकाश पाहील.
29 पाहा, दे व या गोष्टी मनु ष्यासाठी करतो,
दोनदा, होय तीनदा,
30 त्याच्या जीवाला मृ त्यु लोकात जाण्यापासून वाचवण्यासाठी असे करतो
म्हणजे त्याचे जीवन प्रकाशाने प्रकाशीत होते .
31 ईयोबा, मी काय म्हणतो त्याकडे लक्ष दे .
माझे ऐक! तू गप्प रहा आिण मला बोलू दे .
32 पण ईयोबा, जर तु ला माझे बोलणे पटत नसे ल तर तू खु शाल बोल.
मला तु झे मु द्दे सां ग. कारण मला तु झे बोलणे सु धारायचे आहे .
33 परं तु ईयोबा, तु इयाजवळ बोलण्यासारखे काही नसे ल तर माझे ऐक.
तू गप्प रहा आिण मी तु ला शहाणपण िशकवे न.”
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अलीहन
ू े आपले बोलणे चालूच ठे वले तो म्हणाला,
���������� �� ��� ������ �� ���
हुशार मनु ष्यांनो, माझ्याकडे लक्ष द्या.
3 तु मची जीभ ज्या अन्नाला स्पशर् करते त्याची चव ितला कळते
आिण तु मच्या कानां वर जे शब्द पडतात ते त्यांना पारखता ये तात.
4 ते व्हा आपण आता काय न्याय आहे ते िनवडू न घे व ू
काय चां गले आहे ते आपण सगळ्यांनी बरोबर िशकू या.
5 ईयोब म्हणतो, मी िनष्पाप आहे ,
आिण दे व माझ्याबाबतीत न्यायी नाही.
6 मी िनरपराध आहे , परं तु माझ्यािवरुध्द लागले ला िनकाल मला खोटारडा ठरवतो
मी िनरपराध असूनही मला खूप कष्ट भोगायला लागले .
7 ईयोबासारखा आणखी कोणी आहे का?
जो िनं दा पाण्याप्रमाणे प्राशन करतो.
8 तो जे वाईट करतात त्यां च्याशी मै तर
् ी करतो,
आिण त्यास दुष्टांबरोबर राहायला आवडते ,
9 तो असे म्हणतो, ते मनु ष्याच्या कामाचे नाही,
जर दे वाला खु श करायला लागला तर त्यास त्यापासून काहीही िमळणार नाही.
10 तु म्हास समजू शकते , म्हणून तु म्ही माझे ऐका.
दे व कधीही दुष्टाई करणार नाही.
तो सवर्शिक्तमान कधीच पाप करणार नाही.
11 एखादा मनु ष्य जे काही करतो त्याबद्दल दे व त्याची परतफेड करीतो.
दे व लोकांस त्यां च्या लायकीप्रमाणे दे तो
12 खरोखर, हे दे व कधीच वाईट करीत नाही,
तो सवर्शिक्तमान कधीच न्यायाला िवरोध करीत नाही.
13 दे वाला कोणीही पृ थ्वीवरचा अिधकारी म्हणून िनवडले नाही.
सगळ्या जगाची काळजी दे वावर कोणी सोपवली नाही.
14 त्याचे िच स्वतःकडे च असते ,
आिण त्याने आपला आत्मा आिण श्वास स्वतःच्या ठायी परत घे तला
15 नं तर सवर् शरीरे एकत्रीत नाश पावतील
मनु ष्य परत मातीस िमळे ल.
16 जर तु म्ही शहाणे असाल तर मी काय म्हणतो त्याकडे लक्ष द्याल
माझ्या तोंडच्या शब्दाकडे कान दे
17 जो मनु ष्य न्यायी होण्यासं बंधी ितरस्कार करतो तो कधीच राज्यकतार् होऊ शकत नाही.
ईयोब, दे व शक्तीमान आिण चां गला आहे . तू त्यास अपराधी ठरवू शकशील असे तु ला वाटते का?
18 एक दे वच असा आहे जो राजांना तु म्ही कवडीमोलाचे आहात.
आिण ‘������ ����� ����.’ ��� ����������� ������.
19 दे व इतरांपेक्षा पु ढार्यां वर अिधक प्रेम करीत नाही.
दे व गरीब मनु ष्यापे क्षा श्रीमं तां वर अिधक प्रेम करत नाही?
कारण ते सवर् त्याच्या हाताची कृती आहे त.
20 माणसे अध्यार्रात्री एकाएकी मरुन जातात.
ते आजारी पडतात आिण मरतात.
अगदी शक्तीशाली लोकसु ध्दा, कारण नसताना मरतात.
21 लोक जे करतात ते दे व बघतो
दे व मनु ष्याची प्रत्ये क हालचाल बघत असतो.
2 “�������
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कुठे ही अशी अं धारी जागा नाही िजथे वाईट माणसे दे वापासून लपून बसू शकतील.
लोकांची अिधक परीक्षा घे ण्यासाठी वे ळ ठरवण्याची गरज नसते
लोकांचा न्यायिनवाडा करण्यासाठी त्यांना समोर आणण्याची गरजही दे वाला भासत नाही.
24 शक्तीशाली लोकांचा तो चु राडा करतो, आिण त्यां च्या स्थानी दुसरा स्थापीतो,
त्यास त्यांना प्रश्न िवचारण्याची गरज वाटत नाही.
25 ते व्हा लोक काय करतात ते दे वाला माहीत असते .
म्हणूनच दे व रात्रीतून दुष्टांना पराभव करतो आिण त्यांचा िन:पात करतो.
26 वाईट मनु ष्यांनी जी दुष्कृत्ये केली असतील त्याबद्दल त्यांना िशक्षा करतो.
आिण िजथे इतर त्यांना पाहू शकतील अशा िठकाणी दे व त्यांना िशक्षा करतो.
27 कारण वाईट मनु ष्यांनी दे वाची आज्ञा पाळायचे थांबवले
आिण दे वाला हवे ते करण्याकडे त्यांनी दुलर्क्ष केले .
28 हे दुष्ट लोक गरीबांना कष्ट दे तात, आिण मदतीसाठी दे वाकडे याचना करायला भाग पाडतात.
िदनांची आरोळी त्याच्या कानी गे ली.
29 दे व गरीबांची मदतीसाठी हाक ऐकतो. परं तु गरीबांना मदत करायची नाही असे दे वाने ठरवले तरी
दे वाला कोणी अपराधी ठरवू शकणार नाही.
दे वाने जर लोकांपासून लपून राहायचे असे ठरवले तर कोणालाही तो सापडू शकणार नाही
म्हणजे कोणीही लोकांस िपजं र्यात पकडू शकणार नाही.
30 अशासाठी की, अधम्यार्चे राज्य ये व ू नये ,
म्हणजे लोकांस कोणी जाळ्यात अडकवू नये .
31 जर तो मनु ष्य दे वाला म्हणे ल की.
मी अपराधी आहे . यापु ढे मी पाप करणार नाही.
32 जे मी बघू शकत नाही ते मला दाखव.
मी जरी पाप केले असे ल तरी मी ते पु न्हा करणार नाही.
33 तु ला असे वाटते का दे व त्या मनु ष्याचा पापाला िशक्षा करील, दे वाने आतापयर्ंत केले ले तु ला
आवडले नाही?
हा तु झा िनणर्य आहे . माझा नाही.
तु ला काय वाटते ते मला सां ग.
34 शहाणा मनु ष्य मला म्हणे ल
खरोखर, प्रत्ये क शहाणा मनु ष्य जो माझे ऐकतो तो म्हणे ल,
35 ‘���� ������� ������� ������������ ���� ���.
तो जे काही बोलतो ते अथर्हीन आहे .’
36 जर फक्त ईयोबालाच त्याच्या वादाबद्दल कसोटीस लावत असू
कारण तो एखाद्या दुष्ट मनु ष्यासारखे बोलत आहे .
37 त्याच्या पापात त्याने आणखी बं डाची भर घातली आहे .
तो टाळी वाजिवतो आमच्या मध्ये थट् टा करतो
दे वािवरूद्ध अने क शब्द बोलतो.”
23 दे वाला

35

आपले बोलणे चालू ठे वले . तो म्हणाला,
2 “�� ������� ��� ��� �� ����� ����� ���?
मी दे वापे क्षा अधीक िनतीमान आहे असा तू िवचार करतोस काय?
3 तू दे वाला िवचारतोस ‘�� �� ������� �������� ��� ��� ��� �����?
मी जर पाप केले नाहीतर त्यामु ळे माझे काय चां गले होणार आहे ?’
4 मी तु ला उ र दे तो,
1 अलीहन
ू े
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तू आिण तु झे िमत्र यांना दे खील.
5 वरती आकाशाकडे बघ,
तु झ्यापे क्षा उं च असणार्या ढगांकडे बघ.
6 जर तू पाप केले स तर त्यामु ळे दे वाला कसली इजा होत नाही?
तु झ्याकडे पापां च्या राशी असल्या तरी त्यामु ळे दे वाला काही होत नाही?
7 आिण तू खूप िनतीमान असलास तरी तू दे वाला काही दे ऊ शकत नाहीस?
तु झ्याहातून त्यास काहीच िमळत नाही?
8 तु झे दुष्टपण कदािचत मनु ष्यास ईजा पोहचवे ल, जसा तू मनु ष्य आहे स,
आिण तु झे िनतीमत्वाचा कदाचीत एखाद्या मनु ष्याच्या पु त्राला लाभ होईल.
9 पु ष्कळशा वाईट कृत्यामु ळे लोकांस दु:ख झाले तर ते ओरडतील.
ते सामथ्यर्वान लोकांकडे जातात आिण मदतीची याचना करतात.
10 परं तु कोणीही असे म्हणणार नाहीत, मला िनमार्ण करणारा दे व कुठे आहे ?
जो रात्रीला गीत दे तो,
11 ‘������ ������ �������� ����������������� ����� ����� ���
������ �� ���� ���?’
पृ थ्वीवरील जं गली प्राण्यापे क्षा जो मला अधीक िशकवतो,
12 त्यामु ळे त्यांनी दे वाकडे मदत मािगतली तरी दे व त्यांना उ र दे णार नाही
कारण ते लोक अितशय गिवर्ष्ठ आहे त.
13 दे व त्यां च्या तु च्छ याचने कडे लक्ष दे णार नाही
सवर्शिक्तमान दे व त्यां च्याकडे लक्ष दे णार नाही.
14 ते व्हा, तू जे व्हा असे म्हणशील की दे व तु ला िदसत नाही ते व्हा दे व तु झ्याकडे लक्ष दे णार नाही
तर तू त्याची वाट पाहत रहा!
15 तो तु ला िकती थोडक्यात उ र दे ईल जर तू असे म्हणालास तो क् रोधाने कोणालाही िशक्षा
करीत नाही,
आिण तो लोकां च्या गवीर्ष्ठपणाकडे फारसे लक्ष दे त नाही.
16 म्हणून ईयोब मु खर्पणाचे बोलण्यासाठी त्याचे मु ख उघडतो.
तो ज्ञानािवना त्याचे शब्द बोलत राहतो.”

36
1 अलीहू

बोलणे चालू ठे वून म्हणाला,
��� ���� ���� ��������� ������� ��
कारण मला दे वाच्या बाजूने आणखी बोलायचे आहे .
3 मी माझे ज्ञान सगळ्यांना वाटतो
दे वाने मला िनमार्ण केले आिण दे व न्यायी आहे हे मी िसध्द करे न.
4 खरोखर, माझे शब्द खोटे असणार नाहीत,
कोणीतरी ज्ञानाने समजूतदार असा तु म्हाबरोबर आहे .
5 दे व अितशय सामथ्यर्वान आहे , पण तो लोकांचा ितरस्कार करीत नाही
तो सामथ्यर्वान असून फार सूज्ञ आहे .
6 तो दुष्टांना वाचवीत नाही,
तर तो त्याऐवजी जे दुःखात आहे त त्यां च्यासाठी चां गले ते करतो.
7 जे लोक योग्य रीतीने वागतात त्यां च्यावर दे व नजर ठे वतो.
तो चां गल्या लोकांस राज्य करु दे तो. तो चां गल्यांना सदै व उं च करतो.
8 जर, साखळदं डानी ठे वले ,
जर त्यांना त्रासाच्या दोर्यांनी बां धन
ू ठे वले
2 “��
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त्यांनी काय चूक केली ते दे व त्यांना सां गेल.
दे व त्यांना सां गेल की त्यांनी पाप केले आहे . दे व त्यांना ते गिवर्ष्ठ होते असे सां गेल.
10 तो त्यांचे कान त्याच्या सूचना ऐकण्यास उघडतो,
तो त्यांना अन्यायापासून मागे वळवतो.
11 जर त्या लोकांनी दे वाचे ऐकले , त्याची उपासना करतील,
तर ते त्यांचे िदवस सु खाने घालतील.
12 परं तु जर त्यांनी ऐकले नाही तर ते तलवारीने नाश पावतील,
त्यांना ज्ञान न होता मरण ये ईल.
13 जे लोक दे वाची पवार् करीत नाहीत ते सदा कटू (रागावले ले) असतात.
दे वाने जरी त्यांना बां धले तरी ते दे वाकडे मदत मागायला तयार नसतात.
14 ते अगदी तरुणपणी मरतील,
त्यांचे जीवन कंलकीत होऊन सं पेल.
15 परं तु दे व दु:खी लोकांस त्यां च्या दु:खातून सोडवील
िवप ीच्या द्वारे कानउघडणी करतो.
16 खरोखर, त्यास तु ला दुःखातून काढायला आवडते
व अडचण नसले ल्या मोकळ्या जागी ने तो,
आिण तु झ्या जे वणाच्या टे बलावर भरपूर पौष्टीक अन्न ठे वले असते .
17 परं तु आता तु ला अपराधी ठरवण्यात आले आहे ,
दोषारोप व न्याय तु लाच धरतात.
18 तू श्रीमं तीमु ळे मूखर् बनू नकोस.
लाच तु ला न पकडो आिण न्यायापासून दरू घे वन
ू जावो.
19 आता तु झ्या सपं ीचा तु ला काही नफा होईल काय, म्हणजे तू दुःखी होणार नाहीस
िकंवा तु झ्या सवर् सामथ्यार्चा तु ला काही उपयोग होईल काय?
20 दुसर्या िवरूद्ध पाप करण्यास तू रात्र होण्याची इच्छा मनी बाळगू नकोस,
लोक रात्री पसार होण्याची वे ळ प्रयत्न करतात.
21 काळजीपूवर्क रहा पापाकडे वळू नकोस.
कारण तु झी त्रासातून परीक्षा झाली आहे , म्हणून तू पापापासु न दरू रहा.
22 पाहा, दे व त्याच्या सामथ्यार्ने सवोर्च्च आहे .
त्याच्या समान कोण िशक्षक आहे ?
23 त्याच्या मागार्बद्दल त्यास कोण सु चीत करील?
‘���� �� ������ �����’ ��� ���� ����� ����� ��� ����.
24 त्याने जे काही केले त्याबद्दल
लोकांनी त्याच्या स्तु तीवर अने क गाणी रचली आहे त.
25 त्याने कायर् केले ते प्रत्ये क मनु ष्याला िदसते .
दरू दरू च्या दे शांतील लोकांसही दे वाचे महान कायर् िदसतात.
26 होय, दे व महान आहे परं तु त्याची महानता आपल्याला कळत नाही.
आम्ही त्याच्या वषार्ची सं ख्या पाहाणे अशक्य आहे .
27 तो पृ थ्वीवरुन पाणी घे ऊन त्याचे धु के
आिण पाऊस यामध्ये रुपांतर करतो.
28 अशा रीतीने ढग पाऊस पाडतात
आिण तो खूप लोकां वर पडतो.
29 खरोखर, तू समजो शकतो का तो ढगांची पाखरण कशी करतो
आकाशात ढगांचा गडगडाट कसा होतो?
30 बघ, तो िवजे ला पृ थ्वीवर सवर्दर
ू पाठवतो
9 आिण
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आिण समु दर् ाचा खोल भागही त्यामध्ये ये तो.
31 तो त्याचा उपयोग राष्ट् रांना काबूत ठे वण्यासाठी करतो
आिण त्यांना भरपूर अन्न दे तो.
32 तो आपल्या हातांनी िवजे ला पकडतो
आिण त्यास हवे ते थे पडण्याची ितला आज्ञा करतो.
33 मे घां च्या गडगडाटामु ळे वादळाची सूचना िमळते . जनावरांना सु ध्दा वादळाची चाहल
ू लागते .”
1 “�����

37

�� ���� ���� ���� ������,
ते त्याच्या जागे वरून सरकले आहे .
2 ऐका! हो ऐका! दे वाच्या आवाजाची गजर्ना ऐका,
दे वाच्या मु खातून ये णारा ध्वनी ऐका.
3 दे व त्याच्या िवजे ला सवर् आकाशात चमकण्यासाठी पाठवतो.
ती सवर् पृ थ्वीभर चमकते .
4 त्यानं तर आवाजाची गजर्ना होते ,
दे व त्याच्या वै भवी आवाजात गजर्तो.
वीज चमकल्यानं तर दे वाची गजर्ना ऐकू ये ते.
5 दे वाचा गडगडाटी आवाज अद्भुत आहे .
दे व आपल्याला न कळणार्या महान गोष्टी करत असतो.
6 तो िहमाला पृ थ्वीवर पडण्याची आज्ञा करतो.
‘������ �������� ����� �� ��� ������.’
7 दे वाने िनमार्ण केले ल्या सवर् लोकांस तो काय करु शकतो हे कळावे
म्हणून दे व या गोष्टी करतो हा त्याचा पु रावा आहे .
8 म्हणून पशू लपण्यास जातात,
आिण त्यां च्या गूहेत राहतात.
9 दिक्षणे कडू न चक् रीवादळ ये ते
उ रे कडू न थं ड वारे ये तात.
10 दे वाच्या िन:श्वासाने बफर् िदल्या जाते
आिण पाण्याच्या िवस्तार धातूसारखा गोठू न जातो.
11 खरोखर, दे व गडद ढगांना पाण्याने भरतो
तो आपल्या िवजे चा ढग चोहोकडे पसरवतो.
12 तो ढगांना सवर् पृ थ्वीभर त्याच्या मागर्दशर्नाने पसरण्याची आज्ञा करतो
दे व जी आज्ञा दे तो ती त्यांनी सवर् पृ थ्वीच्या पाठीवर पाळावी.
13 काही वे ळा हे सु धारणु क करण्यासाठी असते , काहीवे ळा त्यां च्या भूमीसाठी, हे सवर् तो घडवून
आणतो,
आिण काहीवे ळा िवश्वासाच्या कराराची कृती असते
14 ईयोबा, याकडे लक्ष दे ,
थांब आिण दे व ज्या आश्चयर्कारक गोष्टी करतो त्यांचा िवचार कर.
15 दे व ढगां वर आपला अिधकार कसा गाजवतो ते तु ला माहीत आहे का?
तो िवजे ला कसे चमकािवतो ते तु ला माहीत आहे का?
16 ढग आकाशात कसे तरं गतात ते तु ला कळते का?
दे व जो ज्ञानाने पिरपूणर् त्याचे आश्चयर्कमर् तू जाणतोस काय?
17 तु झे कपडे गरम कसे होतात हे तु ला समजते काय,
दिक्षणे कडू न वारे वाहते ते व्हा सगळे काही स्तब्ध असते .
18 तो जसे आकाश पसरवतो तसे तू करू शकतो काय?
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जे आकाश ओतीव आरशाप्रमाणे अढळ आहे ?
19 दे वाला आम्ही काय सां गायचे ते तू आम्हां ला सां ग.
अं धारामु ळे आम्हास आमचे भाषण रचता ये त नाही.
20 मला त्याच्याशी बोलायचे आहे असे तो म्हणाला काय?
तसे म्हणणे म्हणजे स्वत:चा नाश करून घे णे आहे .
21 आता, लोक सु यर् जे व्हा तापत असतो त्यावे ळी लोक त्याकडे आकाशात बघू शकत नाही
वार्याने ढग पळवून लावले की तो स्वच्छ आिण चकचकीत िदसतो.
22 उ रे कडू न सोने री वै भव ये ते,
दे वाच्या भोवती िभतीदायक ते जोवलय असते .
23 जो सवर्शिक्तमान तो महान आहे आपणाला त्याचा शोध लागत नाही,
तो सामथ्यर्वान आहे न्यायाने वागतो.
तो लोकांस त्रास दे त नाही.
24 म्हणूनच लोक त्याचे भय धरतात.
परं तु दे व आपल्या शहाणपणाचा अिभमान बाळगणार्या लोकांस मान दे त नाही.”
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. 1:1-10
परमे श्वर वावटळीतून ईयोबाशी बोलला आिण तो म्हणाला,
2 कोण आहे जो माझ्या योजनां वर अं धार पाडतो,
म्हणजे ज्ञानािवना असले ले शब्द?
3 आता तू पु रूषासारखी आपली कंबर बां ध,
मी तु ला प्रश्न िवचारील, आिण तू मला उ र दे .
4 मी पृ थ्वी िनमार्ण केली ते व्हा तू कुठे होतास?
तू स्वत:ला इतका शहाणा समजत असशील तर मला उ र दे .
5 जग इतके मोठे असावे हे कोणी ठरवले ते सां ग?
मोजण्याच्या दोरीने ते कोणी मोजले का?
6 तीचा पाया कशावर घातला आहे ?
ितची कोनिशला कोणी ठे वली?
7 जे व्हा ते घडले ते व्हा पहाटे च्या तार्यांनी गायन केले
आिण दे वपु त्रांनी आनं दाने जयजयकार केला.
8 जे व्हा समु दर
् पृ थ्वीच्या पोटातून बाहे र पडला
ते व्हा दरवाजे बं द करून त्यास कोणी अडवला?
9 त्यावे ळी मी त्यास मे घांनी झाकले
आिण काळोखात गु ं डाळले .
10 मी समु दर
् ाला मयार्दा घातल्या
आिण त्यास कुलु पांनी बं द केले ल्या दरवाजाबाहे र थोपिवले .
11 मी म्हणालो, तू इथपयर्ंतच ये ऊ शकतोस या पिलकडे मात्र नाही.
तु झ्या उन्म लाटा इथे च थांबतील.
12 तु झ्या आयु ष्यात तू कधीतरी पहाटे ला आरं भ करायला
आिण िदवसास सु रु व्हायला सां िगतले स का?
13 तू कधीतरी पहाटे च्या प्रकाशाला पृ थ्वीला पकडू न
दुष्ट लोकांस त्यां च्या लपायच्या जागे तन
ू हुसकायला सां िगतले स का?
14 पहाटे च्या प्रकाशात डोंगरदर्या नीट िदसतात.
1 नं तर
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िदवसाच्या प्रकाशात या जगाचा आकार अं गरख्याला असले ल्या घडीप्रमाणे ठळक िदसतात
15 दुष्टांपासून त्यांचा प्रकाश काढून घे तला आहे
आिण त्यांचा उं च भूज मोडला आहे .
16 सागराला िजथे सु रुवात होते ितथे अगदी खोल जागे त तू कधी गे ला आहे स का?
समु दर् ाच्या तळात तू कधी चालला आहे स का?
17 मृ त्यु लोकात ने णारे दरवाजे तू कधी पािहले स का?
काळोख्या जगात ने णारे दरवाजे तू कधी बिघतले स का?
18 ही पृ थ्वी िकती मोठी आहे ते तु ला कधी समजले का?
तु ला जर हे सवर् माहीत असे ल तर मला सां ग.
19 प्रकाश कुठू न ये तो?
काळोख कुठू न ये तो?
20 तू प्रकाशाला आिण काळोखाला ते िजथून आले ते थे परत ने ऊ शकशील का?
ितथे कसे जायचे ते तु ला माहीत आहे का?
21 तु ला या सवर् गोष्टी नक्कीच माहीत असतील
तू खूप वृ ध्द आिण िवद्वान आहे स मी ते व्हा या गोष्टी िनमार्ण केल्या ते व्हा तू िजवं त होतास होय
ना?
22 मी ज्या भांडारात िहम आिण
गारा ठे वतो ितथे तू कधी गे ला आहे स का?
23 मी बफर् आिण गारांचा साठा सं कटकाळासाठी,
यु ध्द आिण लढाईच्या िदवसांसाठी करून ठे वतो.
24 सूयर् उगवतो त्यािठकाणी तू कधी गे ला आहे स का?
पूवकडचा वारा िजथून सवर् जगभर वाहातो ितथे तू कधी गे ला आहे स का?
25 जोरदार पावसासाठी आकाशात पाट कोणी खोदले ?
गरजणार्या वादळासाठी कोणी मागर् मोकळा केला?
26 वै राण वाळवं टात दे खील कोण पाऊस पाडतो?
27 िनजर्न प्रदे शात पावसाचे खूप पाणी पडते आिण गवत उगवायला सु रुवात होते .
28 पावसास वडील आहे त का?
दविबं द ू कुठू न ये तात?
29 िहम कोणाच्या गभर्शयातून िनघाले आहे ?
आकाशातून पडणार्या िहमकणास कोण जन्म दे तो?
30 पाणी दगडासारखे गोठते .
सागराचा पृ ष्ठभागदे खील गोठू न जातो.
31 तू कृि कांना बां धन
ू ठे वू शकशील का?
तु ला मृ गशीषार्चे बं ध सोडता ये तील का?
32 तु ला राशीचक् र योग्यवे ळी आकाशात आणता ये ईल का?
िकंवा तु ला सप्तऋषोर् त्यां च्या समूहासह मागर् दाखवता ये ईल का?
33 तु ला आकाशातील िनयम माहीत आहे त का?
तु ला त्याच िनयमांचा पृ थ्वीवर उपयोग करता ये ईल का?
34 तु ला मे घावर ओरडू न
त्यांना तु झ्यावर वषार्व करायला भाग पाडता ये ईल का?
35 तु ला िवद्यु तलते ला आज्ञा करता ये ईल का?
ती तु झ्याकडे ये ऊन. आम्ही आलो आहोत काय आज्ञा आहे ?
असे म्हणे ल का? तु झ्या सां गण्याप्रमाणे ती हवे ितथे जाईल का?
36 लोकांस शहाणे कोण बनवतो?
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त्यां च्यात अगदी खोल शहाणपण कोण आणतो?
37 ढग मोजण्याइतका िवद्वान कोण आहे ?
त्यांना पाऊस पाडायला कोण सां गतो?
38 त्यामु ळे धु ळीचा िचखल होतो
आिण धु ळीचे लोट एकमे कास िचकटतात.
39 तू िसं हासाठी अन्न शोधून आणतोस का?
त्यां च्या भु केल्या िपल्लांना तू अन्न दे तोस का?
40 ते िसं ह त्यां च्या गु हे त झोपतात.
ते गवतावर दबा धरुन बसतात आिण भक्षयावर तु टू न पडतात.
41 कावळ्याला कोण अन्न दे तो?
जे व्हा त्याची िपल्ले दे वाकडे याचना करतात
आिण अन्नासाठी चारी िदशा भटकतात ते व्हा त्यांना कोण अन्न पु रवतो?
1 रानशे ळी

39

कधी व्यायतात ते तु ला माहीत आहे का?
हरीणी आपल्या बछड ाला जन्म दे ताना तू पािहले आहे स का?
2 पहाडी बकरी आिण हरीणी िकती मिहने आपल्या िपलांना पोटात वाढवतात ते तु ला माहीत आहे
का?
त्यांची जन्माला यायची वे ळ कोणती ते तु ला माहीत आहे का?
3 ते प्राणी लोळतात प्रसूितवे दना सहन करतात
आिण त्यांची िपल्ले जन्माला ये तात.
4 ती बछडी शे तात मोठी होतात.
नं तर ती सोडू न जातात आिण पु न्हा कधीही परतून ये त नाहीत.
5 रानटी गाढवांना कोणी सोडू न िदले ?
त्यांची दोरी सोडू न त्यांना कोणी मोकळे केले ?
6 ज्याला मी वाळवं टात घर िदले ,
मी त्यांना राहण्यासाठी क्षारभूमी िदली.
7 गजबजले ल्या शहरांना हसतात (त्याला शहरातला गजबजाट आवडत नाही)
आिण त्यांना कुठलाही मनु ष्य आव घालू शकत नाही.
8 ते डोंगरात राहतात ते च त्यांचे कुरण आहे .
ते आपले अन्न ितथे च शोधतात.
9 रानटी बै ल तु झी से वा करायला तयार होईल का?
तो रात्री तु झ्या खळ्यावर राहील का?
10 दोरीने तु ला रानटी बै लाला ताब्यात करता ये ईल काय?
आिण तू त्यास तु झे शे त नां गरायला लावू शकशील का?
11 तो खूप बलवान असतो त्याच्यावर तू भरवसा ठे वशील काय,
तू तु झे काम त्यां च्यानवर सोपवशील का?
12 तो तु झे धान्य शे तातून गोळा करे ल
आिण खळ्यात ने ईल असा भरवसा तु ला वाटतो का?
13 “������� ���� ��� ������� �������
परं तु ितला उडता ये त नाही ितचे पं ख आिण िपसे माया करायच्या कामी पडतात काय?
14 ती आपली अं डी जिमनीत घालते
आिण ती वाळू त उबदार होतात.
15 आपल्या अं ड ां वरुन कोणी चालत जाईल िकंवा रानटी प्राणी ती फोडतील हे ती िवसरते .
16 ती आपल्या िपलांना सोडू न जाते ती जणू स्वत:ची नाहीतच असे ती वागते .
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ितची िपल्ले मरण पावली तरी ितला त्याची पवार् नसते काम िनष्कळ झाल्याचे सु खदु:ख ितला नसते .
17 कारण मी दे वाने ितला शहाणे केले नाही. आिण मीच ितला समज िदली नाही.
18 परं तु ती जे व्हा पळण्यासाठी उठते
ते व्हा ती घोड ाला आिण घोडे स्वाराला हसते ,
19 तू घोड ाला त्याची शक्ती िदलीस का?
तू त्याच्या माने वर त्याची आयाळ ठे वलीस का?
20 तू त्यास टोळाप्रमाणे लांब उडी मारायला सां िगतले स का?
तो जोरात फुरफुरतो आिण लोक त्यास घाबरतात.
21 तो बलवान आहे म्हणून आनं दात असतो.
तो आपल्या खु राने जमीन उकरतो आिण धावत यु ध्दभूमीवर जातो.
22 तो भीतीला हसतो, तो कशालाही भीत नाही
तो यु ध्दातून कधीही पळ काढीत नाही.
23 सै िनकाचा भाता त्याच्या बाजूला हलत असतो
त्याचा स्वार जे भाले आिण इतर शस्त्रे बाळगतो ते उन्हात चमकतात.
24 तो फार अनावर होतो. तो जिमनीवर जोरात धावतो
तो जे व्हा रणिशं ग फुंकले ले ऐकतो ते व्हा तो एका स्थळी िस्थर राहू शकत नाही.
25 रणिशं ग ऐकू ये ते ते व्हा घोडा घाई करतो.
त्यास दुरुनही लढाईचा वास ये तो.
से नापतींनी िदले ल्या आज्ञा आिण यु ध्दातले इतर अने क आवाज त्यास ऐकू ये तात.
26 तू ज्ञानाने तू ससाण्याला पं ख पसरुन
दिक्षणे कडे उडायला िशकवले स का?
27 आकाशात गरुडाला उं च उडायला िशकवणारा तूच का?
तूच त्यास त्याचे घरटे उं च पहाडावर बां धायला सां िगतले स का?
28 तो उं च सु ळक्यावर राहतो
तीच त्याची तटबं दी आहे
29 त्याच्या तटबं दीवरुन आपले भक्षय शोधतो.
गरुडाला एवढ ा उं चीवरुन आपले भक्षय िदसू शकते .
30 जे थे लोक मरण पावले ले असतात
ते थे त्यांची िपल्ले रक्त िपतात.”
1 परमे श्वर

40

ईयोबाला िनयमीत बोलत राहीला, तो म्हणाला,
2 “�� ������������ ������ ��� ������.
तू मला चूक केल्याबद्दल दोषी ठरवले स.
आता तू चु कलास हे तू कबूल करशील का? तू मला उ र दे शील का?
3 मग ईयोबने परमे श्वरास उ र दे ऊन म्हटले ,
4 मी अगदी नगण्यआहे . मी काय बोलू?
मी तु ला उ र दे ऊ शकत नाही.
मी माझा हात माझ्या तोंडावर ठे वतो.
5 पाहा, मी एकदा बोललो होतो पण आता अिधक बोलणार नाही.
मी दोनदा बोललो पण मी आता अिधक बोलणार नाही.
6 नं तर परमे श्वर वादळातून पु न्हा ईयोबशी बोलला तो म्हणाला:
7 तू आता कंबर कसून उभा राहा
आिण मी जे प्रश्र िवचारतो त्याची उ रे द्यायला िसध्द हो.
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मी न्यायी नाही असे तु ला वाटते का? मी काही चूक केल्याचा आरोप करून तू स्वत:चे
िनरपरािधत्व िसध्द करु पाहत आहे स.
9 तु झे बाहू दे वाच्या बाहइ
ू तके शक्तीशाली आहे त का?
दे वाच्या आवाजासारखा तु झा आवाज गडगडाटी आहे का?
10 तू स्वत:ला महीमा व प्रताप यांचे भु षण कर,
ते ज व वै भव हे धारण कर.
11 तु झ्या रागाला भरती ये व ू दे ,
आिण प्रत्ये क गवीर्ष्ठास तू खाली आण
आिण गिवर्ष्ठ लोकांस िशक्षा करु शकतोस. गिवर्ष्ठांना मान खाली घालायला लावू शकतोस.
12 होय त्या गिवर्ष्ठांकडे बघ आिण त्यांना नम्र कर
वाईट लोकांस जागच्या जागी िचरडू न टाक.
13 त्यांना िचखलात पु रुन टाक
त्यांचे तोंडे काळोखात राहतील असे त्यांना बां धन
ू टाक.
14 मग मी तु झी सत्यता जाणे ल,
मग तु झाच उजवा हात तु झा बचाव करील.
15 तू बे हेमोथ *कडे बघ. मी तु ला आिण बे हेमोथला एकाच वे ळी िनमार्ण केले .
तो बै लासारखे गवत खातो.
16 त्याच्या अं गात बरीच शक्ती आहे .
त्याच्या पोटातले स्नायू खूप बळकट आहे त.
17 त्याची शे पटी गं धसरूच्या झाडासारखी उभी राहते .
त्याच्या पायातले स्नायूही बळकट आहे त.
18 त्याची हाडे िपतळे सारखी बळकट आहे त.
त्यांचे पाय म्हणजे जणू लोखं डाच्या कांबी.
19 बे हेमोथ हा अितशय आश्चयर्कारक प्राणी मी िनमार्ण केला आहे .
परं तु मी त्याचा पराभव करु शकतो.
20 डोंगरावर िजथे जं गली श्वापदे खे ळतात
ितथले गवत खातो.
21 तो कमळाच्या झाडाखाली झोपतो.
दलदलीतल्या लव्हाळ्यात लपतो.
22 कमळाचे झाड त्यास आपल्या सावलीत लपवते
तो नदीजवळ उगवणार्या एका वृ क्षाखाली (िवलोवृ क्ष) राहतो.
23 नदीला पूर आला तर बे हेमोथ पळू न जात नाही
यादन नदीचा प्रवाह त्याच्या तोंडावर आदळला तरी तो घाबरत नाही िवश्वासात िस्थर राहतो.
24 त्यास कोणी गळ टाकू न धरू शकेल.
िकंवा त्यास सापळ्यात अडकवू शकेल.”

41

िलव्याथानाला *गळ टाकू न पकडता ये ईल का?
तु ला त्याची जीभ दोरीने बां धता ये ईल का?
2 तु ला िलव्याथानाच्या नाकातून दोरी घालून त्यास वे सण घालता ये ईल का?
िकंवा त्याच्या जबड ात गळ घालता ये ईल का?
3 िलव्याथान तु झ्याकडे सोडू न दे ण्यासाठी याचना करील का?
तो तु झ्याशी मृ द ू शब्दात बोले ल का?
1 तु ला

*
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तु झ्याशी करार करून
जन्मभर तु झा दास होऊन राहील का?
5 तू पक्षयाशी जसा खे ळशील तसा िलव्याथानाशी खे ळशील का?
तू त्यास दोरीने बां धशील का? तु झ्या मु ली त्याच्याशी खे ळू शकतील काय?
6 मच्छीमार तु झ्याकडू न िलव्याथानाला िवकत घे ण्याचा प्रयत्न करतील का?
ते त्याचे तु कडे करून ते व्यापार्यांना िवकण्याचा प्रयत्न करतील का?
7 तू िलव्याथानाच्या कातडीत
िकंवा डोक्यात बरच्या फेकशील का?
8 तू एकदा का िलव्याथानावर हात टाकलास तर पु न्हा तसे कधी करु शकणार नाहीस.
ती कशा प्रकारची लढाई असे ल याचा एकदा िवचार कर.
9 तू िलव्याथानाचा पराभव करु शकशील असे तु ला वाटत असे ल तर ते िवसरून जा.
तशा आशे ला जागाच नाही. त्याच्याकडे नजर टाकताच तु झी भीतीने गाळण उडे ल.
10 एकही मनु ष्य त्यास जागे करून त्याचा राग ओढवून घे ण्याइतका शूर नाही.
“������������� ��� ��������� ���� ����.
11 मला कोणी काही प्रथम िदले नाही म्हणून मी त्यांची परत फेड करू?
या नभोमं डळाखाली जे जे आहे ते सवर् माझे आहे .
12 मी तु ला िलव्याथानाच्या पायां िवषयी,
त्याच्या शक्तीिवषयी आिण त्याच्या ऐटदार बां ध्यािवषयी सां गेन.
13 कोणीही त्याची कातडी छे द ू शकत नाही.
त्याची जबड ांत कोणाला िशरता ये ईल?
14 िलव्याथानाला त्याचा जबडा उघडायला कोणीही भाग पाडू शकत नाही.
त्याच्या तोंडातल्या दातांची लोकांस भीती वाटते .
15 िलव्याथानाच्या पाठीवर ढालीसारख्या
खवल्यां च्या रां गा एकमे कांना िचकटू न आहे त.
16 ते खवले एकमे कांना इतके िचकटले आहे त की
त्यातून हवासु ध्दा जाऊ शकत नाही.
17 त्याचे खवले एकमे कां शी घटृ बां धले ले आहे त.
ते एकमे कां शी इतके घटृ बां धले ले आहे त की कोणी ते ओढून वे गळे करु शकत नाही.
18 िलव्याथान जे व्हा िशं कतो ते व्हा वीज चमकल्यासारखी वाटते .
त्याचे डोळे पहाटे च्या प्रकाशासारखे चमकतात.
19 त्याच्या तोंडातून आगीचे लोळ बाहे र पडतात.
आगीच्या िठणग्या िनघतात.
20 उकळत्या भांड ाखाली ठे वले ल्या जळत्या लव्हाळ्यातून िनघतो
तसा धूर त्याच्या नाकातून ये तो.
21 िलव्याथानाच्या श्वासांनी कोळसे पे टतात आिण त्याच्या तोंडातून ज्वाला बाहे र पडतात.
22 िलव्याथानाची मान मजबूत आहे .
लोक त्यास घाबरतात आिण त्याच्यापासून दरू पळत सु टतात.
23 त्याच्या कातडीवर एकही मऊ भाग नाही
ती लोखं डासाखी कठीण आहे .
24 िलव्याथानाचे हृदय पाषाणासारखे आहे .
त्यास भीती वाटत नाही ते पाट ासारखे आहे . जात्याच्या खालच्या तळीसारखे ते आहे .
25 िलव्याथान उठू न उभा रािहला की शूर वीरही घाबरतात
िलव्याथानाने त्यांची शे पटी हलवली की ते पळू न जातात.
26 तलवारी, भाले आिण तीर त्याच्यावर फेकले तरी ते त्यास न लागता परत ये तात.
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त्या शस्त्रांनी त्यास काहीही इजा होत नाही.
27 तो लोखाडास गवताच्या काडीसारखे मोडू शकतो
कुजले ले लाकू ड जसे पटकन मोडते तसे तो िपतळ मोडतो.
28 तो बाणांना घाबरुन पळू न जात नाही
वाळले ल्या गवताप्रमाणे दगड त्याच्यावर आपटू न परत ये तात.
29 जे व्हा लाकडी गदा त्याच्यावर आपटली जाते ते व्हा त्यास ते गवत आपटल्याप्रमाणे वाटते .
लोक त्याच्यावर भाले फेकतात ते व्हा तो हसतो.
30 िलव्याथानाच्या शरीरावरची कातडी ती ण, टणक खापरासाखी आहे .
तो िचखलात कुळक िफरवल्याप्रमाणे तास पाडतो.
31 िलव्याथान पाण्याला उकळी आल्याप्रमाणे हलवतो.
तो त्यास उकळत्या ते लाच्या भांड ाप्रमाणे तो त्यावर बु डबु डे आणतो.
32 िलव्याथान पोहतो ते व्हा तो आपल्यामागे मागर् तयार करतो.
तो पाणी ढवळू न टाकतो आिण आपल्यामागे पांढरा फेस ठे वतो.
33 पृ थ्वीवरचा एकही पशू िलव्याथानासारखा नाही.
तो एक भीितिवरिहत प्राणी आहे .
34 िलव्याथान गिवर्ष्ठ प्राण्याला कमी (तु च्छ) ले खतो तो सगळ्या रानटी श्वापदांचा राजा आहे .
आिण मी, परमे श्वराने त्यास िनमार्ण केले आहे .”

42
ईयोबने परमे श्वरास उ र िदले , तो म्हणाला:
�������� ��� ��� ����� �� ��� ����� ���,
तू योजना आखतोस त्या प्रत्यक्षात कोणीही थांबवू शकत नाही.
3 तू मला िवचारले स, हा अज्ञानी मनु ष्य कोण आहे जो असे मूखार्सारखे बोलतो आहे ?
तरीही मला ज्या गोष्टी कळत नव्हत्या त्या गोष्टी मी बोललो,
त्यां च्यािवषयीच मी बोलत होतो.
ज्या गोष्टी समजणे माझ्या आवाक्याबाहे रचे होते
त्यां च्यािवषयी मी बोलत होतो.
4 परमे श्वरा, तू मला म्हणालास, ईयोब, तू ऐक, मी बोले न, मी तु ला प्रश्न िवचारे न, आिण तू मला
उ र दे .
5 परमे श्वरा, मी तु झ्याबद्दल पूवीर् ऐकले होते ,
परं तु आता मी माझ्या डोळ्यांनी तु ला बघतो आहे .
6 आता मलाच माझी लाज वाटते . मला पश्चाताप होत आहे . मी आता धु ळीत आिण राखे तबसून
पश्चाताप करील.
7 परमे श्वराचे ईयोबाशी बोलणे झाल्यावर तो ते मानीच्या अलीफजला म्हणाला, मला तु झा
आिण तु झ्या दोन िमत्रांचा राग आला आहे . का? कारण तु म्ही माझ्याबद्दल योग्य बोलला नाही.
परं तु ईयोब माझा से वक आहे . तो माझ्यािवषयी बरोबर बोलला. 8 म्हणून अलीफज, आता सात
बै ल आिण सात एडके घे . ते घे ऊन माझ्या से वकाकडे , ईयोबाकडे जा. त्यांना मार आिण त्यांचा
स्वत:साठी होमबली अपर्ण कर. माझा से वक ईयोब तु मच्यासाठी प्राथर्ना करे ल आिण मी त्याच्या
प्राथर्नेला उ र दे ईन. मग मी तु म्हास योग्य असले ली िशक्षा दे णार नाही. तु म्ही अितशय मूखर्
होता म्हणून तु म्हास िशक्षा करायला हवी. तु म्ही माझ्यािवषयी नीट बोलला नाही. परं तु माझा
से वक ईयोब मात्र माझ्याबद्दल अगदी योग्य बोलला. 9 ते व्हा अलीफज ते मानी, िबल्दद शूही
आिण सोफर नामाथीचा यांनी दे वाचे ऐकले . नं तर परमे श्वराने ईयोबाच्या प्राथर्नेला उ र िदले .
1 नं तर

2 “���������
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त्याच्या िमत्रांसाठी प्राथर्ना केली याप्रकारे परमे श्वराने ईयोबाला पु न्हा यशस्वी
केले . दे वाने त्यास पूवीर् त्याच्याकडे होते त्यापे क्षा दुप्पट िदले . 11 ईयोबाचे सगळे भाऊ आिण
बिहणी त्याच्या घरी आले . ईयोबाला जो कोणी ओळखत होता तो ही त्याच्याकडे आला. त्यांनी
ईयोबासह भोजन घे तले . त्यांनी ईयोबाचे सां त्वन केले . परमे श्वराने ईयोबावर इतकी सं कटे आणली
त्याचे त्यांना वाईट वाटले . प्रत्ये काने ईयोबाला चांदीचा तु कडा आिण सोन्याची अं गठी िदली.
12 परमे श्वराने ईयोबाच्या आयु ष्याच्या उ राधार्वर त्याच्या पूवार्धार्पेक्षा अिधक कृपा केली.
ईयोबाकडे आता चौदा हजार में ढ ा, सहा हजार उं ट, दोन हजार गायी आिण एक हजार गाढवी
आहे त. 13 ईयोबाला सात मु ले आिण तीन मु ली झाल्या. 14 ईयोबाने त्याच्या पिहल्या मु लीचे नाव
यमीमा, दुसर्या मु लींचे नाव कसीया ठे वले . ितसर्या मु लीचे नाव केरे न हप्पूक ठे वले .
15 त्याच्या मु ली त्या दे शातील सवार्त सु ं दर मु ली होत्या, ईयोबाने त्याच्या मु लींना त्याच्या
मालम े तला वाटा िदला. त्यां च्या भावांपर् माणे ईयोबाच्या मालम े तला वाटा त्यांना िमळाला.
16 अशा तर्हे ने ईयोब एकशे चाळीस वष जगला. तो त्याची मु ले, नातवं डे, पतवं डे पाहीपयर्ंत
जगला. 17 नं तर ईयोब मरण पावला. ईयोब चां गले आयु ष्य जगला. तो अगदी वयोवृ ध्द होऊन
मे ला.”
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स्तोत्रसं िहता 1:2

The Book of

Psalms
स्तोत्रसंिहता

स्तोत्र व गीतां च्या किवतांचा सं गर् ह हा जु न्या करारातील पु स्तकांपैकी एक आहे , ज्याला
स्वतःला एक समग्र ले खन म्हणून सं बोधले जाते ज्यात एकापे क्षा जास्त ले खक असतात, हे
बहुिवध ले खकां द्वारे िलिहले ले आहे ; दािवदाने 73 स्तोत्रसं िहता िलिहल्या, आसाफने 12, कोरहाचे
मु लगे यांनी 9, शलमोनाने 3 िलहल्या, एथान आिण मोशे ने प्रत्ये की एक िलिहली (स्तोत्र. 90),
आिण 51 स्तोत्रसं िहता ह्या अज्ञात आहे त. शलमोन आिण मोशे चा अपवाद वगळता, हे सवर्
अितिरक्त ले खक हे याजक व ले वी होते जे दािवदाच्या कारिकदीर्त अरण्यात आराधने किरता सं गीत
सादर करण्यासाठी जबाबदार होते .
साधारण इ. पू. 1440 - 430.
वै यिक्तक स्तोत्रे मोशे च्या काळातील दावीदाचा काळ, आसाफ आिण शलमोन यां च्याद्वारे
इितहासात िलहन
ू ठे वण्यात आली होती, बाबे लच्या बं िदवासानं तर बहुते क लोक राहत असले ल्या
इझ्राते च्या काळात, याचा अथर् पु स्तक िलिहणे एक हजार वष चालले .
इस्त्राएलाचे राष्ट् र, दे वाने त्यां च्यासाठी काय केले होते आिण इितहासात िवश्वास ठे वणार्यांची
आठवण करून िदली आहे .
स्तोत्रे दे व आिण त्याची िनिमर्ती, यु द्ध, आराधना, शहाणपण, पाप व दुष्टता, न्याय,
िनःपक्षपातीपणा आिण मसीहाच्या ये ण्यासं बंधीच्या िवषयां शी सं बंिधत आहे त. त्याच्या अने क
पृ ष्ठांदरम्यान, स्तोत्रांनी आपल्या वाचकांना परमे श्वर कोण आहे आिण त्याने काय केले आहे
त्याबद्दल प्रशं सा करण्यास प्रोत्साहन िदले . स्तोत्र आपल्या परमे श्वराची महानता ठळकपणे
नमूद करते , सं कटाच्या वे ळी आमच्याशी त्याची िनष्ठा दाखिवल्याबद्दल आिण आपल्याला
त्याच्या वचनातील पूणर् केंद्रीयत्वाची आठवण करून दे तात.
स्तु ती
रूपरे षा
1. मसीहाचे स्तोत्र — 1:1-41:13
2. इच्छे चे स्तोत्र — 42:1-72:20
3. इस्त्राएलचे स्तोत्र — 73:1-89:52
4. दे वाच्या िनयमाचे स्तोत्र — 90:1-106:48
5. स्तु तीचे स्तोत्र — 107:1-150:6

1
. 4:23-31
आहे तो मनु ष्य, जो दुष्टां च्या सल्ल्याने चालत नाही,
िकंवा पापी जनां च्या मागार्त उभा राहत नाही,
आिण थट् टा करणार्यां च्या सभे त बसत नाही.
2 परं तु परमे श्वराच्या शास्त्रात तो आनं द मानतो,
1 आशीवार्िदत

1:3

656

स्तोत्रसं िहता 3:1

आिण त्याच्या िनयमशास्त्रावर तो रात्र व िदवस ध्यान लावतो.
3 तो पाण्याच्या प्रवाहाजवळ लावले ल्या,
आपल्या ऋतु त फळ दे णार्या,
ज्याची पाने कधी कोमे जत नाहीत,
अशा झाडासारखा होईल व तो जे काही करे ल ते साध्य होईल.
4 परं तु दुष्ट लोक असे नसतात, ते वार्याने उडू न जाणार्या भु शासारखे असतात.
5 म्हणून दुष्ट लोक न्यायात व पापी न्यायींच्या सभे त उभे राहावयाचे नाहीत.
6 कारण परमे श्वर न्यायींच्या मागार्ला मं जर
ू ी दे तो.
परं तु दुष्टांचा मागर् नष्ट होईल.

2
1 राष्ट् रे का बं डखोर झाली आहे त,
आिण लोक व्यथर्च का कट रचत आहे त?
2 पृ थ्वीचे राजे परमे श्वरािवरूद्ध व त्याच्या अिभिषक्त्यािवरूद्ध एकत्र उभे झाले आहे त,
आिण राज्यकत एकत्र िमळू न कट रचत आहे त, ते म्हणतात.
3 चला, आपण त्यां च्या बे ड ा तोडू न टाकू , जे त्यांनी आपणावर लादल्या होत्या.
आिण त्यांचे साखळदं ड फेकू न दे ऊ.
4 परं तु तो जो आकाशां त बसले ला आहे तो हसे ल,
प्रभू त्यांचा उपहास करे ल.
5 ते व्हा तो आपल्या रागात त्यां च्याशी बोले ल,
आिण आपल्या सं तापाने त्यांना घाबरे करील.
6 मी माझ्या पिवत्र डोंगरावर, सीयोनावर*,
माझ्या राजास अिभषे क केला आहे .
7 मी परमे श्वराचा फमार्न घोषीत करीन,
तो मला म्हणाला, “�� ���� ����� ����.”
या िदवशी मी तु झा िपता झालो आहे .
8 मला माग, आिण मी तु ला राष्ट् रे तु झे वतन आिण पृ थ्वीच्या सीमा तु झ्या ताब्यात दे ईल.
9 लोखं डी दं डाने तू त्यांना तोडशील,
कुंभाराच्या भांड ासारखा तू त्यांना फोडशील.
10 म्हणून आता, अहो राजांनो, सावध व्हा;
पृ थ्वीच्या राज्यकत्यार्न
ं ो, चूक दुरुस्त करा.
11 भय धरून परमे श्वराची स्तु ती करा
आिण थरथर कापून हषर् करा.
12 आिण तो तु मच्यावर रागावू नये ,
ह्यासाठी दे वाच्या पु त्रास खरी िनष्ठा द्या, म्हणजे तु म्ही मरणार नाही.
कारण दे वाचा क् रोध त्वरीत पे टेल.
जे सवर् त्याच्याठायी आश्रय घे तात ते आशीवार्दीत आहे त.

3
दावीदाचे स्तोत्र; जे व्हा तो आपला मु लगा अबशालोम याच्यापु ढून पळाला.
1 परमे श्वरा, माझे शत्रू पु ष्कळ आहे त!
*

2:6
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पु ष्कळ वळले आिण माझ्यावर हल्ला केला आहे .
2 “������������� ����� ������ ��� ����� ����,”
असे माझ्यािवरूद्ध बोलणारे पु ष्कळ आहे त.
*
3 परं तु हे परमे श्वरा, तू माझ्या सभोवती ढाल असा आहे स,
तू माझे वै भव, आिण माझे डोके वर करणारा आहे .
4 मी माझा आवाज परमे श्वराकडे उं च करीन,
आिण तो मला त्याच्या पिवत्र डोंगरावरून उ र दे ईल.

से ला

से ला

5 मी

अं ग टाकू न झोपी गे लो;
मी जागा झालो, कारण परमे श्वर माझे रक्षण करतो.
6 जे सवर्बाजूंनी माझ्यासाठी टपून बसले आहे त,
त्या लोकसमु दायला मी घाबरणार नाही.
7 हे परमे श्वरा उठ, माझ्या दे वा, मला तार!
कारण तू माझ्या सवर् शत्रूंच्या थोबाडीत मारली आहे स,
तू दुष्टांचे दात पाडले आहे त.
8 तारण †परमे श्वरापासूनच आहे ,
तु झ्या लोकां वर तु झा आशीवार्द असो.
से ला.

4
प्रमु ख वाजं यासाठी; तं तुवाद्यावरचे दावीदाचे स्तोत्र.
1 मी तु ला हाक मारतो ते व्हा मला उ र दे , हे माझ्या न्यायीपणाच्या दे वा.
सं कटात मी असता, ते व्हा तू मला मु क्त केले ,
माझ्यावर दया कर आिण माझी प्राथर्ना ऐक.
2 अहो लोकहो, तु म्ही िकती काळ माझी कीतीर् अप्रितष्ठे त पालटत राहणार?
िकती काळ तु म्ही व्यथर्तेची आवड धरणार, आिण खोट ाचा शोध घे णार?
हे जाणा की परमे श्वराने दे विभरूस आपल्या करीता वे गळे केले आहे .
मी जे व्हा परमे श्वरास हाक मारीन ते व्हा तो ऐकेल.
4 भीतीने थरथर कापा, परं तु पाप करू नका!
तु झ्या पलं गावर तू आपल्या हृदयात िचतं न कर आिण शांत राहा.
5 न्यायीपणाचे यज्ञ अपर्ण करा
आिण परमे श्वरावर आपला िवश्वास ठे वा.
6 बरे च असे म्हणतात, “�������� ��������� ��� ������?
परमे श्वरा, आम्हां वर तु झा मु खप्रकाश पाड.”
7 त्यां च्या धनधान्याची आिण द्राक्षरसाची समृ ध्दी असते ,
ते व्हा त्यांना जो आनं द होतो त्यापे क्षा अिधक आनं द तू मला िदला आहे .
8 मी अं थरूणावर पडतो आिण अगदी समाधानात झोपतो,
कारण परमे श्वरा, तु च माझे रक्षण करतोस आिण मला सु रिक्षत ठे वतोस.
3 परं तु

*
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5
मु ख्य वाजं यासाठी; वाजं याच्या साथीने गायचे दािवदाचे स्तोत्र.
1 हे परमे श्वरा, माझे बोलणे ऐक.
माझे कण्हणे िवचारात घे .
2 माझ्या दे वा! माझ्या राजा! माझ्या रडण्याच्या शब्दाकडे कान दे , कारण मी तु झी प्राथर्ना करीत
आहे .
3 परमे श्वरा, सकाळी तू माझे रडणे ऐकशील,
सकाळी मी माझी िवनं ती *तु झ्याकडे व्यवस्थीत रीतीने मांडीन व अपे क्षेने वाट पाहीन.
4 खिचत तू असा दे व आहे स, जो वाईटाला सं मती दे त नाही.
दुजर्न लोकांचे तू स्वागत करीत नाहीस.
5 गिवर्ष्ठ तु झ्या उपस्थीतीत उभे राहणार नाहीत, दुष्टाई करणार्या सवार्च
ं ा तू द्वे ष करतो.
6 खोट बोलणार्याचा तू सवर्नाश करतोस;
परमे श्वर िहं सक आिण कपटी मनु ष्याचा ितरस्कार करतो.
7 पण मी तर तु झ्या प्रेमदये च्या िवपु लते ने तु झ्या घरां त प्रवे श करीन,
मी पिवत्र मं िदरात तु झ्याबद्दलच्या आदरापोटी नमन करीन.
8 हे प्रभू, माझ्या शत्रूंमु ळे तू आपल्या न्यायीपणात मला चालव,
तु झे मागर् माझ्या समोर सरळ कर.
9 कारण त्यां च्या मु खात काही सत्य नाही,
त्यांचे अं तयार्म दुष्टपणच आहे .
त्यांचा गळा उघडे थडगे आहे ,
ते आपल्या जीभे ने आजर्व करतात.
10 दे वा, त्यांना अपराधी घोषीत कर,
त्यां च्याच योजना त्यांना पडण्यास कारणीभूत ठरो.
तू त्यांना त्यां च्या असं ख्य गु न्ह्यांबद्दल घालवून दे .
कारण त्यांनी तु झ्यािवरूद्ध बं ड केले आहे .
11 परं तु जे सवर् तु झ्यामध्ये आश्रय घे तात ते हषर् करोत.
ते कायमचे हषोर्नाद करो, कारण तू त्यांचे रक्षण करतोस.
ज्यांना तु झे नाव िप्रय आहे , ते तु झ्यामध्ये आनं द करोत.
12 कारण तु च धािमर्काला आशीवार्द दे तोस, हे परमे श्वरा, तू तु झ्या कृपे च्या ढालीने यांना वाढवतोस.

6
मु ख्य वाजं यासाठी; तं तुवाद्यावरचे शे मीनीथ नावाच्या सु रावर बसवले ले दािवदाचे स्तोत्र.
1 हे परमे श्वरा, रागाच्या भरात मला शासन करू नकोस,
िकंवा तु झ्या सं तापात मला िशक्षा करू नकोस.
2 हे परमे श्वरा माझ्यावर दया कर, कारण मी अशक्त आहे .
हे परमे श्वरा मला िनरोगी कर, कारण माझी हाडे ठणकत आहे त.
3 माझा जीव फार घाबरला आहे .
परं तू हे परमे श्वरा, असे िकती काळ चालणार आहे ?
4 हे परमे श्वरा, कडक धोरण सोड, माझ्या जीवाला वाचव!
तु झ्या प्रेमदये च्या िवपु लते ने मला तार.
5 कारण मरणात तु झे कोणीही स्मरण करत नाही.
*
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मृ तलोकांत तु झी उपकारस्तु ती कोण करणार?
6 मी माझ्या कण्हण्याने दमलो आहे .
रात्रभर मी माझे अं थरुण आसवांनी ओले करतो.
मी माझे अं थरुण अश्रूंनी धु वन
ू काढतो.
7 शोकामु ळे माझे डोळे अं धक
ू झाले आहे त.
माझ्या सवर् शत्रूंमु ळे ते जीणर् झाले आहे त.
8 अहो लोकांनो, जे तु म्ही अन्यायाचे कृत्य करता, माझ्यापासून िनघून जा.
कारण परमे श्वराने माझे रडणे ऐकले आहे .
9 परमे श्वराने माझ्या दये ची याचना ऐकली आहे ;
त्याने माझ्या प्राथर्नेचा स्वीकार केला आहे .
10 माझे सवर् शत्रू लाजवले जातील आिण फार घाबरतील.
ते माघारे िफरतील आिण अकस्मात लिज्जत होतील.

7
कू श बन्यािमन याच्या बोलण्यावरुन परमे श्वरास गाईले ले दािवदाचे िशग्गायोन.
1 हे परमे श्वरा, माझ्या दे वा, मी तु झ्याठायी आश्रय घे तो!
माझा पाठलाग करणार्यांपासून मला वाचव आिण मला सोडव.
2 नाहीतर ते मला िसं हासारखे फाडू न टाकतील.
वाचवायला कोणी समथर् नसणार, म्हणून ते माझे तु कडे तु कडे करतील.
3 परमे श्वरा माझ्या दे वा, मी असे काही केले नाही जे शत्रू सां गतात,
माझ्या हाती काही अन्याय नाही.
4 माझ्याशी शां तीने राहणार्याचे मी कधीही वाईट केले नाही.
िकंवा माझ्यािवरोधात जे होते त्यांना इजा केली नाही.
5 जर मी खरे सां गत नसे ल तर, माझे शत्रू माझ्या जीवाच्या पाठीस लागो आिण त्यास गाठू न
घे वो.
तो माझा जीव मातीत तु डवो आिण माझी प्रितष्ठा धु ळीस िमळवो.
6 हे परमे श्वरा, आपल्या क् रोधाने उठ; माझ्या िवरोध्यां च्या सं तापामु ळे उभा राहा,
माझ्यासाठी जागा हो आिण तु झ्या न्यायाचा आदे श जो तू आज्ञापीले आहे तो पूणर्त्वास ने .
7 राष्ट् रांची सभा तु झ्याभोवती ये वो,
आिण पु न्हा तू त्यां च्यावरती आपले योग्य िठकाण घे .
8 परमे श्वर राष्ट् रांचा न्याय करतो,
परमे श्वरा, मला समथर्न दे , आिण माझ्या न्यायीपणाप्रमाणे आिण माझ्या स्वतःच्या
साित्त्वकते पर् माणे माझा न्याय कर.
9 दुष्टां च्या वाईट कृत्यांचा अं त होवो, परं तु धािमर्काला स्थािपत कर.
कारण न्यायी दे व हृदय व अं तयार्मे पारखणारा आहे .
10 जो सरळ हृदयाच्यांना तारतो त्या दे वापाशी माझी ढाल आहे .
11 दे व न्यायी न्यायाधीश आहे ,
असा दे व जो प्रितिदवशी न्यायाने रागावतो.
12 जर मनु ष्याने पश्चाताप केला नाही तर, दे व त्याच्या तलवारीला धार लावणार
आिण त्याचा धनु ष्य यु द्धासाठी तयार करणार.
13 त्याने आपली प्राणघातक शस्त्रे तयार केली आहे त.
तो आपले अग्नीबान तयार करतो.
14 त्यांचा िवचार कर जे दुष्टपणाने गरोदर झाले आहे त.

7:15

660

स्तोत्रसं िहता 9:5

जे िवध्वं सक योजनांची गभर्धारणा करतात, जे अपायकारक लबाडीला जन्म घालतात.
15 त्याने खड् डा खोदला आिण तो खोल खोदला,
आिण त्याने जो खड् डा केला त्यामध्ये तोच पडला.
16 त्याच्या अपायकारक योजना त्याच्याच डोक्यावर परत ये तील,
आिण त्याची िहं सा त्याच्याच माथ्यावर ये ईल.
17 मी परमे श्वरास त्याच्या न्यायीपणाप्रमाणे धन्यवाद दे ईन,
मी परात्पर परमे श्वराच्या नावाची स्तु ती गाईन.

8
मु ख्य गायकासाठी; िग ीथ सु रावर बसवले ले दािवदाचे स्तोत्र.
1 हे परमे श्वर, आमच्या दे वा, तू जो आपले वै भव आकाशां वर प्रकट करतोस, ते तु झे नाव सवर्
पृ थ्वीवर िकती उत्कृष्ठ आहे .
2 तु झ्या शत्रूंमु ळे, वै री व सूड घे णार्यांना तू शां त करावे म्हणून,
बाळां च्या आिण तान्ह्या मु लां च्या मु खात तू उपकारस्तु ती उत्पन्न केली.
3 तु झ्या हातां च्या बोटांनी िनमार्ण केले ल्या
आकाशाकडे , चं दर् आिण तार्यांकडे मी जे व्हा बघतो.
4 ते व्हा मनु ष्य काय आहे की तू त्याची आठवण करावी?
िकंवा मनु ष्यसं तान काय आहे की तू त्यां च्याकडे आपले लक्ष लावावे ?
5 तरी तू त्यांना स्वगीर्य व्यक्तीपे क्षा* थोडे सेच कमी केले आहे स.
आिण गौरवाने व आदराने तू त्यास मु कुट घातला आहे .
6 तु झ्या हातच्या िनमार्ण केले ल्या सवर् गोष्टींचे तू त्यांना अिधपत्य िदले स.
तू सवर्काही त्याच्या पायाखाली ठे वले आहे स.
7 सवर् में ढ ा, गाय, बै ल आिण रानातले वन्य पशूसुद्धा.
8 आकाशातील पक्षी आिण सागरातील मासे
जे काही सागराच्या मागार्तन
ू िफरते ते सवर्.
9 हे परमे श्वरा, आमच्या दे वा,
सवर् पृ थ्वीत तु झे नाव िकती उत्कृष्ट आहे !

9
प्रमु ख गायकासाठी; मूथ लब्बे न रागावर बसवले ले दािवदाचे स्तोत्र.
1 मी माझ्या सवर् हृदयाने परमे श्वरास धन्यवाद दे ईन;
मी तु झ्या सवर् अद्भुत कृत्यांबद्दल सां गेन.
2 तु झ्यामध्ये मी आनं द व हषर् करीन,
हे परात्परा दे वा, मी तु झ्या नावाचा मिहमा गाईन.
3 माझे शत्रू माघारी िफरतात,
ते व्हा ते तु झ्यासमोर अडखळतात आिण नाश होतात.
4 कारण तू माझ्या न्यायाला व माझ्या वादाला समथर्न केले आहे .
तू तु झ्या िसं हासनावर न्यायी न्यायाधीश म्हणून बसला आहे .
5 आपल्या यु द्धाच्या आरोळीने तू राष्ट् रांस भयभीत असे केले आहे स;
तू दुष्टाचा नाश केला आहे स.
तू त्यांचे नाव सवर्काळपयर्ंत खोडले आहे .
*
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तू त्यां च्या शहरांना अस्ताव्यस्त केले ,
ते व्हा शत्रूंची ओसाडी झाली आहे .
त्यांची सवर् आठवण दे खील नाहीशी झाली आहे .
7 परं तु परमे श्वर अनं तकाळ असा आहे ;
त्याने त्याचे राजासन न्यायासाठी स्थािपले आहे .
8 तो जगाचा न्याय प्रामािणकपणाने करणार,
राष्ट् रांसाठी तो न्यायी असा िनणर्य दे णार आहे .
9 परमे श्वर पीिडतांना आश्रयदुगर् आहे ,
सं कटकाळी तो बळकट दुगर् असा आहे .
10 जे तु झ्या नावाला ओळखतात, ते तु झ्यावर िवश्वास ठे वतात.
कारण हे परमे श्वरा जे तु ला शोधतात त्यांना तू टाकले नाही.
11 सीयोनामध्ये राहणार्या लोकांनो, तु म्ही परमे श्वराची स्तु ती करा.
ज्या महान गोष्टी त्याने केल्या त्याबद्दल इतर दे शांना सां गा.
12 कारण दे व, जो रक्तपाताचा सूड उगवतो, त्यांची आठवण आहे .
तो गरीबांचा आक् रोश िवसरला नाही.
13 परमे श्वरा माझ्यावर दया कर, जो तू मला मरणाच्या दारातून उचलतोस तो तू, जे माझा द्वे ष
करतात त्यां च्यामु ळे मी कसा पीिडला जात आहे ते पाहा.
14 म्हणजे मी तु झी स्तु ती वणीर्न;
िसयोन कन्ये च्या दाराजवळ
मी तु झ्या तारणात हषर् करीन.
15 राष्ट् रे त्यां च्याच खणले ल्या खाचे त पडली आहे त;
त्यांनी लपून ठे वले ल्या जाळ्यात त्यांचाच पाय गु ं तला आहे .
16 परमे श्वराने त्या वाईट लोकांस पकडले . परमे श्वर वाईट कृत्ये करणार्यांना िशक्षा करतो हे ते
िशकले िहग्गायोन.
17 दुष्ट मृ तलोकां त टाकला जाईल,
जे राष्ट् रे दे वाला िवसरले आहे त त्यांचे असे च होईल.
18 कारण जो गरजवं त आहे , तो िवसरला जाणार नाही.
िकंवा पीडले ल्यांची आशा कधीच तोडली जाणार नाही.
19 हे परमे श्वरा, ऊठ, मत्यर् मनु ष्य आम्हां वर प्रबळ न होवो;
राष्ट् रांचा न्याय तु झ्यासमक्ष होऊ दे .
20 परमे श्वरा त्यांना भयभीत कर;
राष्ट् रे केवळ मत्यर् मनु ष्य आहे त, हे त्यांना कळू दे .
से ला.
6 जे व्हा

10
परमे श्वरा, तू दरू का उभा आहे स?
सं कटकाळी तू स्वत:ला का लपवतोस?
2 कारण दुष्ट आपल्या गिवर्ष्ठपणामु ळे पीडले ल्यांचा पाठलाग करतो,
परं तु कृपया असे होवो की दुष्टांनी जे सं कल्प योिजले आहे त, त्यामध्ये ते सापडो.
3 कारण दुष्ट आपल्या हृदयाच्या इच्छे चा अिभमान बाळगतो;
दुष्ट लोभी व्यक्तीस धन्य म्हणतो व परमे श्वरास तु च्छ मानतो आिण नाकारतो.
4 दुष्ट मनु ष्य गिवर्ष्ठ असतो, ह्यास्तव तो दे वाला शोधत नाही.
कारण दे वाबद्दल त्यास काही काळजी नाही, म्हणून तो दे वाचा िवचार करत नाही.
1 हे
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मागर् उन्नतीचे असतात,
परं तु तु झे धािमर्क िनयम त्याच्या आवाक्याबाहे रचे आहे त,
तो आपल्या सवर् शत्रूंवर फुत्कारतो.
6 तो आपल्या हृदयात असे म्हणतो, मी कधीच चु कणार नाही;
सं पण
ू र् िपढ ांत माझ्यावर आप ी ये णारच नाही.
7 त्याचे मु ख शाप, कपट, जु लूम, हािनकारक शब्दांनी भरले ले आहे त.
त्यांची जीभ जखमी व नाश करते .
8 तो गावाजवळ टपून बसतो,
गु प्त िठकाणात तो िनदोर्ष्याला ठार मारतो;
त्याचे डोळे लाचारावर टपून असतात.
9 जसा िसं ह गदर् झाडात लपतो, तसाच तो दडू न बसतो.
तो दीनाला धरायला टपून बसतो.
तो दीनाला आपल्या जाळ्यात ओढून धरून घे तो.
10 त्याचे बळी पडणारे ठे चले आिण झोडले जातात.
ते त्याच्या बळकट जाळ्यात पडतात.
11 तो आपल्या हृदयात असे बोलतो, दे व आपल्याला िवसरला आहे ,
त्याने आपले मु ख झाकले आहे , तो पाहण्याचा त्रास करून घे णार नाही.
12 हे परमे श्वरा, दे वा, ऊठ! तू आपला हात न्यायासाठी चालव.
गरीबांना िवसरु नकोस.
13 दुष्ट दे वाला तु च्छ का मानतो? तो मला जबाबदार धरणार नाही, असे तो मनात का म्हणतो?
14 तू ते पािहले आहे , कारण तू आपल्या हाती ते घ्यावे म्हणून तू उपद्रव आिण दु:ख पाहतो,
लाचार तु ला आपणास सोपवून दे तो,
तू अनाथांचा वाचवणारा आहे .
15 दुष्ट आिण वाईट मनु ष्याचा भु ज तोडू न टाक,
त्याच्या वाईट कृत्यांबद्दल त्यास जबाबदार धर, ज्याने असा िवचार केला होता की तू ते शोधणार
नाही.
16 परमे श्वर सदासवर्काळ राजा आहे ,
राष्ट् रे त्याच्या भूमीतून बाहे र घालवली आहे त.
17 हे परमे श्वरा, पीिडतांचे तू ऐकले आहे ;
तू त्यांचे हृदय सामथ्यर्वान केले आहे , तू त्यांची प्राथर्ना ऐकली आहे .
18 पोरके आिण पीडले ले यांचे तू रक्षण केले आहे ,
म्हणजे मनु ष्य पृ थ्वीवर आणखी भयाचे कारण होऊ नये .

11
मु ख्य गायकासाठी; दािवदाचे स्तोत्र.
1 परमे श्वरामध्ये मी आश्रय घे तो;
पक्षयासारखे डोंगराकडे उडू न जा,
असे तु म्ही माझ्या जीवाला कसे म्हणता?
2 कारण पाहा! सरळ हृदयाच्यांना अं धारात मारावे म्हणून,
दुष्ट आपला धनु ष्य वाकवतात आिण आपला तीर दोरीला लावून तयार करतात.
3 कारण जर पाये च नष्ट केले ,
तर न्यायी काय करणार?
4 परमे श्वर त्याच्या पिवत्र स्वगार्त आहे ;
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त्याचे डोळे पाहतात, त्याचे डोळे मनु ष्याच्या सं तानास पारखतात.
5 परमे श्वर िनतीमानाची पारख करतो.
परं तू जे दुष्ट व िहं सा करतात त्यांचा तो द्वे ष करतो.
6 तो दुष्टां वर जळते िनखारे आिण गं धकाचा वषार्व करील,
दाहक वारा हाच त्यांचा वाटा असे ल.
7 कारण परमे श्वर िनतीमान आहे आिण त्यास न्यायीपण िप्रय आहे .
सरळ असले ले त्याचे मु ख पाहतील.

12
मु ख्य गायकासाठी; शमीनीथ नावाच्या सु रावर बसवले ले दािवदाचे स्तोत्र.
1 हे परमे श्वरा, साहाय्य कर! कारण भिक्तमान नाहीसा झाला आहे .
िवश्वासू गायब झाला आहे .
2 प्रत्ये क जन आपल्या शे जार्यास पोकळ शब्द बोलतो,
प्रत्ये क खु शामती करणार्या ओठांनी आिण दुटप्पी हृदयाने बोलतो.
3 परमे श्वर सवर् खु शामत करणारे ओठ आिण मोठ ा गोष्टी करणारी जीभ कापून टाको.
4 हे ते आहे त जे असे म्हणतात, “����� ������ ������ ����� ���,
जे व्हा आमचे ओठ बोलतील, ते व्हा आमच्यावर धनी कोण होणार?”
5 परं तु परमे श्वर म्हणतो, “���������� ������� �������� ����������,
गरजवं तां च्या कण्हण्यामु ळे, मी आता उठतो;
ज्या सु रक्षीतपणाची तो वाट पाहतो, ते मी त्यास दे ईन.”
6 परमे श्वराची वचने शु ध्द वचने आहे त,
पृ थ्वीवर भट् टीत घालून गाळले ल्या, सात वे ळा गाळले ल्या चांदी सारखी ती शु द्ध आहे त.
7 हे परमे श्वरा, तु च त्यांना *सां भाळशील,
या िपढीपासून तू त्यांना †सवर्काळ राखशील.
8 मनु ष्यां च्या सं तानां मध्ये िनचपणाला थोरवी िमळते ते व्हा दुष्ट चोहोंकडे िहं डत राहतात.

13
मु ख्य गायकासाठी; दािवदाचे स्तोत्र.
1 हे परमे श्वरा, तू मला आणखी िकती काळ िवसरून जाणार आहे स?
िकती वे ळ तू आपले मु ख माझ्यापासून लपवणार आहे ?
2 पूणर् िदवस माझ्या हृदयात दु:ख असता,
िकती काळ मी माझ्या जीवाबद्दल िचं ता करू?
िकती काळ माझे शत्रू माझ्यावर वचर्स्व करणार?
3 हे परमे श्वरा, माझ्या दे वा, माझ्याकडे बघ, माझ्या प्रश्नांचे उ र दे .
मला मृ त्यू िनद्रा ये ऊ नये म्हणून, माझे डोळे प्रकाशीत कर.
4 मी त्याच्यावर िवजय िमळवला असे माझ्या शत्रूला बोलू दे ऊ नको.
म्हणजे माझा शत्रू असे म्हणणार नाही की, मी त्यावर िवजय िमळिवला आहे . नाहीतर माझे
शत्रू मी ढळलो म्हणून उल्लासतील.
5 परं तु मी तु झ्या प्रेमदये वर िवश्वास ठे वला आहे .
माझे हृदय तु झ्या तारणात हषर् पावते .
6 मी परमे श्वरासाठी गाईन,
*
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कारण त्याने मला फार उदारपणे वागवले आहे .

14
. 53:1-6
मु ख्य गायकासाठी; दािवदाचे स्तोत्र.
1 मूखर् आपल्या हृदयात म्हणतो, “��� ����.”
ते भ्रष्ट झाले आहे त आिण त्यांनी घृ णास्पद अशी पापे केली आहे त.
चां गले करणारा कोणीच नाही.
2 परमे श्वर स्वगार्तन
ू खाली मनु ष्य सं तानास पाहतो की,
कोणी एखादा तरी समजणारा आिण त्याच्यामागे चालणारा आहे काय?
3 प्रत्ये कजण बहकू न गे ला आहे , ते सवर् गिलच्छ झाले आहे त.
सत्कमर् करणारा कोणीही नाही, एकही नाही.
4 जे अन्याय करतात त्यांना काहीच ज्ञान नाही काय?
ते भाकरी खातात तसे माझ्या लोकांस खातात;
ते परमे श्वरास हाक मारत नाहीत?
5 परं तु ते भीतीने थरथर कापतील,
कारण दे व न्यायींच्या सभे त आहे .
6 तु म्ही गरीब मनु ष्याचा अपमान करू इिच्छत आहात, तरी परमे श्वर त्याचा आश्रय आहे .
7 अहा! िसयोनातून इस्राएलाचे तारण आले तर िकती बरे होईल!
जे व्हा परमे श्वर त्याच्या लोकांस दास्यातून सोडवे ल,
ते व्हा याकोब आनं दी होईल आिण इस्राएल हषर् करे ल.

15
दािवदाचे स्तोत्र.
1 हे परमे श्वरा, तु झ्या पिवत्र तं बत
ू कोण राहू शकेल? तु झ्या पिवत्र डोंगरावर कोण राहील?
2 जो िनदोर्षपणे चालतो आिण जे चां गले ते करतो, आिण आपल्या हृदयात सत्य बोलतो तो.
3 जो आपल्या जीभे ने चु गली करत नाही,
िकंवा दुसर्यांची हानी करत नाही,
िकंवा आपल्या शे जार्याचा अपमान करत नाही.
4 अधमाचा ितरस्कार करतो,
परं तु जे परमे श्वराचे भय धरतात त्यांचा सन्मान करतो,
जो वचन दे ऊन आपले अहीत झाले तरी मागे हटत नाही,
5 जे व्हा तो पै से उधार दे तो ते व्हा व्याज घे त नाही,
जो िनदोर्ष लोकां िवरूद्ध साक्ष दे ण्यासाठी लाच घे त नाही.
तो, जो या गोष्टी करतो तो कधीही ढळणार नाही.

16
दािवदाचे िमक्ताम (सु वणर्गीत)
1 हे दे वा, माझे रक्षण कर, कारण मी तु झ्यात आश्रय घे तला आहे .
2 मी परमे श्वरास म्हणालो, “�� ���������, तू माझा प्रभू आहे स, माझ्यामध्ये असले ला
चां गुलपणा तु झ्यािशवाय काहीच नाही.”
3 पृ थ्वीवर जे पिवत्र (सं त) आहे त, ते थोर जन आहे त. त्यां च्यामध्ये माझा सवर् आनं द आहे .
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दुसर्या दे वाला शोधतात, त्यांची दु:खे वाढवली जातील.
त्यां च्या दे वाला मी रक्ताची पे यापर्णे ओतणार नाही.
िकंवा त्यांचे नावसु द्धा आपल्या ओठाने घे णार नाही.
5 परमे श्वरा, तू माझा िनवडले ला भाग आिण माझा प्याला आहे . माझा वाटा तु च धरून ठे वतोस.
6 माझ्या किरता िसमारे षा सु खद िठकाणी पडल्या आहे त. खिचत माझे वतन सु ं दर आहे .
7 मी परमे श्वराची स्तु ती करतो, ज्याने मला मागर्दशर्न केले आहे , रात्रीच्या वे ळी माझे मन मला
िशकिवते .
8 मी परमे श्वरास ने हमी माझ्यासमोर ठे वतो म्हणून मी त्याच्या उजव्या हातातून कधीही ढळणार
नाही.
9 त्यामु ळे माझे हृदय आनं दी आहे ; माझे मन त्यास उं च करते . खिचत माझा दे ह सु द्धा सु रिक्षत
राहतो.
10 कारण तू माझ्या जीवाला मृ तलोकां त राहू दे णार नाही, ज्याच्याजवळ तु झी प्रेमदया आहे , त्यास
तू अधोलोक पाहू दे णार नाहीस.
11 तू मला जीवनाचा मागर् िशकवला, तु झ्या उपिस्थतीत िवपु ल हषर् आहे , तु झ्या उजव्या हातात
सु ख सवर्काळ आहे त.
4 जे

17
दािवदाची प्राथर्ना.
1 हे परमे श्वरा, न्यायासाठी माझी िवनवणी ऐक. माझ्या रडण्याकडे लक्ष दे !
माझ्या िनष्कपट ओठातून जी प्राथर्ना िनघते ितच्याकडे कान दे .
2 तु झ्या उपिस्थतीत माझा न्याय कर; जे खरे ते तु झे डोळे पाहोत.
3 तू माझे हृदय पारखले आहे , रात्री तू झडती घे तली आहे स,
तू मला गाळू न पािहले आहे , तरी तु ला काही सापडत नाही, माझे तोंड पाप करणार नाही असा
िनश्चय मी केला आहे .
4 मानवजातीच्या कृत्यांसंबंिधत, तु झ्या ओठां च्या वचनांकडू न मी आपणाला अिनष्ट
करणार्यांपासून राखले आहे .
5 माझ्या पावलांनी तु झे मागर् घट् ट धरले आहे त, माझे पाय घसरले नाहीत.
6 दे वा, मी तु ला हाक मारतो, कारण तू उ र दे तोस, तु झे कान माझ्याकडे िफरव आिण माझे बोलने
ऐक.
7 जो तू आपल्या उजव्या हाताने तु झ्यामध्ये आश्रय घे णार्यास त्यां च्या शत्रूंपासून वाचवतो, तो
तू तु झी आश्चयर्जनक प्रेमदया दाखव.
8 तु झ्या डोळ्यातल्या बु बु ळाप्रमाणे माझे रक्षण कर; मला तु झ्या पं खाच्या सावलीखाली लपव.
9 वाईट लोक जे माझ्यावर हल्ला करतात, माझे शत्रू ज्यांनी मला घे रले आहे , त्यां च्यापासून माझे
रक्षण कर.
10 त्यांना कोणाची दया ये त नाही, त्यांचे मु ख गवार्ने बोलते .
11 त्यांनी माझ्या पावलांना घे रले आहे , मला भूमीवर पाडावयास ते आपली दृष्टी लावत आहे त.
12 एखाद्याचा बळी घे ण्यास उत्सु क असणार्या िसं हासारखे ते आहे त, जसा तरुण िसं ह जो लपून
बसला आहे .
13 परमे श्वरा, ऊठ! त्यां च्यावर हल्ला कर! त्यां च्या तोंडावर त्यांना पाड! तु झ्या तलवारीने तू माझा
जीव दुष्टापासून वाचव.
14 परमे श्वरा, ज्यांचे वै भव या जीवनातच आहे , आिण ज्यांचे पोट तू आपल्या धनाने भरतोस, अशा
मनु ष्यांपासून तू आपल्या हाताने मला वाचव.
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ते आपल्या सं ततीने तृ प्त आहे त, आिण ते आपले उरले ले द्रव्य आपल्या मु लाबाळांसाठी मागे
ठे वतात.
15 मी न्यायीपणात तु झे मु ख पाहीन, जे व्हा मी जागा होईन, ते व्हा तु झ्या दशर्नाने मी समाधानी
होईन.

18
2
. 22:1-51
मु ख्य गायकासाठी, परमे श्वराचा से वक दावीद याचे स्तोत्र. परमे श्वराने त्यास त्याच्या सवर्
शत्रूंच्या हातातून आिण शौलाच्या हातातून सोडवले , त्या िदवशी तो या गीताची वचने
परमे श्वरापाशी बोलला, आिण तो म्हणाला.
1 “�� ���������, माझ्या सामथ्यार्, मी तु झ्यावर प्रेम करतो.”
2 परमे श्वर माझा खडक माझा गढ आहे , जो मला सु रक्षा दे तो, तो माझा दे व, माझा खडक आहे ,
त्याच्यात मी आश्रय घे तो.
तो माझी ढाल आहे , माझ्या तारणाचे िशं ग आिण माझा बळकट दुगर् आहे .
3 जो स्तु तीच्या योग्य आहे , त्या परमे श्वरास मी हाक मारीन, आिण मी माझ्या शत्रूंपासून
वाचवला जाईन.
4 मृ त्यूच्या दोर्यांनी मला घे रीले , आिण नाशाच्या पु रांनी मला घाबरे केले आहे .
5 अधोलोकां च्या *बं धनांनी मला घे रीले , मृ त्यूच्या सापळ्याने मला अडकवले .
6 मी सं कटात असता, मी परमे श्वरास हाक मारली; मी दे वाला माझ्या मदतीसाठी हाक मारली.
त्याने त्याच्या पिवत्र मं िदरातून माझी वाणी ऐकली.
7 ते व्हा पृ थ्वी हादरली आिण कंिपत झाली. डोंगरांचे पाये थरथर कापले आिण हादरले ,
कारण दे व क् रोिधत झाला होता.
8 त्याच्या नाकातून धूर वर चढला, आिण त्याच्या तोंडातून अग्नीच्या ज्वाला िनघाल्या, ज्याने
कोळसे पे टले गे ले.
9 त्याने आकाश उघडले आिण तो खाली आला, आिण िनिबड अं धार त्याच्या पाया खाली होता.
10 तो करुबावर स्वार झाला आिण वार्याच्या पं खांनी वर उडत गे ला.
11 पावसाचे मोठे काळोख असे मे घ त्याने त्याच्याभोवती तं ब ू असे केले ,
12 त्याच्या समोरील ते जामु ळे, गारा आिण जळते कोळसे बाहे र पडले .
13 परमे श्वराने आकाशात गडगडाट केला! परात्पराने आवाज उं च केला, गारा आिण िवजा बाहे र
पडल्या.
14 परमे श्वराने त्याचे बाण सोडले आिण शत्रूंची दाणादाण उडाली, पु ष्कळ िवजांनी त्यांना छे दन
ू
टाकले .
15 ते व्हा जलाशयाचे तळ िदसू लागले , तु झ्या यु द्धाच्या गदारोळाने आिण तु झ्या नाकपु ड ाच्या
श्वासाच्या सोसाट ाने
हे परमे श्वरा, जगाचे पाये उघडे पडले .
16 तो उं चावरून खाली आला आिण त्याने मला पकडले ! त्याने मला उसळत्या पाण्यातून बाहे र
काढले .
17 माझ्या शक्तीशाली शत्रूंपासून आिण माझा ितरस्कार करणार्यांपासून त्याने मला सोडवले .
कारण ते माझ्यापे क्षा अिधक बलवान होते .
18 माझ्या दु:खाच्या िदवशी ते माझ्यािवरूद्ध आले ; परं तु परमे श्वर मला उचलून धरणारा होता.
19 त्याने मला िवस्तृ त खु ल्या जागे मध्ये मोकळे केले ! त्याने मला तारले कारण तो माझ्यामु ळे
सं तुष्ट होता.
*
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माझ्या न्यायीपणाप्रमाणे परमे श्वराने मला पु रस्कृत केले आहे , त्याने मला पु नसं चियत केले
कारण माझे हात िनमर्ळ होते .
21 कारण मी परमे श्वराच्या मागार्त रािहलो आिण दुष्टाईने दे वापासून दर
ू िफरलो नाही.
22 कारण त्याचे धािमर्क िनयम माझ्यापु ढे होते आिण त्याचे िनयम मी आपणापासून दर
ू केले नाहीत.
23 मी त्याच्यासमोर िनदोर्ष असा होतो, आिण मी स्वत:ला पापापासून दर
ू राखले .
24 माझ्या न्यायीपणाप्रमाणे परमे श्वराने पु नसं चियत केले . कारण त्याच्या डोळ्यासमोर माझे हात
िनमर्ळ होते .
25 जो िवश्वासयोग्य आहे , त्याच्याशी तू िवश्वास दाखवतोस,
िनदोर्ष मनु ष्याशी तू साित्वकते ने वागतोस.
26 जे शु द्ध असतात त्यां च्याशी तू शु द्ध असतोस, परं तु जे कुटील त्यां च्याशी तू कुटीलते ने वागतोस.
27 कारण तू पीिडत लोकांस वाचिवले आहे स. परं तु गवार्ने उं चावले ल्या डोळ्यांना तू खाली करतोस.
28 कारण तू माझा िदवा लावशील, परमे श्वर माझा दे व माझ्या अं धाराचा प्रकाश किरतो.
29 कारण तु झ्या मदतीने मी फौजे िवरूद्ध जाऊ शकतो, माझ्या दे वाच्या योगे मी तटावरुन उडी
मारून† जाऊ शकतो.
30 दे वाचा मागर् पिरपूणर् आहे . परमे श्वराचे वचन शु द्ध आहे .
जे त्याच्यात आश्रय घे तात, त्यां च्यासाठी तो ढाल असा आहे .
31 कारण परमे श्वराखे रीज कोण दे व आहे ? आमच्या दे वािशवाय कोण खडक आहे ?
32 तोच दे व बलाने माझी कंबर बां धतो, जो माझे मागर् सु रिक्षत ठे वतो.
33 तो माझे पाय हिरणीसारखे चपळ करतो आिण मला डोंगरावर ठे वतो!
34 तो माझ्या हाताला यु द्ध करावयाला आिण माझे भु ज िपतळी धनु ष्य वाकवायला िशकवतो.
35 तू मला तु झ्या तारणाची ढाल िदली आहे स, तु झा उजवा हात मला आधार दे तो आिण तु झ्या
अनु गर् हाने मला थोर केले आहे .
36 तू माझ्या पायांखाली िवस्तीणर् असे स्थान केले आहे , म्हणजे माझे पाय कधीही घसरणार नाहीत.
37 मी माझ्या शत्रूंचा पाठलाग करीन आिण त्यांना पकडीन. ते नाश होईपयर्ंत मी मागे िफरणार
नाही.
38 मी माझ्या शत्रूंना असे मारीन की, ते पु न्हा उभे राहू शकणार नाहीत, ते सगळे माझ्या
पायाखाली असतील.
39 कारण यु द्धाकिरता तू सामथ्यार्ने माझी कंबर बां धली आहे , जे माझ्यािवरूद्ध उठले होते त्यांना तू
खाली पाडले आहे .
40 तू मला माझ्या शत्रूंनाही त्यांची पाठ िफरवायला लावली आहे , ज्यांनी माझा द्वे ष केला, त्यांचा
मी नाश केला.
41 ते मदतीसाठी ओरडले , पण कोणीही त्यांना वाचवले नाही, त्यांनी परमे श्वरास आरोळी केली,
पण त्याने उ र िदले नाही.
42 मी माझ्या शत्रूंचे वार्यावर उडणार्या धु ळीप्रमाणे चूणर् केले , रस्त्यावरील िचखलाप्रमाणे मी
त्यांना काढून टाकले .
43 मी त्यांना असे मारले की धु ळीसारखा त्यांचा भु गा केला, तू मला राष्ट् रां वर मस्तक असे केले
आहे . जे लोक मला मािहत नाहीत ते माझी से वा करतील.
44 ते लोक माझ्यािवषयी ऐकतील आिण लगे च माझ्या आज्ञांचे पालन करतील, ते परदे शी
माझ्यापु ढे शरण ये तील.
45 ते परदे शी त्यां च्या लपण्याच्या जागे तन
ू भीतीने थरथर कापत बाहे र ये तील.
46 परमे श्वर िजवं त आहे , माझा खडक धन्यवािदत असो. माझ्या तारणाचा दे व उं चावला जावो.
47 हाच तो दे व आहे जो माझ्यासाठी सूड घे तो, तो त्या राष्ट् रांना माझ्या स े खाली दे तो.
20
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माझ्या शत्रूंपासून मु क्त झालो आहे , खिचत, जे माझ्यािवरूद्ध उठले आहे त, त्यां च्यावर तू
मला उं च केले आहे . तू मला क् रूर मनु ष्यांपासून वाचवले .
49 यास्तव परमे श्वरा, राष्ट् रां मध्ये मी तु ला धन्यवाद दे ईन, मी तु झ्या नावाची स्तु ती गाईन.
50 दे व आपल्या राजाला मोठा िवजय दे तो, आिण तो आपल्या अिभिषक्तावर, दािवदावर व
त्याच्या सं तानावर सदासवर्काळ कृपा करतो.
48 मी

19
मु ख्य गायकासाठी. दािवदाचे स्तोत्र.
1 आकाश दे वाचा गौरव जाहीर करते ,
आिण अं तराळ त्याच्या हातचे कृत्य दाखिवते .
2 िदवस िदवसाशी बोलतो,
रात्र रात्रीला ज्ञान प्रकट करते .
3 सं भाषण नाही, बोलले ले शब्दही नाही,
त्यांचा आवाजही ऐकू ये त नाही.
4 तरी त्यांचे शब्द सवर् पृ थ्वीभर जातात.
आिण त्यांचे बोलणे जगाच्या शे वटापयर्ंत जाते .
त्याने सु यार्साठी आकाशामध्ये मं डप उभारला आहे .
5 सूयर् नवर्या मु लासारखा आपल्या मांडवातून बाहे र ये तो.
आिण सामथ्यर्वान पु रुषाप्रमाणे तो आपली धाव धावण्यात आनं द करतो.
6 सूयर् एक िक्षतीजापासून उदय होतो,
आिण दुसर्या िक्षितजापयर्ंत आकाशात पार जातो.
त्याच्या उष्णते पासून कोणाचीही सु टका होत नाही.
7 परमे श्वराचे िनयमशास्त्र पिरपूणर् आहे , ते जीवाला पु नर्जीिवत करणारे आहे .
परमे श्वराचे िनयम िवश्वसनीय आहे त, ज्यांना अनु भव नाही त्यांना शहाणपण दे णारे आहे .
8 परमे श्वराच्या सूचना खर्या आहे त. जे हृदयाला हषीर्त करतात.
परमे श्वराच्या कराराचे िनयम शु द्ध आहे त, ते डोळे प्रकाशवनारे आहे त.
9 परमे श्वराची भीती शु द्ध आहे , ती सवर्काळ िटकणारे आहे ,
परमे श्वराचे िनयम खरे आहे त, आिण सवर् न्यायी आहे त.
10 ते सोन्यापे क्षा ही मौल्यवान आहे त. अती उ म सोन्यापे क्षाही ते शु द्ध आहे त.
ते मधाच्या पोळ्यातून गळणार्या, मधापे क्षाही गोड आहे त.
11 होय, त्याकडू न तु झ्या से वकाला चे तावनी िमळते .
ते पाळण्याने उ म प्रितफळ िमळते .
12 आपल्या स्वत:च्या चु का कोण ओळखू शकतो? माझ्या गु प्त दोषांची मला क्षमा कर.
13 तु झ्या से वकाला जाणूनबु जून केले ल्या पापापासून राख;
ती माझ्यावर राज्य न गाजवोत.
ते व्हा मी पिरपूणर् होईल,
आिण माझ्या पु ष्कळ अपराधांपासून िनदोर्ष राहीन.
14 माझ्या तोंडचे शब्द आिण माझ्या हृदयाचे िवचार तु झ्यासमोर मान्य असोत.
परमे श्वरा, तू माझा खडक आहे स, मला तारणारा तूच आहे स.

20
मु ख्य गायकासाठी, दािवदाचे स्तोत्र.
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1 परमे श्वर

तु ला सं कटात साहाय्य करो,
याकोबाच्या दे वाचे नाव तु झे सं रक्षण करो.
2 दे व त्याच्या पिवत्र स्थानातून तु म्हास मदत पाठवो. तो तु म्हास िसयोनातून साहाय्य करो.
3 तो तु झ्या सवर् अपर्णांची आठवण ठे वो,
आिण तु झे होमापर्ण यज्ञ मान्य करो.
4 तो तु झ्या हृदयाच्या इच्छा मान्य करो,
आिण तु झ्या सवर् योजना पूणर् करो.
5 ते व्हा आम्ही तु झ्या तारणात हषर् करू.
आिण आमच्या दे वाच्या नावात झें डे उभारू.
परमे श्वर तु झ्या सवर् िवनं त्या पूणर् करो.
6 परमे श्वर आपल्या अिभिषक्ताला तारतो, हे मी जाणले आहे .
त्याच्या तारण करणार्या उजव्या हाताच्या सामथ्यार्ने,
तो त्याच्या पिवत्र स्वगार्तन
ू त्यास उ र दे ईल.
7 काही त्यां च्या रथां वर भरं वसा ठे वतात, तर काही घोड ां वर,
परं तु आम्ही आमच्या परमे श्वर दे वाला हाक मारू.
8 ते खाली आणले गे ले आिण पडले ,
परं तु आम्ही उठू आिण ताठ उभे राह!ू
9 हे परमे श्वरा तारण कर, आम्ही आरोळी करू त्या िदवशी राजा आम्हां ला उ र दे वो.

21
मु ख्य गायकासाठी, दािवदाचे स्तोत्र.
1 हे परमे श्वरा, तु झ्या सामथ्यार्त राजा हषर् करतो!
तू िदले ल्या तारणात तो िकती मोठ ा मानाने आनं द करतो!
2 त्याच्या हृदयाची इच्छा तू पूणर् केली आहे स.
आिण त्याच्या ओठांची िवनं ती तू अमान्य केली नाही.
3 कारण तो तु जकडे मोठे आशीवार्द आणतो.
तू त्याच्या डोक्यावर शु द्ध सोन्याचा मु कुट चढवतो.
4 त्याने तु झ्याकडे जीवनाची मागणी केली आिण तू त्यास न सं पणारे आयु ष्य िदले स.
5 तु झ्या िवजयामु ळे त्याचे गौरव थोर आहे .
तू त्यास ऐश्वयर् व वै भव बहाल केले स.
6 कारण तू त्यास सवर्काळचा आशीवार्द िदला आहे ;
तू तु झ्या समक्षते त त्यास हषार्ने आनंिदत करतोस.
7 कारण राजाचा परमे श्वरावर िवश्वास आहे ,
परात्पराच्या प्रेमदये ने तो कधीही ढळणार नाही.
8 तु झा हात तु झ्या सवर् शत्रूला पकडणार.
तु झा उजवा हात जे तु झा हे वा करतात त्यांना पकडे ल.
9 तु झ्या क् रोधसमयी तू त्यांना जळत्या भट् टीत जाळू न टाकशील.
परमे श्वर त्याच्या क् रोधसमयी त्यांचा नाश करणार,
आिण त्याचा अग्नी त्यांना खाऊन टाकणार.
10 तू त्यां च्या सं तानांचा या पृ थ्वीवरुन नाश करशील.
11 कारण, त्या लोकांनी तु झ्यािवरूद्ध वाईट योिजले ,
त्यांनी अशी योजना आखली जी त्यां च्याने यशस्वी झाली नाही.
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12 कारण

तू त्यांना त्यांची पाठ दाखवावयास लावशील.
तू आपले धनु ष्य त्यां च्यावर चालवण्यास सज्ज करशील.
13 परमे श्वरा तू आपल्या नावाने उं चावला जावो,
आम्ही गाऊ व तु झ्या सामथ्यार्ची स्तु ती करू.

22
प्रमु ख गायकासाठी अय्ये लेथ हाश्शहर (म्हणजे पहाटे ची हिरणी) या रागावर बसवले ले दािवदाचे
स्तोत्र.
1 माझ्या दे वा, माझ्या दे वा तू मला का सोडू न गे लास?
मला तारायला आिण माझ्या वे दनांचा शब्द ऐकायला तू दरू का आहे स?
2 माझ्या दे वा, मी तु ला िदवसा हाक मारली परं तु तू उ र िदले नाहीस,
आिण मी रात्रीही गप्प बसलो नाही.
3 तरी तू पिवत्र आहे स,
जो इस्राएलाच्या स्तवनामध्ये वसतोस.
4 आमच्या पूवर्जांनी तु झ्यावर िवश्वास ठे वला. होय दे वा,
त्यांनी तु झ्यावर िवश्वास ठे वला आिण तू त्यांना वाचवले स.
5 दे वा आमच्या पूवर्जांनी तु ला मदतीसाठी आरोळी केली आिण त्यांना तू सोडवले ,
त्यांनी तु झ्यावर िवश्वास टाकला आिण त्यांची िनराशा झाली नाही.
6 परं तू मी िकटक आहे , मी मनु ष्य नाही,
जो मनु ष्यांनी िनं िदले ला आिण लोकांनी ितरस्कार केले ला आहे .
7 सवर् माझ्याकडे बघणारे माझा उपहास करतात;
ते माझा अपमान करतात, ते त्यांचे डोके हलवतात.
8 ते म्हणतात “�� ����������� ������� �����,
तर परमे श्वर त्यास सोडवो.
त्याने त्यास वाचवावे , कारण तो त्याच्याठायी हषर् पावतो.”
9 परं तु मला उदरां तन
ू बाहे र काढणारा तु च आहे स,
मी माझ्या आईच्या स्तनां वर असता, तू मला तु झ्यावर िवश्वास ठे वायला िशकवले .
10 मी गभार्तन
ू च तु झ्यावर सोपवून िदले ला होतो.
माझ्या आईच्या उदरात असतानाच तू माझा दे व आहे स.
11 माझ्यापासून दर
ू नको राह,ू कारण सं कट जवळच आहे .
आिण मला मदत करायला कोणीही नाही.
12 खु प बै लांनी मला वे ढले आहे ,
बाशानाच्या बळकट बै लांनी मला वे ढले आहे .
13 जसा िसं ह आपले तोंड त्याच्या भक्षयास फाडण्यास उघडतो,
तसे त्यांनी आपले तोंड माझ्या िवरूद्ध उघडले आहे .
14 मी पाण्यासारखा ओतला जात आहे ,
आिण माझी सवर् हाडे िनखळली आहे त.
माझे हृदय मे णासारखे झाले आहे .
जे माझ्या आतल्या आत िवरघळले आहे .
15 फुटले ल्या खापराप्रमाणे माझी शक्ती सु कून गे ली आहे .
माझी जीभ टाळू ला िचकटली आहे .
तू मला “���������� �����” ����� ���.
16 “������” ��� ����� ����,

22:17

671

स्तोत्रसं िहता 23:3

मला दुष्टां च्या घोळक्यांनी घे रले आहे .
त्यांनी माझ्या हातापायाला छे दले आहे .
17 मी माझी सवर् हाडे मोजू शकतो.
ते माझ्याकडे टक लावून बघतात.
18 त्यांनी माझे कपडे त्यां च्यात वाटू न घे तली आहे त,
आिण माझ्या कपड ांसाठी ते िचठ् �� ������.
19 परमे श्वरा, मला सोडू न जाऊ नकोस तु च माझी शक्ती हो, लवकर ये आिण मला मदत कर.
20 परमे श्वरा माझे आयु ष्य तलवारीपासून वाचव,
माझे मौल्यवान आयु ष्य त्या कु यां च्या पं ज्यापासून वाचव.
21 िसं हाच्या जबड ापासून माझे रक्षण कर.
जं गली बै लाच्या िशं गापासून माझे रक्षण कर.
22 परमे श्वरा, मी माझ्या भावांना तु झे नाव सां गेन.
सभे त मी तु झे गु णगान गाईन.
23 जे लोक परमे श्वराचे भय धरतात, ते तु म्ही त्याची स्तु ती करा!
याकोबाच्या सवर् वं शजांनो, त्यास मान द्या!
इस्राएलाच्या वं शजांनो, परमे श्वराची भीती बाळगा आिण त्याचा आदर करा.
24 कारण परमे श्वराने सं कटात सापडले ल्यां च्या दु:खाला तु च्छ मानले नाही आिण िकळस केला
नाही.
आिण त्यांनी आपले मु ख त्यां च्यापासून लपवले नाही.
जे व्हा िपडीतांनी त्यास आरोळी केली, त्याने ऐकले .
25 परमे श्वरा, मोठ ा सभे त मी तु झी स्तु ती करीन.
तु झे भय धरणार्यांपुढे मी आपले नवस फेडीन.
26 गरीब लोक खातील आिण समाधानी राहतील.
जे लोक परमे श्वरास शोधत आहे त, ते त्याची स्तु ती करतील.
तु झे हृदय सवर्काळ िजवं त राहो.
27 सवर् पृ थ्वीवरील लोक त्याची आठवण करतील आिण परमे श्वराकडे परत ये तील.
सवर् राष्ट् रातील कुटूं ब तु ला नमन करतील.
28 कारण राज्य परमे श्वरचे आहे ,
तो जगावर अिधकार करणारा आहे .
29 पृ थ्वीवरील सवर् समृ द्ध लोक भोजन आिण स्तु ती करतील.
जे आपला जीव वाचवू शकत नाही, जे सवर् धु ळीस लागले आहे त,
ते त्यास नमन करतील.
30 ये णारी िपढी त्याची से वा करणार.
ते त्यां च्या पु ढच्या िपढीला प्रभूबद्दल सां गतील.
31 ते ये तील आिण जे जन्मतील त्यांना ते त्याचे न्यायीपण प्रगट करतील, ते म्हणतील त्याने च हे
केले आहे .

23
दािवदाचे स्तोत्र.
1 परमे श्वर माझा में ढपाळ आहे *, मला कशाचीही उणीव भासणार नाही.
2 तो मला िहरव्या कुरणात बसवतो, तो मला सं थ पाण्याजवळ ने तो.
3 तो माझा जीव ताजा-तवाना करतो,
*
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तो आपल्या नावाकिरता मला योग्य मागार्त चालवतो.
4 मी जरी अं धकाराने भरले ल्या दरीत चालत असलो तरी,
मला कसल्याही सं कटाचे भय वाटणार नाही,
कारण तू माझ्याबरोबर आहे स, तु झी आकडी आिण काठी माझे सां त्वन करतात.
5 तू माझ्या शत्रूंच्या समक्षते त मज पु ढे मे ज तयार करतोस,
तू माझ्या डोक्याला ते लाने अिभिषक्त केले आहे .
माझा प्याला भरुन वाहत आहे .
6 खिचत माझ्या आयु ष्याचे सवर् िदवस िहत आिण प्रेमदया माझ्या मागे चालतील,
आिण परमे श्वराच्या घरात मी अनं तकाळ राहीन.

24
दािवदाचे स्तोत्र.
1 भूमी आिण ितच्यावरील पिरपूणर्ता परमे श्वराची आहे .
जग आिण त्यातील सवर् राहणारे परमे श्वराचे आहे त.
2 कारण त्याने समु दर
् ावर ितचा पाया घातला,
आिण जलां वर त्याने ती स्थापली.
3 परमे श्वराच्या *डोंगरावर कोण चढे ल?
परमे श्वराच्या पिवत्र मं िदरात कोण उभा राह†ू शकतो?
4 ज्याचे हात िनमर्ळ आहे त, ज्यांचे हृदय शु द्ध आहे ,
ज्याने आपला जीव खोटे पणाकडे उं चावला नाही,
आिण ज्याने दुष्टपणाने शपथ वािहली नाही.
5 तो परमे श्वराकडू न आशीवार्द प्राप्त करे ल,
आिण त्यालाच त्याच्या तारणार्या दे वापासून न्यायीपण िमळे ल.
6 िहच िपढी त्यास शोधणारी आहे ,
जी याकोबाच्या दे वाचे मु ख शोधते .
7 अहो! वे शींनो, आपले मस्तक उं च करा.
पु वर्कालीन द्वारांनो, उं च व्हा,
म्हणजे गौरवशाली राजा आत ये ईल.
8 गौरवशाली राजा कोण आहे ?
तोच परमे श्वर, सामथ्यर्शाली आिण थोर आहे .
9 वे शींनो, तु मची मस्तके उं च करा.
सवर्काळच्या दरवाजांनो, तु म्ही उं च व्हा,
म्हणजे गौरवशाली राजा आत ये ईल.
10 तो गौरवशाली राजा कोण आहे ?
से नाधीश परमे श्वरच तो राजा आहे ,
तोच तो गौरवशाली राजा आहे .

25

,

दािवदाचे स्तोत्र.
1 हे परमे श्वरा, मी आपला जीव तु झ्याकडे उं चावतो.
2 माझ्या दे वा, तु झ्यात माझा िवश्वास आहे .
*
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मला िनराश होऊ दे ऊ नको,
माझे शत्रू माझ्यावर हषर् न करोत.
3 तु झ्या िवश्वासणार्याची कधी िनराशा होत नाही.
परं तु जे कारण नसताना िवश्वासघात करतात, ते लाजवले जातील.
4 हे परमे श्वरा तु झे मागर् मला कळव,
मला तु झे मागर् िशकव.
5 तू आपल्या सत्यात मला मागर् दाखव आिण मला िशकव.
कारण तू माझा तारणारा दे व आहे स
मी रोज तु झी वाट पाहतो.
6 हे परमे श्वरा, तु झ्या दयाळू कृत्यांची आिण प्रेमदये ची आठवण कर.
7 हे परमे श्वरा, माझे तरुणपणाचे पाप आिण माझा बं डखोरपणा आठवू नको.
तू आपल्या प्रेमदये ला अनु सरून आपल्या चां गुलपणामु ळे माझी आठवण कर.
8 परमे श्वर चां गला आिण प्रामािणक आहे .
यास्तव तो पाप्यांस मागर् िशकवतो.
9 तो नम्र जणांस न्यायाने मागर्दशर्न करतो.
आिण दीनांना आपला मागर् िशकवीतो.
10 जे त्याचे करार आिण वचने पाळतात त्यां च्यासाठी परमे श्वराचे मागर् प्रेमदया व िवश्वासयोग्य
आहे त.
11 परमे श्वरा, तु झ्या नामास्तव,
माझ्या अपराधांची क्षमा कर, कारण ते खूप आहे त.
12 परमे श्वराचे भय धरतो असा मनु ष्य कोण आहे ?
प्रभू त्यास सूचना दे ईल, की त्याने कोणते मागर् िनवडावे .
13 त्याचे जीवन चां गुलपणात जाईल,
आिण त्याची सं तान भूमीचे वतन पावतील.
14 परमे श्वराचे सत्य त्याचे अनु करण करणार्यांबरोबर असते .
आिण तो त्याचे करार कळवतो.
15 मी ने हमी परमे श्वराकडे आपली दृष्टी लावतो.
कारण तो माझे पाय जाळ्यातून मु क्त करतो.
16 परमे श्वरा माझ्याकडे िफर आिण माझ्यावर दया कर.
कारण मी एकटा आिण पीडले ला आहे .
17 माझ्या हृदयाचा त्रास वाढला आहे ,
सं कटातून मला तू काढ.
18 परमे श्वरा, माझे दु:ख आिण कष्ट बघ,
माझ्या सवर् पापांची क्षमा कर.
19 माझ्या सवर् शत्रूंकडे पाहा, कारण ते पु ष्कळ आहे त.
ते माझा कठोरपणे ितरस्कार करतात.
20 दे वा, माझे रक्षण कर आिण मला वाचव.
माझा तु झ्यावर िवश्वास आहे , ते व्हा माझी िनराशा करू नकोस.
21 तु झा प्रामािणकपणा आिण सरळपणा माझे रक्षण करोत.
कारण माझा तु झ्यावर िवश्वास आहे .
22 दे वा, इस्राएलाच्या लोकांस त्यां च्या सवर् त्रासांपासून सोडव.
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26
दािवदाचे स्तोत्र.
1 हे परमे श्वरा, माझा न्याय कर. कारण मी प्रामािणकपणाने चाललो आहे .
मी परमे श्वरावर न डगमगता िवश्वास ठे वला आहे .
2 हे परमे श्वरा, मला पारख आिण माझे पिरक्षण कर.
माझ्ये हृदय आिण आतील मन िनरखून पाहा.
3 कारण तु झी प्रेमदया सदै व माझ्या डोळ्यांपुढे आहे ,
आिण मी तु झ्या सत्यात चाललो आहे .
4 कपटी लोकांबरोबर मी सहयोगी झालो नाही,
िकंवा मी अप्रामािणक लोकांत िमसळलो नाही.
5 मी त्या दुष्टां च्या सभे चा ितरस्कार करतो.
आिण मी दुष्टांसोबत राहत नाही.
6 मी आपले हात िनदोर्षते ने धु ईन,
आिण परमे श्वरा मी तु झ्या वे दीकडे वळीन.
7 अशासाठी की, मी तु झी स्तु ती मोठ ाने करावी
आिण तू केले ल्या आश्चयार्ची कृत्ये सां गावी.
8 परमे श्वरा, तु झे राहण्याचे घर आिण
तु झे गौरव िजथे असते , ते घर मला आवडते .
9 पाप्यांसोबत िकंवा रक्तपात करणार्यांसोबत माझा प्राण काढून घे ऊ नकोस.
10 त्यां च्या हातात कट आहे ,
आिण त्यांचा उजवा हात लाच घे ण्याने भरला आहे .
11 पण मी तर प्रामािणकपणाने वागे न,
माझ्यावर दया कर आिण मला तार.
12 माझा पाय सपाट िठकाणी उभा आहे ,
सभे मध्ये मी परमे श्वराची स्तु ती करीन.

27
दािवदाचे स्तोत्र.
1 परमे श्वर माझा प्रकाश आिण माझा तारणारा आहे .
मी कोणाचे भय बाळगू?
परमे श्वरच माझ्या जीवाचा आश्रय आहे ,
मी कोणाची भीती बाळगू?
2 जे व्हा दुष्ट माझे मांस खायला जवळ आले ,
ते व्हा माझे शत्रू आिण माझे िवरोधक अडखळू न खाली पडले .
3 जरी सै न्याने माझ्यािवरोधात तळ िदला,
माझे हृदय भयभीत होणार नाही.
जरी माझ्यािवरूद्ध यु ध्द उठले ,
तरी सु द्धा मी िनधार्स्त राहीन.
4 मी परमे श्वरास एक गोष्ट मािगतली, तीच मी शोधीन,
परमे श्वराची सुं दरता पाहण्यास व त्याच्या मं िदरात
ध्यान करण्यास मी माझ्या आयु ष्याचे सवर् िदवस घालवे न,
परमे श्वराच्या घरात मी वस्ती करीन.
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माझ्या सं कट समयी तो माझे लपण्याचे िठकाण आहे ;
तो मला त्याच्या तं बत
ू लपवे ल,
तो मला खडकावर उं च करील.
6 ते व्हा माझ्या सभोवती असणार्या शत्रू समोर माझे मस्तक उं चावले जाईल,
आिण त्याच्या मं डपात मी सदै व आनं दाचा यज्ञ अपर्ण करणार,
मी गाईन, होय! परमे श्वरास मी स्तु ती गाईन.
7 परमे श्वरा, मी तु ला आरोळी करे न ते व्हा माझा आवाज ऐक!
माझ्यावर दया कर आिण मला उ र दे .
8 माझे हृदय तु झ्या िवषयी म्हणाले ,
त्याचे मु ख शोध, हे परमे श्वरा, मी तु झे मु ख शोधीन.
9 तू आपले मु ख माझ्यापासून लपवू नकोस;
तु झ्या से वकाला रागात फटकारू नकोस!
तू माझा सहाय्यकतार् होत आला आहे स;
माझ्या तारण करणार्या दे वा, मला सोडू िकंवा त्यागू नकोस.
10 जरी माझ्या आईवडीलांनी मला सोडू न िदले तरी,
परमे श्वर मला उचलून घे ईल.
11 परमे श्वरा, तू मला तु झे मागर् िशकव.
माझ्या वै र्यामु ळे,
मला सपाट मागार्वर चालव.
12 माझा जीव शत्रूस दे ऊ नको,
कारण खोटे साक्षी माझ्यािवरूद्ध उठले आहे त,
आिण ते िहं सक श्वास टाकतात.
13 जीवं ताच्या भूमीत, जर परमे श्वराचा चां गुलपणा पाहायला मी िवश्वास केला नसता,
तर मी कधीच माझी आशा सोडू न िदली असती.
14 परमे श्वराची वाट पाहा;
मजबूत हो आिण तु झे हृदय धै यर्वान असो.
परमे श्वराची वाट पाहा.
5 कारण

28
दािवदाचे स्तोत्र.
1 हे परमे श्वरा, माझ्या खडका, मी तु लाच आरोळी करतो. मला दुलिर् क्षत करू नको.
जर तू मला उ र िदले नाहीस तर जे थडग्यात जातात त्यांसारखा मी होईन.
2 जे व्हा मी तु ला मदतीसाठी हाक मारतो,
जे व्हा मी आपले हात तु झ्या पिवत्र िठकाणाकडे उं चावतो, ते व्हा माझी िवनवणी ऐक.
3 जे अन्याय करतात त्या दुष्टांबरोबर मला फरफटू नकोस.
जे त्यां च्या शे जार्यांसोबत शांतीने बोलतात, परं तु त्यां च्या हृदयात मात्र वाईट असते .
4 त्यां च्या कृतीप्रमाणे आिण त्यां च्या दुष्टकृत्यां च्या प्रमाणे त्यांची परत फेड कर.
5 कारण त्यांना परमे श्वराचे मागर् िकंवा त्याच्या हातची कृत्ये समजत नाहीत.
तो त्यांना मोडे ल आिण पु न्हा बां धणार नाही.
6 परमे श्वराची स्तु ती असो,
कारण त्याने माझ्या िवनवणीचा आवाज ऐकला.
7 परमे श्वर माझे सामथ्यर् आिण माझी ढाल आहे .
माझे हृदय त्याच्यावर िवश्वास ठे वते आिण मला मदत करण्यात आली आहे .

28:8

676

स्तोत्रसं िहता 30:5

यास्तव माझे हृदय मोठा हषर् करते .
आिण मी त्याची स्तु ती गीत गाऊन करीन.
8 परमे श्वर त्याच्या लोकांसाठी बल असा आहे ,
आिण तो त्याच्या अिभिषक्ताला तारणाचा आश्रय आहे .
9 तु झ्या लोकांस वाचव आिण तु झ्या वतनाला आशीवार्द दे .
त्यांचा में ढपाळ हो आिण त्यांना सवर्काळ वाट दाखव व त्यांना सदै व क्षमा कर, त्यांना उचलून घे .

29
दािवदाचे स्तोत्र.
1 स्वगर्दत
ू हो, परमे श्वरास गौरव
आिण सामथ्यर् आहे असे कबूल करा.
2 परमे श्वरास त्याच्या वै भवी नावाचे श्रेय द्या;
पािव याने यु क्त होऊन परमे श्वराची आराधना करा.
3 परमे श्वराचा आवाज जलां वरून ऐकण्यात आला,
गौरवशाली दे व गजर्त आहे ,
परमे श्वर पु ष्कळ जलां वर गजर्त आहे .
4 परमे श्वराचा आवाज सामथर्शाली आहे ,
परमे श्वराचा आवाज चमत्कारीक आहे .
5 परमे श्वराची वाणी दे वदार वृ क्षाला तोडते ,
परमे श्वर लबानोनाच्या दे वदार वृ क्षाचे तु कडे करतो.
6 तो लबानोनला वासराप्रमाणे आिण
िसयोर्नला तरुण बै लाप्रमाणे बागडायला लावतो.
7 परमे श्वराची वाणी अग्नी ज्वालासह हल्ला करते .
8 परमे श्वराची वाणी वाळवं टाला कंिपत करते
कादे शचे वाळवं ट परमे श्वराच्या वाणीने हादरते .
9 परमे श्वराची वाणी हरणाला प्रसवयास लावते
आिण अरण्य पणर्हीन करते .
पण त्याच्या मं िदरात सवर् “�����!” �����
10 महापु रावर परमे श्वर राजा बसला आहे ,
आिण परमे श्वरच सवर्काळचा राजा म्हणून बसला आहे .
11 परमे श्वर त्याच्या लोकांना सामथ्यर् दे तो,
परमे श्वर त्याच्या लोकांना शांतीने आशीवार्िदत करतो.

30
स्तोत्र; मं िदराच्या प्रितस्थापने च्या वे ळचे गाणे . दािवदाचे स्तोत्र.
1 हे परमे श्वरा, मी तु ला उं च करीन, कारण तू मला उठू न उभे केले आहे स आिण माझ्या शत्रूंना
माझ्यावर हषर् करू िदला नाहीस.
2 हे परमे श्वरा, मी तु ला मदतीस हाक मारली आिण तू मला बरे केले .
3 हे परमे श्वरा तू माझ्या जीवाला मृ तलोकां तन
ू वर काढून आणले स. मी खाचे त उतरू नये , म्हणून
तू मला िजवं त राखले आहे .
4 जे तु म्ही िवश्वासयोग्य आहा, ते तु म्ही परमे श्वरास स्तु ती गा. त्याची पिवत्रता स्मरून त्याच्या
नावाला धन्यवाद द्या.
5 कारण त्याचा राग काही क्षणाचा आहे , परं तु त्याचा अनु गर
् ह आयु ष्यभर आहे .
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रडने कदाचीत रात्रभर असे ल, परं तु सकाळी हषर् होईलच.
6 मी आत्मिवश्वासात म्हणालो, मी कधीही ढळणार नाही.
7 होय, परमे श्वरा तु झ्या अनु गर
् हाने मला बळकट पवर्तासारखे स्थापले आहे . परं तु जे व्हा तू आपले
मु ख लपवतोस ते व्हा मी भयभीत होतो.
8 परमे श्वरा, मी तु झ्याकडे आरोळी केली आिण माझ्या प्रभू कडू न अनु गर
् ह मािगतला.
9 मी मरण पावल्यावर खाली थडग्यात गे लो तर काय लाभ?
माती तु झी स्तु ती करणार काय? ती तु झी िवश्वासयोग्यता सां गेल काय?
10 हे परमे श्वरा, ऐक आिण माझ्यावर दया कर. हे परमे श्वरा, मला मदत करणारा हो.
11 तू माझे शोक करणे , नाचण्यात पालटवला आहे . तू माझे गोणताट काढून मला हषार्चे वस्र
ने सवले आहे त.
12 म्हणून माझे हृदय तु झी स्तु ती गाईल आिण शां त राहणार नाही. हे परमे श्वरा, माझ्या दे वा मी
तु झी सवर्काळ स्तु ती करीन.

31
मु ख्य गायकासाठी; दािवदाचे स्तोत्र.
1 हे परमे श्वरा, तु झ्यामध्ये मी आश्रय धिरला आहे ,
कधीच माझी िनराशा होऊ दे ऊ नकोस.
तु झ्या न्यायात मला वाचव.
2 माझे ऐक, त्वरीत मला वाचव,
माझ्या आश्रयाचा खडक हो.
माझा तारणारा बळकट दुगर् असा हो.
3 कारण तू माझा खडक आिण माझा दुगर् आहे स,
तर तु झ्या नामास्तव मला मागर्दशर्न कर आिण मला चालव.
4 त्यांनी गु प्तपणे रचले ल्या सापळ्यातून तू मला उपटू न बाहे र काढ.
कारण तू माझा आश्रय आहे .
5 मी आपला आत्मा तु झ्या हाती सोपवून दे तो,
हे परमे श्वरा, सत्याच्या दे वा, तू मला खं डून घे तले आहे .
6 जे िनरुपयोगी मूतीर्ची
ं से वा करतात, त्यांचा मी ितरस्कार करतो.
परं तु मी परमे श्वरावर िवश्वास ठे वतो.
7 तु झ्या प्रेमदये मध्ये मी आनं द आिण हषर् करीन,
कारण तू माझे दु:ख पािहले आहे स.
8 तू मला माझ्या शत्रूंच्या हाती सोपवून िदले नाहीस.
तू माझा पाय खु ल्या िवस्तीणर् जागे त िस्थर केला आहे .
9 परमे श्वरा, माझ्यावर दया कर, कारण मी दु:खात आहे .
माझे डोळे , माझा जीव, माझ्या दे हासह क्षीण झाला आहे .
10 कारण माझे आयु ष्य दु:खात
आिण कण्हण्यात माझी वष गे ली आहे त.
माझ्या पापांमुळे माझी शक्ती क्षीण झाली आहे त,
आिण माझी हाडे िझजली आहे त.
11 माझ्या शत्रूंमु ळे लोक माझा ितरस्कार करतात
माझ्या शे जार्यास माझी पिरिस्थती भयावह आहे ,
आिण जे मला ओखळतात त्यांना मी भय असा झालो आहे .
12 मृ त पावले ल्या मनु ष्यासारखा मी झालो आहे , ज्याची कोणी आठवण करत नाही.
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मी फुटले ल्या भांड ासारखा झालो आहे .
13 कारण पु ष्कळांनी केलीली िनं दा मी ऐकली आहे ,
प्रत्ये क बाजूनी भयावह बातमी आहे ,
ते माझ्यािवरुध्द कट करत आहे त.
14 परं तु परमे श्वरा माझा तु झ्यावर िवश्वास आहे .
तूच माझा दे व आहे स, असे मी म्हणतो.
15 माझे वे ळ तु झ्या हातात आहे .
मला माझ्या शत्रूंच्या आिण जे माझा पाठलाग करतात त्यां च्या हातातून सोडव.
16 तु झ्या से वकावर तु झ्या मु खाचा प्रकाश चमकू दे .
तु झ्या प्रेमदये त मला तार.
17 परमे श्वरा, मला िनराश होऊ दे ऊ नकोस, कारण मी तु ला हाक मारतो,
दुष्ट िनराश केला जावो, मृ तलोकांत तो िनःशब्द होवो.
18 खोटे बोलणारे ओठ शां त केले जावोत,
जसे ते िनतीमानां च्यािवरूद्ध असत्य आिण ितरस्काराने उद्धटपणे बोलतात.
19 जे तु झा आदर बाळगतात त्यां च्यासाठी तू आपला थोर चां गल
ू पणा जपून ठे वला आहे ,
जे तु झ्यामध्ये आश्रय घे तात त्यां च्याकिरता तू सवर् मानवजाती समोर घडवून आणतोस.
20 त्यांना आपल्या उपिस्थतीच्या आश्रयात तू मनु ष्याच्या कटापासून लपवशील.
िहं सक जीभे पासून तू त्यांना मं डपात लपवशील.
21 परमे श्वर धन्यवािदत असो!
कारण त्याने बळकट नगरात आपली आश्चयर्कारक प्रेमदया दाखवली आहे .
22 मी घाईत म्हणालो,
ू टाकलो आहे ,
मी तु झ्या नजरे समोरून छे दन
तरी तू माझी मदतीची िवनं ती ऐकली,
जे व्हा मी तु झ्याकडे आरोळी केली.
23 अहो सवर् परमे श्वराच्या मागे चालणार्यांनो, त्याच्यावर प्रीती करा.
कारण परमे श्वर िवश्वासू लोकांचे रक्षण करतो.
परं तु तो गिवर्ष्ठ ांची परत फेड करतो.
24 जे तु म्ही परमे श्वरावर िवश्वास करता,
बलवान व धै यर्वान व्हा.

32
दािवदाचे स्तोत्र; मासकील (िशक्षण)
1 ज्याच्या अपराधांना क्षमा केली गे ली आहे , ज्याचे अपराध झाकले गे ले आहे त
ते आशीवार्िदत आहे स.
2 परमे श्वर ज्याच्या ठायी काही अपराध गणत नाही, आिण ज्याच्या आत्म्यात कपट नाही तो सु खी
आहे .
3 मी गप्प रािहलो, ते व्हा पूणर् िदवस माझ्या,
ओरडण्याने माझी हाडे जजर्र झाली.
4 कारण रात्रंिदवस तु झा हात माझ्यावर भारी होता.
उन्हाळ्यात उष्णते मुळे माझी शक्ती सु कून गे ली आहे .
5 ते व्हा मी परमे श्वरासमोर माझे अपराध कबूल केले ,
आिण मी माझा अपराध लपवला नाही,
मी म्हणालो, परमे श्वरासमोर मी आपले पाप कबूल करीन,
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आिण तू मला माझ्या सवर् अपराधांबद्दल क्षमा केलीस.
6 याच कारणास्तव प्रत्ये क दे वभक्त तू पावशील ते व्हा तु झी प्राथर्ना करो.
सं कटे जे व्हा महापु रासारखी ये तात ते व्हा ती तु झ्या भक्तांपयर्ंत नक्कीच जाणार नाहीत.
7 तू माझे लपण्याचे िठकाण आहे स. तू मला सं कटांपासून वाचवशील,
िवजयाच्या गीताने तू मला वे ढशील. (से ला)
8 परमे श्वर म्हणतो, “�� ���� ��� ���� ��� ���� �������, तू चालावे तो मी तु ला
िशकवीन.
तु झ्यावर माझी नजर ठे वून मी तु ला बोध करीन.
9 म्हणून घोड ासारखा व गाढवासारखा मूखर् होऊ नकोस, ज्यांना काही समजत नाही.
त्यांना आवरण्यासाठी लगाम व बागदोर असलाच पािहजे . नाहीतर ते तु मच्या जवळ ये णार
नाहीत.”
10 वाईट लोकांस खूप दु:ख भोगावे लागे ल,
परं तु जे परमे श्वरावर िवश्वास ठे वतात त्यां च्या भोवती दे वाच्या खर्या प्रेमाचे कडे आहे .
11 अहो न्यायी जनहो, परमे श्वराच्या ठायी आनं द व हषर् करा.
अहो सरळ जनहो हषार्ने तु म्ही जल्लोष करा.

33
1 न्यायी

जनहो! परमे श्वरामध्ये आनं द करा,
न्यायी लोकांनो त्याची स्तु ती करा.
2 वीणा वाजवून परमे श्वरास धन्यवाद द्या;
दहा तारां च्या वाद्यावर त्याचे गु णगान गा.
3 त्याच्यासाठी नवे गीत गा;
मोठा आवाज करून कौशल्याने वाद्ये वाजवा.
4 कारण परमे श्वरचे वचन सरळ आहे ,
आिण तो जे करतो ते प्रामािणकपणाने करतो.
5 दे वाला चां गलु पणा आिण न्यायीपण िप्रय आहे ,
परमे श्वराच्या प्रेमदये ने पृ थ्वी भरले ली आहे .
6 परमे श्वराच्या शब्दाकडू न आकाशे िनमार्ण झाली
आिण त्याच्या मु खातील श्वासाने सवर् तारे िनमार्ण झाले आहे त.
7 तो समु दर
् ातील पाणी ढीगासारखे एकत्र करतो,
तो समु दर् कोठारामध्ये ठे वतो.
8 सवर् पृ थ्वी परमे श्वराचे भय बाळगो,
जगात राहणारा प्रत्ये क त्याच्या भीतीत उभा राहो.
9 कारण तो बोलला आिण ते झाले ,
त्याने आज्ञा केली आिण ते आपल्या िठकाणी िस्थर झाले .
10 राष्ट् रांचा उपदे श परमे श्वर मोडतो,
तो लोकां च्या योजनां वर अिधकार करतो.
11 परं तु परमे श्वराच्या योजना सवर्काळ राहतात,
त्याच्या हृदयातील योजना िपढ ानिपढ ा िस्थर राहतात.
12 परमे श्वर ज्या राष्ट् राचा दे व आहे ते राष्ट् र आशीवार्िदत आहे .
ज्यांना त्याने आपल्या वतनाचे होण्यास िनवडले आहे ते सु खी आहे त.
13 परमे श्वर स्वगार्तन
ू खाली पाहतो,
तो सवर् लोकांस पाहातो.
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14 तो

आपल्या राहण्याच्या िठकाणाहन
ू
पृ थ्वीवर राहणार्या सवर् लोकांकडे पाहतो.
15 ज्याने सवार्च
ं ी हृदये घडवली तो
त्या सवार्च
ं ी कृत्ये पारखतो, तोच तो आहे .
16 पु ष्कळ सै न्य असल्याने राजा तारला जात नाही.
वीर योद्धा त्याच्या सामथ्यार्ने वाचतो असे नाही.
17 घोडा िवजयासाठी व्यथर् आहे .
त्याच्या पु ष्कळ बळाने तो कोणाला वाचवू शकत नाही.
18 पाहा! परमे श्वराची दृष्टी त्याचे भय बाळगणार्यां वर आहे .
जे त्याच्या प्रेमदये ची आशा धरतात,
19 त्यांना मरणापासून,
आिण दुष्काळापासून वाचवायला त्याची दृष्टी त्यां च्यावर आहे .
20 आम्ही परमे श्वराची वाट पाह,ू
तो आमचे साहाय्य आिण आमची ढाल आहे .
21 त्याच्यामध्ये आमचे हृदय हषर् पावते ,
कारण आम्ही त्याच्या पिवत्रते त िवश्वास ठे वतो.
22 परमे श्वरा, आम्ही तु झी आशा धरली आहे
त्याप्रमाणे तु झी प्रेमदया आम्हाबरोबर असू दे .

34
दािवदाचे स्तोत्र; त्याने अबीमले खापु ढे आपली चयार् बदलल्यावर त्यास त्याने हाकलून लावले ,
आिण तो ते थन
ू िनघून गे ला ते व्हाचे त्याचे गीत.
1 मी सवर् समयी परमे श्वरास स्तु ती दे ईन.
माझ्या मु खात ने हमी त्याची स्तु ती असे ल.
2 मी परमे श्वराची स्तु ती करणार,
िवनम्र ऐकतील आिण आनं द करतील.
3 तु म्ही माझ्याबरोबर परमे श्वरास स्तु ती द्या.
आपण एकत्र त्याच्या नावाला उं चावू या.
4 मी परमे श्वराकडे मदतीसाठी गे लो आिण त्याने मला उ र िदले .
आिण त्याने मला माझ्या सवर् भयां वर िवजय िदला.
5 जे त्याच्याकडे पाहतील ते चकाकतील,
आिण त्यांची मु खे कधीच लज्जीत होणार नाहीत.
6 या पीडले ल्या मनु ष्याने आरोळी केली, आिण परमे श्वराने त्याचे ऐकले
आिण त्यास त्याच्या सवर् सं कटातून सोडवले .
7 परमे श्वराचे भय धरणार्याभोवती तो छावणी करतो.
आिण त्यास वाचवतो.
8 परमे श्वर िकती चां गला आहे , ह्याचा अनु भव घे ऊन पाहा.
धन्य तो पु रुष जो त्याच्याठायी आश्रय घे तो.
9 जे तु म्ही त्याचे िनवडले ले आहा, ते तु म्ही परमे श्वराचे भय धरा.
त्याचे भय धरणार्यांस कशाचीच कमतरता भासत नाही.
10 तरुण िसं हाना दे खील उणे पडते आिण ते भु केले होतात,
परं तु जे परमे श्वरास शोधतात त्यांना कोणत्याही चां गल्या गोष्टींची उणीव पडणार नाही.
11 मु लांनो माझे ऐका
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आिण मी तु म्हास परमे श्वराचे भय कसे धरावे हे िशकवीन.
12 सु ख पाहण्यासाठी आयु ष्याची इच्छा धरतो आिण िदवसाची आवड धरतो तो मनु ष्य कोण आहे ?
13 तर वाईट बोलण्यापासून आवर,
आिण तु झे ओठ खोटे बोलण्यापासून आवर.
14 वाईट कृत्ये करणे सोडू न दे आिण चां गली कृत्ये कर.
शांतीचा शोध कर आिण ितच्यामागे लाग.
15 परमे श्वराची दृष्टी िनतीमानां वर आहे ,
त्याचे कान त्याच्या आरोळीकडे असतात.
16 परं तु परमे श्वर वाईट कृत्ये करणार्यािवरुध्द आहे .
तो त्यांची आठवण पृ थ्वीतून नाश करतो.
17 िनतीमान आरोळी करतो आिण परमे श्वर ते ऐकतो,
आिण तो तु म्हास तु मच्या सवर् सं कटातून वाचवे ल.
18 जे हृदयाने तु टले ले आहे त, त्यां च्याजवळ परमे श्वर आहे .
आिण तो िखन्न झाले ल्या आत्म्यास तारतो.
19 िनतीमानाचे कष्ट पु ष्कळ आहे त,
परं तू परमे श्वर त्या सवार्ंवर त्यांना िवजय िमळवून दे ईल.
20 परमे श्वर त्याच्या सवर् हाडाचे रक्षण करे ल.
त्यांतले एकही हाड तो मोडू दे णार नाही.
21 परं तु दुष्टाई दुष्टाला मारुन टाकील,
जो िनतीमानाचा द्वे ष करतो तो दोषी ठरवला जाईल.
22 परमे श्वर त्याच्या से वकाच्या आत्म्यांना तारे ल.
त्याच्यात आश्रय घे णारा कोणीही दोषी ठरवला जाणार नाही.

35
दािवदाचे स्तोत्र.
1 हे परमे श्वरा जे माझ्याशी िवरोध करतात त्यां च्याशी तू िवरोध कर.
जे माझ्यािवरूद्ध लढतात त्यां च्यािवरुद्ध तू लढ.
2 तु झी मोठी आिण छोटी ढाल घे ,
उठू न मला मदत कर.
3 जे माझ्या पाठीस लागतात त्यां च्यािवरुद्ध आपला भाला आिण कुर्हाड वापर.
माझ्या जीवास असे म्हण, मी तु झा तारणारा आहे .
4 जे माझ्या जीवाच्या शोधात आहे त, ते लाजवले जावो आिण अप्रितष्ठीत होवोत.
जे माझे वाईट योिजतात ते मागे िफरले जावोत व गोंधळले जावोत.
5 ते वार्याने उडू न जाणार्या भूशासारखे होवोत
ू त्यांना पळवून लावो.
आिण परमे श्वराचा दत
6 त्यांचा मागर् अं धारमय आिण िनसरडा होऊ दे .
ू त्यांचा पाठलाग करो.
परमे श्वराचा दत
7 िवनाकारण त्यांनी माझ्यासाठी आपले जाळे पसरवले आहे .
िवनाकारण त्यांनी माझ्यासाठी खाच खणली आहे .
8 त्यां च्यावर नाश अकस्मात ये ऊन गाठो,
त्यांना त्यां च्याच जाळ्यात अडकू दे .
त्यां च्याच नाशात ते पडोत.
9 परं तु मी परमे श्वराच्या ठायी आनं दी असे न,
आिण त्याच्या तारणात मी हषर् करीन.
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सवर् शक्तीने मी म्हणे न, हे परमे श्वरा, तु झ्यासारखा कोण आहे ?
जो तू सामथ्यर्वान लोकांपासून गरीबांना वाचवतोस.
आिण गरीबांना आिण गरजवं ताना त्याच्या लु टणार्यांपासून सोडवतो.
11 अिनतीमान साक्षी उठल्या आहे त;
ते माझ्यावर खोटा आरोप लावतात.
12 माझ्या चां गल्या बद्दल ते मला वाईट परत फेड करतात.
मी दु:खी आहे .
13 परं तू जे व्हा ते आजारी पडले मी तर गोणताट परीधान केले ,
मी त्यां च्या करता उपवास केला,
मी प्राथर्ना केली पण त्यांचे उ म िमळाले नाही.
14 मी त्याच्याकिरता शोक केला जणू काय तो माझा भाऊ आहे .
मी खाली लवून िवलाप केला जशी ती माझी आई आहे .
15 परं तु मी अडखळलो असता, त्यांनी एकत्र ये ऊन हषर् केला.
मला मािहत नसता ते माझ्यािवरूद्ध एकत्र जमले .
16 आदर न बाळगता त्यांनी माझी थट् ट केली.
त्यांनी आपले दातओठ माझ्यावर खाल्ले .
17 परमे श्वरा, तू िकती वे ळ नु सता बघत राहाणार आहे स?
माझा जीव नाश करणार्या हल्यांपासून आिण माझे जीवन िसं हापासून वाचव.
18 मोठ ा सभे त मी तु झी स्तु ती करे न.
लोकांमध्ये मी तु झी स्तु ती करे न.
19 माझ्या शत्रूंस अन्यायाने माझ्यावर हषर् करू दे ऊ नको.
20 कारण ते शां तीने बोलत नाही,
परं तु ते दे शातील शांततापूणर् असणार्यां िवरूद्ध कपटाच्या गोष्टी बोलतात.
21 ते आपले मु ख माझ्यािवरोधात उघडतात,
ते म्हणतात, अहाहा, अहाहा, आमच्या डोळ्यांने हे पािहले आहे .
22 हे परमे श्वरा, तू हे पािहले आहे स? तर शां त राहू नको.
दे वा, माझ्यापासून दरू राहू नको.
23 हे दे वा, माझ्या प्रभू, ऊठ, माझ्या न्यायासाठी आिण वादासाठी लढ.
24 परमे श्वरा माझ्या दे वा, माझे रक्षण कर,
तु झ्या न्यायीपणामु ळे, त्यांना माझ्यावर हषर् नको करू दे ऊ.
25 “�������� ��� ���� �� ������,” ��� ������� ������ ������ ��� ����
���.
“����� ������ ��� ����” ��� ������� ����� ��� ����.
26 जे माझ्या वाईटावर उठले आहे त, ते सगळे लज्जीत होवो आिण गोंधळू न जावो.
जे माझी थट् टा करतात ते लज्जे त आिण अप्रितष्ठे त झाकले जावो.
27 जे माझ्या इच्छे ला समथर्न करतात ते हषर्नाद करोत आिण आनं दी होवोत.
जे आपल्या से वकाच्या कल्याणात हषर् पावतात, परमे श्वराची स्तु ती असो, असे ते सतत म्हणोत.
28 ते व्हा मी तु झ्या न्यायाबद्दल सां गेन,
आिण तु झी स्तु ती िदवसभर करीन.
10 माझ्या

36
प्रमु ख गायकासाठी; परमे श्वराचा से वक दावीद याचे स्तोत्र.
1 दुष्टाचा अपराध त्याच्या हृदयात सां गत असतो की,
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त्याच्या दृष्टीत दे वाचे काही भय नाही.
2 त्याचे अपराध उघडकीस ये णार नाही आिण त्याचा द्वे ष केला जाणार नाही,
अशा भ्रमात तो राहत असतो.
3 त्याचे शब्द कपटी आिण पापमय असतात.
तो शहाणा होण्यास िकंवा सत्कृत्ये करण्यास इच्छीत नाही.
4 तो आपल्या िबछान्यावर पडू न असता, तो अपराधाच्या योजना आखतो.
तो वाईट मागार्च्या योजना करतो,
तो वाईटाचा िधक्कार करत नाही.
5 हे परमे श्वरा, तु झे खरे प्रेम आकाशापे क्षाही उ ु ं ग आहे ;
तु झी एकिनष्ठता आभाळापयर्ंत पोहचली आहे .
6 परमे श्वरा तु झे न्यायीपण उं च पवर्तासारखे आहे .
तु झा न्याय खोल समु दर् ासारखा आहे .
परमे श्वरा तू मनु ष्यास आिण प्राण्यांस दोघांस राखतो.
7 दे वा! तु झी प्रेमदया िकती मौल्यवान आहे .
मानवजात तु झ्या पं खां च्या साविलत आश्रय घे ते.
8 ते तु झ्या घरातल्या समृ द्धीमु ळे तृ प्त होतील.
तू आपल्या बहुमोल नदीतून त्यांना मनसोक्त िपण्यास दे शील.
9 कारण जीवनाचा झरा तु झ्याजवळ आहे .
तु झ्या प्रकाशात आम्ही प्रकाश पाह.ू
10 राजे तु ला ओळखतात त्यां च्याकिरता तू आपली प्रेमदया िवस्तीणर् कर,
तु झी सु रिक्षतता सरळांसोबत असू दे .
11 गिवर्ष्ठांचे पाय माझ्याजवळ ये ऊ दे ऊ नकोस.
दुष्टाचा हात मला घालवून न दे वो.
12 ते थे दुष्ट पडले आहे त,
ते पाडले गे ले आहे त आिण ते कधीही उभे राहू शकणार नाहीत.

37
दािवदाचे स्तोत्र.
1 दुष्टकृत्ये करणार्यां वर िचडू नकोस,
जे अनीतीने वागतात त्यांचा हे वा करू नकोस.
2 कारण ते लवकरच गवतासारखे वाळू न जातील;
व िहरव्या वनस्पतीसारखे सु कून जातील.
3 परमे श्वरावर िवश्वास ठे व आिण जे चां गले आहे ते कर;
दे शात िस्थर हो आिण िवश्वासूपणाने आपला व्यवसाय कर.
4 परमे श्वरामध्ये आनं द कर,
आिण तो तु ला तु झ्या हृदयाच्या इच्छे प्रमाणे दे ईल.
5 तू आपला मागर् परमे श्वरावर सोपवून दे ,
त्याच्यावर िवश्वास ठे व आिण तो तु झ्याकडू न कृती करील.
6 तो तु झे न्यायीपण प्रकाशासारखे
आिण तु झा िनष्पापपणा मध्यान्हाप्रमाणे दाखवील.
7 परमे श्वरासमोर स्तब्ध राहा आिण धीराने त्याची वाट पाहा.
जर मनु ष्य दुष्ट योजना आखतो, कोणी आपले वाईट मागर् िसद्धीस ने तो,
तर काळजी करू नको.
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नकोस, सं ताप करून घे ऊ नकोस.
त्याने फक्त त्रास होतो.
9 कारण दुष्टकृत्ये करणारे नाश पावतील,
परं तु जे परमे श्वराची वाट पाहतात त्यांना दे शाचे वतन िमळे ल.
10 थोड ाच काळात दुष्ट नाहीसे होतील;
तू त्यां च्या िठकाणाकडे बघशील, परं तु ते सापडणार नाहीस.
11 परं तु नम्र पृ थ्वीचे वतन िमळवतील,
आिण मोठ ा समृ दि् धत ते हषर् करतील.
12 दुष्ट मनु ष्य िनतीमानाच्या िवरोधात योजना आखतो,
आिण त्याच्यािवरुध्द आपले दातओठ खातो.
13 प्रभू त्यास हसत आहे ,
कारण त्याचा िदवस ये त आहे , हे तो पाहत आहे .
14 जे पीडले ले आिण गरजवं त आिण जे सरळ आहे त,
त्यांना ठार मारण्यास दुष्टांनी आपली तलवार उपसली आहे आिण आपले धनु ष्य वाकिवले आहे त.
15 परं तु त्यांचे धनु ष्य मोडले जातील व त्यां च्या तलवारी त्यां च्याच हृदयास छे दतील.
16 अने क दुष्ट लोकां च्या िवपु लते पेक्षा,
िनतीमानाकडे जे थोडे ते उ म आहे .
17 कारण दुष्ट लोकांचे बाहू मोडले जातील
परं तु परमे श्वर िनतीमानांना आधार दे ईल.
18 परमे श्वर िनदोर्षास िदवसे न िदवस बघतो,
आिण त्यांचे वतन सदै व राहील.
19 वाईट समयी ते लज्जीत होणार नाहीत.
जे व्हा दुष्काळ ये ईल ते व्हा त्यां च्याकडे खाण्यास पु रे से असे ल.
20 परं तु दुष्ट मनु ष्य नाश पावतील,
परमे श्वराचे शत्रू कुरणाच्या शोभे सारखे होतील;
ते नाश होतील आिण धु रामध्ये नाहीसे होतील.
21 दुष्ट पै से उसने घे तो परं तु त्याची परत फेड करत नाही.
परं तु िनतीमान मनु ष्य उदारते ने दे तो.
22 जे दे वाकडू न आशीवार्िदत झाले ले आहे त, ते भूमीचे वतन पावतील;
ू टाकले जातील.
आिण जे त्याच्याकडू न शािपत आहे त, ते छे दन
23 मनु ष्याची पावले परमे श्वराकडू न िस्थर केली जातात,
असा मनु ष्य ज्याचे मागर् दे वाच्या दृष्टीने प्रशं सनीय असतात.
24 जरी तो अडखळला, तरी तो खाली पडणार नाही.
कारण परमे श्वर त्यास आपल्या हाताने सावरील.
25 मी तरुण होतो आिण आता म्हातारा झालो आहे ;
तरी िनतीमान टाकले ला िकंवा त्याच्या मु लांस भाकरी मागताना मी पािहले नाही.
26 सारा िदवस तो दयाळू पणाने वागतो आिण उसने दे तो,
त्याची सं तती आशीवार्िदत असते .
27 वाईटापासून िफर आिण चां गले ते कर.
ते व्हा तू सवर्काळासाठी वाचवला जाशील.
28 कारण परमे श्वरास न्याय िप्रय आहे
आिण तो िवश्वासाने त्याच्यामागे चालणार्यांस सोडत नाही.
ते सवर्काळासाठी राखून ठे वले ले आहे त.
परं तु दुष्टाचे वं शज छे दले जातील.
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29 िनतीमान

तर पृ थ्वीचे वतन पावतील
आिण सवर्काळ त्यामध्ये वस्ती करतील.
30 िनतीमान मनु ष्याचे मु ख ज्ञान बोलते ,
आिण न्याय वाढवते .
31 त्याच्या हृदयात त्याच्या दे वाचे िनयमशास्त्र असते ,
त्याचे पाय कधी घसरणार नाहीत.
32 परं तु दुष्ट मनु ष्य हा िनतीमान मनु ष्यास बघतो,
आिण त्यास मारण्याच्या शोधात असतो.
33 परं तु परमे श्वर त्यांना दुष्ट मनु ष्याच्या हातात त्यागणार नाही.
िकंवा जे व्हा त्याचा न्याय होईल ते व्हा त्यास अपराधी ठरवणार नाही.
34 परमे श्वराची वाट पाहा आिण त्याचे मागर् पाळ.
आिण तो तु ला वर उचलणार म्हणजे तु ला भूमी िमळे ल.
जे व्हा दुष्ट छे दला जाणार ते व्हा तू पाहशील.
35 मी िवस्तारले ल्या आिण सशक्त झाडासारखा एक दुष्ट मनु ष्य पािहला.
जो आपले मूळ जिमनीत पसरवतो.
36 परं तु जे व्हा मी त्याच्यापासून पु न्हा गे लो, तर तो ते थे नव्हता.
मी त्यास शोधले पण तो मला सापडला नाही.
37 प्रमािणक माणसाकडे लक्ष लाव आिण सरळास िनशाणी लाव.
कारण शांतते त राहण्यार्या मनु ष्याचे भिवष्य चां गले असते .
38 पापी तर पूणर्पणे नाश पावतील,
ू टाकला जाईल.
परं तू दुष्टाचा भावीकाळ छे दन
39 िनतीमानाचे तारण हे परमे श्वराकडू न ये ते,
सं कटसमयी तो त्यांचे रक्षण करीन.
40 परमे श्वर त्यांना मदत करील आिण त्यांना तारील,
तो त्यांचा वाईट लोकांपासून बचाव करतो,
कारण त्यांनी परमे श्वराच्याठायी आश्रय घे तला आहे .

38
आठवण दे ण्यासाठी, दािवदाचे स्तोत्र.
1 परमे श्वरा, तु झ्या क् रोधात मला ताडना करू नकोस,
आिण तु झ्या कोपात मला िशक्षा करू नकोस.
2 कारण तु झे बाण मला छे दतात,
आिण तु झा हात मला खाली दाबतो आहे .
3 माझे सवर् शरीर तु झ्या क् रोधाने आजारी झाले आहे .
आिण माझ्या अपराधांमुळे माझ्या हाडांत स्वस्थता नाही.
4 कारण माझ्या वाईट गोष्टींनी मला दडपून टाकले आहे .
ते माझ्याकिरता फार जड असे ओझे झाले आहे .
5 माझ्या पापाच्या मूखर्पणामु ळे,
माझ्या जखमा सं सगर्जन्य आिण दुगं िर् धत झाल्या आहे त.
6 मी वाकलो आहे आिण प्रत्ये क िदवशी मानहानी होते ;
िदवसभर मी शोक करतो.
7 कारण लज्जे ने मला गाठले आहे ,
आिण माझे सवर् शरीर आजारी आहे .
8 मी बिधर आिण पूणर्पणे ठे चला गे लो आहे .
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आपल्या हृदयाच्या तळमळीने मी कण्हतो.
9 हे प्रभू, तू माझ्या हृदयाची खोल उत्कंठ इच्छा समजतोस,
आिण माझे कण्हणे तु झ्यापासून लपले नाही.
10 माझे हृदय धडधडत आहे , माझी शक्ती क्षीण झाली आहे
आिण माझी दृष्टीही अं धुक झाली आहे .
11 माझ्या पिरिस्थतीमु ळे माझे िमत्र आिण माझे सोबती मला टाळतात,
माझे शे जारी माझ्यापासून लांब उभे राहतात.
12 जे माझा जीव घे ऊ पाहतात ते माझ्यासाठी पाश मांडतात.
जे माझी हानी करू पाहतात ते िदवसभर िवध्वं सक
आिण कपटाचे शब्द बोलतात.
13 मी तर बिहर्������� ���� ��� ����;
मु क्यासारखा मी आपले तोंड उघडत नाही.
14 ऐकू न ये णार्या माणसासारखा मी आहे ,
ज्याच्याकडे काही उ र नाही.
15 परमे श्वरा, खिचत मी तु झी वाट पाहीन.
प्रभू माझ्या दे वा, तू मला उ र दे शील.
16 कारण मी जर म्हणालो तू उ र िदले नाही, तर माझे शत्रू माझ्यावर आनं द करतील.
जर माझा पाय घसरला, तर ते भयानक गोष्टी करतील.
17 कारण मी अडखळू न पडण्याच्या बे तास आलो आहे ,
आिण मी सतत यातने त आहे .
18 मी माझा अपराध कबूल करतो;
मी माझ्या पापासं बंधी िचं ताकुल आहे .
19 परं तु माझे शत्रू असं ख्य आहे त;
जे माझा वाईटाने द्वे ष करतात ते पु ष्कळ आहे त.
20 माझ्या चां गल्याची परतफेड ते वाईटाने करतात.
जरी मी चां गले अनु सरलो. तरी माझ्यावर ते दोषारोपण करतात.
21 हे परमे श्वरा, मला सोडू नकोस;
माझ्या दे वा, माझ्यापासून दरू राहू नकोस.
22 हे प्रभू, माझ्या तारणार्या,
माझे साहाय्य करण्यास त्वरा कर.

39
ू न
मु ख्य गायकासाठी; यदथ
ू ासाठी, दािवदाचे स्तोत्र.
1 मी ठरवले “�� �� ����� ������� ���� ����,
म्हणजे मी माझ्या जीभे ने पाप करणार नाही.”
2 मी स्तब्ध रािहलो, चां गले बोलण्यापासूनही मी आपले शब्द आवरले .
आिण माझ्या वे दना आणखी वाईट तर्हे ने वाढल्या.
3 माझे हृदय तापले ,
जे व्हा मी या गोष्टींिवषयी िवचार करत होतो, ते व्हा ते अग्नीप्रमाणे पे टले .
ते व्हा शे वटी मी बोललो.
4 हे परमे श्वरा, माझ्या जीवनाचा अं त केव्हा आहे ,
आिण माझ्या आयु ष्याचे िदवस िकती आहे त हे मला कळू दे ,
मी िकती क्षणभं गुर आहे ते मला दाखव.
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माझे आयु ष्य िकती लहान आहे ते मला कळू दे .
5 पाहा, तू माझे िदवस हाताच्या रुं दी इतके केले आहे त.
आिण माझा जीवनकाल तु झ्यासमोर काहीच नाही.
खिचत मनु ष्य केवळ एक श्वासच आहे .
6 खिचत प्रत्ये क मनु ष्य हा सावलीसारखा चालतो,
खिचत प्रत्ये कजण सं प ी साठवण्यासाठी घाई करतो,
पण त्यांना हे कळत नाही कोणास ते प्राप्त होणार.
7 हे प्रभू, आता मी कशाची वाट पाह?
ू
तूच माझी एक आशा आहे स!
8 माझ्या अपराधां वर मला िवजय दे ,
मला मूखार्ंच्या अपमानाची वस्तू होऊ दे ऊ नको.
9 मी मु का रािहलो, मी आपले तोंड उघडले नाही.
कारण हे तु च केले आहे स.
10 मला जखमा करणे थांबव,
तु झ्या हाताच्या माराने मी क्षीण झालो आहे .
11 जे व्हा तू लोकांस पापांबद्दल िशकवण करतोस.
कसरीप्रमाणे तू त्यांची शक्ती खाऊन टाकतो.
खिचत सवर् मनु ष्य फक्त वाफ आहे त. (से ला)
12 परमे श्वरा माझी प्राथर्ना ऐक,
माझ्याकडे कान लाव.
माझे रडणे ऐक,
कारण तु झ्याजवळ परका, माझ्या पूवर्जांसारखा उपरी आहे .
13 तु झे माझ्यावरील टक लावून बघने िफरव,
म्हणजे मी मरणाच्या आधी पु न्हा हषीर्त होईल.

40
. 70:1-5
मु ख्य गायकासाठी; दािवदाचे स्तोत्र.
1 मी धीर धरून परमे श्वराची वाट पािहली,
त्याने माझे रडणे ऐकले आिण माझ्याकडे आपला कान लावला.
2 त्याने मला भयानक खाचे तन
ू दलदलीच्या िचखलातून बाहे र काढले ,
आिण त्याने माझे पाय खडकावर ठे वले आिण माझी पावले स्थीर केली.
3 आमच्या दे वाची स्तु ती, हे नवीन गाणे त्याने माझ्या मु खात घातले ,
पु ष्कळ लोक त्यास पाहतील आिण त्याचा आदर करतील.
आिण ते परमे श्वरावर िवश्वास ठे वतील.
4 जो पु रुष परमे श्वरास आपला िवश्वास करतो,
आिण गिवर्ष्ठांना िकंवा जे खोट ासाठी त्याच्याकडू न िफरले आहे त त्यांना मानत नाही, ते
आशीवार्िदत आहे त.
5 परमे श्वरा, माझ्या दे वा, तू केले ली आश्चयार्ची कृत्ये पु ष्कळ आहे त.
आिण आमच्यासाठी तु झे िवचार मोजले जाणार नाहीत इतके आहे त.
जर मी त्यां च्याबद्दल बोलायचे म्हटले तर,
ते मोजण्यापलीकडचे आहे त.
6 यज्ञ आिण अन्नापर्ण यां मध्ये तु ला आनं द नाही.
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परं तु तू माझे कान उघडले आहे त.
होमापर्णे िकंवा पापापर्णे तू मागत नाहीस.
7 म्हणून मी म्हणालो बघ, मी आलो आहे .
माझ्यािवषयी पु स्तकात हे िलिहले आहे .
8 माझ्या दे वा, तु झी इच्छा पूणर् करण्यात मला आनं द आहे .
9 मोठ ा सभे त मी न्यायीपणाचे शु भवतर्मान घोिषत केले .
परमे श्वरा, तु ला मािहत आहे .
10 तु झे न्यायीपण मी आपल्या हृदयात लपवून ठे वले नाही.
तु झा िवश्वासूपणा आिण तु झे तारण मी घोिषत केले .
तु झी प्रेमदया िकंवा सत्य मी मोठ ा सभे त लपवून ठे वले नाही.
11 यास्तव हे परमे श्वरा, तू तु झी दयाळू पणाची कृत्ये माझ्यापासून आवरून धरू नको.
तु झी प्रेमदया आिण तु झी सत्यता मला ने हमीच राखो.
12 कारण असं ख्य वाईटाने मला वे ढले आहे .
मी वर पाहण्यास सक्षम नाही, कारण माझ्या अपराधांनी मला गाठले आहे .
माझ्या डोक्यावर असले ल्या केसांपेक्षा ते जास्त आहे त.
म्हणून माझे हृदय खचले आहे .
13 परमे श्वरा, मला वाचवायला हिषर्त हो.
परमे श्वरा, मला मदत करण्यास त्वरा कर.
14 जे माझ्या जीवाचा नाश करण्यास माझ्या पाठीस लागले आहे त,
ते लिज्जत केले जावोत आिण गोंधळू न जावोत.
15 हा! हा! हा! असे जे मला म्हणतात, ते आपल्या लज्जे मुळे चिकत होवोत.
16 परं तु जे सवर् तु ला शोधतात, ते तु झ्यामध्ये हषर् व आनं द करोत.
ज्या सवार्न
ं ा तु झे तारण िप्रय आहे ते सवर्
परमे श्वराचा मिहमा वाढो, असे ने हमी म्हणोत.
17 मी गरीब आिण दीन आहे ,
तरी प्रभू माझा िवचार करतो.
तू माझे साहाय्य आिण मला वाचवणारा आहे स.
माझ्या दे वा, उशीर करू नकोस.

41
मु ख्य गायकासाठी; दािवदाचे स्तोत्र.
1 जो मनु ष्य गरीबांची िचं ता करतो तो आशीवार्िदत आहे .
त्याच्या सं कटाच्या िदवशी परमे श्वर त्यास वाचवे ल.
2 परमे श्वर त्यास राखे ल आिण त्यास िजवं त ठे वे ल.
आिण पृ थ्वीवर तो आशीवार्िदत होईल.
परमे श्वर त्यास त्याच्या शत्रूंच्या इच्छे वर सोडणार नाही.
3 तो अं थरुणावर दुखणाईत असता परमे श्वर त्यास आधार दे ईल.
तू त्याचे आजाराचे अं थरुण आरोग्यामध्ये पालटशील.
4 मी म्हणालो, “���������, माझ्यावर दया कर.
माझा जीव िनरोगी कर, कारण मी तु झ्यािवरूद्ध पाप केले आहे .”
5 माझे शत्रू माझ्यािवषयी वाईट बोलतात. ते म्हणतात,
“�� ��� ���� ��� ������ ��� ��������� ����?”
6 माझे शत्रू मला पाहायला आले असता ते व्यथर् शब्द बोलतात.
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त्यांचे हृदय माझ्यासाठी खोटी साक्ष गोळा करते .
जे व्हा ते माझ्यापासून दरू जातात तर दुसर्यांना दे खील हे च सां गतात.
7 माझे शत्रू माझ्याबद्दलच्या वाईट गोष्टी कुजबु जतात,
ते माझ्यािवरूध्द वाईट गोष्टींच्या योजना आखतात.
8 ते म्हणतात, “������ ���� ��� ����� ����.
म्हणजे तो पडू न राहो, तो कधीच उठणार नाही, असे ते म्हणतात.”
9 माझा सवार्ंत चां गला िमत्र माझ्याबरोबर जे वला.
मी त्याच्यावर िवश्वास ठे वला.
पण आता तो माझ्यािवरूद्ध गे ला आहे .
10 परं तू हे परमे श्वरा, तू माझ्यावर दया कर आिण मला उठू न उभे कर.
म्हणजे मग मी त्यांची परतफेड करे न.
11 माझे वै री माझ्यावर जयोत्सोव करत नाही,
यावरुन मी जाणतो की, तू माझ्या ठायी सं तोष पावतोस.
12 मला तर तू माझ्या प्रामािणकपणात पािठं बा दे तोस,
आिण सदासवर्काळ आपल्या मु खापु ढे ठे वतोस.
13 परमे श्वर, इस्राएलाच्या दे वाची
अनािदकाळापासून तर सवर्काळापयर्ंत स्तु ती असो,
आमे न, आमे न.

42
मु ख्य गायकासाठी; कोरहाच्या मु लांचे मासकील. (िशक्षण)
1 जशी हिरणी पाण्याच्या प्रवाहासाठी धापा टाकते ,
तसा हे दे वा, माझा जीव तु झ्यासाठी धापा टाकतो.
2 माझा जीव दे वासाठी, िजवं त दे वासाठी तहाने ला आहे .
मी केव्हा दे वासमोर ये ऊन हजर होईन?
3 जे व्हा माझे शत्रू ने हमी मला म्हणतात की, “���� ��� ���� ���?”
ते व्हा रात्रंिदवस माझे अश्रूच माझे अन्न झाले आहे .
4 हषार्नादाने आिण स्तु ती करत, सण साजरा करणार्या पु ष्कळांबरोबर,
कसा मी त्या गदीर्ला ने तृत्व करत दे वाच्या घरात घे ऊन जात असे ,
हे आठवून माझा जीव माझ्याठायी ओतला जात आहे .
5 हे माझ्या जीवा तू िनराश का झाला आहे स?
माझ्यामध्ये तू का तळमळत आहे स?
दे वाची आशा धर, कारण त्याच्या उपिस्थतीने होणार्या तारणामु ळे
मी त्याची अजून स्तु ती करीन.
6 माझ्या दे वा, माझ्याठायी माझा जीव िनराश झाला आहे ,
म्हणून यादनच्या प्रदे शापासून,
हमोर्नच्या डोंगराच्या तीन िशखरावरून आिण िमसहारच्या टे कडीवरून मी तु झे स्मरण करतो.
7 तु झ्या धबधब्याच्या अवाजाने ओघ ओघाला हाक मारतो.
तु झ्या सवर् लहरी आिण मोठ ा लाटा माझ्यावरून गे ल्या आहे त.
8 तरी परमे श्वर त्याची प्रेमदया िदवसा अज्ञापील,
आिण रात्री त्याचे गीत, म्हणजे माझ्या जीवाच्या दे वाला केले ली प्राथर्ना माझ्यासोबत असे ल.
9 मी दे वाला म्हणे ल, माझ्या खडका, तू का मला सोडले आहे ?
शत्रूंच्या जु लूमाने मी का शोक करू?
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10 “����

��� ���� ���?” ��� �����
माझे शत्रू तलवारीने माझ्या हाडात भोसकल्याप्रमाणे पूणर् िदवस मला दोष दे त राहतात.
11 हे माझ्या जीवा तू का िनराश झाला आहे स?
माझ्यामध्ये तू तळमळत आहे स?
दे वाची आशा धर, कारण माझ्या मु खाचे तारण आिण
माझा दे व त्याची अजून मी स्तु ती करीन.

43
दे वा, तू माझा न्याय कर, आिण भिक्तहीन राष्ट् रािवरूद्ध तू माझी बाजू मांड,
तू माझ्या सामथ्यार्चा दे व आहे स;
तू मला का दरू केले आहे ?
शत्रूंच्या जु लूमाने मी का शोक करत िफरू?
3 तू आपला प्रकाश आिण सत्य पाठवून दे , ते मला चालवोत.
तु झ्या पिवत्र डोंगराकडे आिण मं डपाकडे ते मला मागर्दशर्न करोत.
4 ते व्हा मी दे वाच्या वे दीजवळ,
दे व जो माझा मोठा आनं द आहे , त्याकडे जाईल,
आिण हे दे वा, माझ्या दे वा, वीणा वाजवून मी तु झी स्तु ती करीन.
5 हे माझ्या जीवा तू िनराश का झाला आहे स?
आतल्या आत तू का तळमळत आहे स?
दे वाची आशा धर, कारण जो माझी मदत आिण माझा दे व
त्याची मी आणखी स्तु ती करे न.
1 हे

2 कारण

44
मु ख्य गायकासाठी; कोरहाच्या मु लांचे मसकील (िशक्षण)
1 हे दे वा, आम्ही तु झ्याबद्दल ऐकले आहे . आमच्या विडलांनी ते आम्हास सां िगतले आहे ,
की पु रातन िदवसात तू, त्यां च्या िदवसात काय कायर् केले स.
2 तू तु झ्या हाताने राष्ट् रांना घालवून िदले स,
परं तु आपल्या लोकांस स्थािपले ,
तू लोकांस पीडले
परं तु आपल्या लोकांस तू वाढवले .
3 कारण त्यांनी आपल्या तलवारीने दे श िमळवला नाही.
आिण त्यां च्या बाहं न
ू ी त्यांना तारले नाही.
परं तू तु झा उजवा हात, तु झा भु ज, तु झ्या मु खाच्या प्रकाशाने त्यांना तारले ,
कारण तू त्यां च्यावर अनु कूल होतास.
4 दे वा, तू माझा राजा आहे स,
याकोबाला िवजय िमळावा म्हणून आज्ञा दे .
5 तु झ्या मदतीने आम्ही शत्रूला मागे ढकलू.
जे आमच्यािवरूद्ध उठतात, तु झ्या नावाने आम्ही आमच्या शत्रूंना तु डवून टाकू .
6 कारण माझ्या धनु ष्यबाणां वर माझा िवश्वास नाही.
िकंवा माझी तलवार मला वाचवू शकेल.
7 परं तु तू आम्हां ला आमच्या शत्रूंपासून वाचवले आहे स.

44:8

691

स्तोत्रसं िहता 44:26

आिण जे आमचा द्वे ष करतात त्यांना लाजवले आहे स.
8 दे वाच्या ठायी रोज आम्ही आमचा अिभमान बाळगला आहे ,
आिण तु झ्या नावाला आम्ही सवर्काळ मिहमा दे ऊ. (से ला)
9 परं तु आता तू आम्हास फेकू न िदले आहे ,
आिण आमची अप्रितष्ठा होऊ िदली आहे .
आिण तू आमच्या सै न्यासोबत पु ढे जात नाहीस.
10 तू आमच्या शत्रूंपु ढे आम्हास मागे हटण्यास लावले ,
आिण आमचा द्वे ष करणारे त्यां च्यासाठी लूट घे तात.
11 तू आम्हास भक्षयाकरता योजले ल्या में ढ ासारखे केले आहे ,
आिण आम्हास दे शात िवखरून टाकले आहे स.
12 तू तु झ्या लोकांस कवडीमोलाने िवकले स,
आिण असे करून तू आपली सं प ी दे खील वाढवली नाही.
13 तू शे जार्यां मध्ये आम्हांस िनं दा आिण
आमच्या सभोवती असणार्यांमध्ये आम्हांस हसण्याजोगे आिण थट् टा असे केले आहे .
14 राष्ट् रां मध्ये तू आम्हास अपमान असे केले आहे ,
लोक आम्हास बघून आपले डोके हलवतात.
15 सवर् िदवस माझी अप्रितष्ठा माझ्या समोर असते .
आिण माझ्या मु खावरच्या लज्जे ने मला झाकले आहे .
16 कारण माझ्या िनं दकाच्या आिण अपमानाच्या शब्दाने ,
शत्रू आिण सु ड घे णार्यांमुळे माझे मु ख लज्जे ने झाकले आहे .
17 हे सवर् आमच्यावर आले आहे , तरी आम्ही तु ला िवसरलो नाही,
िकंवा करारांत खोटे वागलो नाही.
18 आमचे हृदय मागे िफरले नाही,
आमची पावले तु झ्यापासून दरू गे ली नाहीस.
19 तरी तू आम्हास कोल्हे राहतात त्या जागे त िचरडले स,
आिण मृ त्यूछाये ने आम्हास झाकले आहे स.
20 जर आम्ही आमच्या दे वाचे नाव िवसरलो असे ल
िकंवा आमचे हात अनोळखी दे वाकडे पसरवले असतील,
21 तर दे व हे शोधून काढणार नाही काय?
कारण तो हृदयातील गु प्त गोष्टी जाणतो.
22 खरोखर, आम्ही िदवसभर तु झ्यासाठी मारले जात आहोत.
मारण्यासाठी ने ल्या जाणार्या में ढ ांपर् माणे आम्ही आहोत.
23 प्रभू, ऊठ तू का झोपला आहे स?
ऊठ, आम्हास कायमचा सोडू न जाऊ नकोस.
24 तू आमच्यापासून आपले मु ख का लपवतोस?
आिण आमचे दु:ख आिण आमच्यावरचे जु लूम तू का िवसरतोस?
25 कारण आमचा जीव धु ळीस खालपयर्ंत गे ला आहे ,
आिण आमचे पोट भूमीला िचकटले आहे .
26 आमच्या साहाय्याला ऊठ!
आिण तु झ्या प्रेमदये स्तव आम्हास वाचव.
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45
मु ख्य गायकासाठी; कोरहाच्या मु लांचे शोशन्नीम (म्हणजे भूकमले ) या नावाच्या रागावर बसवले ले
मस्कील (िशक्षण) प्रीतीचे स्तोत्र.
1 माझे हृदय चां गल्या िवचारांनी भरून वाहते ,
राजासाठी बनवले ली काव्ये मी मोठ ाने वाचे न,
ले खकाच्या ले खणीतून शब्द यावे त त्याप्रमाणे माझ्या जीभे तन
ू शब्द ये तात.
2 तू मनु ष्याच्या सं तानापे क्षा सु ं दर आहे स.
तु झ्या ओठात कृपा ओतले ली आहे ,
यास्तव दे वाने तु ला सवर्काळ आशीवार्द िदला आहे .
3 हे बलवाना, तू आपली तलवार मांडीला बां ध,
आपले वै भव आिण आपला प्रताप धारण कर.
4 तू आपल्या सत्याने , नम्रते ने, न्यायीपणामध्ये िवजयाने स्वारी कर,
तु झा उजवा हात तु ला भयानक गोष्टी िशकवे ल.
5 तु झे बाण ती ण आहे त.
लोक तु झ्या पायाखाली पडतील.
तु झे बाण राजाच्या शत्रूंच्या हृदयात आहे त.
6 दे वा तु झे िसं हासन सवर्काळासाठी आहे .
तु झा न्यायाचा राजदं ड हा तु झ्या राज्याचा राजदं ड आहे .
7 तू न्यायीपणावर प्रीती केली आिण दुष्टाईचा हे वा केला.
यास्तव दे वाने , तु झ्या दे वाने , हषार्च्या ते लाने तु ला तु झ्या सोबत्यांपेक्षा अधीक अिभषे क केल आहे .
8 तु झ्या वस्त्रांना बोळ, अगरू, ऊद आिण दालिचनी यांचा सु गंध ये तो.
हिस्तदं ताच्या महालातून तं तुवाद्यांनी तु ला आनं दीत केले आहे .
9 राजां च्या मु ली तु झ्या सन्मान्य स्रीयां च्यामध्ये आहे त.
राणी ओिफराच्या सोन्याने शृं गारले ली तु झ्या उजव्या बाजूस उभी आहे .
10 मु ली, लक्षपूवर्क ऐक, िवचार कर, आपला कान लाव.
तु झी माणसे आिण तु झ्या वडीलां च्या घराला िवसरून जा.
11 अशाने राजा तु झ्या सौंदयार्ची आवड धरणार,
तो तु झा स्वामी आहे , तू त्याचा आदर कर.
12 सोराची कन्या तु झ्यासाठी भे ट आणील.
श्रीमं तातील लोक तु ला भे टायची इच्छा धरतील.
13 राजकन्या राजमहालात ते जस्वी आहे ,
ितचे वस्र सोन्याच्या कारािगरीचे आहे त.
14 ितला किशदाकाम केले ल्या वस्त्रां मध्ये राजाकडे ने ले जाईल.
ितच्या मागे चालणार्या ितच्या सोबितणी कुमारी तु झ्याजवळ आणल्या जातील.
15 ते आनं दात व हषार्त ने ल्या जातील.
ते राजाच्या महालात प्रवे श करतील.
16 तु झ्या विडलां च्या िठकाणी तु झी मु ले राज्य करतील.
ज्यांना तू सवर् पृ थ्वीत अिधपती करशील.
17 तु झे नाव सवर् िपढ ा आठवतील असे मी करीन.
म्हणून लोक सदासवर्काळ तु झी स्तु ती करतील.
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46
मु ख्य गायकासाठी; कोरहाच्या मु लांचे आलामोथ सु रावर बसवले ले गाणे .
1 दे व आमचा आश्रय आिण सामथ्यर् आहे ,
जो सं कटात मदत करण्यास िसध्द असतो.
2 म्हणून जरी पृ थ्वी बदलली,
जरी पवर्त डगमगून समु दर् ाच्या हृदयात गे ले, तरी आम्ही िभणार नाही.
3 जरी त्यां च्या लाटा गजर्ल्या आिण खळबळल्या,
आिण त्यां च्या उचं बळण्याने पवर्त थरथरले तरी आम्ही िभणार नाही.
4 ते थे एक नदी आहे , ितचे प्रवाह परात्पराच्या
पिवत्रस्थानाला िनवासमं डपाला दे वाच्या नगराला आनंिदत करतात.
5 दे व ितच्यामध्ये आहे ; ती हलणारच नाही;
दे व ितला मदत करील आिण तो हे खूप लवकरच करील.
6 राष्ट् रे खळबळतील आिण राज्ये डगमगतील;
तो आपला आवाज उं च करील आिण पृ थ्वी िवतळू न जाईल.
7 से नाधीश परमे श्वर* आमच्याबरोबर आहे .
याकोबाचा दे व आमचा आश्रयस्थान आहे .
8 या, परमे श्वराची कृत्ये पाहा,
त्याने पृ थ्वीचा नाश कसा केला आहे .
9 तो पृ थ्वीच्या सीमे पयर्ंत लढाया थांबवतो;
तो धनु ष्य तोडतो आिण भाल्याचे तु कडे -तु कडे करतो;
तो रथ जाळू न टाकतो.
10 शां त व्हा आिण लक्षात ठे वा मीच दे व आहे ;
राष्ट् रात मी उं चावला जाईन;
मी पृ थ्वीवर उं चावला जाईन.
11 से नाधीश परमे श्वर आमच्याबरोबर आहे ;
याकोबाचा दे व आमचा आश्रय आहे .

47
कोरहाच्या पु त्राचे स्तोत्रगीते
1 अहो सवर् लोकहो! तु म्ही टाळ्या वाजवा.
िवजयोत्सवाने दे वाचा जयजयकार करा.
2 कारण परात्पर परमे श्वर भय धरण्यास योग्य आहे ;
तो सवर् पृ थ्वीवर थोर राजा आहे .
3 तो लोकांस आमच्या ताब्यात दे तो,
आिण राष्ट् रांना आमच्या पायाखाली आणतो.
4 त्याने आमचे वतन आमच्यासाठी िनवडले आहे ,
ज्या याकोबावर त्याने प्रीती केली तो त्याचे वै भव आहे .
5 जयघोष होत असता दे व वर गे ला,
परमे श्वर तु तारीच्या आवाजात वर गे ला.
6 दे वाला स्तु ितगान गा, स्तु ितस्तवने गा;
आमच्या राजाची स्तु ितगीते गा, स्तु ितगीते गा.
*
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दे व सवर् पृ थ्वीचा राजा आहे ;
त्याची स्तु तीपर गाणे उमजून गा.
8 दे व राष्ट् रां वर राज्य करतो;
दे व आपल्या पिवत्र िसं हासनावर बसला आहे .
9 अब्राहामाच्या दे वाच्या लोकांचे अिधपती एकत्र जमले आहे त;
कारण पृ थ्वीवरील ढाली दे वाच्या आहे त.
तो अत्यं त उं च आहे .
7 कारण

48
कोरहाच्या पु त्राचे स्तोत्रगीत.
1 आमच्या दे वाच्या नगरात, त्याच्या पिवत्र पवर्तावर,
परमे श्वर थोर आिण परमस्तु त्य आहे .
2 िसयोन डोंगर, जो थोर राजाची नगरी आहे , पृ थ्वीच्या बाजूस आहे ,
त्याचे सौंदयर् उच्चते वर, सवर् पृ थ्वीवर आनं द आणते .
3 दे वाने ितच्या राजमहालां मध्ये आपणास आश्रयदुगर् असे प्रगट केले आहे .
4 कारण, पाहा, राजे एकत्र ये त आहे त,
ते एकत्र ये ऊन चढाई करून आले .
5 त्यांनी पािहले आिण ते िविस्मत झाले .
ते िनराश झाले आिण पळत सु टले .
6 भयाने त्यांना गाठले , भीतीने त्यांचा थरकाप झाला.
प्रसवणार्या स्रीच्या वे दनांपर् माणे त्यांना वे दना लागल्या.
7 पूवकडच्या वार्याने
तू ताशीर्शाची जहाजे मोडलीस.
8 होय, आम्ही ती गोष्ट ऐकली पण आम्ही ते सवर्शिक्तमान परमे श्वराच्या नगरात,
आमच्या दे वाच्या नगरात घडत असले ले पािहले .
दे व ते शहर सदै व सामथ्यर्वान बनवतो.
9 दे वा, आम्ही तु झ्या मं िदरात तु झ्या प्रेमदये चा िवचार करतो.
10 दे वा, जसे तु झे नाव आहे ,
तशी तु झी िकतीर् पृ थ्वीच्या शे वटापयर्ंत आहे .
11 तु झ्या न्याय कृत्यां मुळे, िसयोन पवर्त आनं द करो,
यहद
ू ाची कन्या हषर् करोत.
12 िसयोने भोवती िफरा, शहर बघा, ितचे बु रुज मोजा.
13 उं च िभं ती बघा, िसयोने च्या राजवाड ाचे वणर्न करा.
नं तर तु म्ही पु ढच्या िपढीला त्याबद्दल सां गू शकाल.
14 कारण हा दे व, आमचा दे व, सदासवर्काळ आहे .
तो सवर्काळ आमचा मागर्दशर्क होईल.

49
मु ख्य गायकासाठी कोरहाच्या मु लांचे स्तोत्र.
1 सवर् लोकांनो, हे ऐका.
जगाचे सवर् रिहवासी, तु म्ही हे ऐका.
2 गरीब आिण श्रीमं त दोघे ही,
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उच्च आिण नीच.
3 माझे मु ख ज्ञान बोले ल,
आिण माझ्या हृदयातील िवचार समं जसपणाचे असणार.
4 मी दृष्टां ताकडे आपले कान लावीन,
मी आपली गोष्ट वीणे सोबत सु रु करणार.
5 सं कटाच्या िदवसात, जे व्हा अन्याय माझ्या पायाला वे ढा घालतो, ते व्हा मी कशाला घाबरू?
6 जे आपल्या सं प ीवर भरवसा ठे वतात,
आिण आपल्या धनाच्या िवपु लते िवषयी बढाई मारतात,
7 त्यातील कोणीही आपल्या भावाला खं डून घे ण्यास समथर् नाही,
िकंवा त्याच्यासाठी दे वाकडे खं डणी दे ववत नाही.
8 कारण त्यां च्या जीवाची खं डणी महाग आहे ,
आिण ितची भरपाई करणे कधीच शक्य नाही.
9 यासाठी की त्यांना सवर्काळ जगावे ,
म्हणजे त्यांचे शरीर कुजणार नाही.
10 कारण सवर्जण बघतात की बु द्धीमान मरतो, मूखर् आिण मितमं द नष्ट होतो.
आिण आपली सं प ी इतरांसाठी सोडू न जातात.
11 त्यां च्या मनातील िवचार हे असतात की,
त्यांचे कुटूं ब सवर्काळ राहणार,
आिण ज्या िठकाणी ते राहतात ते िपढ ानिपढ ा राहणार,
ते आपल्या भूमीस आपले नाव दे तात.
12 परं तु सं प ी असणारा मनु ष्य सवर्काळ राहत नाही,
तो पशूसारखाच नाश होणारा आहे .
13 हा त्यांचा मागर् मु खर्पण आहे ,
तरी त्यां च्या मागे ये णारे त्याचे असे म्हणजे मं जरू करतो.
14 ते कळपाप्रमाणे ने मले ले आहे त, जे मृ तलोकां त जातात.
मरण त्यांचा में ढपाळ आहे .
सरळ त्यां च्यावर धनीपण करतील असे सामथ्यर् त्यांना असे ल.
15 परं तु दे व मृ तलोकां च्या सामथ्यार्पासून माझा जीव खं डून घे णार.
तो मला जवळ करणार.
16 जे व्हा कोणी श्रीमं त होतो आिण त्याच्या घराचे सामथ्यर् वाढते ,
तर तू भयभीत होऊ नको.
17 कारण तो मरे ल ते व्हा काहीच सोबत घे ऊन जाणार नाही.
त्याचे सामथ्यर् त्याच्या मागे खाली उतरणार नाही.
18 जरी तो आपल्या जीवनात आपल्या जीवाला आशीवार्द दे त असे ल,
आिण तू आपल्यासाठी जगला असता मनु ष्यांनी तु झी स्तु ती केली.
19 तरी तो आपल्या विडलां च्या िपढीकडे जाणार,
ते कधीच प्रकाश पाहणार नाहीत.
20 ज्याकडे सं प ी आहे , परं तु त्यास काही समजत नाही,
तर तो नाश होणार्या पशूसारखा आहे .

50
आसाफाचे स्तोत्र.
1 थोर परमे श्वर दे व, बोलला आहे .
आिण पृ थ्वीला ितच्या उगवतीपासून मावळतीपयर्ंत हाक मारली.

50:2
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पिरपूणर्ता िसयोने मधून
दे व प्रकाशला आहे .
3 आमचा दे व ये ईल आिण तो शां त राहणार नाही,
त्याच्यासमोर आग नाश करत चालली आहे ,
आिण त्याच्याभोवती वादळ घोंगावत आहे .
4 त्याने वर आकाशाला आिण पृ थ्वीला हाक मारली,
म्हणजे तो त्याच्या लोकांचा न्यायिनवाडा करील.
5 दे व म्हणतो, “������ �������� ����������� ���� ����.
ज्यांनी यज्ञाच्या व्दारे माझ्याशी करार केला आहे .”
6 आकाश त्याच्या चां गुलपणािवषयी सां गत असते .
कारण दे व स्वतः न्यायधीश आहे .
7 हे माझ्या लोकांनो, ऐका, आिण मी बोले न,
मी दे व आहे , तु मचा दे व आहे .
8 मी तु मच्या होमापर्णाबद्दल तक् रार करीत नाही.
तु मची होमापर्णे िनरं तर माझ्यापु ढे आहे त,
9 मी तु मच्या गोठ ातून बै ल घे णार नाही.
िकंवा मी तु मच्या में ढवाड ातून बोकड घे णार नाही.
10 कारण जं गलातील प्रत्ये क पशू माझा आहे ,
हजारो पवर्तावरील सवर् प्राणी माझ्याच मालकीचे आहे त.
11 उं च पवर्तावरील प्रत्ये क पक्षी मला मािहत आहे
आिण भूमीवरील वन्य पशू माझे आहे त.
12 मी भु केला असलो तरी तु ला बोलणार नाही,
कारण जग माझे च आहे , आिण त्यातील सवर्काही माझे च आहे .
13 मी बै लाचे मांस खाणार का?
मी बकर्यांचे रक्त िपणार का?
14 दे वाला उपकार स्तु तीचा यज्ञ अपर्ण कर,
आिण परत्पराकडे आपले नवस फेड.
15 तू सं कटात असता मला हाक मार,
आिण मी तु ला वाचवे न, आिण तू मला गौरव दे शील.
16 दे व दुष्ट लोकांस म्हणतो, तु म्ही लोक माझ्या कायद्यांबद्दल बोलण्याचे काय काम आहे ?
आिण तू माझा करार तु झ्या तोंडाने उच्चरणारा आहे स?
17 कारण तू िशक्षे चा ितरस्कार करतोस,
आिण माझी वचने झु गारून दे तोस?
18 तु म्ही चोराला बघता आिण त्याच्याबरोबर सहमत होता.
तु म्ही व्यिभचार करणार्या लोकांबरोबर सहभागी होता.
19 तू वाईटाला आपले मु ख दे तोस,
आिण तु झी जीभ कपट व्यक्त करते .
20 तु म्ही बसता आिण आपल्या भावािवरूद्ध बोलता.
तू आपल्या सख्या भावाची िनं दा करतोस.
21 तु म्ही वाईट गोष्टी करता आिण तरीही मी गप्प रािहलो.
मी तु झ्यासारखा आहे असे तु ला वाटले ,
परं तू मी तु झा िनषे ध करणार आिण तु झ्या डोळ्यापु ढे ओळीने सवर्काही मांडणार.
22 तु म्ही लोक दे वाला िवसरला आहात.
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मी तु म्हास फाडू न टाकण्यापूवीर्च तु म्ही हे सारे लक्षात घ्या जर तसे घडले तर तु म्हास कोणीही वाचवू
शकणार नाही.
23 जो कोणी उपकारस्तु तीचा यज्ञ अिपर्तो,
आिण जो कोणी आपला मागर् सरळ योिजतो,
त्यास मी दे वाचे तारण दाखवे न.

51
मु ख्य गायकासाठी; दािवदाचे स्तोत्र; जे व्हा तो बथशे बापाशी गे ल्यानं तर नाथान भिवष्यवादी
त्याच्याकडे आला ते व्हाचे .
1 हे दे वा, तू आपल्या प्रेमदये मुळे माझ्यावर दया कर,
तु झ्या पु ष्कळ दयाळू पणाच्या कृत्यांनी माझ्या अपराधांचे डाग पु सून टाक.
2 दे वा माझे अपराध धु ऊन टाक,
आिण मला माझ्या पापांपासून शु द्ध कर.
3 कारण माझे अपराध मला मािहत आहे त.
आिण माझी पातके िनत्य माझ्यासमोर आहे त.
4 तु झ्यािवरूद्ध, फक्त तु झ्यािवरूद्ध मी पाप केले आहे ,
आिण तु झ्या दृष्टीने जे वाईट ते मी केले आहे .
जे व्हा तू बोलतोस तर तू सत्य बोलतो.
तू न्याय करतो ते व्हा योग्य करतो.
5 पाहा! मी जन्मापासूनच पापी आहे ,
आिण पापांतच माझ्या आईने माझा गभर् धारण केला.
6 पाहा! तू माझ्या हृदयात सत्यते ची इच्छा धरतो,
तू माझ्या हृदयास ज्ञानाची ओळख करून दे .
7 मला शु ध्द करण्यासाठी तू एजोब वनस्पती वापर,
मी शु द्ध होईन, मला धु ऊन शु द्ध कर आिण मी बफार्पेक्षा शु द्ध होईन.
8 आनं द व हषर् मला ऐकू दे ,
म्हणजे तू मोडले ली माझी हाडे हषर् करतील.
9 माझ्या पापांकडे बघू नकोस,
माझ्या सवर् अपराधांचे डाग पु सून टाक.
10 दे वा, माझ्याठायी पिवत्र हृदय िनमार्ण कर.
आिण माझ्या मध्ये स्थीर असा आत्मा पु न्हा घाल.
11 तु झ्या उपिस्थतीतून मला दर
ू लोटू नकोस,
आिण तु झा पिवत्र आत्मा माझ्यातून काढून घे ऊ नकोस.
12 तू केले ल्या तारणाचा आनं द मला पु न्हा होऊ दे ,
आिण उत्सु क आत्म्याने मला सावरून धर.
13 ते व्हा मी पापी लोकांस तु झे मागर् िशकिवन
आिण पापी तु झ्याकडे पिरवितर्त होतील.
14 हे माझ्या तारणार्या दे वा, रक्तपाताच्या दोषापासून मला क्षमा कर,
आिण मी तु झ्या न्यायीपणाबद्दल मोठ ाने ओरडे न.
15 प्रभू, माझे ओठ उघड,
आिण माझे तोंड तु झी स्तु ती वणर्न करे ल.
16 कारण यज्ञाची आवड तु ला नाही,
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नाहीतर मी ते िदले असते ,
होमापर्णाने तु ला सं तोष होत नाही.
17 दे वाचा यज्ञ म्हणजे , तु टले ले हृदय,
तु टले ले आिण पश्चातापी हृदय तू तु च्छ मानणार नाहीस.
18 हे दे वा, तू प्रसन्न होऊन िसयोने चे चां गले कर.
आिण यरूशले मेच्या भींती पु न्हा बां ध.
19 ते व्हा न्यायीपणाचे यज्ञ, होमापर्णे, आिण सकल होमापर्णे तु ला आवडतील.
ते व्हा तु झ्या वे दीवर बै ल अिपर्ले जातील.

52
दािवदाचे स्तोत्र
1 हे सामथ्यर्वान पु रुषा, तू वाईट गोष्टींचा अिभमान का बाळगतोस?
दे वाच्या कराराची िवश्वसिनयता प्रत्ये क िदवशी ये ते.
2 अरे कपटाने कायर् करणार्या,
तु झी जीभ धारदार वस्तर्यासारखी नाशाची योजना करते .
3 तु ला चां गल्यापे क्षा वाईटाची,
आिण प्रामािणकपणे बोलण्यापे क्षा असत्याची अिधक आवड आहे .
4 तू कपटी जीभे ,
तु ला दुसर्यांचा नाश करणारे शब्द आवडतात.
5 त्याप्रमाणे दे व तु झा सवर्काळ नाश करील;
तो तु ला वर घे ऊन जाईल आिण आपल्या तं बत
ू न
ू उपटू न बाहे र काढे ल
आिण तु ला िजवं ताच्या भूमीतून मु ळासकट उपटू न टाकील.
6 िनतीमानसु द्धा ते पाहतील आिण घाबरतील;
ते त्याच्याकडे पाहन
ू हसतील आिण म्हणतील,
7 पाहा, या मनु ष्याने दे वाला आपले आश्रयस्थान केले नाही,
पण आपल्या िवपु ल सं प ीवर भरवसा ठे वला,
आिण आपल्या दुष्टपणात स्वतःला पक्के केले .
8 पण मी तर दे वाच्या घरात िहरव्यागार जै तन
ू झाडासारखा आहे ;
माझा दे वाच्या कराराच्या िवश्वसनीयते वर सदासवर्काळ आिण कायम भरवसा आहे .
9 कारण ज्या गोष्टी तू केल्या आहे त, त्यासाठी मी तु झ्या
िवश्वासणार्यां च्या समक्षे त सवर्काळ तु झे उपकार मानीन.
आिण तु झ्या नावात आशा ठे वली आहे कारण ते चां गले आहे .

53
. 14:1-7
दािवदाचे स्तोत्र
1 मूखर् आपल्या मनात म्हणतो, ते थे दे व नाही.
ते भ्रष्टाचारी आहे त आिण त्यांनी ितरस्करणीय अन्यायाचे कृत्य केले आहे ;
त्यातल्या कोणीही चां गले कृत्य केले नाही.
2 दे व स्वगार्तन
ू मानवजातीच्या मु लांकडे पाहतो की,
जर ते थे कोणी समजदार आहे ,
आिण जो दे वाचा शोध घे तो.
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प्रत्ये कजण माघारी गे ला आहे ;
सवर् भ्रष्ट झाले आहे त;
त्यातल्या एकाने ही चां गले कृत्य केले नाही, एकाने ही नाही.
4 ज्यांनी अन्याय केला,
त्यांना काहीही मािहत नव्हते काय?
ज्यांनी माझ्या लोकांस भाकरीप्रमाणे खाल्ले ,
पण ते दे वाला हाक मारत नाही.
5 ते थे िभण्याचे काही कारण नव्हते , तरी ते मोठ ा भयात होते ;
कारण तु झ्यािवरूद्ध तळ दे णार्यांची दे वाने हाडे िवखु रली आहे त;
असे लोक लिज्जत झाले आहे त कारण दे वाने त्यांना नाकारले आहे .
6 अहो, िसयोनातून इस्राएलाचे तारण ये वो!
जे व्हा दे व आपल्या लोकांस बं िदवासातून परत आणील,
ते व्हा याकोब आनं द करे ल आिण इस्राएल हिषर्त होईल!
3 त्यातील

54
दािवदाचे स्तोत्र
1 हे दे वा, तू आपल्या नावाने मला वाचव,
आिण तु झ्या सामथ्यार्त माझा न्याय कर.
2 हे दे वा, माझी प्राथर्ना ऐक;
माझ्या शब्दाकडे कान दे .
3 कारण माझ्यािवरूद्ध परके *उठले आहे त,
आिण दयाहीन माणसे माझ्या जीवाच्या मागे लागली आहे त;
त्यांनी आपल्यापु ढे दे वाला ठे वले नाही.
4 पाहा, दे व माझा मदतनीस आहे ;
प्रभू माझ्या िजवाला उचलून धरणार्या बरोबर आहे .
5 तो माझ्या शत्रूंना वाईटाची परत फेड करील;
तू माझ्यासाठी आपल्या िवश्वासूपणाने त्यांचा नाश कर.
6 मी तु ला स्वखु शीने अपर्णे अपीर्ण;
हे परमे श्वरा, मी तु झ्या नावाला धन्यवाद दे ईन, कारण हे चां गले आहे .
7 कारण त्याने मला प्रत्ये क सं कटातून सोडवले आहे ;
माझे डोळे माझ्या शत्रूंकडे िवजयाने पाहतात.

55
मु ख्य गायकासाठी; तं तव
ू ाद्दावरचे दािवदाचे स्तोत्र.
1 हे दे वा, माझ्या प्राथर्नेकडे कान लाव,
आिण माझ्या िवणवनीपासून लपू नकोस.
2 दे वा, माझ्याकडे लक्ष लाव आिण मला उ र दे
माझ्या सं कटात मला िवसावा नाही.
3 माझ्या शत्रूंच्या आवाजामु ळे,
दुष्टाच्या जु लूमामु ळे मी कण्हत आहे ,
कारण ते माझ्यावर सं कट आणतात,
*
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आिण द्वे षात माझा पाठलाग करतात.
4 माझे हृदय फार दुखणाईत आहे ,
आिण मृ त्यूचे भय माझ्यावर ये ऊन पडले आहे .
5 भय आिण थरथरने माझ्यावर आली आहे त,
आिण भयाने मला ग्रासले आहे .
6 मला कबूतरासारखे पं ख असते तर िकती बरे झाले असते .
मी दरू उडू न गे लो असतो आिण स्वस्थ रािहलो असतो.
7 मी खूप दर
ू भटकत गे लो असतो.
मी रानात रािहलो असतो.
8 वादळी वार्यापासून मला आश्रय िमळावा म्हणून मी लवकर पळालो असतो.
9 प्रभू, त्यांना नाश कर, आिण त्यां च्या भाषे त गोंधळ िनमार्ण कर.
कारण मी शहरात िहं सा आिण भांडणे पािहली आहे त.
10 िदवस रात्र ते भींतीवर चढून जातात;
अपराध आिण अनथर् ितच्यामध्ये आहे त.
11 दुष्टपणा ितच्यामध्ये कायर् करत आहे ,
जु लूम आिण कपट कधीही ितच्या रस्त्यांना सोडत नाही.
12 कारण जर माझ्या शत्रूंनी मला दोष लावला असता तर
तर मला कळू न आले असते ,
िकंवा माझा द्वे ष करणारा जो माझ्यािवरूद्ध उठला असता,
तर मी स्वतःला त्याजपासून लपवले असते .
13 परं तु मला सं कटात टाकणारा तू आहे स,
माझा िमत्र, माझा साथीदार, माझा दोस्त.
14 एकमे कांसोबत आपली गोड सहभािगता होती.
आपण समु दायांबरोबर चालत दे वाच्या घरात जात होतो.
15 मृ त्यू त्यां च्यावर अकस्मात ये वो.
जीवं तपणी ते मृ तलोकांत खाली जावोत.
कारण त्यां च्या जगण्यात दुष्टपण आहे .
16 मी तर दे वाला हाक मारीन,
आिण परमे श्वर मला तारील.
17 मी दे वाशी सकाळी, दुपारी आिण सं ध्याकाळी आपले गार्हाणे करे न आिण कण्हे न.
आिण तो माझी वाणी ऐकेल.
18 माझ्यािवरूद्ध लढाणार्यांपासून त्याने मला खं डूण, माझा जीव शां तते त ठे वला आहे .
कारण माझ्यािवरूद्ध लढणारे पु ष्कळ होते .
19 दे व, जो पु रातन काळापासून आहे ,
तो ऐकणार आिण त्यांना प्रितसाद दे णार, (से ला)
ते मनु ष्ये बदलत नाहीत;
ती दे वाला भीत नाहीत.
20 माझ्या िमत्रांनी त्याच्या सोबत शां तीने राहणार्यां वर आपला हात उगारला आहे .
त्याने आपला करार मोडला आहे .
21 त्यांचे तोंड लोण्यासारखे आहे ,
परं तू त्याचे हृदय शत्रुत्व करणारे च आहे .
त्यांचे शब्द ते लापे क्षा बु ळ्बु ळीतआहे त,
तरी ते बाहे र काढले ल्या तलवारी सारखे आहे .
22 तू आपला भार परमे श्वरावर टाक,
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म्हणजे तो तु ला आधार दे ईल.
तो िनतीमानाला कधी पडू दे णार नाही.
23 परं तू हे दे वा, तू त्यांना नाशाच्या खांचेत पाडू न टाकशील;
घातकी आिण कपटी मनु ष्ये आपले अध आयु ष्यही जगणार नाहीत,
परं तू मी तु झ्यावर िवश्वास ठे वीन.

56
दािवदाचे स्तोत्र
1 हे दे वा, माझ्यावर दया कर, कारण कोणीतरी मला िगळू न टाकण्याची इच्छा करतो;
िदवसभर तो माझ्याशी लढतो आिण अत्याचार करतो.
2 माझे शत्रू िदवसभर मला िगळू न टाकण्याची इच्छा करतात;
कारण उद्धटपणे माझ्यािवरूद्ध लढणारे अने क आहे त.
3 मी जे व्हा घाबरतो,
ते व्हा मी तु झ्यावर भरं वसा ठे वीन.
4 मी दे वाच्या मदतीने , त्याच्या वचनाची स्तु ती करीन,
मी दे वावर भरवसा ठे वला आहे ; मी िभणार नाही.
मनु ष्य माझे काय करील?
5 िदवसभर ते माझ्या शब्दांचा िवपिरत अथर् करतात;
त्यांचे सवर् िवचार माझ्यािवरूद्ध माझ्या वाईटासाठी असतात.
6 ते एकत्र जमतात, ते लपतात आिण माझ्या पावलावर लक्ष ठे वतात,
जसे ते माझा जीव घे ण्यासाठी वाट पाहतात.
7 त्यांना अन्याय करण्यापासून िनसटू न जाऊ दे ऊ नको.
हे दे वा, तु झ्या क् रोधाने त्यांना खाली आण.
8 तू माझ्या भटकण्याची िठकाणे मोजली आहे त
आिण माझे अश्रू आपल्या बाटिलत ठे वली आहे त;
तु झ्या पु स्तकात त्याची नोंद नाही का?
9 मी तु ला हाक मारीन त्यािदवशी माझे शत्रू मागे िफरतील;
हे मला मािहत आहे , दे व माझ्या बाजूचा आहे .
10 मी दे वाच्या साहाय्याने त्याच्या वचनाची स्तु ती करीन.
मी परमे श्वराच्या साहाय्याने त्याच्या वचनाची स्तु ती करीन.
11 मी दे वावर भरं वसा ठे वीन; मी िभणार नाही; मनु ष्य माझे काय करील?
12 हे दे वा, तु झे नवस पूणर् करण्याचे कतर्व्य माझ्यावर आहे ;
मी तु ला धन्यवादाची अपर्णे दे ईन.
13 कारण तू माझे जीवन मृ त्यूपासून सोडवले आहे ;
तू माझे पाय पडण्यापासून राखले ,
यासाठी की, मी जीवनाच्या प्रकाशात
दे वापु ढे चालावे .

57
. 108:1-5
दािवदाचे स्तोत्र
1 हे दे वा, माझ्यावर दया कर, माझ्यावर दया कर,
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कारण माझा जीव ही सं कटे टळू न जाईपयर्ंत
तु झ्यात आश्रय घे तो.
2 मी परात्पर दे वाकडे , जो दे व माझ्यासाठी सवर्काही करतो
त्याचा मी धावा करीन.
3 तो स्वगार्तन
ू मला मदत पाठवतो आिण मला वाचवतो,
जे व्हा मनु ष्य मला िगळू न टाकण्याची इच्छा करतो ते व्हा तो त्यास धमकावतो;
दे व त्याच्या कराराची िवश्वसनीयता आिण त्याचा िवश्वासूपणा मला दाखवतो.
4 माझा जीव िसं हाच्यामध्ये पडला आहे ;
ज्यांचे दात भाले आिण बाण आहे त,
आिण ज्यांची जीभ तलवारीसारखी धारदार आहे
अशा लोकांमध्ये मला जबरदस्तीने रहावे लागत आहे .
5 हे दे वा, तू आकाशापे क्षाही उं च हो;
तु झा मािहमा सवर् पृ थ्वीवर होवो.
6 त्यांनी माझ्या पावलांसाठी सापळा तयार केला आहे ;
माझा जीव वाकू न गे ला आहे ;
त्यांनी माझ्यासमोर खाच खणली आहे ,
परं तु ते स्वतःच त्यामध्ये पडले आहे त.
7 हे दे वा, माझे हृदय िस्थर आहे , माझे हृदय िस्थर आहे ;
मी गाईन, होय, मी स्तु ती गाईन.
8 हे माझ्या गौरवी जीवा, जागा हो;
हे सतारी आिण वीणे , जागे व्हा;
मी पहाटे ला जागे करीन.
9 हे प्रभू, मी सवर् लोकां मध्ये तु ला धन्यवाद दे ईन;
मी सवर् राष्ट् रांमध्ये तु झी स्तवने गाईन.
10 कारण तु झ्या कराराची िवश्वसिनयता आकाशापयर्ंत महान आहे
आिण तु झा िवश्वासूपणा ढगापयर्ंत पोहचतो.
11 हे दे वा, तू आकाशाच्या वर उं चिवला जावो;
तु झा मिहमा सवर् पृ थ्वीवर उं च होवो.

58
दािवदाचे स्तोत्र
1 अहो अिधकार्यांनो, तु म्ही खरोखर योग्य न्याय करता का?
अहो मनु ष्याच्या मु लांनो, तु म्ही सरळपणे न्याय करता का?
2 नाही, तु म्ही हृदयात दुष्टपणाचे काम करता;
तु म्ही पृ थ्वीवर आपल्या हाताने िहं सा तोलून दे ता.
3 दुष्ट उदरापासूनच दुरावतात;
ते जन्मल्यापासूनच खोटे बोलून बहकू न जातात.
4 त्यांचे िवष सापाच्या िवषासारखे आहे ,
जो बिहरा असल्यासारखा साप आपले कान झाकतो त्याच्यासारखे आहे त;
5 गारुडी िकतीही कुशलते ने मं तर
् घालू लागला तरी
त्याच्या वाणीकडे तो लक्ष दे त नाही, त्यासारखे ते आहे त.
6 हे दे वा, त्यांचे दात त्यां च्या मु खात पाड;
हे परमे श्वरा तरुण िसं हाच्या दाढा पाडू न टाक;
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7 जसे

जोरात वाहणारे पाणी नाहीसे होते तसे ते नाहीसे होवोत;
जे व्हा ते आपले तीर मारतील ते व्हा त्यांना टोक नसल्यासारखे ते होवोत.
8 गोगलगायीप्रमाणे ते होवोत जशी ती िवरघळते आिण नाहीशी होते ,
जर अवे ळी जन्मले ल्या स्रीचा गभर् त्यास कधी सूयर् प्रकाश िदसत नाही त्याप्रमाणे ते होवोत.
9 तु मच्या भांड ास काटे र्या जळणाची आं च लागण्यापूवीर्च,
ते िहरवे असो वा सु कले ले, दुष्ट नाहीसे होतील.
10 नीितमान जे व्हा दे वाने घे तले ला सूड पाहील ते व्हा तो आनं िदत होईल;
तो आपले पाय दुष्टां च्या रक्तात धु ईल.
11 म्हणून मनु ष्य म्हणे ल, “����� ������� ���������� ������� ������� ���;
खरोखर पृ थ्वीवर न्याय करणारा दे व आहे . खरोखर आहे .”

59
दािवदाचे स्तोत्र
1 हे दे वा, मला माझ्या शत्रूंपासून सोडीव;
जे माझ्यािवरूद्ध उठतात त्यां च्यापासून मला दरू उं चावर ठे व.
2 दुष्कमर् करणार्यांपासून मला सु रिक्षत ठे व,
आिण रक्तपाती मनु ष्यापासून मला वाचव.
3 कारण, पाहा, ते माझ्या जीवासाठी दबा धरून बसले आहे त.
हे परमे श्वरा, माझा अपराध िकंवा पातक नसता,
सामथीर् लोक माझ्यािवरूद्ध एकत्र गोळा झाले आहे त.
4 जरी मी िनदोर्ष असलो तरी ते माझ्याकडे धावण्याची तयारी करत आहे त;
मला मदत करावी म्हणून जागा हो व पाहा.
5 हे परमे श्वरा, से नाधीश दे वा, इस्राएलाच्या दे वा,
ऊठ आिण सवर् राष्ट् रांना िशक्षा कर;
कोणत्याही दुष्ट पापी मनु ष्यास दया दाखवू नकोस.
6 सं ध्याकाळी ते परत ये तात, कु यांसारखे गु रगु रतात
आिण नगराभोवती िफरतात.
7 पाहा, ते आपल्या मु खावाटे ढे कर दे तात;
त्यां च्या तोंडचे शब्द तलवार आहे त.
कारण ते म्हणतात, आमचे कोण ऐकतो?
8 परं तु हे परमे श्वरा, तू त्यांना हसशील;
तू सवर् राष्ट् रांना उपहासात धरशील.
9 हे माझ्या सामथ्यार्, मी तु झ्याकडे लक्ष दे ईन;
कारण दे वच माझा उं च बु रूज आहे .
10 माझा दे व मला त्याच्या कराराच्या िवश्वसनीयते ने भे टेल;
माझ्या शत्रूवर माझी इच्छा पूणर् झाले ली दे व मला पाहू दे ईल.
11 त्यांना िजवे मारू नको नाहीतर माझे लोक िवसरून जातील;
हे प्रभू तू आमची ढाल आहे स, आपल्या बलाने त्यांची दाणादाण कर, त्यांस खाली पाड.
12 कारण त्यां च्या तोंडचे पाप आिण त्यां च्या ओठांचे शब्द,
आिण त्यांनी अिभव्यक्त केले ले शाप
आिण खोटे पणा यामु ळे ते आपल्या अं हकारात पकडले जातात.
13 क् रोधात त्यांना नष्ट कर, ते यापु ढे नाहीसे व्हावे त असे त्यांना नष्ट कर.
दे व याकोबात आिण पृ थ्वीच्या शे वटापयर्ंत
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राज्य करतो हे त्यांना मािहत होवो.
14 सं ध्याकाळी ते परत ये तात; कु यांसारखे गु रगु रतात.
आिण रात्री नगराभोवती िफरतात.
15 ते अन्नासाठी वर आिण खाली भटकतात,
आिण जर त्यांची तृ िप्त झाली नाही तर रात्रभर वाट पाहतात.
16 परं तु मी तु झ्या सामथ्यार्िवषयी गीत गाईन; कारण तू माझा उं च बु रूज आहे
आिण माझ्या सं कटाच्या समयी आश्रयस्थान आहे स.
17 हे माझ्या सामथ्यार्, मी तु झी स्तवने गाईन;
कारण दे व माझा उं च बु रूज आहे ,
माझा दे व ज्यावर मी िवश्वास ठे ऊ शकतो.

60
. 108:6-13
दािवदाचे स्तोत्र
1 हे दे वा, तू आम्हास टाकू न िदले आहे स; तू आम्हास फाडू न खाली टाकले आहे ; आमच्यावर
रागावला आहे स;
तू आम्हांस पु न्हा पूविर् स्थतीवर आण.
2 तू भूमी कंिपत केली आहे स; तू ती फाडू न वे गळी केली; ितचे िखं डार बरे कर,
कारण ती हादरत आहे .
3 तू तु झ्या लोकांस कठीण गोष्टी दाखवल्या आहे त;
तू आम्हास िझं गवण्यास लावणारा द्राक्षरस पाजला आहे .
4 तु झा आदर करणार्यास तू िनशाण िदले आहे ,
यासाठी की, त्यांनी सत्याकरता तो उभारावा.
5 ज्यां च्यावर तू प्रेम करतो त्यांची सु टका व्हावी,
म्हणून तु झ्या उजव्या हाताने आमची सु टका कर आिण आम्हास उ र दे .
6 दे व आपल्या पिवत्रते ला अनु सरून म्हणाला, मी जल्लोष करीन;
मी शखे माची वाटणी करीन आिण सु क्कोथाचे खोरे मोजून दे ईन.
7 िगलाद माझा आहे आिण मनश्शे माझा आहे ;
एफ् राईमही माझे िशरस्त्राण आहे ;
यहद
ू ा माझा राजदं ड आहे .
8 मवाब माझे धु ण्याचे पात्र आहे ;
अदोमावर मी माझे पादत्राण फेकीन;
मी आनं दाने पिलष्ट ावर िवजयाने आरोळी मारीन.
9 मला बळकट नगरात कोण ने ईल?
मला अदोमात कोण ने ईल?
10 हे दे वा, तू आम्हास नाकारले नाही?
परं तु तू आमच्या सै न्याबरोबर लढाईत गे ला नाहीस.
11 तू आमच्या शत्रूिवरूद्ध आम्हास मदत कर,
कारण मनु ष्याचे सहाय्य िनष्फळ आहे .
12 आम्ही दे वाच्या मदतीने िवजयी होऊ;
तो आमच्या शत्रूला आपल्या पायाखाली तु डिवल.
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61
दािवदाचे स्तोत्र
1 हे दे वा, माझी आरोळी ऐक;
माझ्या प्राथर्नेकडे लक्ष दे .
2 जे व्हा माझे हृदय हतबल होते ते व्हा मी पृ थ्वीच्या शे वटापासून तु ला हाक मारीन;
माझ्यापे क्षा उं च जो खडक त्याकडे मला ने .
3 कारण तू माझ्यासाठी आश्रय,
माझ्या शत्रूपासून बळकट बु रूज आहे स.
4 मी तु झ्या मं डपात सवर्काळ राहीन;
मी तु झ्या पं खाच्या सावलीखाली आश्रय घे ईन.
5 कारण हे दे वा, तू माझी नवसाची प्राथर्ना ऐकली आहे स;
जे तु झ्या नावाचा सन्मान करतात ते वतन तू मला िदले आहे .
6 तू राजाचे आयु ष्य वाढव;
त्याच्या आयु ष्याची वष अने क िपढ ां च्या वषार्इतकी होवोत.
7 मी दे वासमोर सवर्काळ राहो;
तु झी प्रीती आिण सत्य त्यांचे रक्षण करतील.
8 मी तु झ्या नावाची स्तवने सवर्काळ गाईन,
म्हणजे , मी प्रतीिदनी माझे नवस फेडीत राहीन.

62
दािवदाचे स्तोत्र
1 माझा जीव िनशब्द होऊन केवळ दे वाची प्रितक्षा करत आहे ;
त्याच्यापासून माझे तारण ये ते.
2 तोच केवळ माझा खडक आिण माझे तारण आहे ;
तो माझा उं च बु रूज आहे ; मी कधीही ढळणार नाही.
3 झु कले ल्या िभं तीसारख्या, कोसळले ल्या कुंपणासारखा झाले ल्या,
एका मनु ष्यास मारण्यासाठी तु म्ही सवर्जण
िकती काळपयर्ंत त्याच्यावर हल्ला करून याल?
4 त्याच्या उच्च पदापासून त्यास खाली आणण्यासाठी मात्र ते सल्ला घे तात;
त्यांना लबाड बोलण्यास आवडते ;
ते आपल्या मु खाने आशीवार्द दे तात, पण त्यां च्या अं तःकरणातून शाप दे तात.
5 हे माझ्या िजवा, तू केवळ दे वासाठी िनशब्द राहन
ू प्रितक्षा कर;
कारण माझी आशा त्याच्यावर लागली आहे .
6 तोच केवळ माझा खडक आिण तारण आहे ;
तो माझा उं च बु रूज आहे ; मी ढळणार नाही.
7 माझे तारण आिण माझे गौरव दे वावर अवलं बन
ू आहे ;
माझ्या सामथ्यार्चा खडक आिण माझा आश्रय दे वच आहे .
8 अहो लोकहो, सवर्दा त्याच्यावर भरवसा ठे वा;
त्याच्यापु ढे आपले अं तःकरण मोकळे करा;
दे व आमच्यासाठी आश्रय आहे .
9 खरोखर नीच माणसे िनरथर्क आहे त, आिण उच्च माणसे लबाड आहे त;

62:10

706

स्तोत्रसं िहता 64:2

वजन केले असता हलके भरतील; त्यांना मापले असता ते केवळ िमथ्या आहे त.
10 दडपशाहीवर आिण चोरीवर भरवसा ठे वू नका;
आिण सं पि त िनरुपयोगी आशा ठे वू नका;
11 दे व एकदा बोलला आहे ,
मी दोनदा ऐकले आहे ,
सामथ्यर् दे वाचे आहे .
12 हे प्रभू, तु झ्या ठायी प्रेमदया आहे .
कारण प्रत्ये क मनु ष्यास त्याने जसे केले आहे त्याप्रमाणे तू प्रितफळ दे तोस.

63
दािवदाचे स्तोत्र
1 हे दे वा, तू माझा दे व आहे स; मी कळकळीने तु झा शोध घे ईन;
शु ष्क आिण रूक्ष आिण िनजर्ल िठकाणी माझा जीव तु झ्यासाठी तान्हे ला झाला आहे ;
माझा दे हही तु झ्यासाठी आसु सला आहे .
2 म्हणून मी तु झे सामथ्यर् आिण गौरव पाहण्यासाठी
मी आपली दृष्टी पिवत्र मं िदराकडे लावली आहे .
3 कारण तु झी कराराची िवश्वसिनयता ही जीवनापे क्षा उ म आहे ;
माझे ओठ तु झी स्तु ती करतील.
4 म्हणून मी िजवं त आहे तोपयर्ंत मी तु ला धन्यवाद दे ईन;
मी आपले हात तु झ्या नावात उं च करीन.
5 माझा जीव मज्जे ने आिण चरबीने व्हावा तसा तृ प्त होईल;
माझे तोंड आनं दी ओठाने तु झी स्तु ती करतील.
6 मी आपल्या अं थरुणावर तु झ्यािवषयी िवचार करतो
आिण रात्रीच्या समयी त्यावर मनन करतो.
7 कारण तू माझे सहाय्य आहे ,
आिण मी तु झ्या पं खाच्या सावलीत आनं दी आहे .
8 माझा जीव तु ला िचकटू न राहतो;
तु झा उजवा हात मला आधार दे तो.
9 पण जे माझ्या िजवाचा नाश करण्याचा शोध घे तात
ते पृ थ्वीच्या खालच्या भागात जातील.
10 त्यांना तलवारीच्या अिधकारात िदले जाईल;
त्यांना कोल्ह्यांचा वाटा म्हणून दे तील.
11 परं तु राजा दे वाच्या ठायी जल्लोष करे ल;
जो कोणी त्याची शपथ घे ईल तो त्याजवर गवर् करे ल,
पण जे कोणी खोटे बोलतात त्यांचे तोंड बं द होईल.

64
दािवदाचे स्तोत्र
1 हे दे वा, माझी वाणी ऐक, माझ्या गार्हाण्याकडे कान दे ;
माझ्या शत्रूंच्या भीतीपासून माझा जीव सु रिक्षत ठे व.
2 वाईट करणार्याच्या गु प्त कारस्थानापासून,
अन्याय करणार्याच्या गोंधळापासून मला लपव,
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आपली जीभ तलवारीसारखी धारदार केली आहे .
त्यांनी आपले बाण म्हणजे कडू शब्द मारण्यास ने म धरला आहे .
4 याकिरता ते गु प्त जागे तन
ू जे कोणी िनरपराध आहे त त्यां च्यावर मारा करतात;
अचानक ते त्यां च्यावर मारा करतात आिण भीत नाहीत;
5 ते आपणाला वाईट योजने त उत् े जन दे तात; ते खाजगीत एकित्रत ये ऊन सापळा रचण्याचा
सल्लामसलत करतात;
ते म्हणतात, आपल्याला कोण पाहील?
6 ते पापी योजना शोधून काढतात; ते म्हणतात,
आम्ही काळजीपूवर्क योजना समाप्त केली आहे .
मनु ष्याचे अं तःकरण आिण अं तरीक िवचार खोल आहे त.
7 परं तु दे व त्यां च्यावर बाण सोडील;
अचानक ते त्याच्या बाणाने जखमी होतील.
8 त्यांचीच जीभ त्यां च्यािवरुद्ध होऊन ते अडखळिवले जातील;
जे सवर् त्यांना पाहतील ते आपले डोके डोलवतील.
9 सवर् लोक िभतील आिण दे वाची कृत्ये जाहीर करतील.
ते सूज्ञते ने त्याने जे काही केले त्यािवषयी िवचार करतील.
10 परमे श्वराच्या ठायी नीितमान आनं द करतील आिण त्याच्यात आश्रय घे तील;
सवर् सरळमागीर् त्याच्यात अिभमान बाळगतील.
3 त्यांनी

65
दािवदाचे स्तोत्र
1 हे दे वा, सीयोने त तु झी स्तु ती होवो;
तु ला केले ला आमचा नवस ते थे फेडण्यात ये ईल.
2 जो तू प्राथर्ना ऐकतोस,
त्या तु झ्याकडे सवर् मानवजाती ये ते.
3 दुष्कमार्न
ं ी आम्हां ला बे जार केले आहे .
आमचे अपराध तर तूच क्षमा करशील.
4 ज्या मनु ष्यास तू िनवडू न आपल्याजवळ आणतो तो धन्य आहे ,
याकिरता की; त्याने तु झ्या अं गणात रहावे .
तु झ्या घराच्या, तु झ्या मं िदराच्या
उ म पदाथार्न
ं ी आम्ही तृ प्त होऊ.
5 हे आमच्या तारणार्या दे वा,
जो तू पृ थ्वीच्या सवर् सीमांचा
आिण दरू समु दर् ावर जे आहे त त्यांचा भरवसा आहे स,
तो तू न्यायीपणाने अितआश्चयर्कारक गोष्टींनी आम्हास उ रे दे तोस.
6 कारण तू आपल्या सामथ्यार्ने कंबर बां धन
ू ,
पवर्त दृढ केले आहे त.
7 तू गजर्णार्या समु दर
् ाला,
त्यां च्या लाटां च्या गजर्नेला
आिण लोकांचा गलबला शांत करतो.
8 जे पृ थ्वीच्या अगदी शे वटच्या भागामध्ये राहतात ते तु झ्या कृत्याच्या िचन्हां मुळे िभतात;
तू पूवर् आिण पिश्चम यांना आनं िदत करतोस.
9 तू पृ थ्वीला मदत करण्यासाठी आला; तू ितला पाणी घालतोस;
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तू ितला फारच समृ द्ध करतोस;
दे वाची नदी जलपूणर् आहे ;
तू भूमी तयार करून मनु ष्यजातीला धान्य पु रवतोस.
10 तू ितच्या तासांना भरपूर पाणी दे तोस;
तू ितचे उं चवटे सपाट करतोस;
तू ितला पावसाच्या सरींनी मऊ करतोस.
ितच्यात अं कुरीत झाले ले आशीवार्िदत करतोस
11 तू तु झ्या चां गुलपणाने वषर् मु कुटमं डीत करतोस;
तु झ्या रथामागील वाटे तून पृ थ्वीवर खाली समृ द्धी गाळतो.
12 रानातील कुरणावर त्या समृ द्धी गाळतात
आिण डोंगर उल्लासाने वे ढले ले आहे त.
13 कुरणांनी कळप पांघरले आहे त;
दर्यासु द्धा धान्यांनी झाकल्या आहे त.
ते आनं दाने आरोळी मारीत आहे त आिण ते गात आहे त.

66
1 अहो

पृ थ्वीवरील सवर्जणहो दे वाचा जयजयकार करा;
नावाचा मिहमा गा;
त्याची स्तु ती गौरवशाली होईल अशी करा.
3 दे वाला म्हणा, तु झी कृत्ये िकती भीितदायक आहे त,
तु झ्या महान सामथ्यार्मुळे तु झे शत्रू तु झ्या स्वाधीन होतात.
4 सवर् पृ थ्वी तु झी आराधना करतील;
आिण तु झी स्तोत्रे गातील;
ते तु झ्या नावाची स्तोत्रे गातील.
5 अहो या, आिण दे वाची काय पहा;
तो मनु ष्यां च्या मु लांस आपल्या कृत्यांनी धाक बसवतो.
6 त्याने समु दर
् पालटू न कोरडी भूमी केली;
ते नदीतून पायांनी चालत गे ले;
ते थे आम्ही त्याच्यात आनं द केला.
7 तो आपल्या सामथ्यार्ने सवर्काळ राज्य करतो;
तो आपल्या डोळ्यांनी सवर् राष्ट् रांचे िनरीक्षण करतो;
बं डखोरांनी आपल्यास उं च करू नये .
8 अहो लोकांनो, आमच्या दे वाला धन्यवाद द्या,
आिण त्याची स्तु ती ऐकू ये ईल अशी करा.
9 तो आमचा जीव राखून ठे वतो,
आिण तो आमचे पाय सरकू दे त नाही.
10 कारण हे दे वा, तू आमची परीक्षा केली आहे ;
रुप्याची परीक्षा करतात तशी तू आमची परीक्षा केली आहे .
11 तू आम्हास जाळ्यात आणले ;
तू आमच्या कमरे वर अवजड ओझे ठे वले .
12 तू आमच्या डोक्यावरून लोकांस स्वारी करण्यास लावले .
आम्ही अग्नीतून आिण पाण्यातून गे लो,
2 त्याच्या
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परं तु तू आम्हास बाहे र काढून प्रशस्त जागी आणले .
13 मी होमापर्णे घे ऊन तु झ्या घरात ये ईन;
मी तु ला केले ले नवस फेडीन.
14 सं कटात असता जे मी आपल्या ओठांनी उच्चारले
आिण जे मी आपल्या तोंडाने बोलल,
15 मी तु ला में ढ ाच्या धूपासिहत
पु ष्ट पशूंचे होमापर्णे मी तु ला अपीर्ण;
बोकड आिण गोर्हे अपीर्ण.
16 जे सवर् तु म्ही दे वाचे भय धरता, या आिण ऐका,
आिण त्याने माझ्यासाठी काय केले ते मी तु म्हास सां गतो.
17 मी माझ्या मु खाने त्याचा धावा केला,
आिण माझ्या जीभे वर त्याची स्तु ती होती.
18 जर माझ्या मनात अन्यायाकडे मी पािहले असते ,
तर प्रभूने माझे ऐकले नसते .
19 पण दे वाने खिचत ऐकले आहे ;
त्याने माझ्या प्राथर्नेच्या वाणीकडे लक्ष िदले आहे .
20 दे वाचा धन्यवाद होवो, त्याने माझ्या प्राथर्नांपासून आपले मु ख िफरिवले नाही,
िकंवा त्याच्या कराराच्या िवश्वासूपणापासून आपली दृष्टी वळिवली नाही.

67
1 दे वाने

आमच्यावर दया करावी आिण आम्हांस आशीवार्द द्यावा.
आिण त्याने आमच्यावर आपला मु खप्रकाश पाडावा.
2 याकिरता की, तु झे मागर् पृ थ्वीवर मािहत व्हावे त,
तु झे तारण सवर् राष्ट् रामध्ये कळावे .
3 हे दे वा, लोक तु झी स्तु ती करोत;
सवर् लोक तु झी स्तु ती करोत.
4 राष्ट् रे हषर् करोत आिण हषार्ने गावोत,
कारण तू लोकांचा न्याय सरळपणे करशील
आिण राष्ट् रावर राज्य करशील.
5 हे दे वा, लोक तु झी स्तु ती करोत;
सवर् लोक तु झी स्तु ती करोत.
6 भूमीने आपला हं गाम िदला आहे
आिण दे व, आमचा दे व, आम्हास आशीवार्द दे वो.
7 दे व आम्हास आशीवार्द दे वो आिण
पृ थ्वीवरील सवर् सीमा त्याचा सन्मान करोत.

68
दािवदाचे स्तोत्र
1 दे वाने उठावे ; त्याचे वै री िवखरले जावोत;
जे त्याचा ितरस्कार करतात ते ही त्याच्यापु ढून पळू न जावोत.
2 जसा धूर पां गला जातो, तसे त्यांना दर
ू पां गन
ू टाक;
ु
जसे मे ण अग्नीपु ढे िवतळते , तसे दजर्न दे वापु ढे नष्ट होवोत.
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नीितमान आनं िदत होवोत; ते दे वापु ढे हषर्भिरत होवोत;
ते हषोर्त आिण आनं दी होवोत.
4 दे वाला गाणे गा, त्याच्या नावाचे स्तवन करा;
ज्याची स्वारी यादन नदीच्या खोर्यातील मै दानातून* चालली आहे त्याच्यासाठी राजमागर् तयार
करा;
त्याचे नाव परमे श्वर आहे ; त्याच्यापु ढे हषर्भिरत व्हा.
5 तो िपतृ हीनाचा िपता, िवधवांचा मदतगार †
असा दे व आपल्या पिवत्र िनवासस्थानी राहतो.
6 दे व एकाकी असले ल्यास कुटु ं बात ठे वतो;
तो बं िदवानास गीत गात बाहे र आणतो;
पण बं डखोर तृ िषत प्रदे शात राहतात.
7 हे दे वा, जे व्हा तू आपल्या लोकांपुढे गे ला,
जे व्हा तू रानातून चालत गे लास,
8 ते व्हा भूमी कापली;
दे वाच्या उपिस्थतीत आकाशातून पाऊसही पडला,
दे वाच्या उपिस्थतीत, इस्राएलाच्या दे वाच्या उपिस्थत सीनाय पवर्तदे खील कंिपत झाला.
9 हे दे वा, तू िवपु ल पाऊस पाठवलास;
जे व्हा तु झे वतन िशणले ले होते ते व्हा तू ते बळकट केले स.
10 तु झे लोक त्यामध्ये रािहले ;
हे दे वा, तू आपल्या चां गुलपणातून गरीबांना िदले .
11 परमे श्वराने आज्ञा िदली,
आिण ज्यांनी त्यांना घोषणा केली ते मोठे सै न्य होते .
12 सै न्यांचे राजे पळू न जातात, ते पळू न जातात,
आिण घरी राहणारी स्री लूट वाटू न घे ते.
13 जे व्हा तु म्ही काही लोक में ढवाड ामध्ये पडू न राहता,
ते व्हा ज्याचे पं ख रुप्याने व िपसे िपवळ्या सोन्याने मढवले ले आहे त,
अशा कबु तरासारखे तु म्ही आहात.
14 ते थे सवर्समथार्ने राजांना िवखरले आहे ,
ते व्हा सल्मोनावर बफर् पडते त्याप्रमाणे झाले .
15 हे महान पवर्ता, बाशानाच्या पवर्ता,
उं च बाशान पवर्त िशखरांचा पवर्त आहे .
16 दे वाला आपल्या िनवासासाठी जो पवर्त आवडला आहे ,
त्याच्याकडे हे अने क िशखरां च्या पवर्ता, तू हे व्याने का पाहतोस?
खरोखर, परमे श्वर त्याच्यावरच सवर्काळ राहील.
17 दे वाचे रथ वीस हजार आहे त, हजारो हजार आहे त.
जसा सीनाय पवर्तावर पिवत्रस्थान, तसा प्रभू त्यां च्यामध्ये आहे .
18 तू उं चावर चढलास; तू बं िदवानास दर
ू ने ले आहे ;
मनु ष्याकडू न आिण जे तु झ्यािवरूद्ध लढले
त्यां च्यापासूनही भे टी स्वीकारल्या आहे त,
यासाठी की, हे परमे श्वर दे वा, तू ते थे रहावे .
19 प्रभू धन्यवािदत असो, तो दररोज आमचा भार वाहतो,
दे व आमचे तारण आहे .
*
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दे व आम्हास तारणारा दे व आहे ;
मृ त्यूपासून सोडिवणारा प्रभू परमे श्वर आहे .
21 पण दे व आपल्या शत्रूचे डोके आपटे ल,
जो आपल्या अपराधात चालत जातो त्याचे केसाळ माथे आपटे ल.
22 परमे श्वर म्हणाला, मी माझ्या लोकांस बाशानापासून परत आणीन,
समु दर् ाच्या खोल स्थानातून त्यांना परत आणीन.
23 यासाठी की, तू आपल्या शत्रूला िचरडावे , आपला पाय त्यां च्या रक्तात बु डवा,
आिण तु झ्या शत्रुंकडू न तु झ्या कु यां च्या िजभे स वाटा िमळावा.
24 हे दे वा, त्यांनी तु झ्या िमरवणु का पािहल्या आहे त,
पिवत्रस्थानी माझ्या दे वाच्या, माझ्या राजाच्या िमरवणु का त्यांनी पािहल्या आहे त.
25 गायकपु ढे गे ले, वाजवणारे मागे चालले आहे त,
आिण मध्ये कुमारी कन्या लहान डफ वाजवत चालल्या आहे त.
26 मं डळीत दे वाचा धन्यवाद करा;
जे तु म्ही इस्राएलाचे खरे वं शज आहात ते तु म्ही परमे श्वराची स्तु ती करा.
27 ते थे त्यांचा अिधकारी प्रथम बन्यामीन, किनष्ठ कुळ,
यहद
ू ाचे अिधपती, व त्याच्याबरोबरचे समु दाय
जबु लूनाचे अिधपती, नफतालीचे अिधपती हे आहे त.
28 तु झ्या दे वाने , तु झे सामथ्यर् िनमार्ण केले आहे ;
हे दे वा, तू पूवीर्च्या काळी आपले सामथ्यर् दाखिवले तसे आम्हास दाखव.
29 यरूशले मातील मं िदराकरता,
राजे तु ला भे टी आणतील.
30 लव्हाळ्यात राहणारे वनपशू,
बै लांचा कळप आिण त्यांचे वासरे ह्यांना धमकाव.
जे खं डणीची मागणी करतात त्यांना आपल्या पायाखाली तु डव;
जे लढाईची आवड धरतात त्यांना िवखरून टाक.
31 िमसरमधून सरदार ये तील;
कू श आपले हात दे वाकडे पसरण्याची घाई करील.
32 अहो पृ थ्वीवरील राष्ट् रांनो, तु म्ही दे वाला गीत गा,
परमे श्वराची स्तु ितगीते गा.
33 जो पु रातन काळापासून अिस्तत्वात आहे तो आकाशां च्या आकां शावर आरूढ होतो;
पाहा, तो आपला आवाज सामथ्यार्ने उं चावतो.
34 दे वाच्या सामथ्यार्चे वणर्न करा;
इस्राएलावर त्याचे वै भव
आिण आकाशात त्याचे बल आहे .
35 हे दे वा, तू आपल्या पिवत्रस्थानात भयप्रद आहे ;
इस्राएलाचा दे व आपल्या लोकांस बल आिण सामथ्यर् दे तो.
दे व धन्यवािदत असो.
20 आमचा

69
दािवदाचे स्तोत्र
1 हे दे वा, मला तार;
कारण पाणी माझ्या गळ्याशी *ये ऊन पोहचले आहे .
*
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खोल िचखलात बु डत आहे , ते थे मला उभे राहण्यास िठकाण नाही;
मी खोल पाण्यात आलो आहे , ते थे पु राचे पाणी माझ्यावरून वाहत आहे .
3 माझ्या रडण्याने मी थकलो आहे ; माझा घसा कोरडा पडला आहे ;
माझ्या दे वाची वाट पाहता माझे डोळे िशणले आहे त.
4 िवनाकारण माझा द्वे ष करणारे माझ्या डोक्यावरील केसांपेक्षाही अिधक आहे त;
जे अन्यायाने माझे वै री असून मला कापून काढायला पाहतात ते बलवान आहे त;
जे मी चोरले नव्हते , ते मला परत करावे लागले .
5 हे दे वा, तू माझा मूखार्पणा जाणतो,
आिण माझी पापे तु झ्यापासून लपली नाहीत.
6 हे प्रभू, से नाधीश परमे श्वरा, जे तु झी प्रितक्षा करतात, त्यां च्या फिजतीला मी कारण होऊ नये .
हे इस्राएलाच्या दे वा, जे तु ला शोधतात त्यां च्या अप्रितष्ठे ला मी कारण होऊ नये .
7 कारण तु झ्याकरता मी िनं दा सहन केली आहे ;
लाजे ने माझे तोंड झाकले आहे .
8 मी आपल्या बं धल
ू ा परका झालो आहे ,
आपल्या आईच्या मु लांस िवदे शी झालो आहे .
9 कारण तु झ्या मं दीरािवषयीच्या आवे शाने मला खाऊन टाकले आहे ,
आिण तु झी िनं दा करणार्यांनी केले ल्या िनं दा माझ्यावर पडल्या आहे त.
10 जे व्हा मी रडलो आिण उपवास करून माझ्या िजवाला िशक्षा केली†,
ते व्हा ते जसे माझ्या स्वतःची िनं दा होती.
11 जे व्हा मी गोणपाट आपले वस्र केले ,
ते व्हा मी त्यांना उपहास असा झालो.
12 जे नगराच्या वे शीत बसतात;
ते माझी िनं दा करतात; मी मद्यप्यांचा गीत झालो.
13 पण मी तर हे परमे श्वरा, माझी प्राथर्ना तू, स्वीकारशील अशा वे ळेला करतो;
हे दे वा, तू आपल्या िवपु ल दये स अनु सरून व आपल्या तारणाच्या सत्यास अनु सरून मला उ र
दे .
14 मला िचखलातून बाहे र काढ, आिण त्यामध्ये मला बु डू दे ऊ नकोस;
माझा ितरस्कार करणार्यापासून मला वाचव. खोल पाण्यापासून मला काढ.
15 पु राच्या पाण्याने मला पूणर् झाकू न टाकू नकोस,
खोल डोह मला न िगळो.
खाच आपले तोंड माझ्यावर बं द न करो.
16 हे परमे श्वरा, मला उ र दे ,
कारण तु झ्या कराराची िवश्वसिनयता उ म आहे .
17 आपल्या से वकापासून आपले तोंड लपवू नकोस,
कारण मी क्ले शात आहे ; मला त्वरीत उ र दे .
18 माझ्या िजवाजवळ ये आिण त्यास खं डून घे ;
माझ्या शत्रूंमु ळे खं डणी भरून मला सोडव.
19 तु ला माझी िनं दा, माझी लाज आिण माझी अप्रितष्ठा मािहत आहे ;
माझे िवरोधक माझ्यापु ढे आहे त;
20 िनं देने माझे हृदय तु टले आहे ; मी उदासपणाने भरलो आहे ;
माझी कीव करणारा कोणीतरी आहे का हे मी पािहले , पण ते थे कोणीच नव्हता;
मी सां त्वनासाठी पािहले , पण मला कोणी सापडला नाही.
21 त्यांनी मला खाण्यासाठी िवष िदले ;
2 मी
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मला तहान लागली असता आं ब िदली
22 त्यांचे मे ज त्यां च्यापु ढे पाश होवोत;
जे व्हा ते सु रिक्षत आहे त असा िवचार करतील, तो त्यांना सापळा होवो.
23 त्यांचे डोळे आं धळे होवोत यासाठी की, त्यांना काही िदसू नये ;
आिण त्यांची कंबर ने हमी थरथर कापावी असे कर.
24 तू त्यां च्यावर आपला सं ताप ओत,
आिण तु झ्या सं तापाची तीव्रता त्यांना गाठो.
25 त्यांची िठकाणे ओसाड पडो;
त्यां च्या तं बत
ू कोणीही न राहो.
26 कारण ज्याला तू दणका िदला त्याचा ते छळ करतात;
तू ज्यांस जखमी केले स त्यां च्या वे दने िवषयी ते दुसर्याला सां गतात.
27 ते अन्यायानं तर अन्याय करतात त्यांना दोष लाव;
तु झ्या न्यायाच्या िवजयात त्यांना ये ऊ दे ऊ नको.
28 जीवनाच्या पु स्तकातून त्यांची नावे खोडली जावोत,
आिण िनितमानांबरोबर त्यांची नावे िलिहली न जावोत.
29 पण मी गरीब आिण दु:खी आहे ;
हे दे वा, तु झे तारण मला उं चावर ने वो.
30 मी दे वाच्या नावाची स्तु ती गाणे गाऊन करीन,
आिण धन्यवाद दे ऊन त्यास उं चािवन.
31 ते बै लापे क्षा, िशं गे असले ल्या,
िकंवा दुभागले ल्या खु राच्या गोर्ह्यांपेक्षा परमे श्वरास आवडे ल.
32 लीनांनी हे पािहले आहे आिण हिषर्त झाले ;
जे दे वाचा शोध घे तात त्या तु मचे हृदय िजवं त होवो.
33 कारण परमे श्वर गरजवं ताचे ऐकतो
आिण आपल्या बं िदवानांचा ितरस्कार करत नाही.
34 आकाश, पृ थ्वी, समु दर
् आिण त्यामध्ये सं चार करणारे
प्रत्ये कगोष्ट त्याची स्तु ती करा.
35 कारण दे व िसयोने ला तारील आिण यहद
ू ाची नगरे पु न्हा बां धील;
लोक ते थे राहतील आिण ते त्यां च्या मालकीचे होईल.
36 त्याच्या से वकाचे वं शजही ते वतन करून घे तील;
आिण ज्यांना त्याचे नाव िप्रय आहे ते ते थे राहतील.
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. 40:13-17
दािवदाचे स्तोत्र
1 हे दे वा, मला सोडव.
हे परमे श्वरा, लवकर ये आिण मला मदत कर.
2 जे माझा जीव घे ऊ पाहतात,
त्यांना लिज्जत कर आिण गोंधळू न टाक;
माझ्या यातने त आनं द मानणारे
माघारी िफरोत आिण अपमािनत होवोत;
3 जे मला अहाहा! अहाहा! असे म्हणतात,
ते आपल्या लाजे ने मागे िफरोत.
4 जे तु झा शोध घे तात ते सवर् तु झ्याठायी हिषर्त आिण आनं िदत होवोत;
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ज्यांना तु झे तारण िप्रय आहे , ते दे वाची स्तु ती असो असे ने हमी म्हणोत.
5 पण मी गरीब आिण गरजवं त आहे ;
हे दे वा, माझ्याकडे त्वरीत ये ;
तू माझा सहाय्यक आिण मला सोडवणारा तूच आहे स.
हे परमे श्वरा, उशीर करू नकोस.
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परमे श्वरा, मी तु झ्यात आश्रय घे तला आहे ;
मला कधीही लिज्जत होऊ दे ऊ नको.
2 मला सोडव आिण तु झ्या न्यायीपणात मला सु रिक्षत ठे व;
तू आपला कान मजकडे लाव आिण माझे तारण कर.
3 मला ने हमी आश्रय िमळावा म्हणून माझा तू खडक हो;
तू मला तारावयास आज्ञा िदली आहे ,
कारण तू माझा खडक आिण दुगर् आहे स.
4 हे माझ्या दे वा, तू मला दुष्टां च्या हातातून वाचव,
अन्यायी आिण िनष्ठू र मनु ष्याच्या हातातून मला वाचव.
5 कारण हे प्रभू, तू माझी आशा आहे स.
मी लहान मूल होतो ते व्हापासूनच तू माझा भरवसा आहे .
6 गभार्पासून तूच माझा आधार आहे स;
माझ्या आईच्या उदरातून तूच मला बाहे र काढले ;
माझी स्तु ती ने हमी तु झ्यािवषयी असे ल.
7 पु ष्कळ लोकांस मी िक ा झालो आहे ;
तू माझा बळकट आश्रय आहे .
8 माझे मु ख िदवसभर तु झ्या स्तु तीने
आिण सन्मानाने भरले ले असो.
9 माझ्या वृ द्धापकाळात मला दर
ू फेकू न दे ऊ नको;
जे व्हा माझी शक्ती कमी होईल ते व्हा मला सोडू नकोस.
10 कारण माझे शत्रू माझ्यािवरूद्ध बोलत आहे त;
जे माझ्या िजवावर पाळत ठे वून आहे त ते एकित्रत ये ऊन कट करत आहे त.
11 ते म्हणाले दे वाने त्यास सोडले आहे ;
त्याचा पाठलाग करा आिण त्यास घ्या, कारण त्यास सोडवणारा कोणीही नाही.
12 हे दे वा, तू माझ्यापासून दर
ू जाऊ नकोस;
माझ्या दे वा, माझ्या मदतीला त्वरा कर!
13 जे माझ्या िजवाचे िवरोधी आहे त त्यांना लिज्जत आिण नष्ट कर,
जे माझे अिनष्ट करण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना िधक्काराने आिण मानहानीने झाकू न टाक.
14 पण मी तु झ्यात ने हमीच आशा धरून राहीन,
आिण तु झी जास्तीत जास्त स्तु ती करीत जाईन.
15 माझे मु ख तु झ्या न्यायीपणाचे
आिण तारणािवषयी सां गत राहील,
जरी मला ते समजले नाही.
16 प्रभू परमे श्वराच्या सामथ्यीर् कृत्याबरोबर मी त्यां च्याकडे जाईन;
मी तु झ्या, केवळ तु झ्याच, िनितमत्वाचा उल्ले ख करीन.
17 हे दे वा, तू माझ्या तरुणपणापासून मला िशकवीत आला आहे स;
1 हे
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आतासु द्धा तु झी आश्चयर्जनक कृत्ये सां गत आहे .
18 खरोखर, जे व्हा आता मी म्हातारा आिण केस िपकले ला झालो आहे ,
ते व्हा पु ढल्या िपढीला तु झे सामथ्यर्, ये णार्या प्रत्ये काला तु झा पराक् रम मी सां गेपयर्ंत,
हे दे वा, मला सोडू नको.
19 हे दे वा, तु झे िनितमत्व खूप उं च आहे ;
हे दे वा, ज्या तू महान गोष्टी केल्या आहे स, त्या तु झ्यासारखा कोण आहे ?
20 ज्या तू मला अने क भयं कर सं कटे दाखवली,
तो तू मला पु न्हा िजवं त करशील;
आिण मला पृ थ्वीच्या अधोभागातून पु न्हा वर आणशील.
21 तू माझा सन्मान वाढव;
आिण पु न्हा वळू न माझे सां त्वन कर.
22 मी सतारीवरही तु ला धन्यवाद दे ईन,
हे माझ्या दे वा, मी तु झ्या सत्याचे स्तवन करीन;
हे इस्राएलाच्या पिवत्र प्रभू,
मी वीणे वर तु झी स्रोत्रे गाईन.
23 मी तु झी स्तवने गाताना माझे ओठ हषार्ने
आिण जो माझा जीव तू खं डून घे तला तोही जल्लोष करील.
24 माझी जीभदे खील िदवसभर तु झ्या िनितमत्वािवषयी बोले ल;
कारण ज्यांनी मला इजा करण्याचा प्रयत्न केला ते लिज्जत झाले आहे त, आिण गोंधळू न गे ले
आहे त.
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दे वा, तू राजाला आपले न्यायाचे िनणर्य,
राजाच्या मु लाला आपले न्यायीपण दे .
2 तु झ्या लोकांचा नीतीने न्याय करो,
आिण तु झ्या गरीब लोकांचा न्यायिनवाडा न्यायाने करो.
3 पवर्त लोकांसाठी शां ती उत्पन्न करतील;
टे कड ा न्यायीपणा उत्पन्न करतील.
4 तो लोकां तील गरीबांचा न्याय करील;
गरजवं ताच्या मु लांना तारील,
आिण जु लूम करणार्यांचे तु कडे करील.
5 जोपयर्ंत सूयर् आिण चं दर
् आहे ,
तोपयर्ंत सवर् िपढ ानिपढ ा ते तु झा आदर करतील.
6 जसा कापले ल्या गवतावर पाऊस पडतो,
तशी पृ थ्वीला िभजवणारी पावसाची सर उतरून ये ईल.
7 त्याच्या िदवसात िनितमानाची भरभराट होवो,
आिण चं दर् नाहीसा होईपयर्ंत िवपु ल शांती होईल.
8 समु दर
् ापासून समु दर् ापयर्ंत
आिण त्या नदीपासून ते पृ थ्वीच्या शे वटापयर्ंत त्याची स ा राहो.
9 अरण्यात राहणारे * त्याच्यासमोर नमन करोत;
त्याचे शत्रू धूळ चाटोत.
10 ताशीर्श आिण बे टांचे राजे खं डणी दे वोत;
1 हे
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शबा आिण सबाच्या राजांना त्याच्यासाठी भे टी आणोत.
11 खरोखर, सवर् राजे त्याच्यापु ढे नमन करोत;
सवर् राष्ट् रे त्याची से वा करोत;
12 कारण त्याने धावा करणार्या गरजवं ताला,
आिण गरीबाला दुसरा कोणी मदतनीस नाही त्यास मदत केली आहे .
13 तो गरीब आिण गरजवं तां वर दया करील,
आिण गरजवं ताचा जीव तो तारील.
14 तो त्यांचा जु लूम आिण िहं साचारापासून त्यांचा जीव खं डून घे ईल,
आिण त्यांचे रक्त त्याच्या दृष्टीने मौलवान आहे .
15 राजा जगे ल, त्यास शबाचे सोने िदले जावो.
लोक त्याच्यासाठी ने हमी प्राथर्ना करो;
दे व त्यास िदवसभर आशीवार्द दे वो.
16 ते थे पृ थ्वीत पवर्त कळसावर िवपु ल धान्य ये वो;
ितचे पीक लबानोन झाडासारखे वार्याच्या झु ळकेने डु लोत
आिण नगरातले लोक पृ थ्वीच्या गवतासारखी भरभराटीस ये वो.
17 राजाचे नाव सवर्काळ िटकू न राहो;
सूयर् आहे तोपयर्ंत त्याचे नाव पु ढे चालू राहो;
त्याच्यात लोक आशीवार्िदत होतील;
सवर् राष्ट् रे त्यास धन्य म्हणतील.
18 परमे श्वर दे व, इस्राएलाचा दे व, धन्यवािदत असो,
तोच फक्त आश्चयर्कारक गोष्टी करतो.
19 त्याचे गौरवशाली नाव सवर्काळ धन्यवािदत असो
आिण सवर् पृ थ्वी त्याच्या गौरवाने भरली जावो. आमे न आिण आमे न.
20 इशायाचा मु लगा दावीद याच्या प्राथर्ना इथे सं पल्या.
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आसाफाचे स्तोत्र
1 खात्रीने दे व इस्राएलास चां गला आहे ,
जे अं तःकरणाने शु द्ध आहे त.
2 पण माझ्यासाठी जसे माझे पाय बहुते क िनसटणार होते ;
माझे पाय बहुते क माझ्या खालून िनसटणार होते .
3 कारण जे व्हा मी दुष्टांचा भरभराट पािहला
ते व्हा मी गिवर्ष्ठांचा मत्सर केला.
4 कारण त्यां च्या मृ त्यूपयर्ंत त्यांना वे दना होत नाही,
पण ते बलवान आिण चां गले पु ष्ट असतात.
5 दुसर्या मनु ष्याच्या भारापासून मु क्त असतात;
ते दुसर्या मनु ष्यासारखे जु लूमात नसतात.
6 अिभमानाने ते त्यां च्या गळ्याभोवती असले ल्या हाराप्रमाणे आपल्याला सु शोिभत करतात;
झग्यासारखा ते िहं साचाराचे वस्र घालतात.
7 अं धत्वातून असे पाप बाहे र ये ते;
वाईट िवचार त्यां च्या अं तःकरणातून िनघतात.
8 ते माझी चे ष्टा करून वाईट गोष्टी बोलतात;
ते गवार्ने िहं साचाराची धमकी दे तात.
9 ते आकाशािवरूद्ध बोलतात,
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आिण त्यांची जीभ पृ थ्वीतून भटकते .
10 म्हणून दे वाचे लोक त्यां च्याकडे वळतात
आिण त्यां च्या वचनातले पाणी भरपूर िपतात.
11 ते म्हणतात, “������ �� ��� ����� �����?
काय चालले आहे ते दे वाला कसे कळते ?”
12 पाहा हे लक्षात घ्या, हे लोक दुष्ट आहे त;
ते ने हमी िचं तामु क्त असून धनवान झाले आहे त.
13 खिचत मी आपले हृदय जपले ,
आिण आपले हात िनरागसते त धु तले हे व्यथर् आहे .
14 कारण िदवसभर मी पीडला जातो
आिण प्रत्ये क सकाळी िशक्षा होते .
15 जर मी म्हणालो असतो की, मी या गोष्टी बोले न,
तर मी या िपढीच्या तु झ्या मु लांचा िवश्वासघात केला असता.
16 तरी या गोष्टी मी समजण्याचा प्रयत्न केला,
पण त्या माझ्यासाठी खूप कठीण होत्या.
17 मी दे वाच्या पिवत्रस्थानात गे लो,
आिण नं तर त्यां च्या भिवतव्याचा शे वट मला समजून आला.
18 खिचत तू त्यांना िनसरड ा जागी ठे वतो;
त्यांना तू खाली नाशात पाडतोस.
19 कसे अचानक ते उध्वस्त झाले .
आिण भयानक दहशतीत ते सं पण
ू र् नष्ट झाले .
20 जागा झाले ल्या मनु ष्यास जसे स्वप्न िनरथर्क वाटते ;
तसे हे प्रभू, जे व्हा तू जागा होशील, ते व्हा त्यांचे ते स्वप्न तु च्छ मानशील.
21 कारण माझे हृदय दुःखीत झाले होते ,
आिण मी खोलवर घायाळ झालो.
22 मी अज्ञानी होतो आिण सू मदृष्टीची उणीव होती;
मी तु झ्यापु ढे मूखर् प्राण्यासारखा होतो.
23 तरी मी तु झ्याबरोबर ने हमी आहे ;
तू माझा उजवा हात धरला आहे .
24 तू आपल्या उपदे शाने मला मागर् दाखवशील
आिण त्यानं तर तू मला गौरवात स्वीकारशील.
25 स्वगार्त तु झ्यािशवाय मला कोण आहे ?
पृ थ्वीवर मला तु झ्यािशवाय कोणी िप्रय नाही?
26 माझा दे ह आिण माझे हृदय दुबर्ल होत आहे त,
पण दे व सवर्काळ माझ्या हृदयाचे सामथ्यर् *आहे .
27 जे तु झ्यापासून दर
ू आहे त त्यांचा नाश होईल;
जे तु झ्याशी अिवश्वासू आहे त त्या सवार्च
ं ा तू नाश करशील.
28 पण माझ्यािवषयी म्हटले , तर दे वाजवळ जाणे यामध्ये च माझे कल्याण आहे .
मी प्रभू परमे श्वरास आपले आश्रयस्थान केले आहे .
मी तु झी सवर् कृत्ये जाहीर करीन.
*
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74
आसाफाचे स्तोत्र
1 हे दे वा, तू आम्हास सवर्काळ का सोडू न िदले आहे स?
आपल्या कुरणातील कळपां वर तु झा कोपािग्न का भडकत आहे ?
2 तू प्राचीनकाळी जी मं डळी िवकत घे तली,
िजला तू आपले वारस होण्याकरता खं डणी भरून सोडिवले ितचे ,
व ज्या सीयोन पवर्तावर तू वस्ती केली त्याची आठवण कर.
3 पूणर्पणे िवध्वं स झाले ल्याकडे या,
शत्रूने सवर् पिवत्रस्थानाचे कसे नु कसान केले आहे ते पहा.
4 तु झ्या सभास्थानात तु झे शत्रू गजर्ना करीत आहे त;
त्यांनी यु द्धाची झें डे उभारले आहे त.
5 जसे दाट झाडीवर कुर्हाडीने िछन्निवछीन्न करणार्या
मनु ष्याप्रमाणे ते त्यांना िदसले .
6 त्यांनी कुर्हाडीने आिण हातोडीने
सवर् कोरीव काम तोडू न आिण फोडू न टाकले .
7 त्यांनी तु झ्या पिवत्रस्थानाला आग लावली;
जे थे तू राहतो त्याचे पािव य भ्रष्ट केले , धु ळीस िमळिवले .
8 ते आपल्या अं तःकरणात म्हणाले , आपण ह्यांचा नायनाट करून टाकू .
त्यांनी दे शात असले ली दे वाची सवर् सभास्थाने जाळू न टाकली आहे त.
9 आम्हास दे वाकडू न कोणते ही िचन्ह िमळाले नाही, कोणी सं देष्टा उरला नाही;
असे कोठवर चाले ल हे जाणणारा आमच्यामध्ये कोणी नाही.
10 हे दे वा, शत्रू िकती वे ळ माझा अपमान करील?
शत्रू तु झ्या नावाची िनं दा सवर्काळ करणार काय?
11 तू आपला हात, आपला उजवा हात का मागे आवरून धरतोस?
तू आपला उजवा हात आपल्या अं गरख्यातून काढ आिण त्यांना नष्ट कर?
12 तरी दे व, प्राचीन काळापासून माझा राजा आहे ,
पृ थ्वीवर तारणारा तो आहे .
13 तू आपल्या सामथ्यार्ने समु दर
् दुभागला;
तू समु दर् ातील प्रचं ड प्राण्यांची मस्तके पाण्यात फोडली.
14 तू िलव्याथानाचे *मस्तक ठे चले ;
रानात राहणार्यास तो खाऊ घातला.
15 तू झरे आिण प्रवाह फोडू न उघडले ;
तू वाहणार्या नद्या कोरड ा केल्या.
16 िदवस तु झा आहे आिण रात्रही तु झीच आहे ;
तू सूयर् आिण चं दर् त्यां च्या जागी ठे वले .
17 तू पृ थ्वीच्या सवर् सीमा ठरिवल्या आहे त;
तू उन्हाळा आिण िहवाळा केलास.
18 हे परमे श्वरा, वै र्याने तु झ्याकडे अपमान िभरकावला आहे ;
आिण मूखर् लोकांनी तु झ्या नावाची िनं दा केली आहे त्याची आठवण कर
19 तू आपल्या कबु तराचा जीव वन्यपशूच्या स्वाधीन करू नकोस.
*
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आपल्या दडपशाहीचे िजवन सवर्काळ िवसरू नकोस.
20 तू आपल्या कराराची आठवण कर,
कारण पृ थ्वीवरील काळोखी प्रदे श पूणर् िहं साचाराची िठकाणे आहे त.
21 दडपले ल्यास लिज्जत होऊन मागे िफरू दे ऊ नको;
गरीब आिण दडपले ले तु झ्या नावाची स्तु ती करोत.
22 हे दे वा, ऊठ, आपल्या सन्मानाचे समथर्न स्वतःच कर;
मूखर् िदवसभर तु झा अपमान करत आहे याची आठवण कर.
23 तु झ्या शत्रूंचा आवाज िवसरू नको,
िकंवा तु झा िवरोध करणार्यांचा गोंगाट एकसारखा वर चढत आहे .

75
आसाफाचे स्तोत्र
1 हे दे वा, आम्ही तु ला धन्यवाद दे तो;
आम्ही धन्यवाद दे तो, कारण तू आपले सािन्नध्य प्रगट करतो;
लोक तु झी आश्चयर्कारक कृत्ये सां गतात.
2 ने मले ल्या समयी मी योग्य न्याय करीन.
3 जरी पृ थ्वी आिण ितच्यावरील सवर् राहणारे सवर् िभतीने कापत आहे त,
मी पृ थ्वीचे खांब िस्थर करीन.
4 मी गिवर्ष्ठांना म्हणालो, गिवर्ष्ठ होऊ नका,
आिण दुष्टांना म्हणालो, आपल्या िवजयािवषयी िधटाई करू नका.
5 िवजयािवषयी इतकी खात्री बाळगू नका;
आपले डोके उं च करून बोलू नका.
6 िवजय पूवकडू न नव्हे , पिश्चमे कडू न
िकंवा रानातूनही ये त नाही.
7 पण दे व न्यायाधीश आहे ;
तो एकाला खाली करतो आिण दुसर्याला उं च करतो.
8 कारण परमे श्वराने आपल्या हातात फेसाळले ला पे ला धरला आहे ,
त्यामध्ये मसाला िमसळला आहे आिण तो ओतून दे तो.
खात्रीने पृ थ्वीवरील सवर् दुजर्न शे वटल्या थें बापयर्ंत िपतील.
9 पण तू काय केले हे मी ने हमी सां गत राहीन;
मी याकोबाच्या दे वाला स्तु ती गाईन.
10 तो म्हणतो, मी दुष्टांची सवर् िशं गे *तोडू न टाकीन,
पण िनतीमानाची िशं गे †उं च करीन.

76
मु ख्य सं गीतकारासाठी, तं तुवाद्यावरचे आसाफाचे स्तोत्र गीत.
1 यहद
ू ात दे व कळाला आहे ,
इस्राएलामध्ये त्याचे नाव थोर आहे .
2 शाले ममध्ये *त्याचा मं डप आहे ,
आिण िसयोने त त्याची गु हा आहे .
3 ते थे त्याने धनु ष्य बाण, ढाली, तलवारी
*
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आिण इतर शस्त्रे मोडू न टाकली आहे त.
4 तू जे थे शत्रूंना ठार केले स,
त्या डोंगरावरून उतरताना तू ते जस्वी चमकतोस आिण तु झे वै भव प्रकट करतोस.
5 जे हृदयाचे धाडसी ते लु टले गे ले आहे त,
ते झोपी गे ले आहे त,
सवर् योद्धे असहाय्य झाले आहे त.
6 हे याकोबाच्या दे वा, तु झ्या यु द्धाच्या आरोळीने ,
रथ आिण घोडे दोन्हीपण झोपी गे लेत आहे त.
7 तू, होय तु च, ज्याचे भय धरावे असा आहे स.
असा कोण आहे िक तू रागावतोस ते व्हा तु झ्या दृष्टीस उभा राहील?
8 तु झा न्याय आकाशातून आला,
आिण पृ थ्वी भयिभत व िन:शब्द झाली.
9 दे वा, तू, पृ थ्वीवरील िखन्न झाले ल्यांना तारायला,
न्याय अमलांत आणण्यास उठला आहे .
10 खिचत त्या लोकां िवषयी तु झा क् रोिधत न्याय, तु ला स्तु ती िमळवून दे ईल.
तु झा क् रोध तू पूणर्पणे प्रगट केला आहे .
11 परमे श्वर तु मच्या दे वाला नवस करून फेडा,
ज्याचे भय धरणे योग्य आहे , जे तु म्ही त्याच्या सभोवती आहात, त्यास भे टी आणा.
12 तो अिधकार्यां च्या आत्म्याला नम्र करतो.
पृ थ्वीच्या राजांना तो भयावह असा आहे .

77
आसाफाचे स्तोत्र
1 मी आपल्या वाणीने दे वाला हाक मारीन;
मी आपल्या वाणीने दे वाला हाक मारीन आिण माझा दे व माझे ऐकेल.
2 माझ्या सं कटाच्या िदवसात मी प्रभूला शोधले .
मी रात्रभर हात पसरून प्राथर्ना केली; तो िढला पडला नाही.
माझ्या जीवाने सां त्वन पावण्याचे नाकारले .
3 मी दे वाचा िवचार करतो तसा मी कण्हतो;
मी त्याबद्दल िचं तन करतो तसा मी क्षीण होतो.
4 तू माझे डोळे उघडे ठे वतोस;
मी इतका व्याकुळ झालो की, माझ्याने बोलवत नाही.
5 मी पूवीर्चे िदवस व पु रातन काळची वष
याबद्दल मी िवचार करतो.
6 रात्रीत मी एकदा गाईले ल्या गाण्याची मला आठवण ये ते.
मी काळजीपूवर्क िवचार करतो
आिण काय घडले हे मी समजून घे ण्याचा प्रयत्न करतो.
7 प्रभू सवर्काळ आमचा नकार करील काय?
तो मला पु न्हा कधीच प्रसन्नता दाखवणार नाही का?
8 त्याच्या िवश्वासाचा करार कायमचा गे ला आहे का?
त्याची अिभवचने िपढ ानिपढ ा अयशस्वी होतील का?
9 दे व दया करण्याचे िवसरला का?
त्याच्या रागाने त्याचा कळवळा बं द केला आहे का?
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म्हणालो, हे माझे दुःख आहे ,
आमच्या प्रती परात्पराचा उजवा हात बदलला आहे
11 पण मी परमे श्वराच्या कृत्यांचे वणर्न करीन;
मी तु झ्या पु रातन काळच्या आश्चयर्कारक कृत्यां िवषयी िवचार करीन.
12 मी तु झ्या सवर् कृत्यावर िचं तन करीन,
आिण मी त्यावर काळजीपूवर्क िवचार करीन.
13 हे दे वा, तु झे मागर् पिवत्र *आहे त,
आमच्या महान दे वाशी कोणता दे व तु लना करे ल.
14 अद्भुत कृत्ये करणारा दे व तूच आहे स.
तू लोकांमध्ये आपले सामथ्यर् उघड केले आहे .
15 याकोब आिण योसे फ यां च्या वं शजाना,
आपल्या लोकांस आपल्या सामथ्यार्ने िवजय िदला आहे स.
16 हे दे वा, जलाने तु ला पािहले ,
जलांनी तु ला पािहले आिण ते घाबरले ,
खोल जले कंिपत झाली.
17 मे घांनी पाणी खाली ओतले ;
आभाळ गडगडाटले ;
तु झे बाणही चमकू लागले .
18 तु झ्या गजर्नेची वाणी वावटिळत ऐकण्यात आली;
िवजांनी जग प्रकाशमय केले ;
पृ थ्वी कंिपत झाली आिण थरथरली.
19 समु दर
् ात तु झा मागर् व महासागरात तु झ्या वाटा होत्या,
पण तु झ्या पावलाचे ठसे कोठे ही िदसले नाहीत.
20 मोशे आिण अहरोन याच्या हाताने
तू आपल्या लोकांस कळपाप्रमाणे ने लेस.
10 मी

78
आसाफाचे स्तोत्र
1 अहो माझ्या लोकांनो, माझी िशकवण ऐका,
माझ्या तोंडच्या वचनाकडे लक्ष द्या.
2 मी शहाणपणाचे गीत गाईन;
मी पूवर्काळच्या गु प्त गोष्टीबद्दल सां गेन.
3 ज्या आम्ही ऐकल्या आिण ज्या आम्हास समजल्या,
त्या आमच्या वाडविडलांनी आम्हास सां िगतल्या.
4 त्या आम्ही त्यां च्या वं शजापासून गु प्त ठे वणार नाही.
त्या आम्ही पु ढील िपढीला परमे श्वराची स्तु त्य कृत्ये ,
त्याचे सामथ्यर् आिण त्याने केले ले आश्चय कृत्ये सां ग.ू
5 कारण त्याने याकोबात िनबर्ंध स्थापले
आिण इस्राएलासाठी िनयमशास्त्र ने मले .
त्याने आमच्या पूवर्जांना आज्ञा िदल्या की,
त्यांनी त्या आपल्या मु लांना िशकवाव्या.
*
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ही आज्ञा यासाठी िदली की, पु ढच्या िपढीने म्हणजे जी मु ले जन्माला ये तील, त्यांनी त्या
आज्ञा जाणाव्या,
त्या आपल्या स्वतःच्या मु लांना सां गाव्या.
7 मग ते आपली आशा दे वावर ठे वतील
आिण त्याची कृत्ये िवसरणार नाहीत
परं तु त्याच्या आज्ञा पाळतील.
8 तर त्यांनी आपल्या पूवर्जासारखे
हट् टी आिण बं डखोर िपढी होऊ नये ,
त्यांनी आपले अं तःकरण योग्य राखले नाही,
आिण िजचा आत्मा दे वाला समिपर्त व प्रामािणक नव्हता.
9 एफ् राइमाचे वं शज धनु ष्यासह सशस्र होती,
परं तु त्यांनी यु द्धाच्यािदवशी पाठ िफरवली.
10 त्यांनी दे वाबरोबर करार पाळला नाही,
आिण त्यांनी त्याचे िनयमशास्त्र पाळण्याचे नाकारले .
11 ते त्याची कृत्ये
व त्याने दाखवले ली िवस्मयकारक गोष्टी ते िवसरले .
12 िमसर दे शातल्या सोअन प्रां तात
त्यां च्या विडलां च्या दृष्टीसमोर त्याने आश्चयर्कारक गोष्टी केल्या.
13 त्याने समु दर
् दुभागला आिण त्यांना पिलकडे ने ले,
त्याने पाणी िभं तीसारखे उभे केले .
14 तो त्यांना िदवसा मे घ
व रात्रभर अग्नीच्या प्रकाशात मागर् दाखिवत घे ऊन जात असे .
15 त्याने रानात खडक फोडला,
आिण समु दर् ाची खोली पु रे भरण्यापयर्ंत त्यांना िवपु ल पाणी िदले .
16 त्याने खडकातून पाण्याचे प्रवाह
आिण नदीसारखे पाणी बाहे र वाहिवले .
17 तरी ते त्याच्यािवरुध्द पाप किरतच रािहले .
रानात परात्परािवरूद्ध बं ड केले .
18 नं तर त्यांनी आपली भूक तृ प्त करण्यासाठी,
अन्न मागून आपल्या मनात दे वाला आव्हान िदले .
19 ते दे वािवरूद्ध बोलले ,
ते म्हणाले , “��� ����� ������ ����� ���� ��� ���� ��?
20 पहा, त्याने खडकावर प्रहार केला ते व्हा पाणी उसळू न बाहे र पडले ,
आिण पाण्याचे प्रवाह भरून वाहू लागले .
पण भाकरही दे ऊ शकेल काय?
तो आपल्या लोकांसाठी मांसाचा पु रवठा करील काय?”
21 जे व्हा परमे श्वराने हे ऐकले , ते व्हा तो रागावला;
म्हणून याकोबावर त्याचा अिग्न भडकला,
आिण त्याच्या रागाने इस्राएलवर हल्ला केला,
22 कारण त्यांनी दे वावर िवश्वास ठे वला नाही,
आिण त्याच्या तारणावर भरवसा ठे वला नाही.
23 तरी त्याने वर आभाळाला आज्ञा िदली,
आिण आभाळाचे दरवाजे उघडले .
24 खाण्यासाठी त्याने त्यां च्यावर मान्नाचा वषार्व केला,
आिण त्यांना आकाशातून धान्य िदले .
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भाकर लोकांनी खाल्ली.
त्याने त्यांना भरपूर अन्न पाठवून िदले .
26 त्याने आकाशात पूवचा वारा वाहिवला,
आिण त्याच्या सामथ्यार्ने त्याने दिक्षणे च्या वार्याला मागर् दाखवला.
27 त्याने त्यां च्यावर धु ळीप्रमाणे मांसाचा
आिण समु दर् ातील वाळू पर् माणे असं ख्य पक्षांचा वषार्व केला.
28 ते त्यां च्या छावणीच्यामध्ये पडले ,
त्यां च्या तं बच्ू या सवर् सभोवती पडले .
29 मग त्यांनी ते खाल्ले आिण तृ प्त झाले . त्यां च्या हावे पर
् माणे त्याने त्यांना िदले .
30 पण अजून त्यांची तृ प्ती झाली नव्हती;
त्यांचे अन्न त्यां च्या तोडांतच होते .
31 त्याच क्षणाला, दे वाच्या कोपाने त्याच्यावर हल्ला केला,
आिण त्यां च्यातील बलवानास मारून टाकले .
त्याने इस्राएलाच्या तरुणास हाणून पाडले .
32 इतके झाले तरी ते पाप किरतच राहीले ,
आिण त्यांनी त्याच्या आश्चयर्कारक कृत्यां वर िवश्वास ठे वला नाही.
33 म्हणून दे वाने त्यांचे िदवस थोडके केले ;
त्यांचे आयु ष्य भयानक भयात सं पवले .
34 जे व्हा कधी दे वाने त्यांना पीिडले , ते व्हा त्यांनी त्याचा शोध घे ण्यास सु रवात केली.
उत्सु कते ने ते त्याच्याकडे वळले .
35 दे व आमचा खडक आहे ,
आिण परात्पर दे व आमचा सोडवणारा याची आठवण त्यांना झाली.
36 पण त्यांनी आपल्या मु खाने त्याची खोटी स्तु ती केली
आिण आपल्या जीभे ने त्याच्याजवळ लबाडी केली.
37 कारण त्यांचे मन त्यां च्याठायी िस्थर नव्हते ,
आिण ते त्याच्या कराराशी एकिनष्ठ नव्हते .
38 परं तु तो दयाळू असल्यामु ळे त्यां च्या अपराधांची क्षमा करतो आिण त्याने त्यांचा नाश केला
नाही.
होय, तो अने क वे ळा आपला राग आवरून धरतो,
आिण आपला सवर् राग भडकू दे त नाही.
39 ती केवळ दे ह आहे त,
वारा वाहन
ू िनघून जातो आिण तो परत ये त नाही याची त्याने आठवण केली.
40 त्यांनी िकती वे ळा रानात त्याच्यािवरुध्द बं डखोरी केली,
आिण पिडक प्रदे शात त्यांनी त्यास दु:खी केले .
41 पु न्हा आिण पु न्हा दे वाला आव्हान केले ,
आिण इस्राएलाच्या पिवत्र प्रभूला खूप दु:खिवले .
42 त्यांनी त्याच्या सामथ्यार्िवषयी िवचार केला नाही,
त्याने त्यांना शत्रूपासून कसे सोडवले होते .
43 िमसरात जे व्हा त्याने आपली घाबरून सोडणारी िचन्हे
आिण सोअनाच्या प्रांतात आपले चमत्कारही दाखिवले ते िवसरले .
44 त्याने िमसर्यां च्या नद्यांचे रक्तात रुपां तर केले .
म्हणून त्याच्या प्रवाहातील पाणी त्यां च्याने िपववे ना.
45 त्याने चावणार्या माशांचे थवे पाठवले त्यांनी त्यांना खाऊन टाकले ,
आिण बे डकांनी त्यांचा दे श आच्छादला.
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46 त्याने

त्यांची िपके नाकतोड ां च्या हवाली
आिण त्यां च्या श्रमाचे फळ टोळाला िदले .
47 त्याने गारांनी त्यां च्या द्राक्षवे लींचा
आिण त्यां च्या उं बराच्या झाडांचा नाश बफार्ने केला.
48 त्याने त्यांची गु रे ढोरे गारां च्या
व त्यांचे कळप िवजां च्या हवाली केली.
49 त्यांने आपल्या भयं कर रागाने त्यां च्यािवरुद्ध तडाखे िदले .
त्याने अिरष्ट आणणार्या प्रितनीधीप्रमाणे आपला क् रोध, प्रकोप आिण सं कट पाठवले .
50 त्याने आपल्या रागासाठी मागर् सपाट केला;
त्याने त्यांना मरणापासून वाचिवले नाही
पण त्याने त्यांना मरीच्या हवाली केले .
51 त्याने िमसरमध्ये प्रथम जन्मले ले सवर्,
हामाच्या तं बत
ू ील* त्यां च्या शक्तीचे प्रथम जन्मले ले मारून टाकले .
52 त्याने आपल्या लोकांस में ढरांसारखे बाहे र ने ले
आिण त्याने त्याच्या कळपाप्रमाणे रानातून ने ले.
53 त्याने त्यांना सु खरुप आिण न भीता मागर्दशर्न केले ,
पण समु दर् ाने त्यां च्या शत्रूंना बु डवून टाकले .
54 आिण त्याने त्यास आपल्या पिवत्र दे शात,
हा जो पवर्त आपल्या उजव्या हाताने िमळवला त्याकडे आणले .
55 त्याने त्यां च्यापु ढून राष्ट् रांना हाकलून लावली,
आिण त्यांना त्यांची वतने सूतर् ाने मापून ने मन
ू िदली; आिण त्यां च्या तं बत
ू इस्राएलाचे वं श
वसिवले .
56 तरी त्यांनी परात्पर दे वाला आव्हान िदले आिण त्याच्यािवरुध्द बं डखोरी केली,
आिण त्यांनी त्याच्या आज्ञा पाळल्या नाहीत.
57 ते आपल्या पूवर्जाप्रमाणे अिवश्वासू होते आिण त्यांनी िवश्वासघातकी कृत्ये केली;
फसव्या धनु ष्याप्रमाणे ते स्वतं तर् पणे वळणारे होते .
58 कारण त्यांनी आपल्या उं च जागा बां धल्या आिण दे वाला क् रोिधत केले
आिण आपल्या कोरीव मूतीर्म
ं ु ळे त्यास आवे शाने कोपिवले .
59 जे व्हा दे वाने हे ऐकले , तो रागावला,
आिण त्याने इस्राएलाला पूणर्पणे िझडकारले .
60 त्याने िशलोतले †पिवत्रस्थान सोडू न िदले ,
ज्या तं बत
ू लोकां च्यामध्ये तो राहत होता.
61 त्याने आपल्या सामथ्यार्चा कोश बं िदवासात जाण्याची परवानगी िदली,
आिण आपले गौरव शत्रूच्या हातात िदले .
62 त्याने आपले लोक तलवारीच्या स्वाधीन केले ,
आिण आपल्या वतनावर तो रागावला.
63 अग्नीने त्यां च्या तरुण मनु ष्यास खाऊन टाकले ,
आिण त्यां च्या तरुण स्रीयांना लग्नगीते लाभली नाहीत.
64 त्यांचे याजक तलवारीने पडले ,
आिण त्यां च्या िवधवा त्यां च्यासाठी रडल्या नाहीत.
*

78:51
(105:23, 27; 106:22 पहा, िजथे िमसरला “����� ���� ���
������ ���”). हाम हा नोहाच्या मु लांपैकी एक होता, आिण त्याला िमसरी लोकांचा पूवर्ज म्हटले गे ले (उत्प ी 10:6 पहा).

†

78:60
, जे थे इस्राएलाच्या इितहासाच्या सु रवातीच्या िदवसात कराराचा कोश
ठे वण्यात आला होता (यहो. 18:1; 1 शमु . 1:3 पहा).
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65 मग

प्रभू झोपे तन
ू जागा झाले ल्या मनु ष्यासारखा उठला,
द्राक्षरसामु ळे आरोळी मारणार्या सै िनकासारखा तो उठला.
66 त्याने आपल्या शत्रूंना मारून मागे हाकलले ;
त्याने त्यांची कायमची नामु ष्की केली.
67 त्याने योसे फाचा तं ब ू नाकारला,
आिण त्याने एफ् राईमाच्या वं शाचा स्वीकार केला नाही.
68 त्याने यहद
ू ाच्या वं शाला िनवडले ,
आिण आपला आवडता िसयोन पवर्त िनवडला.
69 उं च आकाशासारखे व आपण सवर्काळ स्थािपले ल्या
पृ थ्वीसारखे त्याने आपले पिवत्रस्थान बां धले .
70 त्याने आपला से वक दावीदाला िनवडले ,
आिण त्यास त्याने में ढरां च्या कोंडवाड ांतन
ू घे तले .
71 आपले लोक याकोब व आपले वतन इस्राएल यांचे पालन
करण्यास त्याने त्यास दुभत्या में ढ ाच्या मागून काढून आणले .
72 दावीदाने आपल्या मनाच्या सरळते ने त्याचे पालन केले ,
आिण आपल्या हातच्या कौशल्याने त्यास मागर् दाखिवला.

79
आसाफाचे स्तोत्र
1 हे दे वा, परकी राष्ट् रे तु झ्या वतनात िशरली आहे त;
त्यांनी तु झे पिवत्र मं िदर भ्रष्ट केले आहे ;
त्यांनी यरूशले मेचे िढगारे केले आहे त.
2 त्यांनी तु झ्या से वकांची प्रेते आकाशातील पक्षयांना,
व पृ थ्वीवरील पशूंना तु झ्यावर िवश्वास ठे वणार्यांचे मांस खाण्यासाठी िदले आहे .
3 त्यांनी यरूशले मेभोवती पाण्यासारखे रक्ताचे पाट वाहिवले आहे त;
आिण त्यांना पु रण्यास कोणी रािहले नव्हते .
4 आम्ही आमच्या शे जार्यांस िनं दास्पद,
आमच्या भोवतालच्या लोकांस थट् टा आिण उपहास असे झालो आहोत.
5 हे परमे श्वरा, हे कोठवर चालणार? सवर्काळपयर्ंत तू रागावले ला राहशील का?
तु झी ईषार् अग्नीसारखी कोठपयर्ंत जळत राहील?
6 जी राष्ट् रे तु ला ओळखत नाहीत, जी राज्ये तु झ्या नावाने धावा करीत नाहीत,
त्यां च्यावर तू आपला क् रोध ओत.
7 कारण त्यांनी याकोबाला खाऊन टाकले आहे ,
आिण त्यांनी त्याच्या खे ड ांचा नाश केला आहे .
8 आमच्यािवरूद्ध आमच्या पूवर्जांची पापे आठवू नकोस.
तु झी करुणा आमच्यावर लवकर होवो,
कारण आम्हास तु झी िनतांत गरज आहे .
9 हे आमच्या तारणार्या दे वा, तू आपल्या नावाच्या गौरवाकरता, आम्हास मदत कर;
आम्हास वाचव आिण आपल्या नावाकरता आमच्या पापांची क्षमा कर.
10 ह्यांचा दे व कोठे आहे असे राष्ट् रांनी का म्हणावे ?
तु झ्या से वकांचे जे रक्त पाडले गे ले,
त्याबद्दलचा सूड उगिवण्यात आला आहे हे आमच्या दे खत राष्ट् रांमध्ये कळावे .
11 कैद्यांचे कण्हणे तु झ्या कानी ये ऊ दे ;
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ज्या मु लांना मारण्यासाठी ने मले आहे त्यांना आपल्या महान सामथ्यार्ने िजवं त ठे व.
12 हे प्रभू, आमच्या शे जारी राष्ट् रांनी ज्या अपमानाने तु ला अपमानीत केले
त्यां च्या पदरी तो उलट सात पटीने घाल.
13 मग आम्ही तु झे लोक आिण तु झ्या कळपातील में ढरे ते
आम्ही सवर्काळ तु ला धन्यवाद दे ऊ.
आम्ही सवर् िपढ ानिपढ ा तु झी स्तु ती वणीर्त जाऊ.

80
आसाफाचे स्तोत्र
1 हे इस्राएलाच्या में ढपाळा,
जो तू योसे फाला कळपाप्रमाणे चालिवतोस तो तू लक्ष दे .
जो तू करुबां च्यावर बसतोस, आम्हावर प्रकाश पाड.
2 एफ् राइम आिण बन्यामीन व मनश्शे यां च्यासमोर तू आपल्या सामथ्यार्ने खळबळ उडव;
ये व आम्हास वाचव.
3 हे दे वा, तू आमचा पु न्हा स्वीकार कर;
आपला मु खप्रकाश आम्हावर पाड आिण आम्ही वाचू.
4 हे परमे श्वरा, से नाधीश दे वा,
तु झे लोक प्राथर्ना करीत असता तू िकती वे ळ कोपले ला राहशील?
5 तू त्यांना अश्रूंची भाकर खावयास िदली आहे .
आिण मोठ ा प्रमाणात आसवे िपण्यास िदली आहे त.
6 तू आम्हास आमच्या शे जार्यां च्या भांडणाचे िनिम करतोस,
आिण आमचे शत्रू आपसात आम्हास हसतात.
7 हे से नाधीश दे वा, पु न्हा आमचा स्वीकार कर.
आपला मु खप्रकाश आम्हावर पाड आिण आम्हास वाचव.
8 िमसर दे शातून तू द्राक्षवे ल काढून आिणला;
राष्ट् रांना घालवून दे ऊन तो त्यां च्या भूमीत लािवला.
9 तू त्याकरता जागा तयार केली;
त्याने मूळ धरले आिण दे श भरून टाकला.
10 त्याच्या सावलीने पवर्त,
ू टाकले .
त्याच्या फां द्यांनी दे वाचे उच्च गं धसरू आच्छादन
11 त्याने आपल्या फां द्या समु दर
् ापयर्ंत
आिण आपले कोंब फरात नदीपयर्ंत पाठिवले .
12 तू त्यांची कुंपणे कां मोडली?
त्यामु ळे वाटे ने ये णारे जाणारे सगळे त्याचे फळ तोडतात.
13 रानडु करे ये ऊन त्याची नासधूस करतात.
आिण रानटी पशू त्यास खाऊन टाकतात.
14 हे से नाधीश दे वा, तू मागे िफर;
स्वगार्तन
ू खाली बघ आिण लक्ष पु रव आिण या द्राक्षवे लीची काळजी घे .
15 हे मूळ तू आपल्या उजव्या हाताने लािवले आहे ,
जो कोंब तू आपणासाठी सबळ केला आहे त्याचे रक्षण कर.
16 ती अग्नीने जळाली आहे आिण ती तोडू न टाकली आहे ;
तु झ्या मु खाच्या धमकीने तु झे शत्रू नष्ट होतात.
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17 तु झ्या

उजव्या हाताला असले ल्या मनु ष्यावर,
तू आपल्यासाठी बलवान केले ल्या मानवपु त्रावर तु झा हात राहो;
18 मग आम्ही तु झ्यापासून मागे िफरणार नाही;
तू आम्हास िजवं त कर आिण आम्ही तु झ्या नावाचा धावा करू.
19 हे परमे श्वरा, से नाधीश दे वा, तू आम्हास परत आण.
आमच्यावर आपला मु खप्रकाश पाड आिण आमचा बचाव होईल.

81
आसाफाचे स्तोत्र
1 दे व जो आमचे सामथ्यर्, त्यास मोठ ाने गा;
याकोबाच्या दे वाचा आनं दाने जयजयकार करा.
2 गाणे गा आिण डफ वाजवा,
मं जुळ वीणा व सतार वाजवा.
3 नव चं दर
् दशर्नाला, पौिणर्मेस,
आमच्या सणाच्या िदवसाची सु रवात होते त्या िदवशी एडक्याच्या िशं गाचा कणार् वाजवा.
4 कारण हा इस्राएलासाठी िनयम आहे .
हा याकोबाच्या दे वाने िदले ला िवधी आहे .
5 जे व्हा तो िमसर दे शािवरूद्ध गे ला,
ते व्हा त्याने योसे फामध्ये त्याने साक्षीसाठी हा िनयम लावला.
ते थे मला न समजणारी भाषा मी ऐकली.
6 मी त्याच्या खां द्यावरचे ओझे काढून टाकले आहे ;
टोपली धरण्यापासून त्याचे हात मोकळे केले आहे त.
7 तू सं कटात असता आरोळी केली, आिण मी तु ला मदत केली;
मी तु ला मे घगजर्नेच्या गु प्त स्थळातून उ र िदले ;
मी मरीबाच्या पाण्याजवळ तु मची परीक्षा घे तली.
8 अहो माझ्या लोकांनो, माझे ऐका, कारण मी तु म्हास सूचना दे तो,
हे इस्राएला जर तू मात्र माझे ऐकशील तर बरे होईल.
9 तु झ्यामध्ये परके दे व नसावे त;
तू कोणत्याही परक्या दे वाची उपासना करू नकोस.
10 मीच तु झा दे व परमे श्वर आहे ,
मीच तु म्हास िमसर दे शातून बाहे र आणले .
तू आपले तोंड चां गले उघड आिण मी ते भरीन.
11 परं तु माझ्या लोकांनी माझी वाणी ऐकली नाही;
इस्राएलाने माझी आज्ञा पाळली नाही.
12 म्हणून मी त्यांना त्यां च्या हटवादी मागार्ने वागू िदले ,
अशासाठी की जे त्यां च्या दृष्टीने योग्य आहे ते त्यांनी करावे .
13 अहा, जर माझे लोक माझे ऐकतील;
अहा, जर माझे लोक माझ्या मागार्ने चालतील तर बरे होईल!
14 मग मी त्यां च्या शत्रूंचा त्वरे ने पराभव करीन
आिण अत्याचार करणार्यािवरूद्ध आपला हात िफरवीन.
15 परमे श्वराचा द्वे ष करणारे िभतीने त्याच्यापु ढे दबून जातील.
ते सवर्काळ अपमानीत राहतील.
16 मी इस्राएलास उ म गहू खाण्यास दे ईन;
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मी तु ला खडकातल्या मधाने तृ प्त करीन.

82
आसाफाचे स्तोत्र
1 दे व दै वी मं डळीत उभा आहे ,
तो दे वां च्यामध्ये *न्याय दे तो.
2 कोठपयर्ंत तु म्ही अन्यायाने न्याय कराल?
आिण दुष्टांना पक्षपातीपणा दाखवाल?
3 गरीबांना आिण िपतृ हीनांना सं रक्षण दे ;
त्या पीिडत व दिरद्री यां च्या हक्काचे पालन करा.
4 त्या गरीब व गरजवं ताना बचाव करा. त्यां च्या दुष्टां च्या हातातून त्यांना सोडवा.
5 “�� ���� ����� ����� ���� �����;
ते अं धारात इकडे ितकडे भटकत राहतात;
पृ थ्वीचे सवर् पाये ढासळले आहे त.”
6 मी म्हणालो, “������ ��� ����,
आिण तु म्ही सवर् परात्पराची मु ले आहात.”
7 तरी तु म्ही मनु ष्यासारखे मराल,
आिण एखाद्या सरदारासारखे तु म्ही पडाल.
8 हे दे वा, ऊठ! पृ थ्वीचा न्याय कर,
कारण तू सवर् राष्ट् रे वतन करून घे शील.

83
आसाफाचे स्तोत्र
1 हे दे वा, गप्प राहू नकोस.
हे दे वा, आमच्याकडे दुलर्क्ष करू नको आिण स्वस्थ राहू नकोस.
2 पाहा, तु झे शत्रू गलबला करीत आहे त,
आिण जे तु झा द्वे ष करतात त्यांनी आपले डोके उं च केले आहे .
3 ते तु झ्या लोकां िवरूद्ध गु प्त योजना आखतात.
आिण ते एकत्र िमळू न तु झ्या आिश्रतां िवरूद्ध योजना करतात.
4 ते म्हणतात, “�� ��� ��� ������� �� ������� ������ ��� ���.
यानं तर इस्राएलाचे नावही आणखी आठविणत राहणार नाही.
5 त्यांनी एकमताने , एकत्र िमळू न मसलत केली आहे ,
ते तु झ्यािवरूद्ध करार करतात.
6 ते तं बत
ू राहणारे अदोमी आिण इश्माएली, मवाब आिण हगारी,
7 गबाल, अम्मोन व अमाले कचे , पिलष्टी आिण सोरकर हे ते आहे त.
8 अश्शूराने ही त्यां च्याशी करार केला आहे ;
ते लोटाच्या वं शजांना मदत करीत आहे त.
9 तू जसे िमद्यानाला,
सीसरा व याबीन यांना िकशोन नदीजवळ केले स तसे च तू त्यांना कर.
10 ते एन-दोर ये थे नष्ट झाले ,
आिण ते भूमीला खत झाले .
*
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11 तू

ओरे ब व जे ब यां च्यासारखे त्यां च्या उमरावांना कर,
जे बह व सलमु न्ना यां च्यासारखे त्यां च्या सवर् सरदारांचे कर.
12 ते म्हणाले , दे वाची िनवासस्थाने
आपण आपल्या ताब्यात घे ऊ.
13 हे माझ्या दे वा, तू त्यांना वावटळीच्या धु रळ्यासारखे ,
वार्यापु ढील भु सासारखे तू त्यांना कर.
14 अग्नी जसा वनाला जाळतो,
व ज्वाला जशी डोंगराला पे टवते .
15 तसा तू आपल्या वादळाने त्यांचा पाठलाग कर,
आिण आपल्या तु फानाने त्यांना घाबरून सोड.
16 हे परमे श्वरा, त्यांची चे हरे लज्जे ने भर
यासाठी की, त्यांनी तु झ्या नावाचा शोध करावा.
17 ते सदासवर्काळ लिज्जत व घाबरे होवोत;
ते लिज्जत होऊन नष्ट होवोत.
18 नं तर तू, मात्र तूच परमे श्वर,
या नावाने सवर् पृ थ्वीवर परात्पर आहे स असे त्यांना कळे ल.

84
कोरहाच्या मु लांची स्तोत्रे
1 हे से नाधीश परमे श्वरा,
तू जे थे राहतो ती जागा िकती लावण्यपूणर् आहे .
2 माझ्या िजवाला परमे श्वराच्या अं गणाची खूप आतु रता लागली, असून तो अितउत्सु कही झाला
आहे ;
माझा जीव व दे ह िजवं त दे वाला आरोळी मारीत आहे .
3 हे से नाधीश परमे श्वरा,
माझ्या राजा, माझ्या दे वा,
तु झ्या वे द्यांजवळ िचमणीला आपले घर
आिण िनळवीला आपली िपल्ले ठे वण्यासाठी कोटे सापडले आहे .
4 जे तु झ्या घरात राहतात ते आशीवार्िदत आहे त;
ते िनरं तर तु झी स्तु ती करीत राहतील.
5 ज्या मनु ष्याचे सामथ्यर् तु झ्यात आहे ,
ज्याच्या मनात सीयोने चे राजमागर् आहे त तो आशीवार्िदत आहे .
6 शोकाच्या *खोर्यातून जाताना, त्यांना िपण्याच्या पाण्याचे झरे सापडतात.
आगोटीचा पाऊस त्यांना पाण्याच्या तलावाने झाकतो.
7 ते सामथ्यार्पासून सामथ्यार्त जातात;
त्यातील प्रत्ये कजणाला िसयोने त दे वाचे दशर्न लाभते .
8 हे से नाधीश परमे श्वरा, माझी प्राथर्ना ऐक;
याकोबाच्या दे वा, मी जे सां गतो ते माझे ऐक.
9 हे दे वा, तू आमची ढाल आहे स; अवलोकन कर,
तू आपल्या अिभिषक्ताच्या मु खाकडे दृष्टी लाव.
10 तु झ्या अं गणातला एक िदवस इतर िठकाणातल्या हजार िदवसांपेक्षा उ म आहे ;
दुष्टाईच्या तं बत
ू राहण्यापे क्षा माझ्या दे वाच्या घराचा द्वारपाळ होणे हे मला चां गले आहे .
*
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परमे श्वर दे व आमचा सूयर् आिण ढाल आहे ;
परमे श्वर अनु गर् ह आिण गौरव दे तो;
जे प्रामािणकपणे चालतात त्यांना उ म ते िदल्यावाचून तो राहणार नाही.
12 हे से नाधीश परमे श्वरा,
जो मनु ष्य तु झ्यावर भरवसा ठे वतो तो आशीवार्िदत आहे .
11 कारण

85
कोरहाच्या मु लांची स्तोत्रे
1 हे परमे श्वरा, तू आपल्या दे शावर अनु गर
् ह दाखवला आहे स;
तू याकोबाला बं िदवासातून परत आणले आहे स.
2 तू आपल्या लोकां च्या पापांची क्षमा केली आहे स.
तू त्यांची सवर् पापे झाकू न टाकली आहे त.
3 तू आपला सवर् क् रोध काढून घे तला आहे ;
आिण आमच्यावरील भयं कर क् रोधापासून मागे िफरला आहे स.
4 हे आमच्या तारणार्या दे वा, आम्हास परत आण,
आिण आमच्यावरचा तु झा असं तोष दरू कर.
5 सवर्काळपयर्ंत तू आमच्यावर रागावले ला राहशील का?
िपढ ानिपढ ा तू रागावले ला राहशील काय?
6 तु झ्या लोकांनी तु झ्याठायी आनं द करावा,
म्हणून तू आम्हास परत िजवं त करणार नाहीस का?
7 हे परमे श्वरा, तु झ्या दये चा अनु भव आम्हास ये ऊ दे ;
तू कबूल केले ले तारण आम्हास दे .
8 परमे श्वर दे व काय म्हणे ल ते मी ऐकू न घे ईन.
कारण तो आपल्या लोकां शी व िवश्वासू अनु यायींशी शांती करे ल,
तरी मात्र त्यांनी मूखार्च्या मागार्कडे पु न्हा वळू नये .
9 खिचत जे त्यास िभतात त्यां च्याजवळ त्याचे तारण आहे ;
यासाठी आमच्या दे शात वै भव रहावे .
10 दया व सत्य एकत्र िमळाली आहे त;
िनती आिण शांती यांनी एकमे कांचे चु ं बन घे तले आहे .
11 पृ थ्वीतून सत्य बाहे र पडत आहे ,
आिण स्वगार्तन
ू िनितमत्व खाली पाहत आहे .
12 जे उ म ते परमे श्वर दे ईल,
आिण आमची भूमी आपले िपक दे ईल.
13 त्याच्यासमोर िनतीमत्व चाले ल,
आिण त्याच्या पावलांसाठी मागर् तयार करील.

86
दािवदाची प्राथर्ना
1 हे परमे श्वरा, माझे ऐक, आिण मला उ र दे ,
कारण मी दीन आिण दिरद्री आहे .
2 माझे रक्षण कर, कारण मी तु झा िनष्ठावं त आहे ;
हे माझ्या दे वा, तु झ्यावर िवश्वास ठे वणार्या से वकाचे रक्षण कर.
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प्रभू, माझ्यावर दया कर,
कारण मी िदवसभर तु ला हाक मारतो.
4 हे प्रभू, आपल्या से वकाचा जीव आनं िदत कर,
कारण मी आपला जीव वर तु झ्याकडे लावतो.
5 हे प्रभू, तू उ म आहे स आिण क्षमा करण्यास तयार आहे स,
आिण जे सवर् तु ला हाक मारतात त्यांना तू महान दया दाखवतोस.
6 हे परमे श्वरा, माझ्या प्राथर्नेला कान दे ;
माझ्या काकुळतीच्या वाणीकडे लक्ष दे .
7 हे परमे श्वरा, मी आपल्या सं कटाच्या िदवसात तु ला हाक मारीन,
कारण तू मला उ र दे शील.
8 हे प्रभू, दे वां मध्ये तु झ्याशी तु लना करता ये ईल असा कोणीही नाही.
तु झ्या कृत्यासारखी कोणीतीही कृत्ये नाहीत.
9 हे प्रभू, तू िनमार्ण केले ली सवर् राष्ट् रे ये तील आिण तु झ्यापु ढे नमन करतील.
ते तु झ्या नावाला आदर दे तील.
10 कारण तू महान आहे स व तू आश्चयर्कारक गोष्टी करतोस;
तूच फक्त दे व आहे स.
11 हे परमे श्वरा, मला तु झे मागर् िशकव, मग मी तु झ्या सत्यात चाले न.
तु झ्या नावाचे भय धरण्यास माझे िच एकाग्र कर.
12 हे प्रभू, माझ्या दे वा, मी अगदी आपल्या मनापासून तु झी स्तु ती करीन;
मी सवर्काळ तु झ्या नावाचे गौरव करीन.
13 कारण माझ्यावर तु झी महान दया आहे ;
तू माझा जीव मृ त्यूलोकापासून सोडवला आहे स.
14 हे दे वा, उद्धट लोक माझ्यािवरूद्ध उठले आहे त.
िहं साचारी लोकांची टोळी माझा जीव घे ण्यास पाहत आहे .
त्यांना तु झ्यासाठी काही आदर नाही.
15 तरी हे प्रभू, तू दयाळू आिण कृपाळू दे व आहे स.
मं दक् रोध, आिण दया व सत्य यामध्ये िवपु ल आहे स.
16 तू माझ्याकडे वळू न माझ्यावर कृपा कर;
तू आपल्या दासास आपले सामथ्यर् दे ;
आपल्या दासीच्या मु लाचे तारण कर.
17 हे परमे श्वरा, तु झ्या अनु गर
् हाचे िचन्ह दाखव.
कारण तू माझे साहाय्य व सां त्वन केले आहे .
मग माझा द्वे ष करणार्यांनी ते पाहावे , आिण लिज्जत व्हावे .
3 हे

87
नगर पिवत्र पवर्तावर स्थापले आहे .
सवर् तं बप
ू े क्षा परमे श्वरास
िसयोने चे द्वार अिधक िप्रय आहे .
3 हे दे वाच्या नगरी, तु झ्यािवषयी गौरवाच्या गोष्टी सां िगतल्या आहे त.
4 राहाब *आिण बाबे ल माझे अनु यायी आहे त असे मी सां गेन.
पाहा, पिलष्टी, सोर व कू श म्हणतात त्यांचा जन्म ते थलाच.
1 परमे श्वराचे

2 याकोबाच्या

*
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5 िसयोने िवषयी

असे म्हणतील की, हा प्रत्ये क ितच्यात जन्मला होता;
आिण परात्पर स्वतः ितला प्रस्थािपत करील.
6 लोकांची नोंदणी करताना,
ह्याचा जन्म ते थलाच होता असे परमे श्वर िलहील.
7 गायन करणारे आिण वाद्ये वाजवणारे ही म्हणतील की,
माझ्या सवर् पाण्याचे झरे तु झ्यात आहे त.”

88
कोरहाच्या मु लांची स्तोत्रे
1 हे परमे श्वरा, माझ्या तारणार्या दे वा,
मी रात्र व िदवस तु झ्यापु ढे आरोळी करतो.
2 माझी प्राथर्ना ऐक;
माझ्या आरोळीकडे लक्ष दे .
3 कारण माझा जीव क्ले शांनी भरला आहे ,
आिण माझे जीवन मृ तलोकाजवळ आले आहे .
4 खाचे त खाली जातात त्यां च्यासारखे लोक माझ्याशी वागत आहे त;
मी असहाय्य मनु ष्यासारखा आहे .
5 मला मृ तामध्ये सोडू न िदले आहे ;
अशा मृ तासारखा जो कबरे त पडू न राहतो,
ज्याची तू आणखी दखल घे त नाहीस,
ज्याला तु झ्या सामथ्यार्पासून कापून टाकले आहे त, त्यां च्यासारखा मी झालो आहे .
6 तू मला त्या खड् �������� ������� �����,
काळोखात व अगदी खोल जागी टाकले आहे स.
7 तु झ्या क् रोधाचे खूप ओझे माझ्यावर पडले आहे ,
आिण तु झ्या सवर् लाटा माझ्यावर जोराने आपटत आहे त.
8 तु झ्यामु ळे माझ्या ओळखीचे मला टाळतात.
त्यां च्या दृष्टीने माझा त्यांना वीट ये ईल असे तू केले आहे ;
मी आत कोंडले ला आहे आिण मी िनसटू शकत नाही.
9 कष्टामु ळे माझे डोळे थकू न जात आहे त;
हे परमे श्वरा, मी िदवसभर तु ला आरोळी मािरत आहे .
मी आपले हात तु झ्यापु ढे पसरत आहे .
10 तू मृ तांसाठी चमत्कार करशील काय?
जे मरण पावले ले आहे त ते उठू न तु झी स्तु ती करतील काय?
11 तु झ्या दये ची व प्रामािणकपणाची कबरे त िकंवा
मृ तां च्या जागी घोषणा होईल का?
12 तु झ्या िवस्मयकारक कृतीचे अं धारात
िकंवा िवस्मरणलोकी तु झे िनतीमत्व कळे ल काय?
13 परं तु हे परमे श्वरा, मी तु ला आरोळी मारतो;
सकाळी माझी प्राथर्ना तु झ्यापु ढे सादर होते .
14 हे परमे श्वरा, तू माझा त्याग का केलास?
तू आपले मु ख माझ्यापासून का लपवतोस?
15 मी ने हमीच पीिडत असून माझ्या तरुणपणापासूनच मरणोन्मु ख झालो आहे ;
मी तु झ्या दहशतीने व्यिथत झालो आहे ; मी काहीच करू शकत नाही.
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सं तप्त क् रोध माझ्यावरून चालला आहे ,
आिण तु झ्या घाबरून सोडणार्या कृत्यांनी माझा सं पण
ू र् नाश केला आहे .
17 त्यांनी िदवसभर मला जलाप्रमाणे घे रले आहे ;
त्यांनी मला सवर्स्वी वे ढून टाकले आहे .
18 तू माझ्यापासून प्रत्ये क िमत्राला आिण पिरिचतांना दर
ू केले आहे स.
माझा पिरचयाचा केवळ काळोख आहे .
16 तु झा

89
एथानाचे स्तोत्र
1 मी परमे श्वराच्या िवश्वासाच्या कराराच्या कृतीचे गीत सवर्काळ गाईन.
मी तु झी सत्यता भावी िपढ ांना जाहीर करीन.
2 कारण मी म्हणालो आहे की, िवश्वासाचा करार सवर्काळासाठी स्थािपत होईल;
तु झी सत्यता स्वगार्त तूच स्थापन केली आहे स.
3 मी माझ्या िनवडले ल्याशी करार केला आहे ,
मी आपला से वक दावीद ह्याच्याशी शपथ वािहली आहे .
4 मी तु झ्या वं शाजांची स्थापना सवर्काळ करीन,
आिण तु झे राजासन सवर् िपढ ांसाठी स्थािपन.
5 हे परमे श्वरा, तु झ्या िवस्मयकारक कृतीची स्तु ती आकाश करील,
तु झ्या सत्यते ची स्तु ती पिवत्रजनां च्या मं डळीत होईल.
6 कारण परमे श्वराशी तु लना होऊ शकेल असा आकाशात कोण आहे ?
दे वाच्या मु लांपैकी परमे श्वरासारखा कोण आहे ?
7 पिवत्र जनां च्या सभे त ज्याचा सन्मान होतो असा तो दे व आहे ;
आिण त्याच्या सभोवती असणार्या सवार्प
ं े क्षा तो िभतीदायक आहे .
8 हे से नाधीश दे वा, परमे श्वरा,
हे परमे श्वरा, तु झ्यासारखा कोण समथर् आहे ?
तु झी सत्यता तु झ्याभोवती आहे ?
9 समु दर
् ाच्या खवळण्यावर तू अिधकार चालवतोस;
जे व्हा त्याच्या लाटा उसळतात, ते व्हा तू त्यांना शांत करतोस.
10 तू राहाबाला *ठे चून त्याचा चु राडा केलास.
तू तु झ्या बलवान बाहं न
ू ी आपल्या शत्रूंना पां गवले स.
11 आकाश तु झे आहे आिण पृ थ्वीही तु झी आहे .
तू जग आिण त्यातले सवर्काही िनमार्ण केले स.
12 उ र आिण दिक्षण िनमार्ण केल्या.
ताबोर †आिण हमोर्न ‡तु झ्या नावाचा जयजयकार करतात.
13 तु ला पराक् रमी भु ज आहे आिण तु ला बळकट हात आहे
व तु झा उजवा हात उं चावला आहे .
14 िनती आिण न्याय तु झ्या राजासनाचा पाया आहे त.
कराराचा िवश्वास आिण सत्य तु झ्यासमोर आहे त.
15 जे तु झी उपासना करतात ते आशीवार्िदत आहे त.
हे परमे श्वरा ते तु झ्या मु खप्रकाशात चालतात.
16 ते िदवसभर तु झ्या नावाची स्तु ती करतात,
*
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आिण तु झ्या न्यायीपणाने ते तु ला उं चावतात.
17 त्यां च्या शक्तीचे वै भव तू आहे स,
आिण तु झ्या कृपे ने आम्ही िवजयी आहोत.
18 कारण आमची ढाल परमे श्वराची आहे ;
इस्राएलाचा पिवत्र दे व आमचा राजा आहे .
19 पूवीर् तू आपल्या िवश्वासणार्यां शी दृष्टां तात बोललास;
तू म्हणालास, मी एका वीरावर मु कुट ठे वण्याचे ठरवले आहे ;
लोकांतन
ू िनवडले ल्या एकास मी उं चावले आहे .
20 मी माझा से वक दावीद याला िनवडले आहे ;
मी त्यास आपल्या पिवत्र ते लाने अिभषे क केला आहे .
21 माझा हात त्यास आधार दे ईल;
माझा बाहू त्यास बलवान करील.
22 कोणी शत्रू त्यास फसवणार नाही.
दुष्टांची मु ले त्यास छळणार नाहीत.
23 मी त्याच्या शत्रूंना त्याच्यापु ढे िचरडू न टाकीन;
जे त्याचा द्वे ष करतात त्यांना मारून टाकीन.
24 माझे सत्य आिण िवश्वासाचा करार त्यां च्याबरोबर राहील;
माझ्या नावाने ते िवजयी होतील.
25 मी त्याचा हात समु दर
् ावर
आिण त्याचा उजवा हात नद्यां वर ठे वीन.
26 तो मला हाक मारून म्हणे ल, तू माझा िपता,
माझा दे व, माझ्या तारणाचा खडक आहे स.
27 आिण मी त्यास माझा प्रथम जन्मले ला पु त्र करीन,
पृ थ्वीवरील राजांत त्यास परमश्रेष्ठ करीन.
28 मी आपला िवश्वासाचा करार त्यां च्यासाठी सवर्काळ िवस्तारील,
आिण त्यां च्याबरोबरचा माझा करार सवर्काळ िटकेल.
29 त्याचे वं श सवर्काळ राहील,
आिण त्याचे राजासन आकाशाप्रमाणे िटकेल.
30 जर त्याच्या वं शजांनी माझे िनयम सोडले
आिण माझ्या आदे शाचा आज्ञाभं ग केला.
31 जर त्यांनी माझे िनयम मोडले
आिण माझ्या आज्ञा पाळल्या नाहीत.
32 मग मी त्यां च्या बं डखोरांना काठीने ,
आिण त्यां च्या अपराधांना फटक्यांनी िशक्षा करीन.
33 परं तु मी माझा िवश्वासाचा करार त्यां च्यापासून काढून घे णार नाही;
मी माझ्या वचनाशी िनष्ठावान राहीन.
34 मी माझा करार मोडणार नाही,
िकंवा माझ्या ओठांचे शब्द बदलणार नाही.
35 एकदा सवार्स
ं ाठी मी आपल्या पिवत्रते ची शपथ वािहली आहे ,
आिण मी दावीदाशी खोटे बोलणार नाही.
36 त्याची सं तती सवर्काळ राहील,
आिण त्याचे राजासन माझ्यासमोर सूयार्पर् माणे कायम राहील.
37 ते चं दर
् ाप्रमाणे सवर्काळ िटकेल.
आकाशात िवश्वसनीय साक्षीदार आहे त.
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तरी तू आपल्या अिभिषक्तावर रागावलास,
तू त्याचा त्याग केला, आिण नाकारले स.
39 तू आपल्या से वकाशी केले ला करार सोडू न िदलास.
तू त्याचा मु कुट भूमीवर फेकू न भ्रष्ट केलास.
40 तू त्याच्या सवर् िभं ती पाडू न टाकल्यास.
तू त्याचे सवर् िकल्ले उध्वस्त केले स.
41 सवर् ये णारे जाणारे त्यास लु टतात.
तो आपल्या शे जार्यां च्या ितरस्काराचा िवषय झाला आहे .
42 तू त्याच्या शत्रूंचा उजवा हात उं च केला आहे .
तू त्याच्या सवर् शत्रूंना आनंिदत केले आहे स.
43 तू त्यां च्या तलवारीची धार बोथट केली आहे .
आिण यु द्धात त्यास तू िटकाव धरू िदला नाहीस.
44 तू त्याच्या ते जिस्वते चा शे वट केला;
तू त्याचे िसं हासन जिमनीवर खाली आणले स.
45 तू त्याच्या तारुण्याचे िदवस कमी केले आहे त.
तू त्यास लज्जे ने झाकले आहे स.
46 हे परमे श्वरा, िकती वे ळ? तू आपल्या स्वतःला सवर्काळ लपिवणार काय?
तु झा राग अग्नीसारखा िकती वे ळ जळे ल?
47 माझे आयु ष्य िकती कमी आहे यािवषयी िवचार कर,
तू सवर् मानव पु त्र िनमार्ण केले स ते व्यथर्च काय?
48 कोण िजवं त रािहल आिण मरणार नाही
िकंवा कोण आपला जीव अधोलोकातून सोडवील?
49 हे प्रभू, ज्या सत्यते त तू दावीदाशी शपथ वािहली,
ती तु झी पूवीर्ची िवश्वासाच्या कराराची कृत्ये कोठे आहे त?
50 हे प्रभू, तु झ्या से वकािवरूद्धची थट् टा होत आहे ;
आिण अने क राष्ट् राकडू न झाले ला अपमान मी आपल्या हृदयात सहन करत आहे हे तू लक्षात
आण.
51 हे परमे श्वरा, तु झे शत्रू जोराने अपमान करतात;
ते तु झ्या अिभिषक्ताच्या पावलांची थट् टा करतात.
52 परमे श्वरास सदासवर्काळ धन्यवाद असो.
आमे न आिण आमे न.

90
मोशे चे स्तोत्र
1 हे प्रभू, तू सवर् िपढ ानिपढ ा*
आमचे िनवासस्थान आहे स.
2 पवर्त अिस्तत्वात ये ण्यापूवीर्
िकंवा पृ थ्वी व जग िनमार्ण होण्याआधीच,
अनािदकाळापासून ते अनं तकाळापयर्ंत तूच दे व आहे स.
3 तू मनु ष्यास पु न्हा मातीस िमळवतोस,
आिण तू म्हणतोस, “��� ����������� �������� ��� ��.”
4 कारण हजारो वष तु झ्या दृष्टीने ,
*
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कालच्या गे लेल्या िदवसासारखी,
रात्रीच्या प्रहरासारखी आहे त.
5 पु राप्रमाणे तू त्यांना झाडू न दर
ू ने तोस आिण ते िनद्रेप्रमाणे क्षिणक आहे त,
सकाळी उगवणार्या गवतासारखे ते आहे त.
6 सकाळी ते उगवते आिण वाढते ;
सं ध्याकाळी ते िनस्ते ज होते व वाळू न जाते .
7 खरोखर, आम्ही तु झ्या रागाने नष्ट होतो,
आिण तु झ्या कोपाने आम्ही घाबरून जातो.
8 तू आमचे अपराध आपल्यापु ढे ठे वले आहे त.
आमचे गु प्त पाप तु झ्या प्रकाशाच्या समक्ष ठे वले आहे .
9 तु झ्या क् रोधाखालून आमचे आयु ष्य िनघून जाते ;
आमची वष उसाशाप्रमाणे त्वरे ने सं पन
ू जातात.
10 आमचे आयु ष्य †स र वष आहे ;
िकंवा जर आम्ही िनरोगी असलो तर ऐंशी वष आहे ;
पण तरी आमच्या आयु ष्यातील उ म वष समस्या आिण दु:ख यां च्या िनशाणीने भरले ले आहे .
होय, ते लवकर सरते आिण आम्ही दरू उडू न जातो.
11 तु झ्या क् रोधाची तीव्रता कोणाला मािहत आहे ;
तु झी िभती बाळगण्याइतका तु झा क् रोध कोण जाणतो?
12 म्हणून आम्हास आमचे आयु ष्य असे
मोजण्यास िशकव की आम्ही ज्ञानाने जगण्यास िशकू .
13 हे परमे श्वरा, परत फीर, िकती वे ळ तू उशीर करशील?
तु झ्या से वकावर दया कर.
14 तू आपल्या दये ने आम्हास सकाळी तृ प्त कर
म्हणजे आम्ही आपले सवर् िदवस हषार्ने आिण आनं दाने घालवू.
15 िजतके िदवस तू आम्हास पीडले त्या िदवसाच्या मानाने
आिण िजतकी वष आम्ही समस्ये चा अनु भव घे तला त्या वषार्च्या मानाने आम्हां ला आनं िदत कर.
16 तु झी कृती तु झ्या से वकांना,
तु झे वै भव त्यां च्या मु लांना बघू दे .
17 प्रभू, आमचा दे व याची कृपा आम्हां वर असो.
आमच्या हातच्या कामाला उन्नती दे ;
खरोखर, आमच्या हातच्या कामाला उन्नती दे .

91
1 जो

परात्पराच्या आश्रयात राहतो,
तो सवर्सामथ्यार्च्या सावलीत राहील.
2 मी परमे श्वरािवषयी म्हणे न की, “�� ���� ����� ��� ���� ������ ���,
माझा दे व, ज्यावर मी िवश्वास ठे वतो.”
3 कारण तो तु ला पारध्याच्या पाशातून
आिण नाश करणार्या मरीपासून तु ला सोडवील.
4 तो तु ला आपल्या पं खानी झाकील,
आिण तु ला त्याच्या पं खाखाली आश्रय िमळे ल.
†

90:10

91:5

737

त्याचे सत्य ढाल व कवच आहे .
5 रात्रीच्या दहशतीचे भय,
िकंवा िदवसा उडणार्या बाणाला,
6 िकंवा अं धारात िफरणार्या मरीला
िकंवा भर दुपारी नाश करणार्या पटकीला तू िभणार नाहीस.
7 तु झ्या एका बाजूला हजार पडले ,
आिण तु मच्या उजव्या हातास दहा हजार पडले ,
पण तरी ती तु झ्याजवळ ये णार नाही.
8 तू मात्र िनरीक्षण करशील,
आिण दुष्टांना झाले ली िशक्षा पाहशील.
9 कारण परमे श्वर माझा आश्रय आहे
असे म्हणून तू परात्परालासु द्धा आपले आश्रयस्थान केले आहे स.
10 तु मच्यावर वाईट मात करणार नाही.
तु मच्या घराजवळ कोणतीही िपडा ये णार नाही.
11 कारण तु झ्या सवर् मागार्त तु झे रक्षण करण्याची,
ू ांना आज्ञा दे ईल.
तु झ्यािवषयी तो आपल्या िदव्यदत
12 ते तु ला आपल्या हातांनी उचलून धरतील
अशासाठी की, तू घसरून दगडावर पडू नये .
13 तू आपल्या पायाखाली िसं ह आिण नागाला िचरडू न टाकशील;
तू िसं ह व अजगर ह्याला तु डवीत चालशील.
14 तो माझ्याशी िनष्ठावान आहे , म्हणून मी त्यास सोडवीन;
मी त्यास सु रिक्षत ठे वीन कारण तो माझ्याशी प्रामािणक आहे .
15 जे व्हा तो माझा धावा करील ते व्हा मी त्यास उ र दे ईन;
सं कटसमयी मी त्याच्याबरोबर राहीन;
मी त्यास िवजय दे ईन आिण त्याचा सन्मान करीन.
16 मी त्यास दीघार्युष्य दे ईन,
आिण त्यास माझे तारण दाखवीन.

92
शब्बाथ िदवसाचे स्तोत्र
1 परमे श्वराची उपकारस्तु ती करणे
आिण हे परात्परा, तु झ्या नावाला स्तु ती गाणे ही चां गली गोष्ट आहे .
2 सकाळी तु झे वात्सल्य,
आिण प्रत्ये करात्री तु झ्या सत्यते बद्दल िनवे दन करणे .
3 दहा तारांचे वाद्य, वीणे वर
आिण सतारीवर सं गीत वाजवणे चां गले आहे .
4 कारण हे परमे श्वरा, तू आपल्या कृतीने मला हिषर्त केले आहे .
तु झ्या हातच्या कृत्यां िवषयी मी आनं दाने गाईन.
5 हे परमे श्वरा, तु झी कृत्ये िकती महान आहे त,
तु झे िवचार फार गहन आहे त.
6 पशु तुल्य मनु ष्यास ते कळत नाहीत,
िकंवा मूखार्ला ती समजत नाहीत,
7 दुष्ट गवताप्रमाणे उगवले ,
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आिण सवर् वाईट करणारे भरभराटीस आले ;
तरीही त्यांचा कायमचा शे वटचा नाश ठरले ला आहे .
8 परं तु हे परमे श्वरा, तू तर सदासवर्काळ राज्य करशील.
9 हे परमे श्वरा, खरोखर, तु झ्या शत्रूंकडे पाहा;
सवर् वाईट करणारे िवखरले आहे त.
10 पण तू माझे िशं ग रानबै लाच्या िशं गाप्रमाणे उं च केले आहे स;
मला ताज्या ते लाचा अिभषे क झाला आहे .
11 माझ्या डोळ्यांनी माझ्या शत्रूंचा नाश पािहला आहे ;
जे दुष्कमीर् माझ्यावर उठतात त्यां च्यािवषयी माझ्या कानांनी ऐकले आहे .
12 िनतीमान खजु रीसारखा समृ द्ध होईल,
तो लबानोनावरील गं धसरूसारखा वाढे ल.
13 जे परमे श्वराच्या घरात लावले ल्या वृ क्षासारखे आहे त;
ते आपल्या दे वाच्या अं गणात झपाट ाने वाढतील.
14 वृ द्धपणातही ते फळ दे त राहतील;
ते टवटवीत आिण िहरवे राहतील.
15 हे यासाठी की, परमे श्वर सरळ आहे हे त्यांनी जाहीर करावे ;
तो माझा खडक आहे , आिण त्याच्याठायी काहीच अन्याय नाही.

93
राज्य करतो. त्याने ऐश्वयार्चा झगा घातला आहे ;
परमे श्वराने सामथ्यार्चे वस्र घातले आहे ; त्याने सामथ्यार्सारखा कमरपट् टा कसला आहे .
जगही असे मजबूत स्थापले आहे , ते हालवले जाऊ शकत नाही.
2 तु झे राजासन प्राचीनकाळापासून स्थापले ले आहे ;
तू सवर्काळापासून आहे स.
3 हे परमे श्वरा, महासागरांनी आवाज उं चावला आहे ;
आपला आवाज उं चावला आहे ,
महासागराच्या लाटा आदळतात आिण गजर्ना करतात.
4 खूप जलां च्या, महासागराच्या प्रचं ड
लाटां च्या गजर्नेहन
ू उच्चस्थानी असले ला
परमे श्वर अिधक सामथ्यर्वान आहे .
5 तु झे िनयम अितसत्य आहे त;
हे परमे श्वरा, तु झ्या घराला पिवत्रता
सदासवर्काळ शोभते .
1 परमे श्वर

94
परमे श्वरा, दे वा तु झ्याकडे सूड घे णे आहे ,
तु झ्याकडे सूड घे णे आहे ; तू हे दे वा आपले ते ज* प्रगट कर.
2 पृ थ्वीच्या न्यायाधीशा, ऊठ,
गिवर्ष्ठांना त्यांचे उिचत प्रितफल दे .
3 हे परमे श्वरा, दुष्ट िकती काळ,
दुष्ट िकती काळ िवजयोत्सव करतील?
4 ते बडबड करतात आिण उमर्टपणे बोलतात
1 हे

*
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आिण फुशारकी मारतात.
5 हे परमे श्वरा, ते तु झ्या लोकांस िचरडतात;
जे तु झ्या मालकीचे राष्ट् र आहे त्यांना ते पीिडतात.
6 ते िवधवांना आिण उपर्यांचा जीव घे तात,
आिण ते अनाथांचा खून करतात.
7 ते म्हणतात की, परमे श्वर बघणार नाही,
याकोबाचा दे व लक्ष दे त नाही.
8 अहो तु म्ही मूखर् लोकांनो, समजून घ्या;
मूखार्न
ं ो, तु म्ही कधीपयर्ंत िशकणार आहात?
9 ज्याने आपला कान घडिवला तो ऐकणार नाही काय?
ज्याने आपला डोळा बनिवला तो पाहणार नाही काय?
10 जो राष्ट् रांना िशस्त लावतो, तो िशक्षा करणार नाही का? जो मनु ष्यांना ज्ञान िशकवतो.
तो अज्ञानी असणार का?
11 परमे श्वर मनु ष्यांचे िवचार जाणतो,
ते भ्रष्ट आहे त.
12 हे परमे श्वरा ज्या मनु ष्यास तू िशस्त लावतोस,
ज्याला आपल्या िनयमशास्रातून िशकिवतोस तो आशीवार्िदत आहे .
13 दुष्टासाठी खाच खणली जाईपयर्ंत,
तू त्यास सं कटसमयी िवसावा दे शील.
14 कारण परमे श्वर आपल्या लोकांस िकंवा आपल्या वतनाला सोडू न दे णार नाही.
15 कारण न्याय िनतीमानाकडे वळे ल;
आिण सरळ मनाचे सवर् तो अनु सरतील.
16 माझ्यासाठी दुष्कमर् करणार्यािवरूद्ध कोण लढे ल?
अन्याय करणार्यािवरूद्ध माझ्यासाठी कोण उभा रािहल?
17 जर परमे श्वराने मला मदत केली नसती,
तर माझा जीव िनवांतस्थानी कधीच जाऊन पडला असता.
18 जे व्हा मी म्हणतो, माझा पाय घसरला आहे ,
ते व्हा, परमे श्वरा, तु झा िवश्वासाचा करार मला उचलून धरतो.
19 जे व्हा माझे मन खूप िचं ताग्रस्त होते ते व्हा तु झ्यापसून लाभणारे सां त्वन माझ्या िजवाला
आनंिदत करते .
20 जे दुष्टपणाचे राजासन कायद्याने अिरष्ट
योजते ते तु झ्याशी सं बंध ठे वाल काय?
21 ते िनतीमानाच्या िजवािवरूद्ध एकवट होतात,
आिण िनदोर्ष्यांस दे हांत िशक्षा दे तात;
22 परं तु परमे श्वर माझा उं च बु रुज आहे ,
आिण माझा दे व मला आश्रयाचा खडक आहे .
23 त्याने त्यांचा अन्याय त्यां च्यावरच आणला आहे ;
आिण त्यां च्याच दुष्टपणात तो त्यांना नाहीसे करील.
आमचा दे व परमे श्वर त्यांना नाहीसे करील.
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1 याहो

या, आपण परमे श्वराचा जयजयकार करू;
आपल्या तारणाचा खडक त्याचा हषार्ने जयजयकार करू.
2 उपकारस्तु ती करीत त्याच्या सािन्नध्यात प्रवे श करू;
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स्तु तीचे स्तोत्रे गात त्याचा जयजयकार करू.
3 कराण परमे श्वर महान दे व आहे
आिण सवर् दे वां हन
ू तो श्रेष्ठ महान राजा आहे .
4 त्याच्या हाती पृ थ्वीची खोल स्थाने आहे त;
पवर्ताची उं च िशखरे ही त्याचीच आहे त.
5 समु दर
् त्याचाच आहे , कारण त्याने च तो िनमार्ण केला,
आिण त्याच्या हाताने कोरडी भूमी घडवली गे ली.
6 याहो या, आपला िनमार्णकतार् परमे श्वर यापु ढे गु डघे टे कू ,
त्याची उपासना करू, त्यास नमन करू;
7 कारण तो आपला दे व आहे ,
आिण आपण त्याच्या कुरणातील लोक आिण त्याच्या हातातील में ढरे आहोत.
आज जर तु म्ही त्याची वाणी ऐकाल तर िकती बरे होईल.
8 मरीबा *ये थल्याप्रमाणे िकंवा मस्सा†च्या िदवशी रानात केले
तसे आपली मने कठीण करू नका,
9 ते व्हा तु मच्या विडलांनी माझ्या अिधकाराला आव्हान िदले ,
आिण जरी त्यांनी माझी कृती पािहली होती, तरी माझ्या सहनशीलते ची परीक्षा केली.
10 चाळीस वष त्या िपढीवर मी रागावलो,
आिण म्हणालो, हे बहकले ल्या मनाचे आहे त;
त्यांनी माझे मागर् जाणले नाहीत‡.
11 म्हणून मी आपल्या रागात शपथ वािहली की,
हे माझ्या िवसाव्यात कधीही प्रवे श करणार नाहीत.

96
1

. 16:23-33
परमे श्वरास नवीन गीत गा;
हे सवर् पृ थ्वी, परमे श्वराचे गु णगान कर.
2 परमे श्वरास गाणे गा, त्याच्या नावाला धन्यवाद द्या;
िदवसें िदवस त्याच्या तारणाची घोषणा करा.
3 राष्ट् रात त्याचे गौरव,
त्याच्या आश्चयर्कारक कृत्यांची सवर् राष्ट् रात जाहीर करा.
4 कारण परमे श्वर महान आिण परमस्तु त्य आहे .
सवर् दुसर्या दे वांपेक्षा त्याचे भय धरणे योग्य आहे .
5 कारण राष्ट् रांचे सवर् दे व केवळ मूतीर् आहे त, पण परमे श्वराने तर स्वगर् िनमार्ण केला.
6 वै भव व ऐश्वयर् त्याच्या सािन्नध्यात आहे त.
सामथ्यर् आिण सौंदयर् त्याच्या पिवत्रस्थानी आहे त.
7 अहो तु म्ही लोकां च्या कुळांनो, परमे श्वराचे गौरव करा;
परमे श्वराचे गौरव करा आिण त्याचे सामथ्यर् सां गा.
8 परमे श्वराच्या नावामु ळे त्याचा गौरव करा.
अपर्ण घे ऊन त्याच्या अं गणात या.
9 पिवत्रते ने सु शोिभत होऊन परमे श्वरास नमन करा.
हे सवर् पृ थ्वी, त्याच्यापु ढे कंपायमान हो.
10 राष्ट् रां मधील लोकांस सां गा की, परमे श्वर राज्य करतो.
1 अहो,
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जगसु द्धा िस्थर स्थािपले ले आहे ; ते हलिवता ये णे अशक्य आहे .
तो सरळपणे लोकांचा न्याय करील.
11 आकाश आनं िदत होवो, आिण पृ थ्वी आनं दोत्सव करो;
समु दर् आिण त्यातील सवर्काही गजर्ना करोत.
12 शे त आिण त्यातील सवर्काही आनं दोत्सव करोत.
मग जं गलातील सवर् वृ क्ष आनं दाने गजर करतील.
13 सगळी िनिमर्ती परमे श्वरापु ढे आनं द करो, कारण तो ये त आहे ;
पृ थ्वीचा न्याय करायला तो ये त आहे ;
तो न्यायीपणाने जगाचा
व त्याच्या सत्यते ने लोकांचा न्याय करील.
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1 परमे श्वर

राज्य करतो; पृ थ्वी आनंिदत होवो.
अने क द्वीपसमूह आनंिदत होवो.
2 ढग आिण काळोख त्याच्याभोवती आहे त.
िनती व न्याय त्याच्या िसं हासनाचा पाया आहे त*.
3 अग्नी त्याच्यापु ढे चालतो,
आिण प्रत्ये क बाजूने त्याच्या शत्रूंना नष्ट करून टाकतो.
4 त्याच्या िवजांनी जग प्रकािशत केले ;
पृ थ्वी हे पाहन
ू थरथर कापली.
5 परमे श्वरासमोर, सवर् पृ थ्वीच्या प्रभूसमोर
पवर्त मे णासारखे िवतळले .
6 आकाशाने , त्याचा न्याय जाहीर केला,
आिण सवर् राष्ट् रांनी त्याचे वै भव पािहले .
7 जे कोरीव मूतीर्ची पूजा करतात,
जे मूतीर्चा अिभमान बाळगतात ते सवर् लिज्जत झाले .
अहो सवर् दे वहो! त्याच्यासमोर नमन करा.
8 िसयोने ने हे ऐकले आिण आनं िदत झाली,
कारण हे परमे श्वरा, तु झ्या न्यायामु ळे
यहद
ू ाच्या नगरांनी आनं द केला.
9 कारण हे परमे श्वरा, सवर् पृ थ्वीवर तू परात्पर आहे स.
तू सवर् दे वापे क्षा खूपच उं चावले ला आहे स.
10 जे तु म्ही परमे श्वरावर प्रीती करता, ते तु म्ही वाईटाचा द्वे ष करा,
तो आपल्या भक्तां च्या जीवाचे रक्षण करतो,
आिण तो त्यास दुष्टां च्या हातातून सोडवतो.
11 िनतीमानासाठी प्रकाश
आिण जे सरळ अं तःकरणाचे आहे त त्यां च्यासाठी हषर् पे रला आहे .
12 अहो िनतीमानांनो, परमे श्वराठायी आनं दी व्हा.
त्याच्या पिवत्र नावाला धन्यवाद द्या.
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नवीन गीत गा,
कारण त्याने आश्चयर्कारक गोष्टी केल्या आहे त;
त्याने आपल्या उजव्या हाताने आिण आपल्या पिवत्र बाहन
ू े आम्हास िवजय िदला आहे .
2 परमे श्वराने आपले तारण कळवले आहे ;
त्याने सवर् राष्ट् रां च्यासमोर आपले न्यायीपण उघडपणे दाखवले आहे .
3 त्याने इस्राएलाच्या घराण्यासाठी आपली िनष्ठा आिण िवश्वासाचा करार यांची आठवण केली;
पृ थ्वीच्या सवर् सीमांनी आमच्या दे वाचा िवजय पािहला आहे .
4 अहो सवर् पृ थ्वी, परमे श्वराचा जयजयकार करा;
उच्च स्वराने आिण आनं दाने गा, स्तु ितगायन करा.
5 परमे श्वराचे स्तु ितगान वीणे वर करा,
वीणे वर मधु र स्वराने गायन करा.
6 कणार् आिण िशं गाच्या आवाजाने ,
परमे श्वर राजासमोर आनं दाने जयघोष करा.
7 समु दर
् आिण त्यातील प्रत्ये कगोष्ट गजर्ना करोत,
जग व त्यामध्ये राहणारे हषर्नाद करोत.
8 नद्या टाळ्या वाजवोत,
आिण पवर्त हषर्नाद करोत.
9 परमे श्वर पृ थ्वीचा न्याय करण्यास ये त आहे ;
तो न्यायीपणाने जगाचा
आिण सरळपणाने राष्ट् रांचा न्याय करील.
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राज्य करतो; राष्ट् रे कंिपत होवोत.
तो करुबां च्यावर िवराजमान आहे ; पृ थ्वी थरथर कापो.
2 िसयोनात परमे श्वर महान आहे ;
तो सवर् राष्ट् रां च्यावर उं च आहे .
3 ते तु झे महान आिण भयचकीत करणार्या नावाची स्तु ती करोत.
तो पिवत्र आहे .
4 राजा बलवान आहे आिण तो न्यायिप्रय आहे .
तू सरळपणा स्थािपला आहे ;
तू याकोबात न्याय व िनती अिस्तत्वात आणली आहे स.
5 परमे श्वर, आपला दे व त्याची स्तु ती करा
आिण त्याच्या पदासनाजवळ त्याची उपासना करा.
तो पिवत्र आहे .
6 त्याच्या याजकामध्ये मोशे आिण अहरोन हे होते ,
आिण त्यास प्राथर्ना करणार्यांपैकी शमु वेल हा होता.
त्यांने परमे श्वराची प्राथर्ना केली आिण त्याने त्यांना उ र िदले .
7 तो त्यां च्याशी मे घस्तं भातून बोलला.
त्यांनी त्याच्या आज्ञा
आिण त्याचे िनयम पाळले .
8 हे परमे श्वरा, आमच्या दे वा, तू त्यांना उ र िदले स.
तू त्यांना क्षमा करणारा दे व आहे स
तरी त्यां च्या पापमय कृत्याबद्दल त्यांना िशक्षा करीत होतास.
9 परमे श्वर, आपला दे व ह्याची स्तु ती करा,
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आिण त्याच्या पिवत्र डोंगरावर उपासना करा,
कारण परमे श्वर आमचा दे व पिवत्र आहे .

100
1 हे

सवर् पृ थ्वी, परमे श्वरासाठी हषर्नाद करा.
से वा आनं दाने करा.
त्याच्या सािन्नध्यात आनं दाने गाणी गात या.
3 परमे श्वर हाच दे व आहे हे जाणून घ्या.
त्याने च आम्हास िनमार्ण केले , आिण आम्ही त्याचे आहोत.
आपण त्याचे लोक आिण त्याच्या कुरणातील त्याचे में ढरे आहोत.
4 त्याची उपकारस्तु ती करत त्याच्या द्वारात,
आिण स्तवन करीत त्याच्या अं गणात प्रवे श करा.
त्याचे उपकारस्मरण करा आिण त्याच्या नावाला धन्यवाद द्या.
5 कारण परमे श्वर चां गला आहे ; त्याची दया सवर्काळ आहे ,
आिण त्याची सत्यता िपढ ानिपढ ा िटकणारी आहे .
2 परमे श्वराची

101
दािवदाचे स्तोत्र
1 मी प्रेम आिण न्यायाचे गीत गाईन;
हे परमे श्वरा, मी स्तु ती गाईन;
2 मी सु ज्ञते च्या मागार्ने चाले न.
अहा, तू माझ्याकडे कधी ये शील?
मी माझ्या घरात सचोटीने चाले न.
3 मी आपल्या डोळ्यासमोर अनु िचत गोष्ट ठे वणार नाही;
अनाचाराचा मी द्वे ष करतो;
तो मला िबलगणार नाही.
4 हे केखोर लोक मला सोडतील;
मी वाईटाशी िनष्ठावान राहणार नाही.
5 आपल्या शे जार्याची गु प्तपणे िनं दानालस्ती करणार्याचा मी नाश करीन.
जो कोणी गिवर्ष्ठ चालीरीतीचा आिण उमर्ट वागणूकीचा आहे त्याचे मी सहन करणार नाही.
6 दे शातले िवश्वासू यांनी माझ्याजवळ बसावे म्हणून माझी नजर त्यां च्यावर राहील;
जो सचोटीच्या मागार्ने चालतो तोच माझा से वक होईल.
7 कपट करणारे लोक माझ्या घरात राहणार नाहीत;
लबाडाचे माझ्या डोळ्यापु ढे स्वागत होणार नाही.
8 दे शातल्या सवर् वाईटांचा मी रोज सकाळी नाश करत जाईन;
वाईट करणार्या सवार्न
ं ा मी परमे श्वराच्या नगरातून काढून टाकेन.

102
परमे श्वराजवळ प्राथर्ना
1 हे परमे श्वरा, माझी प्राथर्ना ऐक;
माझ्या आरोळीकडे लक्ष दे .
2 मी सं कटात असताना माझ्यापासून तोंड लपवू नकोस.
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माझ्याकडे लक्ष दे .
जे व्हा मी तु ला हाक मारतो, मला त्वरे ने उ र दे .
3 कारण माझे आयु ष्य धु राप्रमाणे िनघून जात आहे ,
आिण माझी हाडे अग्नीसारखी जळू न गे ली आहे त.
4 माझे हृदय िचरडू न गे ले आहे आिण मी गवताप्रमाणे कोमे जन
ू गे लो आहे .
मी जे वण खाण्यास असमथर् आहे .
5 माझ्या सततच्या कण्हण्यामु ळे,
मी फार क्षीण झालो आहे .
6 मी अरण्यातल्या घु बडाप्रमाणे झालो आहे .
मी ओसाड िठकाणातल्या गरुडाप्रमाणे झालो आहे .
7 मी जागरण करीत आहे ;
धाब्यावर एकटे राहणार्या एकाकी पक्षयाप्रमाणे मी आहे .
8 माझे शत्रू सवर् िदवस मला टोमणे मारतात;
ते माझी चे ष्टा करतात माझे नाव वापरून शाप दे तात.
9 मी राख भाकरीप्रमाणे खाल्ली आहे ,
आिण माझ्या पाण्यात माझे अश्रू िमसळले आहे त.
10 कारण तु झ्या भयं कर क् रोधामु ळे,
तू मला वर उचलून घे ऊन खाली फेकू न िदले स.
11 माझे िदवस उतरत्या सावलीप्रमाणे झाले आहे त,
आिण गवतासारखा मी कोमे जन
ू गे लो आहे .
12 पण हे परमे श्वरा, तू सवर्काळ राजासनारूढ आहे स,
आिण तु झी कीतीर् सवर् िपढ ांसाठी सवर्काळ राहील.
13 तू उठू न उभा राहशील आिण िसयोने वर दया करशील.
ितच्यावर दया करण्याची वे ळ आता आली आहे ;
ने मले ला वे ळ आला आहे .
14 कारण तु झे से वक ितच्या दगडांची आवड धरतात,
आिण ितच्या नासधूसाची धूळ पाहन
ू त्यांना कळवळा ये तो.
15 हे परमे श्वरा, राष्ट् रे तु झ्या नावाचा आदर करतील,
आिण पृ थ्वीवरील सवर् राजे तु झ्या वै भवाचा सन्मान करतील.
16 परमे श्वर िसयोन पु न्हा बां धेल,
आिण तो आपल्या गौरवाने प्रगट होईल.
17 आणखी तो अनाथाच्या प्राथर्नेला प्रितसाद दे ईल.
तो त्यांची प्राथर्ना नाकारणार नाही.
18 पु ढील िपढीसाठी हे िलहन
ू ठे वले जाईल,
आिण अजून ज्या लोकांचा जन्म झाला नाही ते परमे श्वराची स्तु ती करतील.
19 कारण परमे श्वराने आपल्या उच्च पिवत्रस्थानातून खाली पाहीले आहे .
परमे श्वराने स्वगार्तन
ू खाली पृ थ्वीकडे पाहीले ,
20 तो बं िदवानाचे कण्हणे ऐकेल,
ज्यांना मृ त्यूदंडाची िशक्षा ठरवली होती त्यास सोडिवले .
21 नं तर िसयोने तील लोक परमे श्वराचे नाव सां गतील,
आिण यरूशले मेत त्याची स्तु ती करतील.
22 जे व्हा परमे श्वराची एकत्र से वा करण्यासाठी
सगळी राष्ट् रे एकत्र ये तील.
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माझी शक्ती जीवनाच्या मध्ये च काढून घे तली.
त्याने माझे िदवस कमी केले .
24 मी म्हणालो, “�� ������ ����, माझ्या जीवनाच्या मध्ये च मला काढून घे ऊ नकोस;
तू ये थे सवर् िपढ ानिपढ ातून आहे स.
25 तू प्राचीन काळी पृ थ्वीचा पाया घातला;
आकाश तु झ्या हातचे कायर् आहे .
26 ते नाहीसे होईल, पण तू राहशील;
ते सवर् कापडाप्रमाणे जीणर् होतील;
कपड ांसारखे तू त्यांना बदलशील आिण ते नाहीसे होतील.
27 पण तू सारखाच आहे ,
आिण तु झ्या वषार्न
ं ा अं त नाही.
28 तु झ्या से वकांची मु ले इथे कायम राहतील,
आिण त्यांचे वं शज तु झ्या उपिस्थतीत इथे राहतील.”

103
दािवदाचे स्तोत्र.
1 हे माझ्या जीवा परमे श्वराचा धन्यवाद कर,
हे माझ्या सवर् अं तयार्मा, त्याच्या पिवत्र नावाचा धन्यवाद कर.
2 हे माझ्या जीवा, परमे श्वराचा धन्यवाद कर,
आिण त्याचे सवर् उपकार िवसरू नकोस.
3 तो तु झ्या सवर् पापांची क्षमा करतो;
तो तु झे सवर् आजार बरे करतो.
4 तो तु झे आयु ष्य नाशापासून खं डून घे तो;
तो तु ला आपल्या िवश्वासाच्या कराराने आिण करुणे च्या कृतीने मु कुट घालतो.
5 तो तु झे आयु ष्य उ म पदाथार्न
ं ी तृ प्त करतो,
म्हणून तु झे तारुण्य गरुडासारखे पु न्हा नवे होते .
6 जे सवर् अन्यायाने पीडले ले आहे त;
त्यां च्यासाठी परमे श्वर िनतीचे आिण न्यायाची कृत्ये करतो.
7 त्याने मोशे ला आपले मागर्,
इस्राएल वं शजांना आपल्या कृत्यांची ओळख करून िदली.
8 परमे श्वर दयाळू आिण कृपाळू आहे ;
तो सहनशील आहे ; त्याच्यामध्ये महान कराराची िवश्वासयोग्यता आहे .
9 तो ने हमीच िशक्षा करणार नाही;
तो ने हमीच रागावणार नाही.
10 तो आम्हाशी आमच्या पापास अनु रूप असे वागला नाही
िकंवा आमच्या पापाला साजे से प्रितफळ िदले नाही.
11 कारण जसे पृ थ्वीच्या वरती आकाश आहे ,
तसे त्याचे जे भय धरतात त्यां च्यावर त्याची दया आहे .
12 जसे पूवपासून पिश्चम िजतकी दर
ू आहे ,
तसे त्याने आमच्या पापाचे दोष आम्हापासून काढून टाकले आहे त.
13 जसा िपता आपल्या मु लां वर करुणा करतो,
तसा परमे श्वर आपला सन्मान करतात त्यावर करुणा करतो.
14 कारण आम्ही कसे अिस्तत्वात आलो हे तो जाणतो,
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आम्ही धु ळ आहोत हे त्यास मािहत आहे .
15 मनु ष्याच्या आयु ष्याचे िदवस गवताप्रमाणे आहे त;
शे तातील फुलासारखा तो फुलतो.
16 वारा त्यावरून वाहन
ू जातो आिण ते नाहीसे होते ,
आिण कोणीही सां गू शकत नाही की, ते एकदा कोठे वाढत होते .
17 परं तु परमे श्वराची करार िवश्वसिनयता त्याचा आदर करणार्यावर अनािदकालापासून
अनं तकाळापयर्ंत असते .
त्याचा न्यायीपणाचा िवस्तार त्यां च्या वं शजापयर्ंत होतो.
18 जे त्याचा करार पाळतात
आिण त्यां च्या िवधींचे स्मरण ठे वून त्याप्रमाणे चालतात त्यांना तो घडतो.
19 परमे श्वराने आपले िसं हासन स्वगार्त स्थापले आहे ,
आिण त्याचे राज्य प्रत्ये कावर स ा गाजवते .
20 अहो जे तु म्ही त्याचे दत
ू आहात,
ज्या तु म्हास महान सामथ्यर् आहे आिण जे त्याचे शब्द ऐकू न,
त्याच्या आज्ञांचे आज्ञाधारकपणे पालन करता, ते तु म्ही परमे श्वराचा धन्यवाद करा.
21 अहो परमे श्वराच्या, सवर् सै न्यांनो जे तु म्ही त्याचे से वक आहात;
ते तु म्ही त्याची इच्छा िसद्धीस ने ता ते तु म्ही धन्यवािदत आहात.
22 परमे श्वराच्या राज्यातील सवर् िठकाणातील,
त्याच्या सवर् प्राण्यांनो त्याचा धन्यवाद करा;
हे माझ्या िजवा परमे श्वराचा धन्यवाद कर.

104
. 1:1-31
माझ्या िजवा, परमे श्वराचा धन्यवाद कर.
हे परमे श्वरा, माझ्या दे वा, तू अत्यं त थोर आहे स;
तू ते जिस्वता आिण गौरव पांघरले आहे स.
2 जसे वस्राने तसे तू आपणाला प्रकाशाने झाकतोस;
तं बच्ू या पडद्याप्रमाणे तू आकाश पसरतोस.
3 तू आपल्या खोल्यां च्या तु ळ्या जलां मध्ये ठे वतो;
तू मे घांना आपले रथ करतोस;
तू वार्यां च्या पं खावर चालतोस.
4 तू वार्याला आपले दत
ू करतोस,
अग्नीच्या ज्वालांस आपले से वक करतोस
5 त्याने पृ थ्वीचा पाया घातला आहे ,
आिण ती कधीही हलणार नाही.
6 तू पृ थ्वीला वस्राप्रमाणे पाण्याने आच्छािदले आहे स;
पाण्याने पवर्त झाकले आहे त.
7 तु झ्या धमकीने पाणी मागे सरले आहे ;
तु झ्या गजर्नेच्या आवाजाने ती पळाली.
8 ती पवर्तावरून जाऊन खाली दिरतून वाहात गे ली,
त्यां च्यासाठी ने मले ल्या जागी ती जाऊन रािहली.
9 तू त्यांना घालून िदले ल्या मयार्दा त्यांना ओलांडता ये त नाही;
ते पृ थ्वीला पु न्हा झाकू न टाकणार नाहीत.
1 हे
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दर्यातून झरे वाहिवतो;
डोंगरामधून प्रवाह वाहत जातात.
11 ते रानातल्या सवर् पशूंना पाणी पु रिवतात;
रानगाढवे आपली तहान भागिवतात.
12 नदीिकनारी पक्षी आपले घरटे बां धतात;
ते फां द्यामध्ये बसून गातात.
13 तो आपल्या वरच्या खोल्यातून पवर्तावर पाण्याचा वषार्व करतो.
पृ थ्वी त्याच्या श्रमाच्या फळाने भरली आहे .
14 तो गु रांढोरासाठी गवत उगवतो,
आिण मनु ष्यांसाठी वनस्पतीची लागवड करतो;
यासाठी की, मनु ष्याने जिमिनतून अन्न उत्पन्न करावे .
15 तो मनु ष्यास आनं िदत करणारा द्राक्षरस,
त्याचा चे हरा चमकिवणारे ते ल,
आिण त्याचे जीवन िजवं त ठे वणारे अन्नही त्याने उत्पन्न करावी.
16 परमे श्वराचे वृ क्ष, जे लबानोनाचे गं धसरू
त्याने लावले आहे त, ते रसभिरत आहे त;
17 ते थे पक्षी आपली घरटी बां धतात.
करकोचा दे वदारूचे झाड ितचे घर करतो.
18 रानबकर्या उं च पवर्तावर राहतात;
खडक सशांचे आश्रयस्थान आहे .
19 त्याने ऋतु मान समजण्यासाठी चं दर
् ने मला आहे ;
सूयार्ला त्याची मावळण्याची वे ळ कळते .
20 तू रात्रीला काळोख करतोस,
ते व्हा जं गलातील सवर् जनावरे बाहे र ये तात.
21 तरुण िसं ह आपल्या भक्षयासाठी गजर्ना करतात,
आिण दे वाकडे आपले अन्न मागतात.
22 जे व्हा सूयर् उगवतो, ते व्हा ते परत जातात,
आिण आपल्या गु हे त झोपतात.
23 दरम्यान लोक आपल्या कामासाठी बाहे र जातात,
आिण ते सं ध्याकाळपयर्ंत कष्ट करतात.
24 हे परमे श्वरा, तु झी कृत्ये िकती अिधक आिण िकती िविवध प्रकारची आहे त!
ती सवर् तु झ्या ज्ञानाने केली आहे त;
पृ थ्वी तु झ्या समृ द्धीने भरली आहे .
25 त्यावर हा समु दर
् , खोल आिण अफाट आहे ,
त्यामध्ये लहान व मोठे असं ख्य प्राणी गजबजले आहे त.
26 ते थे त्यामध्ये जहाजे प्रवास करतात
आिण त्यामध्ये खे ळण्यासाठी जो िलव्याथान तू िनमार्ण केला तोही ते थे आहे .
27 योग्य वे ळी तू त्यांना त्यांचे अन्न द्यावे
म्हणून ते सवर् तु झ्याकडे पाहतात.
28 जे व्हा तू त्यांना दे तोस, ते जमा करतात;
जे व्हा तू आपला हात उघडतोस ते व्हा त्यांची उ म पदाथार्न
ं ी तृ प्ती होते .
29 जे व्हा तू आपले तोंड लपवतोस ते व्हा ते व्याकुळ होतात;
जर तू त्यांचा श्वास काढून घे तला, तर ते मरतात आिण परत मातीस िमळतात.
30 जे व्हा तू आपला आत्मा पाठवतोस, ते व्हा ते उत्पन्न होतात,
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आिण तू भूपर् दे श पु न्हा नवीन करतोस.
31 परमे श्वराचे वै भव सवर्काळ राहो;
परमे श्वरास आपल्या िनिमर्तीत आनं द होवो.
32 तो पृ थ्वीवर खाली बघतो आिण ती थरथर कापते ;
तो पवर्ताला स्पशर् करतो आिण ते धु मसतात.
33 मी माझ्या आयु ष्यभर परमे श्वरास गाणे गाईन.
जोपयर्ंत मी िजवं त आहे तोपयर्ंत माझ्या दे वाचे मी गु णगान करीन.
34 माझे िवचार त्यास गोड वाटो;
परमे श्वराजवळ मला आनं द होईल.
35 पृ थ्वीवरून पापी नष्ट होवोत,
आिण दुष्ट आणखी न उरोत.
हे माझ्या िजवा परमे श्वराचा धन्यवाद कर.
परमे श्वराची स्तु ती करा.

105
. 7:8-10; 1
. 16:8-22
धन्यावाद द्या. त्याच्या नावाचा धावा करा.
राष्ट् रांमध्ये त्याच्या कृत्यांची मािहती करून द्या.
2 त्यास गाणे गा, त्याची स्तु तीगीते गा;
त्याच्या सवर् आश्चयर्कारक कृत्यां िवषयी बोला;
3 त्याच्या पिवत्र नावाचा अिभमान बाळगा.
जे परमे श्वरास शोधतात त्यांचे हृदय आनंिदत होवो.
4 परमे श्वर आिण त्याचे सामथ्यर् याचा शोध घ्या.
त्याच्या सािन्नध्याचा सतत शोध घ्या.
5 त्याने केले ल्या आश्चयर्कारक गोष्टी,
त्याचे चमत्कार, आिण त्याच्या तोंडचे िनणर्य आठवा.
6 तु म्ही त्याचा से वक अब्राहाम याचे वं शजहो,
तु म्ही त्याचे िनवडले ले याकोबाचे लोकहो,
7 तो परमे श्वर आपला दे व आहे .
त्याचे सवर् िनणर्य पृ थ्वीवर आहे त.
8 तो आपला करार म्हणजे
हजारो िपढ ांसाठी आज्ञािपले ले आपले वचन सवर्काळ आठवतो.
9 त्याने हा करार अब्राहामाबरोबर केला.
आिण त्याने इसहाकाशी शपथ वािहली याची आठवण केली.
10 ही त्याने याकोबासाठी िनयम,
आिण इस्राएलासाठी सवर्काळासाठी करार असा कायम केला.
11 तो म्हणाला, “�� ���� ���� ���
तु झा वतनभाग असा म्हणून दे ईन.”
12 हे तो त्यांना म्हणाला ते व्हा ते सं ख्ये ने केवळ थोडके होते ,
होय फार थोडे , आिण दे शात परके होते .
13 ते एका राष्ट् रातून दुसर्या राष्ट् रात,
आिण एका राज्यातून दुसर्यात गे ले.
14 त्याने कोणालाही त्यां च्यावर जु लूम करू िदला नाही;
त्यां च्यासाठी त्याने राजाला िशक्षा िदली.
1 परमे श्वरास
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म्हणाला, माझ्या अिभिषक्ताला स्पशर् करू नका,
आिण माझ्या सं देष्ट ांची हानी करू नका.
16 त्याने त्या दे शात दुष्काळ आणला.
त्याने त्यांचा भाकरीचा पु रवठा तोडू न टाकला.
17 त्याने त्यां च्यापु ढे एक मनु ष्य पाठवला;
योसे फ गु लाम म्हणून िवकला गे ला.
18 त्यांचे पाय बे ड ांनी बां धले होते ;
त्यास लोखं डी साखळ्या घातल्या होत्या.
19 त्याचे भाकीत खरे होण्याच्या वे ळेपयर्ंत,
परमे श्वराच्या वचनाने त्यास योग्य असे िसद्ध केले .
20 ते व्हा राजाने माणसे पाठिवली आिण त्यांना सोडवीले ;
लोकां च्या अिधपतीने त्यांना सोडू न िदले .
21 त्याने त्यास आपल्या घराचा मु ख्य,
आपल्या सवर् मालम े वर अिधकारी ने मले ,
22 अशासाठी की, त्याने आपल्या अिधपतींना िनयं तर
् णात ठे वावे ,
आिण आपल्या विडलांस ज्ञान िशकवावे .
23 नं तर इस्राएल िमसरात आले ,
आिण याकोब हामाच्या दे शात उपरी म्हणून रािहला.
24 दे वाने आपले लोक फारच वाढवले ,
आिण त्यां च्या शत्रूंपे क्षा त्यांना अिधक असं ख्य केले .
25 आपल्या लोकांचा त्यांनी द्वे ष करावा,
आपल्या से वकां शी िनष्ठू रते ने वागावे म्हणून त्याने शत्रूचे मन वळवले .
26 त्याने आपला से वक मोशे
आिण आपण िनवडले ला अहरोन यांना पाठिवले .
27 त्यांनी िमसरच्या दे शात त्यां च्यामध्ये अने क िचन्हे ,
हामाच्या दे शात त्याचे आश्चय करून दाखवली.
28 त्याने त्या दे शात काळोख केला,
पण त्या लोकांनी त्याच्या आदे शाचे उल्लं घन केले नाही.
29 त्याने त्यांचे पाणी पालटू न रक्त केले
आिण त्यांचे मासे मरण पावले .
30 त्यांचा दे श बे डकांनी भरून गे ला,
त्यां च्या अिधपतींच्या खोलीत दे खील बे डूक होते .
31 तो बोलला, आिण गोमाशा व उवा
त्यां च्या सवर् प्रदे शात झाल्या.
32 त्याने त्यां च्या दे शात िवजा आिण मे घांचा गडगडाटाने
गारांचा वषार्व व पाऊस पाठवला.
33 त्याने त्यां च्या द्राक्षां च्या वे ली व अं जीराची झाडे यांचा नाश केला.
त्याने त्यां च्या दे शातले झाडे मोडू न टाकली.
34 तो बोलला आिण टोळ आले .
असं ख्य नाकतोडे आले .
35 टोळांनी त्यां च्या दे शातली सवर् िहरवळ,
त्यां च्या भूमीचे सवर् िपके खाल्ले ;
36 त्याने त्यां च्या दे शातले प्रत्ये क प्रथम जन्मले ले,
त्यां च्या सामथ्यार्चे सवर् प्रथमफळ ठार मारले .
37 त्याने इस्राएलांना सोने आिण रुपे घे ऊन बाहे र आणले ;
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त्यां च्या मागार्त कोणताही वं श अडखळला नाही.
38 ते िनघून गे ल्याने िमसराला आनं द झाला,
कारण िमसर्यांना त्यांची िभती वाटत होती.
39 त्याने आच्छादनासाठी ढग पसरला,
आिण रात्री प्रकाश दे ण्यासाठी अग्नी िदला.
40 इस्राएलांनी अन्नाची मागणी केली आिण त्याने लावे पक्षी आणले ,
आिण त्यांना स्वगार्तन
ू भाकर दे ऊन तृ प्त केले .
41 त्याने खडक दुभागला आिण त्यातून पाणी उसळू न बाहे र आले ;
ते नदीप्रमाणे वाळवटांत वाहू लागले .
42 कारण त्यास आपल्या पिवत्र वचनाची,
आपला से वक अब्राहाम ह्याची आठवण होती.
43 त्याने आपल्या लोकांस आनं द करीत,
त्याच्या िनवडले ल्यांना िवजयोत्सव करीत बाहे र आणले .
44 त्याने त्यांना राष्ट् रांचे दे श िदले ;
त्यांनी लोकां च्या मालम ा ताब्यात घे तल्या.
45 ह्यासाठी की, त्यांनी आपले िनयम
आिण आपले िनयमशास्त्र पाळावे .
परमे श्वराची स्तु ती करा.

106
1 परमे श्वराची

स्तु ती करा.
परमे श्वर चां गला आहे म्हणून त्यास धन्यवाद द्या.
कारण त्याची कराराची िवश्वसनीयता सवर्काळ िटकू न राहते .
2 परमे श्वराच्या पराक् रमाची कृत्ये कोण कथन करू शकेल?
िकंवा त्याची सवर् स्तु त्य कृत्ये कोण पूणर् जाहीर करील?
3 जे काही योग्य आहे ते करतात
आिण ज्याची कृत्ये न्याय्य आहे त ते आशीवार्िदत आहे त.
4 हे परमे श्वरा, तू जे व्हा आपल्या लोकां वर कृपा दाखवतोस ते व्हा माझी आठवण कर;
तू त्यांना जे व्हा तारशील मला मदत कर.
5 मग मी तु झ्या िनवडले ल्यांचा उत्कषर् पािहन, परमे श्वरा,
तु झ्या राष्ट् रां च्या आनं दाने मी हषर् करीन,
आिण तु झ्या वतनाबरोबर उत्सव करीन.
6 आम्ही आमच्या पूवर्जांसारखे च पाप केले ;
आम्ही चूक केली आिण आम्ही दुष्कृत्ये केली.
7 आमच्या विडलांनी िमसर दे शात तु झ्या आश्चयर्कारक कृत्याचे महत्व ओळखले नाही;
त्यांनी तु झ्या कराराच्या िवश्वसनीयते च्या कृत्यांकडे दुलर्क्ष केले ;
तर समु दर् ाजवळ, लाल समु दर् ाजवळ त्यांनी बं डखोरी केली.
8 तरीसु द्धा, आपल्या नावाकिरता त्याने त्यांचे तारण केले ,
यासाठी की, त्याने आपले सामथ्यर् उघड करावे .
9 त्याने लाल समु दर
् ाला धमकावले आिण तो कोरडा झाला.
मग त्याने त्यांना मै दानातून चालावे तसे खोल पाण्याच्या जागे तन
ू ने ले.
10 त्यांचा द्वे ष करणार्याच्या हातातून त्याने त्यास वाचवले ,
आिण त्यांना त्यां च्या शत्रूंच्या शक्तीपासून सोडवले .
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त्यां च्या शत्रूंना पाण्याने झाकू न टाकले .
त्यापै की एकही जण वाचला नाही.
12 नं तर त्यांनी त्याच्या वचनावर िवश्वास ठे वला
आिण त्यांनी त्याची स्तु ती गाइली.
13 परं तु ते लवकरच त्याने जे केले ते िवसरले ;
त्यांनी त्याच्या सूचने ची वाट पािहली नाही.
14 रानात त्यांची अतृ प्त हाव अनावर झाली,
आिण त्यांनी दे वाला आव्हान िदले .
15 त्याने त्यांना त्यां च्या िवनं तीप्रमाणे िदले ,
पण त्याने रोग पाठवला तो त्यांचे शरीर नष्ट करू लागला.
16 त्यांनी छावणीत मोशे
आिण परमे श्वराचा पिवत्र याजक अहरोन यास िचडीस आणले .
17 जमीन दुभंगली आिण ितने दाथानाला िगळू न टाकले ,
आिण अबीरामाच्या अनु यांना झाकू न टाकले .
18 त्यां च्यात अग्नीने पे ट घे तला;
अग्नीने त्या दुष्टांना खाऊन टाकले .
19 त्यांनी होरे बात सोन्याचे वासरू केले .
आिण त्यांनी त्या ओतीव मूतीर्ची पूजा केली.
20 त्यांनी गवत खाणार्या बै लाच्या मूतीर्साठी
आपल्या वै भवी दे वाची अदलाबदल केली.
21 ते आपल्या तारणार्या दे वाला िवसरले ,
ज्याने िमसरात महान कृत्ये केली होती.
22 त्याने हामाच्या दे शात आश्चयर्कारक गोष्टी केल्या
आिण लाल समु दर् ाजवळ पराक् रमी कृत्ये केली.
23 म्हणून तो म्हणाला, आपण त्यांचा नाश करू.
जर त्याचा िनवडले ला मोशे त्यास क् रोध त्यांचा नाश करण्यापासून मागे िफरायला,
त्याच्यापु ढे िखं डारात उभा रािहला नसता तर त्याने तसे केले असते .
24 नं तर त्यानीं फलदायी दे श तु च्छ मानला;
त्यांनी त्याच्या वचनावर िवश्वास ठे वला नाही,
25 पण आपल्या तं बत
ू त्यांनी कुरकुर केली,
आिण परमे श्वराचा शब्द मािनला नाही.
26 म्हणून त्याने त्यां च्यािवषयी शपथ वािहली की,
मी त्यांना रानात मरू दे ईन.
27 त्यांचे वं शज राष्ट् रामध्ये िवखरीन,
आिण त्यांना परक्या राष्ट् रांमध्ये िवखरवून टाकीन.
28 त्यांनी बआल-पौराची पूजा केली,
आिण मरण पावले ल्यांना अपर्ण केले ले बली त्यांनी खाल्ले .
29 त्यांनी त्यां च्या कृतीने त्यास कोपिवले ,
आिण त्यां च्यात मरी पसरली.
30 पण िफनहास मध्यस्थी उठला;
आिण मरी बं द झाली.
31 हे त्यास िनतीमत्व असे
सवर् िपढ ानिपढ ा सवर्काळ गणण्यात आले .
32 त्यांनी मरीबा ये थील जलाजवळही त्यास सं ताप आणला,
आिण त्यांमुळे मोशे ला दुःख सोसावे लागले .
11 परं तु
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त्याच्यात कडवटपणा आणला,
आिण तो अिवचाराने बोलला.
34 परमे श्वराने त्यांना आज्ञा िदल्याप्रमाणे
त्यांनी राष्ट् रांचा नाश केला नाही.
35 पण ते अन्यजाती लोकां च्या राष्ट् रात िमसळले ,
व त्यांचे मागर् िशकले .
36 आिण त्यां च्या मूतीर्ची
ं पूजा केली,
ते त्यां च्यासाठी सापळा बनले .
37 त्यांनी आपली मु ले आिण मु ली यांचा भु तांना यज्ञ केला.
38 त्यांनी िनरपराध्यांचे रक्त पाडले ,
त्यांनी आपली मु ले आिण मु ली,
ज्यांचा यज्ञ त्यांनी कनानाच्या मूतीर्स केला,
त्यांचे रक्त पाडले आिण भूमी रक्ताने िवटाळली गे ली.
39 ते आपल्या कृत्यांनी अशु द्ध झाले ,
आिण आपल्या कृतींत अनाचारी बनले .
40 त्यामु ळे परमे श्वर त्याच्या लोकां वर रागावला,
त्यास आपल्या स्वतःच्या वतनाचा वीट आला.
41 त्याने त्यांना राष्ट् रां च्या हाती िदले ,
आिण ज्यांनी त्यांचा द्वे ष केला त्यांनी त्यां च्यावर राज्य केले .
42 त्यां च्या शत्रूंनी त्यांना पीडीले ,
आिण ते त्यां च्या अिधकाराखाली ते अधीन झाले .
43 अने क वे ळा तो त्यांना मदत करण्यास आला,
पण ते त्याच्यािवरुध्द बं ड करीत राहीले ,
आिण ते आपल्या पापाने नीच करण्यात आले .
44 तथािप त्याने त्यांची मदतीसाठीची आरोळी ऐकली,
ते व्हा त्याने त्यां च्या क्ले शाकडे लक्ष िदले .
45 त्यां च्यासाठी त्याने आपल्या कराराची आठवण केली,
आिण आपल्या अपार दये ने सौम्यता धारण केली.
46 त्याने त्यांचा पाडाव करणार्या सवार्ंच्या मनात
त्यां च्यावर दया ये ईल असे केले .
47 हे परमे श्वरा, आमच्या दे वा, आम्हास तार.
आम्हास राष्ट् रातून काढून एकत्र गोळा कर;
म्हणजे आम्ही तु झ्या पिवत्र नावाचे आभार मानू आिण तु झे गु णगान करू.
48 इस्राएलाचा दे व, माझा परमे श्वर,
ह्याचा अनािदकालापासून अनं तकालापयर्ंत धन्यवाद होवो.
सवर् लोकांनी म्हणावे , “����.”
परमे श्वराची स्तु ती करा.

107
धन्यावाद द्या. कारण तो चां गला आहे .
आिण त्याची कराराची िवश्वसिनयता सवर्काळ िटकणारी आहे .
2 परमे श्वराने उद्धारले ले, ज्यांना खं डणी भरून
त्याने शत्रूच्या अिधकारातून सोडवले आहे ,
3 त्याने त्यांना परक्या दे शातून
पूवर् व पिश्चम, उ र व दिक्षण
1 परमे श्वरास
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या िदशातून एकवट केले आहे .
4 ते रानात वै राण प्रदे शातील रस्त्याने भटकले ;
आिण त्यांना राहण्यास नगर सापडले नाही.
5 ते खूप भु केले आिण तान्हे ले होते ;
आिण ते थकव्याने मूिच्छर् त झाले .
6 नं तर त्यांनी आपल्या सं कटात परमे श्वरास हाक मारली,
आिण त्याने त्यांना त्यां च्या िवप ीतून सोडवले .
7 त्याने त्यांना सरळ मागार्ने ने ले
यासाठी की, त्या नगरात त्यांना वस् ी करावी
8 अहा, परमे श्वराच्या कराराची िवश्वसिनयता
आिण आश्चयर्कारक गोष्टी त्याने मनु ष्यजातीसाठी केल्या त्याबद्दल लोक त्याचा धन्यवाद करोत.
9 कारण त्याने तान्हे ल्या िजवास तृ प्त केले ,
आिण भु केल्या िजवाला उ म पदाथार्न
ं ी भरले .
10 काही कैदी क्ले शाने आिण साखळ्यांनी जखडले ले असता;
काळोखात आिण मरणाच्या छाये त बसले आहे त.
11 त्यांनी दे वाच्या वचनािवरुध्द बं ड केले ,
आिण त्यांनी परात्पराचे िशक्षण नापसं त केले .
12 त्यांने त्यांचे हृदय कष्टाद्वारे नम्र केले ;
ते अडखळू न पडले आिण त्यांना मदत करायला ते थे कोणीही नव्हता.
13 ते व्हा त्यांनी आपल्या सं कटात परमे श्वरास हाक मारली
आिण त्याने त्यांना त्यां च्या क्ले शातून बाहे र आणले .
14 दे वाने त्यांना अं धारातून आिण मरणाच्या छाये तन
ू बाहे र आणले ,
आिण त्यांची बं धणे तोडली.
15 परमे श्वराच्या कराराची िवश्वसिनयता
आिण त्याने मनु ष्यजातीसाठी केले ल्या आश्चयर्कारक गोष्टीबद्दल लोक त्याचे उपकारस्मरण करोत.
16 कारण त्याने िपतळे ची दारे तोडली,
आिण लोखं डाचे गज तोडू न टाकले .
17 आपल्या बं डखोरीच्या मागार्त ते मूखर् होते ,
आिण आपल्या पापामु ळे ते पीिडले होते .
18 सवर् उ म अन्न खाण्याची इच्छा त्यांना होईना
आिण ते मरणाच्या दाराजवळ ओढले गे ले.
19 ते व्हा त्यांनी आपल्या सं कटात परमे श्वरास हाक मारली,
आिण त्याने त्यांना क्ले शातून बाहे र आणले .
20 त्याने आपले वचन पाठवून त्यांना बरे केले ,
आिण त्याने त्यां च्या नाशापासून त्यांना सोडवले .
21 परमे श्वराच्या कराराची िवश्वसिनयता
व त्याने मनु ष्यजातीसाठी केले ल्या आश्चयर्कारक गोष्टींबद्दल लोक त्याचे उपकारस्मरण करोत.
22 ते त्यास आभाररुपी यज्ञ अपर्ण करोत,
आिण गाण्यात त्याची कृत्ये जाहीर करोत.
23 काही जहाजातून समु दर
् प्रवास करतात,
आिण महासागरापार व्यवसाय करतात.
24 ते परमे श्वराची कृत्ये पाहतात,
आिण त्याची अद्भुत कृत्ये समु दर् ावर पाहतात.
25 कारण तो आज्ञा करतो आिण वादळ उठिवतो;
ते व्हा समु दर् खवळतो.
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आकाशापयर्ंत वर पोहचतात, मग त्या खाली खोल तळाकडे जातात.
मनु ष्याचे धै यर् धोक्यामु ळे गळू न जाते .
27 ते मद्याप्यासारखे डु लतात आिण झोकांड ा खातात,
आिण त्यांची बु द्धी गु ं ग होते .
28 ते व्हा ते आपल्या सं कटात परमे श्वरास हाक मारतात,
आिण तो त्यांना त्यां च्या क्ले शातून बाहे र आणून वाचवतो.
29 तो वादळ शां त करतो,
आिण लाटांना स्तब्ध करतो.
30 समु दर
् शांत झाल्यामु ळे ते आनं द करतात,
तो त्यांना त्यां च्या इिच्छत बं दरास आणतो.
31 परमे श्वरास त्याच्या कराराची िवश्वसिनयता
आिण त्याने मनु ष्यजातीसाठी केले ल्या आश्चयर्कारक गोष्टींबद्दल लोक त्याचे उपकारस्मरण करोत.
32 लोकां च्या मं डळीत तो उं चिवला जावो
आिण विडलां च्या सभे त त्याची स्तु ती होवो.
33 तो नद्यांना रान करतो,
पाण्याच्या झर्यांची कोरडी भूमी करतो,
34 आिण फलदायी जिमनीची नापीक जिमन करतो.
कारण ते थील राहणार्या वाईट लोकांमुळे.
35 तो वाळवं टाचे पाण्याचे तळे करतो,
आिण कोरडी भूमीतून पाण्याचे झरे करतो.
36 ते थे भु केल्यास वसवतो,
आिण त्यामध्ये राहण्यासाठी नगर बां धतो.
37 ते नगरे बां धतात त्यामध्ये शे ते पे रतात, द्राक्षमळे लावतात,
आिण िवपु ल िपके काढतात.
38 तो त्यास आशीवार्द दे तो आिण त्यांची खूप वाढ होते ,
तो त्यां च्या गु रांना कमी होऊ दे त नाही.
39 नं तर यातनामयी अिरष्ट आिण दुःख यां मुळे
ते कमी होतात आिण नष्ट होतात.
40 तो शत्रूंच्या अिधपतीवर अपमान ओततो,
आिण त्यांना रस्ते नसले ल्या रानातून भटकायला लावतो.
41 पण तो गरजवं ताना क्ले शापासून सु रिक्षत ठे वतो,
आिण त्यां च्या कुटु ं बांची कळपासारखी काळजी घे तो.
42 सरळ मनाचे हे पाहतात आिण आनं दी होतात,
आिण सवर् दुष्ट आपले तोंड बं द करतात.
43 जो कोणी ज्ञानी आहे त्याने ह्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे
आिण परमे श्वराच्या कराराच्या िवश्वसनीयते च्या कृतीवर मनन करावे .

108
. 57:7-11; 60:5-12
दािवदाचे स्तोत्र
1 हे दे वा, माझे मन िस्थर आहे ;
मी आदराने माझ्या मनापासून सं िगताने गाणे गाईन.
2 हे सतार आिण वीणे , तु म्ही जागृ त व्हा.
मी पहाटे ला जागे करीन.
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3 हे

परमे श्वरा, मी तु ला लोकांमध्ये धन्यवाद दे ईन;
मी राष्ट् रांमध्ये तु झी स्तु तीगान गाईन.
4 कारण तु झा महान िवश्वासाचा करार आकाशाहन
ू उं च आहे ;
आिण तु झी सत्यता आकाशाला पोहचली आहे .
5 हे दे वा, तू आकां शाच्यावर उं चावले ला आहे .
आिण तु झी मिहमा सवर् पृ थ्वीवर होवो.
6 म्हणून ज्यांना तू प्रेम करतो त्यांनी वाचावे ,
तु झ्या उजव्या हाताने आम्हास वाचव आिण मला उ र दे .
7 दे व आपल्या पिवत्रते त म्हणाला, “�� ��������;
मी शखे म िवभागीन आिण सु क्कोथाचे खोरे मोजून दे ईन.
8 िगलाद माझा आहे आिण मनश्शे माझा आहे .
एफ् राईमही माझे िशरस्त्राण आहे .
यहद
ू ा माझा राजदं ड आहे .
9 मवाब माझे स्नानाचे पात्र आहे . अदोमावर मी आपले पादत्राण फेकीन.
मी पिलष्टीया िवषयी िवजयाने आरोळी करीन.”
10 तटबं दीच्या नगरात मला कोण घे ऊन जाईल?
मला अदोमात कोण ने ईल?
11 हे दे वा, तू आम्हास नाकारले नाही का?
तू आमच्या सै न्याबरोबर यु द्धास गे ला नाहीस.
12 आमच्या शत्रूिवरूद्ध आम्हास मदत दे ,
कारण मनु ष्याची मदत िनष्फळ आहे .
13 दे वाच्या मदतीने आम्ही िवजयी होऊ;
तो आपल्या शत्रूला पायाखाली तु डवील.

109
दािवदाचे स्तोत्र
1 हे माझ्या स्तवनाच्या दे वा, शां त राहू नको.
2 कारण दुष्ट आिण कपटी माझ्यावर हल्ला करतात;
ते माझ्यािवरूद्ध खोटे बोलतात.
3 त्यांनी मला वे ढले आहे आिण माझ्याबद्दल द्वे षयु क्त गोष्टी सां गतात.
आिण ते िवनाकारण माझ्यावर हल्ला करतात.
4 माझ्या प्रेमाच्या बदल्यात ते माझी िनं दानालस्ती करतात.
पण मी त्यां च्यासाठी प्राथर्ना करतो.
5 मी केले ल्या चां गल्यासाठी वाईट,
आिण त्यांनी माझ्या प्रीतीची फेड द्वे षाने केली.
6 या लोकां वर तू दुजर्न मनु ष्यास शत्रूसारखा ने म;
त्यां च्या उजव्या हाताकडे आरोप करणार्याला उभा ठे व.
7 जे व्हा त्याचा न्याय होईल, ते व्हा तो अपराधी म्हणून सापडो;
त्याची प्राथर्ना पापच मानली जावो.
8 त्याचे िदवस थोडे होवोत;
दुसरा त्याचा अिधकार घे वो;
9 त्याची मु ले िपतृ हीन
आिण त्याची पत्नी िवधवा होवो.
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मु ले इकडे ितकडे भटकत आिण भीक मागत िफरोत,
ती आपल्या ओसाड िठकाणाहन
ू दरू जाऊन िनवे दन करोत.
11 सावकार त्यांचे सवर्स्व िहरावून घे वो;
त्याची कमाई परके लु टून घे वोत;
12 त्यांना कोणीही दया दे ऊ नये ;
त्याच्या िपतृ हीन मु लांची कोणीही कीव करू नये .
13 त्याचे वं शज कापून टाकली जावोत;
पु ढच्या िपढीत त्याचे नाव खोडले जावो.
14 परमे श्वरास त्याच्या पूवर्जां च्या पापांची आठवण राहो.
त्याच्या आईची पापे कधीही िवसरली न जावोत.
15 परमे श्वरापु ढे त्यांचे पातक सदै व असोत;
परमे श्वर त्यांचे स्मरण पृ थ्वीवरून काढून टाको.
16 कारण या मनु ष्याने कधीही दया दाखिवण्याची पवार् केली नाही,
परं तु त्याऐवजी पीडले ल्यांचा छळ आिण गरजवं त
व धै यर् खचले ल्यांचा वध केला.
17 त्यास शाप दे णे आवडते , म्हणून तो परत त्याच्यावर आला.
त्याने आशीवार्दाचा द्वे ष केला; म्हणून त्याच्यावर आशीवार्द आले नाहीत.
18 त्याने त्याच्या वस्राप्रमाणे आपल्याला शापाचे वस्र पांघरले ,
आिण त्याचे शाप हे पाण्याप्रमाणे त्याच्या अं तयार्मात,
ते लासारखे त्याच्या हाडात आले .
19 त्याचे शाप त्यास पांघरावयाच्या वस्राप्रमाणे होवो,
ते ने हमी वापरावयाच्या कंबरपट् ट ाप्रमाणे तो त्यास वे ढून राहो.
20 माझ्या आरोप्यास,
माझ्यािवरूद्ध वाईट बोलणार्यास परमे श्वराकडू न हे च प्रितफळ आहे
21 हे परमे श्वरा, माझा प्रभू, कृपा करून तु झ्या नावाकरता मला वागवून घे .
कारण तु झ्या कराराची िवश्वसिनयता उ म आहे म्हणून मला वाचव.
22 कारण मी पीिडत आिण गरजवं त आहे ,
आिण माझे हृदय माझ्यामध्ये घायाळ झाले आहे .
23 मी सं ध्याकाळच्या सावल्यांपर
् माणे िदसे नासा झालो आहे ;
मी टोळाप्रमाणे हुसकावला जात आहे .
24 उपासाने माझे गु डघे अशक्त झाले आहे त;
मी त्वचा आिण हाडे असा होत आहे .
25 माझा िवरोध्यास मी िनं देचा िवषय झालो आहे ,
ते जे व्हा माझ्याकडे बघतात, ते व्हा आपले डोके हालवतात.
26 हे माझ्या परमे श्वरा, माझ्या दे वा, मला मदत कर;
तु झ्या कराराच्या िवश्वसनीयते ने माझा उध्दार कर.
27 हे परमे श्वरा, त्यांनी हे जाणावे की,
ही तु झी करणी आहे , तूच हे केले आहे स.
28 जरी त्यांनी मला शाप िदला, पण कृपा करून मला आशीवार्द दे ;
जे व्हा ते हल्ला करतील, ते व्हा ते लिज्जत होतील,
परं तु तु झा से वक आनं दी होईल.
29 माझे िवरोधी वस्राप्रमाणे लाज पांघरतील,
आिण ते त्यांची लाज झग्याप्रमाणे पांघरतील.
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30 मी

आनं दाने आपल्या मु खाने मनापासून परमे श्वरास धन्यवाद दे ईन;
लोकसमु दायासमोर मी त्याची स्तु ती करीन.
31 कारण तो पीिडतांना धमकी दे णार्यांपासून,
त्यांचे तारण करायला तो त्यां च्या उजव्या हाताला उभा राहतो.

110
. 22:44;
. 2:34-35
दािवदाचे स्तोत्र
1 माझ्या प्रभूला परमे श्वर म्हणतो “������ ��������
तु झे पादासन करीपयर्ंत माझ्या उजव्या बाजूला बस.”
2 परमे श्वर म्हणतो, तु झ्या सामथ्यार्ची काठी िसयोने पासून पु ढे चालवील;
तू आपल्या शत्रूंवर राज्य करशील.
3 तु झे वै भवशाली सामथ्यर् दाखवण्याच्या िदवशी पिवत्र पवर्तावर तु झे लोक स्वसं तोषाने पु ढे
होतात,
पहाटे च्या उदरातून आले ले दवासारखे तु झे तरुण तु ला आहे त.
4 परमे श्वराने शपथ वािहली आहे आिण तो बदलणार नाही,
“�� ������������� ��������������
तू सवर्काळ याजक आहे स.”
5 प्रभू तु झ्या उजव्या हाताला आहे .
तो आपल्या क् रोधाच्या िदवशी राजांचा वध करील.
6 तो राष्ट् रांचा न्यायिनवाडा करील;
तो प्रेतांनी दर्या भरील;
तो अने क राष्ट् रात ने त्यांना मारील.
7 तो मागार्ने चालत असता झर्यातले पाणी िपईल,
आिण मग तो िवजयानं तर आपले डोके वर उचले ल.

111
1 परमे श्वराची

स्तु ती करा.
सरळ जनां च्या सभे त आिण मं डळीत मी परमे श्वरास अगदी मनापासून धन्यवाद दे ईल.
2 परमे श्वराचे कायर् महान आहे त,
जे सवर् त्याची आवड धरतात ते उत्सु कते ने त्याची प्रतीक्षा करतात.
3 त्याचे कायर् ऐश्वयर्शाली आिण वै भवशाली आहे ,
आिण त्याचे न्यायीपण सवर्काळ िटकू न राहते .
4 त्याच्या आश्चयर्कारक गोष्टी आठवणीत राहतील असे त्याने केले ;
परमे श्वर कृपाळू आिण दयाळू आहे .
5 तो आपल्या िवश्वास ठे वणार्यांना अन्न दे तो.
तो आपला करार ने हमी आठवतो.
6 त्याने आपल्या लोकांस राष्ट् रांचे वतन दे ऊन,
आपली सामथ्यार्ची काय दाखवली आहे त.
7 त्याच्या हातचे कायर् सत्य व न्याय्य आहे ;
त्याचे सवर् िवधी िवश्वसनीय आहे त.
8 ते प्रामािणकपणाने आिण योग्य रीतीने ने िमले ले आहे त,
ते सवर्काळासाठी स्थािपले आहे त.
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आपल्या लोकांस िवजय िदला आहे ;
त्याने आपला करार सवर्काळासाठी ठरवला आहे ,
दे वाचे नाव पिवत्र व िभतीदायक आहे .
10 परमे श्वराचे भय शहाणपणाची सु रुवात आहे ;
जे त्याप्रमाणे वागतात त्यास सु बुद्धी प्राप्त होते .
त्याची स्तु ती सवर्काळ िटकू न राहील.
9 त्याने

112
1 परमे श्वराची

स्तु ती करा.
जो मनु ष्य परमे श्वराच्या आज्ञा पाळतो,
जो त्याच्या आज्ञे त मोठा आनं द करतो, तो आशीवार्िदत आहे .
2 त्याचे वं शज पृ थ्वीवर शक्तीमान होतील;
धािमर्क आशीवार्िदत होतील.
3 धन व श्रीमं ती त्यां च्या घरात आहे त;
त्यांचे िनतीमत्व सवर्काळ िटकते .
4 धािमर्क मनु ष्यांसाठी अं धकारात प्रकाश चमकवतो;
तो दयाळू , कृपाळू आिण न्यायी आहे .
5 जो मनु ष्य दया करतो आिण उसने दे तो,
जो प्रामािणकपणे वागून आपला व्यापार करतो त्याचे चां गले होते .
6 कारण तो मनु ष्य कधीही हलणार नाही;
िनतीमान मनु ष्याची आठवण सवर्काळ राहील.
7 तो वाईट बातमीला िभणार नाही;
त्याचा परमे श्वरावर भरवसा असून त्यास खात्री आहे .
8 त्याचे हृदय िनश्चल आहे ,
आपल्या शत्रूवर िवजय िमळाले ला पाहीपयर्ंत तो िभणार नाही.
9 तो गरीबांना उदारपणे दे तो;
त्याचे िनतीमत्व सवर्काळ राहील;
तो सन्मानाने उं चिवला जाईल.
10 दुष्ट माणसे हे पाहतील आिण रागावतील;
तो आपले दात खाईल आिण िवरघळू न जाईल;
दुष्टाची इच्छा नाश होईल.

113
1 परमे श्वराची स्तु ती करा.

परमे श्वराच्या से वकांनो तु म्ही त्याची स्तु ती करा. परमे श्वराच्या नावाची
स्तु ती करा.
2 आतापासून सदासवर्काळ परमे श्वरावचे नाव धन्यवािदत असो.
3 सूयार्च्या उगवतीपासून ते त्याच्या मावळतीपयर्ंत, परमे श्वराच्या नावाची स्तु ती होवो.
4 परमे श्वर सवर् राष्ट् रां च्या वरती उं चावला जावो, आिण त्याचे गौरव आकाशाच्यावरती पोहचो.
5 आमचा दे व परमे श्वर यासारखे कोण आहे , त्याच्यावर कोणाचे राजासन आहे ,
6 जो वरून खाली आकाश आिण पृ थ्वीकडे पाहतो,
7 तो गरीबांना धु ळीतून वर उचलतो आिण गरजवं ताला राखे च्या िढगार्यातून वर काढतो.
8 अशा करता की, ते आपल्या अिधपतीच्या बरोबर, आपल्या अिधपतींच्याबरोबर बसावे .
9 अपत्यहीन स्त्रीला घर दे ऊन, तो मु लांची आनं दी आई करतो. परमे श्वराची स्तु ती करा.
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. 14:1-31
इस्राएल िमसरातून,
याकोबाचे घराणे त्या परकी लोकांतन
ू िनघाले ,
2 ते व्हा यहद
ू ा त्याचे पिवत्रस्थान झाला,
इस्राएल त्याचे राज्य झाले .
3 समु दर
् ाने पािहले आिण पळाला;
यादन मागे हटली.
4 पवर्तांनी में ढ ांसारख्या,
टे कड ांनी कोकरासारख्या उड ा मारल्या.
5 हे समु दर
् ा, तू का पळू न गे लास?
यादने तू का मागे हटलीस?
6 पवर्तांनो, तु म्ही में ढ ांसारख्या का उड ा मारता?
लहान टे कड ांनो, तु म्ही कोकरासारख्या का उड ा मारता?
7 हे पृ थ्वी, तू प्रभूसमोर,
याकोबाच्या दे वासमोर थरथर काप.
8 तो खडक पाण्याच्या तळ्यात,
कठीण खडक पाण्याच्या झर्यात बदलतो.
1 जे व्हा

115
1 हे

परमे श्वरा, आमचे नको. आमचे नको,
तर आपल्या नावाचा सन्मान कर,
कारण तू दयाळू आिण सत्य आहे स.
2 ह्यांचा दे व कोठे आहे ,
असे राष्ट् रांनी का म्हणावे ?
3 आमचा दे व स्वगार्त आहे ;
त्यास जे आवडते ते तो करतो.
4 राष्ट् रां च्या मूतीर् सोन्याच्या व रुप्याच्या आहे त.
त्या मनु ष्यां च्या हातचे काम आहे त.
5 त्या मूत्यार्न
ं ा तोंड आहे , पण बोलता ये त नाही;
त्यांना डोळे आहे त, पण त्यांना बघता ये त नाही.
6 त्यांना कान आहे त, पण त्यांना ऐकू ये त नाही,
त्यांना नाक आहे , पण त्यांना वास घे ता ये त नाही.
7 त्यांना हात आहे त, पण त्यांना स्पशर् करता ये त नाही.
त्यांना पाय आहे त पण त्या चालू शकत नाही;
िकंवा त्यां च्या मु खाने त्यांना बोलता ये त नाही.
8 जे त्यांना बनिवतात त्यां च्याप्रमाणे च,
त्यां च्यावर भरवसा ठे वणारा प्रत्ये कजन आहे .
9 हे इस्राएला, परमे श्वरावर िवश्वास ठे व.
तो त्यांचे सहाय्य आिण ढाल आहे .
10 हे अहरोनाच्या घराण्या, परमे श्वरावर िवश्वास ठे व;
तोच त्याचे सहाय्य आिण ढाल आहे .
11 अहो परमे श्वराचा आदर करणार्यांनो, परमे श्वरावर िवश्वास ठे वा;
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तोच त्यांचे सहाय्य आिण ढाल आहे .
12 परमे श्वराने आमची दखल घे तली आहे आिण आम्हास आशीवार्द दे ईल.
तो इस्राएलाच्या कुटु ं बाला आशीवार्द दे ईल.
तो अहरोनाच्या कुटु ं बाला आशीवार्द दे ईल.
13 जे परमे श्वराचा आदर करतात,
त्या तरुण आिण वृ द्ध या दोघांना तो आशीवार्द दे ईल.
14 परमे श्वर तु म्हास अिधकािधक वाढवो,
तो तु मची आिण तु मच्या वं शजांची वाढ करो.
15 आकाश व पृ थ्वी ही िनमार्ण करणार्या
परमे श्वराचा तु म्हास आशीवार्द असो.
16 स्वगर् तर परमे श्वराचा आहे ;
पण त्यांने मानवजातीला पृ थ्वी िदली आहे .
17 मरण पावले ले म्हणजे िनवां तस्थानी उतरले ले
कोणीिह परमे श्वराची स्तु ती करीत नाहीत.
18 पण आम्ही आता आिण सदासवर्काळ
परमे श्वरास धन्यवाद दे त राह.ू
परमे श्वराची स्तु ती करा.

116
1 मी

परमे श्वरावर प्रेम करतो कारण तो
माझी वाणी आिण माझ्या िवनं त्या दये साठी ऐकतो.
2 कारण तो माझे ऐकतो,
म्हणून मी िजवं त आहे तोपयर्ंत मी त्यास हाक मारीन.
3 मृ त्यूचे दोर माझ्याभोवती आवळले ,
आिण मला अधोलोकां च्या यातना झाल्या,
सं कट व क्ले श मला झाले .
4 नं तर मी परमे श्वराच्या नावाचा धावा केला,
“�� ���������, मी तु ला िवनं ती करतो, मला वाचव.”
5 परमे श्वर कृपाळू आिण न्यायी आहे ;
आमचा दे व कनवाळू आहे .
6 परमे श्वर भोळ्यांचे रक्षण करतो;
मी दीनावस्थे त होतो ते व्हा त्याने माझे तारण केले .
7 हे माझ्या िजवा तू आपल्या िवश्रामस्थानी परत ये ;
कारण परमे श्वराने तु झ्यावर पु ष्कळ उपकार केले आहे त.
8 तू माझा जीव मृ त्यूपासून,
माझे डोळे अश्रूपासून,
आिण माझे पाय अडखळण्यापासून मु क्त केले आहे त.
9 जीवं ताच्या भूिमत परमे श्वराची
से वा करणे मी चालूच ठे वीन.
10 मी फार पीिडत आहे
असे जे व्हा मी म्हणालो, तरी माझा त्याच्यावर िवश्वास आहे .
11 मी अिवचाराने म्हणालो की,
सगळे माणसे खोटारडे आहे त.

स्तोत्रसं िहता 116:11

116:12

761

12 परमे श्वराने

माझ्यावर केले ल्या
सवर् उपकाराची मी कशी परतफेड करू?
13 मी तारणाचा प्याला उं चावून
परमे श्वराच्या नावाने हाक मारीन.
14 त्याच्या सवर् लोकांसमोर,
मी परमे श्वरास केले ले नवस पूणर् करीन.
15 परमे श्वराच्या दृष्टीने
त्याच्या भक्तांचा मृ त्यू अमोल आहे .
16 हे परमे श्वरा, मी खरोखर तु झा से वक आहे ;
मी तु झा से वक, तु झी दासी असले ल्या स्त्रीचा मु लगा आहे ;
माझी बं धने तू सोडली आहे स.
17 मी तु ला उपकाराचा यज्ञ अपर्ण करीन
आिण मी परमे श्वराचे नामस्मरण करीन.
18 मी त्याच्या सवर् लोकांसमोर
परमे श्वरास केले ले नवस पूणर् करीन.
19 परमे श्वराच्या घराच्या अं गणात,
यरूशले मा तु झ्यामध्ये ते फेडीन.
परमे श्वराची स्तु ती करा.

117
1 अहो

सवर् राष्ट् रांनो, परमे श्वराची स्तु ती करा;
अहो सवर् लोकांनो त्याची स्तु ती करा.
2 कारण त्याचा िवश्वासाचा करार आमच्यादृष्टीने महान आहे ,
आिण त्याची िवश्वसिनयता सवर्काळ आहे .
परमे श्वराची स्तु ती करा.

118
धन्यवाद द्या, कारण तो चां गला आहे ,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकणारी आहे .
2 इस्राएलाने आता म्हणावे ,
“������ ��� ������� ������� ���.”
3 अहरोनाच्या घराण्याने म्हणावे ,
“������ ��� ������� ������� ���.”
4 परमे श्वराची उपासना करणार्यांनी म्हणावे ,
“������ ��� ������� ������� ���.”
5 मी सं कटात असता परमे श्वरास हाक मारली.
परमे श्वराने मला उ र िदले आिण मला सोडवले .
6 परमे श्वर माझ्याबरोबर आहे ; मी घाबरणार नाही;
मनु ष्य माझे काय करू शकेल?
7 माझे सहाय्य करणारा परमे श्वर माझ्या बाजूला आहे ;
माझा द्वे ष करणार्यावर िवजय झाले ला मी बघे न.
8 मनु ष्यावर भरवसा ठे वण्यापे क्षा
परमे श्वराच्या आश्रयास जाणे अिधक चां गले आहे .
9 मनु ष्यावर भरवसा ठे वण्यापे क्षा
परमे श्वरास शरण जाणे हे अिधक चां गले आहे .
1 परमे श्वरास
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राष्ट् रांनी मला घे रले आहे ;
परमे श्वराच्या नावात मी त्यांचा सं हार करीन.
11 त्यांनी मला घे रले आहे ; होय, त्यांनी मला घे रले आहे .
परमे श्वराच्या नावात मी त्यांना नाहीसे करीन.
12 त्यांनी मला मधमाश्याप्रमाणे घे रले आहे ;
जशी काट ांमध्ये जे वढ ा लवकर आग लागते ते वढ ाच लवकर ते नाहीसे होतील.
परमे श्वराच्या नावात मी त्यांना नाहीसे करीन.
13 मी पडावे म्हणून त्यांनी माझ्यावर हल्ला केला,
परं तु परमे श्वराने मला मदत केली.
14 परमे श्वर माझे सामथ्यर् आिण आनं द आहे .
आिण तो माझे तारण झाला आहे .
15 उत्सवाचा आिण तारणाचा शब्द िनतीमानाच्या तं बत
ू ऐकू ये त आहे ;
परमे श्वराचा उजवा हात िवजय िमळवतो.
16 परमे श्वराचा उजवा हात उं चावला आहे ;
परमे श्वराचा उजवा हात िवजय िमळवतो.
17 मी मरणार नाही, पण जगे न
आिण परमे श्वराची कृत्ये जाहीर करीन.
18 परमे श्वराने मला जबर िशक्षा केली;
परं तु त्याने मला मृ त्यूच्या हाती िदले नाही.
19 माझ्यासाठी धािमर्कते चे दरवाजे उघडा;
मी त्यामध्ये प्रवे श करीन आिण मी परमे श्वरास धन्यवाद दे ईन.
20 हे परमे श्वराचे दार आहे ;
िनतीमान त्यातून प्रवे श करतील.
21 मी तु ला धन्यवाद दे ईन, कारण तू मला उ र िदले आहे
आिण तू माझे तारण झाला आहे स.
22 इमारत बां धणार्यांनी जो दगड नाकारला होता,
तोच कोनािशला झाला आहे .
23 परमे श्वराने हे केले आहे ;
आमच्या दृष्टीने ते अितशय अद्भुत आहे .
24 परमे श्वराने ने मले ला िदवस हाच आहे ;
ह्यात आपण आनं द व उल्लास करू.
25 हे परमे श्वरा, आम्ही तु ला िवनं ती करतो, आता आमचे तारण कर;
हे परमे श्वरा आम्ही तु ला िवनं ती करतो, आता आमचा उत्कषर् कर.
26 परमे श्वराच्या नावाने ये णारा धन्यवािदत असो;
परमे श्वराच्या घरातून आम्ही तु ला आशीवार्द दे तो.
27 परमे श्वर दे व आहे . त्याने आपल्याला प्रकाश िदला आहे ;
यज्ञाचा पशू वे दीच्या िशं गास दोरीने बां धा.
28 तू माझा दे व आहे स आिण मी तु ला धन्यवाद दे ईन.
तू माझा दे व आहे स; मी तु ला उं चावीन.
29 अहो, तु म्ही परमे श्वरास धन्यवाद द्या; कारण तो चां गला आहे ;
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकणारी आहे .
10 सवर्
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मागर् िनदोर्ष आहे त, जे परमे श्वराच्या िनयमशास्त्राप्रमाणे चालतात
ते आशीवार्िदत आहे त.
2 जे त्याच्या आज्ञा प्रामािणकपणे पाळतात, जे सं पण
ू र् मनाने त्याचा शोध घे तात
ते आशीवार्िदत आहे त.
3 ते चु कीचे करीत नाहीत;
ते त्याच्या मागार्त चालतात.
4 तु झे िवधी आम्ही काळजीपूवर्क पाळावे
म्हणून तू आम्हास आज्ञा िदल्या आहे त.
5 मी ने हमी तु झे िनयम पाळण्यासाठी
माझी वागणूक व्यविस्थत असावी, हे च माझे मागणे आहे .
6 मी जे व्हा तु झ्या सवर् आज्ञांचा िवचार करीन
ते व्हा मी कधीही लाजणार नाही.
7 मी जे व्हा तु झे न्याय्य िनणर्य िशकेन,
ते व्हा मी मनःपूवर्क तु ला धन्यवाद दे ईन.
8 मी तु झे िनयम पाळीन;
मला एकट ाला सोडू नकोस.
1 ज्यांचे

9 तरुण

मनु ष्य आपला मागर् कशाने शु ध्द राखील?
तु झ्या वचनाचे पालन करण्याने .
10 मी आपल्या मनापासून तु झा शोध केला आहे ;
तु झ्या आज्ञांपासून मला बहकू दे ऊ नकोस.
11 मी तु झ्यािवरुध्द पाप करू नये
म्हणून तु झे वचन आपल्या हृदयात साठवून ठे वले आहे .
12 हे परमे श्वरा, तू धन्य आहे स;
मला तु झे िनयम िशकव.
13 मी आपल्या मु खाने तु झ्या तोंडचे
सवर् योग्य िनणर्य जे तू प्रकट केले ते जाहीर करीन.
14 तु झ्या आज्ञे च्या कराराचा मागर् हीच माझी सवर् धनसं प ी
असे मानून मी त्यामध्ये अत्यानं द करतो.
15 मी तु झ्या िनयमांचे मनन करीन,
आिण तु झ्या मागार्कडे लक्ष दे ईन.
16 मी तु झ्या िनयमांनी आनं िदत होईन;
मी तु झे वचन िवसरणार नाही.
से वकावर दया कर याकिरता की; मी िजवं त रहावे ,
आिण तु झे वचन पाळावे .
18 माझे डोळे उघड म्हणजे
तु झ्या िनयमशास्रातील अद्भुत गोष्टी माझ्या दृष्टीस पडतील.
19 मी या दे शात परका आहे ;
तु झ्या आज्ञा माझ्यापासून लपवू नकोस.
20 तु झ्या योग्य िनणर्यांची सतत उत्कंठा धरल्यामु ळे
माझा जीव िचरडू न गे ला आहे .
21 तू गिवर्ष्ठांना रागावतोस,
17 आपल्या
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तु झ्या आज्ञापासून भरकटतात ते शािपत आहे त.
22 माझ्यापासून लाज आिण मानहानी दर
ू कर,
कारण मी तु झ्या कराराची आज्ञा पाळली आहे .
23 अिधपतीही माझ्यािवरूद्ध कट रचतात आिण िनं दा करतात,
तु झा से वक तु झ्या िनयमांचे मनन करतो.
24 तु झ्या कराराची आज्ञा मला आनं ददायी आहे ,
आिण ते माझे सल्लागार आहे त.
जीव धु ळीस िचकटू न आहे ;
आपल्या वचनाप्रमाणे मला नवजीवन दे .
26 मी तु ला आपले मागर् सां िगतले आिण तू मला उ र िदले स;
तू मला आपले िनयम िशकव.
27 मला तु झ्या िवधींचा मागर् समजावून दे .
यासाठी की, मी तु झ्या आश्चयर्कारक िशक्षणाचे मनन करावे .
28 माझा जीव दुःखाने गळू न जातो;
आपल्या वचनाने मला उचलून धर.
29 असत्याचा मागर् माझ्यापासून दर
ू कर;
कृपाकरून तु झे िनयमशास्त्र मला िशकीव.
30 मी िवश्वासाचा मागर् िनवडला आहे ;
मी तु झे योग्य िनणर्य आपल्यासमोर ठे वले आहे त.
31 मी तु झ्या कराराच्या िनबर्ंधास िचकटू न रािहलो आहे ;
हे परमे श्वरा, मला लिज्जत होऊ दे ऊ नकोस.
32 मी तु झ्या आज्ञां च्या मागार्त धावे न,
कारण तू ते करण्यास माझे हृदय िवस्तािरत करतोस.
25 माझा

33 हे

परमे श्वरा, तू आपल्या िनयमाचा मागर् मला िशकव
म्हणजे मी तो शे वटपयर्ंत धरून रािहन.
34 मला बु द्धी दे म्हणजे मी तु झे िनयमशास्त्र पाळीन;
मी आपल्या अगदी मनापासून ते पाळीन.
35 तू आपल्या आज्ञां च्या मागार्ने मला चालीव,
कारण त्यामध्ये चालण्यास मला आनं द आहे .
36 माझे मन तु झ्या कराराच्या िनबर्ंधाकडे असू दे ,
आिण अन्याय्य लाभापासून दरू कर.
37 िनरथर्क गोष्टी पाहण्यापासून माझे डोळे वळीव.
मला तु झ्या मागार्त पु नर्जीवीत कर.
38 तु झा सन्मान करणार्यांना िदले ले वचन,
आपल्या से वकासं बंधाने खरे कर.
39 ज्या अपमानाची मला धास्ती वाटते ती दर
ू कर,
कारण तु झे िनणर्य उ म आहे त.
40 पाहा, मला तु झ्या िवधींची उत्कंठा लागली आहे .
तू मला आपल्या न्यायत्वाने मला नवजीवन दे .
41 हे

परमे श्वरा, मला तु झे अचल प्रेम दे .
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तु झ्या वचनाप्रमाणे मला तु झे तारण प्राप्त होवो.
42 जो माझी थट् टा करतो त्यास मला उ र दे ता ये ईल,
कारण मी तु झ्या वचनावर िवश्वास ठे वला आहे .
43 तू माझ्या मु खातून सत्य वचन काढून घे ऊ नको,
कारण मी तु झ्या योग्य िनणर्याची प्रितक्षा करतो.
44 मी सदै व तु झे िनयमशास्त्र,
सदासवर्काळ आिण कायम पाळीन.
45 मी सु रिक्षतपणे चाले न,
कारण मी तु झे िनबर्ंध शोधले आहे त.
46 मी तु झ्या िवधीवत आज्ञे बद्दल राजांसमोर बोले न,
आिण मी लिज्जत होणार नाही.
47 मी तु झ्या आज्ञे त आनं द करीन,
ज्या मला अितशय िप्रय आहे त.
48 ज्या तु झ्या आज्ञा मला िप्रय आहे त, त्याकडे मी आपले हात उं चावीन;
मी तु झ्या िनयमांचे मनन करीन.
49 तू

आपल्या से वकाला िदले ल्या वचनाची आठवण ठे व.
कारण तू मला आशा िदली आहे स.
50 माझ्या दुःखात माझे सां त्वन हे आहे की,
तु झे वचन मला नवजीवन दे ते;
51 गिवर्ष्ठांनी माझी टवाळी केली आहे ,
तरी मी तु झ्या िनयमशास्रापासून भरकटलो नाही.
52 हे परमे श्वरा, प्राचीन काळच्या तु झ्या िनणर्यािवषयी मी िवचार करतो,
आिण मी आपले समाधान करतो.
53 दुष्ट तु झे िनयमशास्त्र नाकारतात,
म्हणून सं ताप माझा ताबा घे तो.
54 ज्या घरात मी तात्पु रता राहतो;
तु झे िनयम मला माझे गीत झाले आहे त.
55 हे परमे श्वरा, रात्रीत मी तु झ्या नावाची आठवण करतो,
आिण मी तु झे िनयमशास्त्र पाळतो.
56 हे मी आचिरले आहे ,
कारण मी तु झे िवधी पाळले आहे त.
माझा वाटा आहे ;
तु झे वचन पाळण्याचा मी िनश्चय केला आहे .
58 मी आपल्या सं पण
ू र् हृदयाने तु झ्या अनु गर् हासाठी कळकळीची िवनं ती करतो;
तु झ्या वचनाप्रमाणे माझ्यावर कृपा कर;
59 मी आपल्या मागार्चे परीक्षण केले ,
आिण तु झ्या कराराकडे आपले पावली वळवीली.
60 मी तु झ्या आज्ञा पाळण्याची घाई केली,
आिण मी उशीर केला नाही.
61 दुष्टाच्या दोर्यांनी मला जाळ्यात पकडले आहे ;
तरी मी तु झे िनयमशास्त्र िवसरलो नाही.
57 परमे श्वर

स्तोत्रसं िहता 119:61

119:62

766

62 मी

मध्यरात्री तु झ्या न्याय्य िनणर्यांबद्दल
तु ला धन्यवाद दे ण्यासाठी उठतो.
63 तु झे भय धरणार्या सवार्च
ं ा,
तु झे िवधी पाळणार्यांचा, मी साथीदार आहे .
64 हे परमे श्वरा, तु झ्या कराराच्या िवश्वसनीयते ने सवर् पृ थ्वी भरली आहे .
तू आपले िनयम मला िशकव.
परमे श्वरा, तू आपल्या वचनाप्रमाणे ,
आपल्या से वकाचे चां गले केले आहे स.
66 योग्य िनणर्य घे ण्यािवषयीचे ज्ञान आिण बु द्धी तू मला दे ,
कारण तु झ्या आज्ञां वर माझा िवश्वास आहे .
67 पीिडत होण्यापूवीर् मी बहकलो होतो,
परं तु आता मी तु झे वचन पाळीत आहे .
68 तू चां गला आहे स आिण तू चां गले करतोस.
मला तु झे िनयम िशकव.
69 गिवर्ष्ठांनी माझ्यावर लबाडीने िचखलफेक केली आहे ,
पण मी तु झे िवधी अगदी मनापासून पाळीन.
70 त्यांचे हृदय कठीण झाले आहे ,
पण मला तु झ्या िनयमशास्त्रात आनं द आहे .
71 मी पीिडत झाल्यामु ळे माझे चां गले झाले ;
त्यामु ळे, मी तु झे िनयमशास्त्र िशकलो.
72 सोने आिण रुपे ह्यां च्या हजारो तु कड ापे क्षा,
मला तु झ्या तोंडचे िनयमशास्त्र अिधक मोलवान आहे त.
65 हे

73 तु झ्या

हातांनी मला िनमार्ण केले आिण आकार िदला;
मला बु द्धी दे म्हणजे मी तु झ्या आज्ञा िशकेन.
74 तु झा सन्मान करणारे मला पाहन
ू हषर् करतील,
कारण मला तु झ्या वचनात आशा सापडली आहे .
75 हे परमे श्वरा, तु झे िनणर्य न्यायानु सार आहे त हे मला मािहत आहे त,
आिण तु झ्या सत्यते ने मला पीिडले आहे .
76 तू आपल्या से वकाला िदले ल्या वचनानु सार,
आपल्या कराराच्या िवश्वसनीयते ने सां त्वन कर.
77 मला कळवळा दाखव यासाठी की, मी िजवं त राहीन,
कारण तु झे िनयमशास्त्र माझा आनं द आहे .
78 गिवर्ष्ठ लिज्जत होवोत,
कारण त्यांनी माझी िनं दानालस्ती केली आहे ;
पण मी तु झ्या िवधींचे मनन करीन;
79 तु झा सन्मान करणारे माझ्याकडे वळोत,
म्हणजे त्यांना तु झे िनबर्ंध कळतील.
80 मी लिज्जत होऊ नये याकिरता माझे हृदय आदराने ,
तु झ्या िनदोर्ष िनयमाकडे लागू दे .
81 मी

तु झ्या िवजयासाठी उत्कंठा धरतो;
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मी तु झ्या वचनावर आशा ठे वली आहे .
82 माझे डोळे तु झे वचन पाहण्यास आसु सले आहे त;
तू माझे सां त्वन कधी करशील?
83 कारण मी धु रात ठे िवले ल्या बु धलीसारखा झालो आहे ;
तरी मी तु झे िनयम िवसरलो नाही.
84 तु झ्या से वकाचे िकती वे ळ वाट पाहावी लागणार आहे ?
जे माझा छळ करतात. त्यांचा न्याय तू कधी करशील?
85 गािवर्ष्ठांनी माझ्यासाठी खाचा खणून ठे िवल्या आहे त,
तु झे िनयमशास्त्र झु गारले आहे .
86 तु झ्या सवर् आज्ञा िवश्वसनीय आहे त;
ते लोक माझा छळ अनु िचतपणे करत आहे त; मला मदत कर.
87 त्यांनी पृ थ्वीवरून माझा जवळजवळ सवर्नाश केला;
पण मी तु झे िवधी नाकारले नाहीत.
88 तु झ्या कराराच्या िवश्वसनीयते ने वचन िदल्याप्रमाणे मला नवजीवन दे ,
याकिरता की, मी तु झ्या तोंडचे िनबर्ंध पाळीन.
परमे श्वरा, तु झे वचन स्वगार्त सवर्काळ िस्थर आहे ;
तु झे वचन स्वगार्त ठामपणे प्रस्थािपत आहे .
90 तु झी सत्यता सदासवर्दा सवर् िपढ ानिपढ ासाठी आहे ;
तू पृ थ्वीची स्थापना केलीस आिण म्हणून ती िटकू न राहते .
91 त्या सवर् गोष्टी आजपयर्ंत, तु झ्या िनणर्यात म्हटल्याप्रमाणे रािहली आहे त,
कारण सवर् गोष्टी तु झी से वा करतात.
92 जर तु झे िनयमशास्त्र माझा आनं द नसता,
तर माझ्या दुःखात माझा नाश झाला असता.
93 मी तु झे िनबर्ंध कधीच िवसरणार नाही,
कारण त्याद्वारे तू मला सजीव ठे वले आहे .
94 मी तु झाच आहे ; माझा उध्दार कर.
कारण मी तु झे िनबर्ंध शोधले आहे त.
95 दुष्टांनी माझा नाश करायची तयारी केली आहे ,
पण मी तु झ्या कराराच्या िनबर्ंधाचा शोध घे ईन.
96 प्रत्ये कगोष्टीला त्याची मयार्दा असते हे मी पािहले आहे ,
पण तु झ्या आज्ञा व्यापक, मयार्दे पलीकडे आहे त.
89 हे

तु झे िनयमशास्त्र मला िकती िप्रय आहे त!
िदवसभर मी त्याच्यावर मनन करतो.
98 तु झ्या आज्ञा मला माझ्या शत्रूंपे क्षा ज्ञानी करतात,
कारण तु झे िनयम ने हमी माझ्याजवळ आहे त.
99 माझ्या सवर् िशक्षकांपेक्षा मला अिधक बु द्धी आहे .
कारण मी तु झ्या कराराच्या िनबर्ंधाचे मनन करतो.
100 वयोवृ ध्दापे क्षा मला अिधक कळते ;
कारण मी तु झे िवधी पाळतो.
101 तु झे वचन पाळावे म्हणून मी आपले पाऊल प्रत्ये क वाईट मागार्पासून दर
ू ठे वतो.
या करता, मी तु झे वचन पाळावे .
97 अहाहा,
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102 मी

तु झ्या िनणर्यापासून दुसर्याबाजूला वळलो नाही,
कारण तू मला िशकिवले आहे .
103 तु झे वचन माझ्या चवीला िकतीतरी गोड आहे त,
होय माझ्या मु खाला मधापे क्षा गोड आहे त.
104 तु झ्या िवधींच्याद्वारे मला बु द्धी प्राप्त होते ;
यास्तव मी प्रत्ये क खोट ा मागार्चा द्वे ष करतो.
वचन माझ्या पावलाकरता िदवा आहे ,
आिण माझ्या मागार्साठी प्रकाश आहे .
106 तु झे िनणर्य पाळण्याची मी शपथ वािहली आहे ,
व ती पक्की केली आहे .
107 मी फार पीिडत आहे ;
हे परमे श्वरा तु झ्या वचनात वचन िदल्याप्रमाणे मला िजवीत ठे व.
108 हे परमे श्वरा, माझ्या मु खातील वचने ही स्वसं तोषाची अपर्णे समजून स्वीकार कर,
आिण मला तु झे िनणर्य िशकव.
109 माझे जीवन ने हमीच धोक्यात असते ,
तरी मी तु झे िनयमशास्त्र िवसरलो नाही.
110 दुष्टांनी माझ्यासाठी पाश रचला आहे ,
पण मी तु झ्या िवधीपासून भरकटलो नाही.
111 तु झे िनबर्ंध माझे सवर्काळचे वतन म्हणून मी स्वीकारले आहे ,
कारण त्याच्या योगे माझ्या मनाला आनं द होतो.
112 तु झे िनयम सवर्काळ शे वटपयर्ंत पाळण्याकडे
मी आपले मन लािवले आहे .
105 तु झे

113 परमे श्वरा,

जे लोक तु झ्याशी पूणर्पणे प्रामािणक नाहीत त्या लोकांचा मी ितरस्कार करतो, पण
मला तु झी िशकवण आवडते .
114 मला लपव आिण माझे रक्षण कर. परमे श्वरा, तू जे काही सां गतोस त्यावर माझा िवश्वास आहे .
115 वाईट करणार्यांनो माझ्यापासून दर
ू जा,
यासाठी की, मी आपल्या दे वाच्या आज्ञा पाळीन.
116 तू आपल्या वचनानु सार मला आधार दे म्हणजे मी जगे न,
आिण माझ्या आशा लिज्जत होऊ दे ऊ नकोस.
117 मला आधार दे म्हणजे मी सु रिक्षत राहीन;
मी ने हमीच तु झ्या िनयमां वर मनन करीन.
118 तु झ्या िनयमापासून बहकले आहे त त्यांना तू नाकारतोस,
कारण हे लोक फसवणारे आिण अिवश्वसनीय आहे त.
119 पृ थ्वीवरील सवर् दुष्टांना तू गाळाप्रमाणे दर
ू करतो;
म्हणून मी तु झ्या िवधीवत करारावर प्रेम करतो.
120 तु झ्या िभतीने माझे शरीर थरथरते ,
आिण तु झ्या न्याय्य िनणर्याची िभती वाटते .
121 मी

जे योग्य आहे आिण चां गले आहे ते च करतो;
माझा छळ करणार्याकडे मला सोडू न दे ऊ नको.
122 तू आपल्या से वकाच्या कल्याणाथर् जामीन हो.
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गिवर्ष्ठांना मला जाचू दे ऊ नकोस.
123 तू िसद्ध केले ल्या तारणाची
व तु झ्या न्याय्य वचनाची प्रितक्षा करून माझे डोळे थकले आहे त.
124 तु झ्या से वकाला कराराची िवश्वसिनयता दाखव
आिण मला तु झे िनयम िशकव.
125 मी तु झा से वक आहे ,
मला तु झ्या कराराच्या िनबर्ंधाचे ज्ञान व्हावे म्हणून मला बु द्धी दे .
126 ही वे ळ परमे श्वराच्या कायार्ची आहे ,
कारण लोकांनी तु झे िनयमशास्त्र मोडले आहे .
127 खरोखर मी तु झ्या आज्ञा सोन्यापे क्षा,
बावनकशी सोन्यापे क्षा िप्रय मानतो.
128 यास्तव मी काळजी पूवर्क तु झे सवर् िवधी पाळतो,
आिण प्रत्ये क असत्य मागार्चा द्वे ष करतो.
कराराचे िनबर्ंध आश्चयर्कारक आहे त;
म्हणूनच मी ते पाळतो.
130 तु झ्या वचनाच्या उलगड ाने प्रकाश प्राप्त होतो;
त्याने अिशिक्षतास ज्ञान प्राप्त होते .
131 मी आपले तोंड उघडले आिण धापा टाकल्या,
कारण मी तु झ्या आज्ञे ची उत्कंठा धरली.
132 तू माझ्याकडे वळ आिण माझ्यावर दया कर,
जशी तु झ्या नावावर प्रीती करणार्यावर तू दया करतोस.
133 तु झ्या वचनाप्रमाणे मला मागर्दशर्न कर;
माझ्यावर कोणत्याही पापाची स ा चालू दे ऊ नको.
134 मनु ष्याच्या जाचजु लमापासून मला मु क्त कर
याकिरता की, मी तु झे िवधी पाळीन.
135 तू आपला मु खप्रकाश आपल्या से वकावर पाड,
आिण तु झे िनयम मला िशकव.
129 तु झे

136 माझ्या

डोळ्यातून अश्रूंचे प्रवाह खाली वाहतात;
कारण लोक तु झे िनयमशास्त्र पाळत नाहीत.
137 हे परमे श्वरा, तू न्यायी आहे स,
आिण तु झे िनणर्य योग्य आहे त.
138 तू आपले िनबर्ंध न्याय्य व पूणर् िवश्वसनीय
असे लावून िदले आहे त.
139 रागाने माझा नाश केला आहे ,
कारण माझे शत्रू तु झे वचन िवसरले आहे त.
140 तु झ्या वचनाची खूपच पारख झाली आहे ,
आिण ते तु झ्या से वकाला िप्रय आहे .
141 मी उपे क्षणीय आिण तु च्छ मानले ला आहे ,
तरी मी तु झे िवधी िवसरत नाही.
142 तु झे न्याय्यत्व हे सवर्काळ योग्य आहे ,
आिण िनयमशास्त्र सत्य आहे .
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खूप सं कट आिण क्ले शांनी घे िरले आहे , तरी तु झ्या आज्ञांत मला आनं द आहे .
कराराचे िनबर्ंध सवर्काळ न्याय्य आहे त;
मला बु द्धी दे म्हणजे मी जगे न.
143 मला

144 तु झ्या

सं पण
ू र् मनापासून तु ला हाक मारतो, हे परमे श्वरा, मला उ र दे ,
मी तु झे िनयम पाळीन.
146 मी तु ला हाक मारतो; तू मला तार
आिण मी तु झे कराराचे िनयम पाळीन.
147 मी उजडण्यापूवीर् पहाटे स उठतो आिण मदतीसाठी आरोळी मारतो.
तु झ्या वचनात माझी आशा आहे .
148 तु झ्या वचनावर िचं तन करण्यासाठी
रात्रीच्या प्रत्ये क प्रहरापूवीर् माझे डोळे उघडे असतात.
149 तु झ्या कराराच्या िवश्वसनीयते ने माझी वाणी ऐक;
हे परमे श्वरा, तू आपल्या िनणर्यानु सार मला िजवं त ठे व.
150 जे माझा छळ करतात ते माझ्याजवळ ये त आहे त,
पण ते तु झ्या िनयमशास्रापासून फार दरू आहे त.
151 हे परमे श्वरा, तू जवळ आहे स
आिण तु झ्या सवर् आज्ञा सत्य आहे त.
152 तु झ्या कराराच्या िनबर्ंधावरून मला पूवीर्पासून मािहत आहे की,
ते तू सवर्काळासाठी स्थािपले आहे त.
145 मी

दु:ख पाहा आिण मला मदत कर,
कारण मी तु झे िनयमशास्त्र िवसरलो नाही.
154 तू माझा वाद चालव आिण माझा उद्धार कर.
तू आपल्या वचनाप्रमाणे मला नवजीवन दे .
155 दुष्टपासून तारण फार दर
ू आहे ,
कारण त्यांना तु झे िनयम िप्रय नाहीत.
156 हे परमे श्वरा, तु झी करुणा थोर आहे ,
तू आपल्या िनणर्यास अनु सरुन मला नवजीवन दे .
157 मला छळणारे माझे शत्रू पु ष्कळ आहे त,
तरी मी तु झ्या कराराच्या िनबर्ंधापासून मागे वळलो नाही.
158 िवश्वासघातक्यांना पाहन
ू मला वीट आला आहे .
कारण ते तु झे वचन पाळीत नाहीत.
159 तु झ्या िवधींना मी िकती िप्रय मािनतो ते पाहा; हे परमे श्वरा,
तु झ्या वचनाप्रमाणे कराराच्या िवश्वसनीयते ने मला िजवं त ठे व.
160 तु झ्या वचनाचे ममर् सत्य आहे ;
तु झ्या न्यायीपणाचा प्रत्ये क िनणर्य सवर्काळ आहे .
153 माझे

िवनाकारण माझ्या पाठीस लागले आहे त;
तु झे वचन न पाळल्यामु ळे माझे हृदय िभतीने कापते .
162 ज्याला मोठी लूट सापडली त्याच्यासारखा
मला तु झ्या वचनािवषयी आनं द होतो.
161 अिधपती

119:163

771

163 मी

असत्याचा द्वे ष आिण ितरस्कार करतो,
पण मला तु झे िनयमशास्त्र िप्रय आहे .
164 मी िदवसातून सात वे ळा तु झ्या न्याय्य,
िनणर्यांसाठी तु झी स्तु ती करतो.
165 तु झ्या िनयमशास्त्रावर प्रेम करणार्यास मोठी शां ती असते ,
त्यास कसले च अडखळण नसते .
166 हे परमे श्वरा, मी तु झ्या उध्दाराची वाट पाहत आहे
आिण तु झ्या आज्ञा मी पाळल्या आहे त.
167 मी तु झ्या िवधीवत आज्ञांपर
् माणे वागलो,
आिण मला ते अत्यं त िप्रय आहे त.
168 मी तु झे िनबर्ंध आिण तु झे िवधीवत आज्ञा पाळल्या आहे त,
कारण मी जी प्रत्ये कगोष्ट केली ते सवर् तु ला मािहत आहे .
169 हे

परमे श्वरा, माझी मदतीसाठीची आरोळी ऐक.
तू आपल्या वचनाप्रमाणे मला बु द्धी दे .
170 माझी िवनं ती तु झ्यासमोर ये वो;
तू वचन िदल्याप्रमाणे मला मदत कर.
171 तू मला आपले िनयम िशकिवतोस
म्हणून माझ्या मु खातून स्तु ती बाहे र पडो.
172 माझी जीभ तु झ्या वचनाची स्तु ती गावो;
कारण तु झ्या सवर् आज्ञा न्याय्य आहे त.
173 तु झा हात माझे साहाय्य करण्यास िसद्ध असो,
कारण तु झे िनबर्ंध मी िनवडले आहे त.
174 हे परमे श्वरा, मी तु झ्या तारणाची उत्कंठा धरली आहे
आिण तु झ्या िनयमशास्त्रत मला आनं द आहे .
175 माझा जीव वाचो म्हणजे तो तु झी स्तु ती करील;
तु झे िनणर्य मला मदत करो.
176 मी हरवले ल्या में ढराप्रमाणे भरकटलो आहे ;
तू आपल्या से वकाचा शोध कर,
कारण मी तु झ्या आज्ञा िवसरलो नाही.

120
1 माझ्या

सं कटात मी परमे श्वराकडे मोठ ाने ओरडलो,
आिण त्याने मला उ र िदले .
2 हे परमे श्वरा, जे कोणी आपल्या ओठाने खोटे बोलतात,
आिण आपल्या िजभे ने फसवतात त्यापासून माझा जीव सोडीव.
3 हे कपटी िजभे , तु ला काय िदले जाईल,
आिण आणखी तु ला काय िमळणार?
4 तो योद्ध ाच्या धारदार बाणांनी,
रतम लाकडाच्या जळत्या िनखार्यावर बाणाचे टोक तापवून तु ला मारील.
5 मला हायहाय! कारण मी तात्पु रता मे शेखात राहतो,
मी पूवीर् केदारच्या तं बम
ू ध्ये राहत होतो.
6 शां तीचा ितरस्कार करणार्यांबरोबर
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मी खूप काळ रािहलो आहे .
7 मी शां तीिप्रय मनु ष्य आहे ,
पण जे व्हा मी बोलतो, ते यु ध्दासाठी उठतात.

121
1 मी

आपली दृष्टी पवर्ताकडे लावतो.
मला मदत कोठू न ये ईल?
2 परमे श्वर जो आकाशाचा व पृ थ्वीचा िनमार्ण करणारा
त्याकडू न माझी मदत ये ते.
3 तो तु झा पाय घसरू दे त नाही;
जो तु झे सं रक्षण करतो तो कधीही स्वस्थ झोपत नाही.
4 पाहा, इस्राएलाचा रक्षणकतार्
कधीच झोपत नाही िकंवा तो डु लकीही घे त नाही.
5 परमे श्वर तु झा रक्षणकतार् आहे ;
परमे श्वर तु झ्या उजव्या हाताला सावली आहे .
6 िदवसा तु ला सूयर् िकंवा
रात्री चं दर् तु ला नु कसान करणार नाही.
7 परमे श्वर सवर् वाईटापासून तु झे रक्षण करील;
तो तु झ्या िजवाचे रक्षण करील.
8 परमे श्वर तु ला; जे सवर् काही तू करशील,
त्यामध्ये आता आिण सदासवर्काळ रक्षण करील.

122
दािवदाचे स्तोत्र
1 आपण परमे श्वराच्या घराला जाऊ असे ते * मला म्हणाले ,
ते व्हा मला आनं द झाला.
2 हे यरूशले मे,
तु झ्या द्वारात आमची पावले लागली आहे त.
3 हे यरूशले मे,
एकत्र जोडले ल्या नगरीसारखी तू बां धले ली आहे स.
4 इस्राएलास लावून िदले ल्या िनयमाप्रमाणे ,
तु झ्याकडे वं श, परमे श्वराचे वं श,
परमे श्वराच्या नां वाचे उपकारस्मरण करण्यासाठी वर चढून ये तात.
5 कारण ते थे न्यायासने ,
दावीदाच्या घराण्यासाठी राजासने मांडली आहे त.
6 यरूशले मच्या शां तीसाठी प्राथर्ना करा!
तु झ्यावर प्रीती करतात त्यांची भरभराट होईल.
7 तु झ्या कोटात शां ती असो,
आिण तु झ्या राजवाड ात उन्नती असो.
8 माझे बं ध ू आिण माझे सहकारी ह्यां च्याकरता,
मी आता म्हणे न, तु मच्यामध्ये शांती असो.
*
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9 परमे श्वर

आमचा दे व ह्याच्या घराकरता,
मी तु झ्या िहतासाठी प्राथर्ना करीन.

123
1 स्वगार्त

िसं हासनारूढ असणार्या,
तु झ्याकडे मी आपली दृष्टी वर लावतो.
2 पाहा, जसे दासाचे डोळे आपल्या मालकाच्या हाताकडे असतात,
जसे दासीचे डोळे आपल्या मालिकणीच्या हाताकडे असतात,
तसे आमचे डोळे आमचा दे व परमे श्वर
आमच्यावर कृपा करीपयर्ंत त्याच्याकडे लागले ले असतात.
3 हे परमे श्वरा, आमच्यावर दया कर, आमच्यावर दया कर,
कारण आम्ही अपमानाने भरलो आहोत.
4 सु खवस्तू लोकांनी केले ली थट् टा,
आिण गिवर्ष्ठांनी केले ली नालस्ती ह्यांनी
आमच्या िजवाला पु रे पु रे करून टाकले आहे .

124
दािवदाचे स्तोत्र
1 आता इस्राएलाने म्हणावे , जर परमे श्वर
आमच्या बाजूला नसता,
2 जे व्हा लोक आमच्यािवरूद्ध उठले ,
ते व्हा जर परमे श्वर आमच्या बाजूला नसता तर आमच्या बाजूला कोण असते ,
3 जे व्हा त्यांचा क् रोध आमच्यािवरूद्ध पे टला,
त्यावे ळी त्यांनी आम्हास िजवं त िगळू न टाकले असते .
4 जलांनी आम्हास धु वन
ू दरू ने ले असते ;
प्रवाहाने आम्हास पूणर् झाकले असते .
5 मग खवळले ल्या जलांनी आम्हास बु डवले असते .
6 परमे श्वराचा धन्यवाद होवो,
त्याने आम्हास त्याच्या दातांनी फाडू िदले नाही.
7 पक्षयाप्रमाणे पारध्यां च्या पाशातून आमचा जीव मु क्त झाला आहे ;
पाश तु टू न आम्ही मु क्त झालो आहोत.
8 पृ थ्वी आिण स्वगर् िनमार्ण करणारा परमे श्वर
त्याच्या नावामु ळे आम्हास मदत िमळते .

125
1 जे

परमे श्वरावर िवश्वास ठे वतात;
ते िसयोन पवर्तासारखे अढळ, सवर्काळ िटकणारे आहे त.
2 यरूशले मेच्या सभोवती पवर्त आहे त तसा परमे श्वर त्याच्या लोकांसभोवती
आता आिण सवर्काळ आहे .
3 िनतीमानाचे हात दुष्टांना लागू नये त म्हणून दुजर्नांचा राजदं ड िनतीमानां च्या वतनावर चालणार
नाही.
नाहीतर िनतीमान जे काही चु कीचे आहे ते करतील.
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परमे श्वरा, जे चां गले आहे त,
आिण जे आपल्या हृदयाने सरळ आहे त त्यांचे तू चां गले कर.
5 पण जे आपल्या वाकड ा मागार्कडे वळतात,
परमे श्वर त्यांना वाईट करणार्याबरोबर घालवून दे ईल.
इस्राएलां वर शांती असो.
4 हे

126
धरून ने लेल्यांना परमे श्वराने माघारी आणले ,
ते व्हा आम्हास स्वप्नासारखे वाटले .
2 मग आमचे मु ख हास्याने ,
आिण आमची जीभ गायनाने भरली.
नं तर ते राष्ट् रांमध्ये म्हणू लागले ;
परमे श्वराने ह्यां च्यासाठी महान गोष्टी केल्या आहे त.
3 परमे श्वराने आमच्यासाठी महान गोष्टी केल्या आहे त;
आम्ही िकती हिषर्त झालो आहोत!
4 परमे श्वरा, ने गेब ये थील प्रवाहाप्रमाणे
आम्हास बं िदवासातून परत आण.
5 जे अश्रूपूणर् ने तर
् ांनी पे रणी करतील ते हषार्ने आरोळी मारून कापणी करतील.
6 जो पे रणीसाठी बी घे ऊन रडत बाहे र पडतो,
तो पु न्हा हषार्ने आरोळी मारून आपल्या पें ढ ा आपल्याबरोबर घे ऊन ये ईल.
1 सीयोने तन
ू

127
1 परमे श्वर

जर घर बां धीत नाही,
तर तो जे बां धतो ते काम व्यथर् आहे .
जर परमे श्वर नगर रिक्षत नाही,
तर पहारे करी उभे राहन
ू रक्षण करतात ते व्यथर् आहे .
2 तु म्ही पहाटे लवकर उठता,
रात्री उशीराने घरी ये ता,
िकंवा कठोर पिरश्रम करून भाकर खाता हे सवर् व्यथर् आहे
कारण परमे श्वर आपल्या िप्रयजनास लागे ल ते झोपे तही दे तो.
3 पाहा, मु ले ही परमे श्वरापासून िमळाले ले वतन आहे ,
आिण पोटचे फळ त्याच्यापासून िमळाले ली दे णगी आहे .
4 तरुणपणाची मु ले हे वीराच्या
हातातील बाणांसारखी आहे त.
5 ज्या मनु ष्याचा भाता अशांनी भरला आहे , तो धन्य!
तो वे शीवर शत्रूंशी त्याची बोलाचाली होत असता,
ते फजीत होणार नाहीत.

128
1 जो

प्रत्ये कजन परमे श्वराचा आदर करतो,
जो त्याच्याच मागार्ने चालतो तो धन्यवािदत आहे .
2 तू आपल्या हाताच्या श्रमाचे फळ खाशील, तू आनं िदत होशील;
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तू आशीवार्िदत होऊन तु झी भरभराट होईल.
3 तु झी पत्नी तु झ्या घरात
फलदायी द्राक्षवे लीसारखी होईल;
तु झी मु ले तु झ्या मे जाभोवती बसले ल्या
जै तन
ू ाच्या रोपांसारखी होतील.
4 होय, खरोखर, जो मनु ष्य परमे श्वराचा आदर करतो,
तो असा आशीवार्िदत होईल.
5 परमे श्वर तु ला िसयोने तन
ू आशीवार्द दे वो;
तु झ्या आयु ष्याचे सवर् िदवस यरूशले मेची उन्नती तु झ्या दृष्टीस पडो.
6 तु झ्या मु लांची मु ले तु झ्या दृष्टीस पडोत.
इस्राएलावर शांती असो.

129
1 इस्राएलाने

आता म्हणावे की,
माझ्या तरुणपणापासून त्यांनी माझ्यावर हल्ला केला आहे .
2 त्यांनी माझ्या तरुणपणापासून माझ्यावर हल्ला केला,
तरी ते मला परािजत करू शकले नाहीत.
3 नां गरणार्यांनी माझ्या पाठीवर नां गरले ;
त्यांनी आपली तासे लांब केली.
4 परमे श्वर न्यायी आहे ;
त्याने दुष्टां च्या दोर्या कापून टाकल्या आहे त.
5 जे िसयोने चा ितरस्कार करतात,
ते सवर् लिज्जत होवोत आिण माघारी िफरवले जावोत.
6 ते छपरावरचे गवत वाढण्या आधीच
सु कून जाते त्यासारखे होवोत.
7 त्याने कापणी करणारा आपली मूठ भरीत नाही,
िकंवा पें ढ ा भरणार्याच्या कवे त ते ये त नाही.
8 त्यां च्या जवळू न ये णारे जाणारे म्हणत नाहीत की,
“����������� �������� �������� ���;
परमे श्वराच्या नावाने आम्ही तु म्हास आशीवार्द दे तो.”

130
परमे श्वरा, मी तु ला शोकसागरातून आरोळी मारीत आहे .
प्रभू, माझी वाणी ऐक;
माझ्या िवनवणीच्या वाणीकडे तु झे कान
लक्षपूवर्क लागले ले असोत.
3 हे परमे श्वरा, तू जर अन्याय लक्षात ठे वशील तर,
हे प्रभू, तु झ्यासमोर कोण उभा राहू शकेल?
4 पण त्यांनी तु झे भय धरावे ,
म्हणून तु झ्याजवळ क्षमा आहे .
5 मी परमे श्वराची वाट पाहतो, माझा आत्मा वाट पाहतो,
आिण त्याच्या वचनावर मी आशा ठे वतो.
1 हे
2 हे
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6 पहाटे ची

वाट पाहणार्या पहारे कर्यापे क्षा
माझा जीव प्रभूची अिधक वाट पाहतो.
7 हे इस्राएला, परमे श्वरावर आशा ठे व.
कारण परमे श्वर दयाळू आहे ,
आिण त्याच्याजवळ िवपु ल उद्धार आहे .
8 तोच इस्राएलास त्यां च्या
सवर् पापांपासून मु क्त करीन.

131
दािवदाचे स्तोत्र
1 हे परमे श्वरा, माझे हृदय गिवर्ष्ठ नाही िकंवा माझे डोळे उन्म नाही.
मी आपल्यासाठी मोठमोठ ा आशा ठे वत नाही,
िकंवा ज्या माझ्या समजण्या पलीकडे आहे त अशा गोष्टीत मी पडत नाही.
2 खरोखर मी आपला जीव िनवां त व शां त ठे वला आहे ;
ू तु टले ले बालक आपल्या आईबरोबर असते ;
जसे दध
ू तु टले ल्या बालकासारखा माझ्या ठायी आहे .
तसा माझा जीव, दध
3 हे इस्राएला, आतापासून आिण सवर्काळ
तू परमे श्वरावर आशा ठे व.

132
1 हे

परमे श्वरा, दावीदाकरता
त्याच्या सवर् दुःखांची आठवण कर.
2 त्याने परमे श्वराकडे कशी शपथ वािहली,
त्याने याकोबाच्या समथर् प्रभूला कसा नवस केला, याची आठवण कर.
3 तो म्हणाला “�� ������ ����
िकंवा मी आपल्या अं थरुणात जाणार नाही.
4 मी आपल्या डोळ्यां वर झोप
िकंवा आपल्या पापण्यास िवसावा दे णार नाही.
5 परमे श्वरासाठी स्थान,
याकोबाच्या सवर्समथर् दे वासाठी िनवासमं डप सापडे पयर्ंत मी असे च करीन.”
6 पाहा, आम्ही याबद्दल एफ् राथात ऐकले ;
आम्हास तो जारच्या रानात सापडला.
7 आम्ही दे वाच्या िनवासमं डपात जाऊ;
आम्ही त्याच्या पदासनापाशी आराधना करू आिण म्हणू.
8 हे परमे श्वरा, ऊठ;
तू आपल्या सामथ्यार्च्या कोशासह आपल्या िवश्रांतीस्थानी ये ,
9 तु झे याजक िनतीम े चे वस्रे पांघरोत;
तु झे िवश्वासू आनं दाने जयघोष करोत.
10 तु झा से वक दावीदाकिरता,
तू आपल्या अिभिषक्त राजापासून िनघून जाऊ नकोस.
11 परमे श्वराने िवश्वसनीय दावीदाजवळ शपथ वािहली आहे ;
तो त्याच्या शपथे पासून माघार घे णार नाही,
मी तु झ्या वं शातून तु झ्या राजासनावर एकाला बसवीन.
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तु झ्या मु लांनी माझा करार पाळला,
आिण मी त्यांना िशकवले ले िनयम पाळले ,
तर त्यांची मु लेसुद्धा तु झ्या राजासनावर सवर्काळ बसतील.
13 खिचत परमे श्वराने िसयोन िनवडू न घे तली आहे ;
त्याच्या वस्तीसाठी त्याने इच्छा धरली आहे .
14 “�� ���� ������� ������ ���������� ���;
मी ये थे राहीन, कारण माझी इच्छा आहे .
15 मी ितला िवपु लते ने अन्नसामग्रीचा आशीवार्द दे ईन;
मी ितच्या गरीबांना भाकरीने तृ प्त करीन.
16 मी ितच्या याजकांना तारणाचे वस्त्र ने सवीन;
ितचे भक्त आनं दाने मोठ ाने जयघोष करतील.
17 ते थे दावीदाच्या िशं गाला अं कुर फुटे ल असे मी करीन;
ते थे मी आपल्या अिभिषक्तासाठी िदवा ठे िवला आहे .
18 मी त्याच्या शत्रूंला लाजे चे वस्रे ने सवीन,
परं तु त्याचा मु कुट चमकेल.”

133
दािवदाचे स्तोत्र
1 पाहा, बं धन
ूं ी ऐक्यात एकत्र राहणे
िकती चां गले आिण आनं ददायक आहे .
2 ते डोक्यावर ओतले ल्या ते लासारखे ,
अहरोनाच्या दाढीखालून ओघळणार्या ते लासारखे ,
त्याच्या वस्राच्या काठापयर्ंत ओघळणार्या
बहुमूल्य ते लासारखे आहे .
3 सीयोन डोंगरावर उतरणार्या
हमोर्न पवर्ताच्या दिहवरासारखे आहे ;
कारण ते थे परमे श्वराने आशीवार्द म्हणजे
अनं तकािलक जीवन दे ण्याचे ठरिवले आहे .

134
1 परमे श्वराच्या

सवर् से वकांनो या,
जे तु म्ही रात्रभर परमे श्वराच्या मं िदरात उभे राहता ते तु म्ही परमे श्वरास धन्यवाद द्या.
2 पिवत्रस्थानाकडे आपले हात वर करा;
आिण परमे श्वरास धन्यवाद द्या.
3 आकाश व पृ थ्वी यांचा िनमार्णकतार् परमे श्वर
तु ला िसयोने तन
ू आशीवार्द दे वो.

135
1 परमे श्वराची

स्तु ती करा.
परमे श्वराच्या नावाची स्तु ती करा.
परमे श्वराच्या से वकांनो, तु म्ही त्याची स्तु ती करा.
2 परमे श्वराच्या घरात उभे राहाणार्यांनो,
आमच्या दे वाच्या घराच्या अं गणात उभे राहाणार्यांनो,
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तु म्ही त्याची स्तु ती करा.
3 परमे श्वराची स्तु ती करा, कारण तो चां गला आहे ;
त्याच्या नावाचे गु णगान करा कारण ते करणे आनं ददायक आहे .
4 कारण परमे श्वराने याकोबाला आपल्यासाठी िनवडले आहे ,
इस्राएल त्याच्या मालम े पर् माणे आहे .
5 परमे श्वर महान आहे हे मला माहीत आहे ,
आमचा प्रभू सवर् दे वां च्या वर आहे .
6 परमे श्वराची जी इच्छा आहे तसे तो
आकाशात, पृ थ्वीवर, समु दर् ात आिण खोल महासागरात करतो.
7 तो पृ थ्वीच्या शे वटापासून ढग वर चढवतो.
तो पावसासाठी िवजा िनमार्ण करतो;
आिण आपल्या भांडारातून वारे बाहे र आणतो.
8 त्याने िमसर दे शातील मनु ष्यांचे आिण प्राण्यांचे
दोघांचे पिहले जन्मले ले मारून टाकले .
9 हे िमसरा, त्याने तु झ्यामध्ये , फारो व त्याचे सवर् से वक
यां च्यािवरूद्ध िचन्ह व चमत्कार पाठवले .
10 त्याने पु ष्कळ राष्ट् रां वर हल्ला केला,
आिण शक्तीमान राजांना मारून टाकले ,
11 अमोर्यांचा राजा सीहोन
व बाशानाचा राजा ओग
आिण कनानमधल्या सवर् राज्यांचा पराभव केला.
12 त्यांचा दे श त्याने वतन असा िदला,
आपल्या इस्राएल लोकांसाठी वतन करून िदला.
13 हे परमे श्वरा, तु झे नाव सवर्काळ िटकू न रािहल,
हे परमे श्वरा, तु झी िकतीर् सवर् िपढ ानिपढ ा राहील.
14 कारण परमे श्वर आपल्या लोकांचा न्याय करील,
आिण त्यास आपल्या से वकांचा कळवळा ये ईल.
15 राष्ट् रां च्या मूतीर् सोन्या व रुप्याच्या आहे त,
त्या मनु ष्याच्या हाताचे काम आहे त.
16 त्या मूत्यार्न
ं ा तोंड आहे , पण त्या बोलत नाहीत;
त्यांना डोळे आहे त पण त्या पाहत नाहीत.
17 त्यांना कान आहे त, पण त्या ऐकत नाहीत,
त्यां च्या मु खात मु ळीच श्वास नाही.
18 जे त्या बनिवतात, जे प्रत्ये कजण
त्याच्यावर भरवसा ठे वणारे त्यां च्यासारख्याच त्या आहे त.
19 हे इस्राएलाच्या वं शजांनो, परमे श्वराचा धन्यवाद करा;
अहरोनाच्या वं शजांनो, परमे श्वराचा धन्यवाद करा.
20 ले वीच्या वं शजांनो, परमे श्वराचा धन्यवाद करा.
परमे श्वराचा आदर करणार्यांनो परमे श्वराचा धन्यवाद करा.
21 जो परमे श्वर यरूशले मेत राहतो,
त्याचा धन्यवाद िसयोने त होवो.
परमे श्वराची स्तु ती करा.
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उपकारस्तु ती करा; कारण तो चां गला आहे ,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
2 दे वां च्या दे वाची उपकारस्तु ती करा.
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
3 प्रभूं च्या प्रभूं ची उपकारस्तु ती करा.
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
4 जो एकटाच महान चमत्कार करतो त्याची उपकारस्तु ती करा.
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
5 ज्याने बु द्धीने आकाश िनमार्ण केले त्याची, उपकारस्तु ती करा,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
6 ज्याने जलावर पृ थ्वी पसरवली,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
7 ज्याने मोठा प्रकाश िनमार्ण केला,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
8 िदवसावर राज्य करण्यासाठी त्याने सूयार्ची िनिमर्ती केली,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
9 त्याने रात्रीवर राज्य करण्यासाठी चं दर
् आिण तार्यांची िनिमर्ती केली,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
10 त्याने िमसराचे पिहले जन्मले ले मारून टाकले ,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
11 आिण ज्याने इस्राएलाला त्यां च्यामधून बाहे र काढले ,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
12 ज्याने सामथ्यीर् हाताने आिण बाहू उभारून त्यांना बाहे र आणले ,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
13 ज्याने लाल समु दर
् दुभागला,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
14 ज्याने इस्राएलाला त्यामधून पार ने ले,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
15 ज्याने फारोला आिण त्याच्या सै न्याला लाल समु दर
् ात उलथून टाकले .
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
16 ज्याने आपल्या लोकांस रानातून ने ले,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
17 ज्याने महान राजांना मारून टाकले ,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
18 आिण ज्याने प्रिसद्ध राजांना मारून टाकले ,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
19 ज्याने अमोर्यां च्या सीहोन राजाला मारून टाकले ,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
20 आिण ज्याने बाशानाच्या ओग राजाला मारून टाकले ,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
21 आिण ज्याने त्यांचा दे श वतन असा िदला,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
1 परमे श्वराची
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22 ज्याने

तो इस्राएल त्याचा से वक याला वतन म्हणून िदला.
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
23 ज्याने आमच्या कठीन पिरिस्थतीत आमची आठवण केली आिण आम्हास मदत केली,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
24 ज्याने आम्हास आमच्या शत्रूंवर िवजय िदला त्याची,
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
25 जो सवर् िजवं त प्राण्यांना अन्न दे तो.
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .
26 स्वगार्तील दे वाची उपकारस्तु ती करा.
कारण त्याची दया सवर्काळ िटकू न राहणारी आहे .

137
1 आम्ही

बाबे लाच्या नद्यांजवळ खाली बसलो;
आिण जे व्हा आम्ही िसयोने िवषयी िवचार केला ते व्हा रडलो.
2 ते थील वाळुं जावर
आम्ही आमच्या वीणा टां गल्या.
3 ते थे आम्हास पकडणार्यांनी आम्हास गाणी गावयाला सां िगतले
आिण आमची थट् टा करणार्यांनी आम्ही त्यां च्यासाठी करमणूक करावी म्हणून आम्हांस म्हणाले ,
सीयोनाच्या गाण्यांतले एखादे गाणे आम्हां ला गाऊन दाखवा.
4 परक्या दे शात
आम्ही परमे श्वराचे गाणे कसे गावे ?
5 हे यरूशले मे, मी जर तु ला िवसरलो,
तर माझा उजवा हात आपले कौशल्य िवसरो.
6 जर मी तु ला िवसरलो,
जर मी यरूशले मेला आपल्या आनं दाच्या मु ख्य
िवषयाहन
ू अिधक मानले नाही
तर माझी जीभ माझ्या टाळू ला िचकटो.
7 हे परमे श्वरा, अदोमािवरूद्ध यरूशले मेच्या
त्या िदवसाची आठवण कर,
ते म्हणाले , ती पाडू न टाका,
पायापयर्ंत पाडू न टाका.
8 हे बाबे लाच्या कन्ये , तू लवकरच ओसाड पडणार आहे स,
कारण जसे तू आम्हास केले तसे ,
जो तु ला परत करील तो आशीवार्िदत आहे .
9 जो तु झी बालके घे ऊन त्यांना खडकावर आपटू न ठार मारतो
तो आशीवार्िदत होईल.

138
दािवदाचे स्तोत्र
1 मी अगदी मनापासून तु झी उपकारस्तु ती करीन;
मी दे वांसमोर तु झी स्तोत्रे गाईन.
2 मी तु झ्या पिवत्र मं िदराकडे नतमस्तक होऊन,
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तु झ्या कराराची िवश्वासयोग्यता आिण तु झ्या सत्याबद्दल तु झ्या नावाची उपकारस्तु ती करीन.
तू आपल्या सं पण
ू र् नावापे क्षा आपल्या वचनाची *थोरवी वाढिवली आहे स.
3 मी तु ला हाक मारली त्याच िदवशी तू मला उ र िदले स.
तू मला उ े जन िदले आिण ते व्हा माझ्या िजवाला सामथ्यर् प्राप्त झाले .
4 हे परमे श्वरा, पृ थ्वीवरचे सवर् राजे तु झी उपकारस्तु ती करतील,
कारण त्यांनी तु झ्या मु खातील शब्द ऐकले आहे त.
5 खरोखर, ते परमे श्वराच्या मागार्िवषयी गातील
कारण परमे श्वराचा मिहमा अगाध आहे .
6 कारण परमे श्वर थोर आहे तरी तो दीनांकडे लक्ष दे तो,
पण गिवर्ष्ठाला दुरून ओळखतो.
7 जरी मी सं कटां मध्ये चाललो तरी तू मला सु रिक्षत ठे वतोस.
माझ्या शत्रूंच्या क् रोधावर तू आपला हात चालिवतोस;
आिण तु झा उजवा हात माझे तारण करतो.
8 परमे श्वर माझ्याबरोबर शे वटपयर्ंत आहे ;
हे परमे श्वरा, तु झी कराराची िवश्वासयोग्यता सदासवर्काळ आहे .
तू आपल्या हातची कामे सोडू न दे ऊ नकोस.

139
दािवदाचे स्तोत्र
1 हे परमे श्वरा, तू माझी परीक्षा केली आहे स, आिण तू मला जाणतोस;
2 मी केव्हा बसतो आिण केव्हा उठतो ते तु ला मािहत आहे ;
तु ला माझे िवचार खूप दुरुनही समजतात.
3 तू माझे चालने आिण माझे झोपणे बारकाईने पाहतो;
तू माझ्या मागार्ंशी पिरिचत आहे स.
4 हे परमे श्वरा, माझ्या मु खातून िनघणारा एकही शब्द
तु ला पूणर्पणे मािहत नाही असे मु ळीच नाही.
5 तू मागून व पु ढून मला घे रले आहे स,
आिण माझ्यावर तू आपला हात ठे वला आहे स.
6 हे ज्ञान माझ्या कल्पने पलीकडचे आहे ;
ते खूप अगम्य आहे , ते मी समजू शकत नाही.
7 मी तु झ्या आत्म्यापासून कोठे िनसटू न जाऊ शकतो?
मी तु झ्या सािन्नध्यापासून कोठे पळू न जाऊ शकतो?
8 मी जर वर आकाशात चढलो तर ितथे तू आहे स;
जर मी खाली मृ त्यूलोकात अं थरूण केले तरी, पाहा, ते थे तू आहे स.
9 जर मी पहाटे चे पं ख धारण करून
आिण समु दर् ाच्या अगदी पलीकडच्या तीरावर जाऊन रािहलो तरी ते थे तू आहे स.
10 तरी ितथे ही तु झा उजवा हात मला धरतो.
आिण तू मला हाताने धरून ने तोस.
11 जरी मी म्हणालो, खिचत अं धार मला लपिवल,
आिण तरीही रात्र माझ्याभोवती प्रकाशच होईल.
12 काळोख दे खील तु झ्यापासून काहीच लपिवत नाही.
*
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रात्रही िदवसासारखीच प्रकाशते ,
कारण तु ला काळोख आिण प्रकाश दोन्ही सारखे च आहे त.
13 तू माझे अं तयार्म िनमार्ण केले स;
तूच माझ्या आईच्या गभार्त मला घडवले .
14 मी तु ला धन्यवाद दे तो,
कारण तु झी कृत्ये भयचकीत आिण आश्चयर्कारक आहे त,
हे तर माझा जीव पूणर्पणे जाणतो.
15 मी गु प्तस्थळी िनमार्ण होत असता,
आिण पृ थ्वीच्या अधोभागी िवलक्षण प्रकारे
माझी घडण होत असता माझी आकृती तु ला गु प्त नव्हती.
16 तू मला गभार्त िपं डरूपाने असताना पािहले स;
माझा एकही िदवस उगवण्यापूवीर्
ते सवर् तु झ्या पु स्तकात नमूद करून ठे वले होते .
17 हे दे वा, तु झे िवचार मला िकती मोलवान आहे त,
त्यांची सं ख्या िकती मोठी आहे .
18 मी जर ती मोजू लागलो तर ती वाळू च्या कणांपेक्षाही जास्त ठरतील.
जे व्हा मी जागा होतो, ते व्हाही मी तु झ्याजवळच असतो.
19 हे दे वा! जर तू दुष्टांना मारुन टाकशील;
अहो िहं साचारी मनु ष्यांनो! माझ्यापासून दरू व्हा.
20 ते तु झ्यािवरूद्ध बं ड आिण कपटाने कृती करतात;
तु झे वै री तु झे नाव व्यथर् घे तात.
21 परमे श्वरा! तु झा द्वे ष करणार्यांचा मी का द्वे ष करू नये ?
तु झ्यािवरुध्द उठणार्यांचा मी का ितरस्कार करू नये ?
22 मी त्यां च्या पराकाष्ठे चा पूणर् द्वे ष करतो;
ते माझे शत्रू झाले आहे त.
23 हे दे वा, माझे परीक्षण कर आिण माझे मन जाण;
माझी परीक्षा घे आिण माझे िवचार जाणून घे .
24 माझ्या मनात जर काही दुष्ट मागर् असतील तर पाहा,
आिण मला सनातन मागार्ने चालीव.

140
दािवदाचे स्तोत्र
1 हे परमे श्वरा, मला दुष्टांपासून सोडव;
जु लमी मनु ष्यापासून मला सु रिक्षत ठे व.
2 ते आपल्या मनात वाईट योजना करतात;
ते प्रत्ये क िदवशी भांडणाला सु रुवात करतात.
3 त्यांची जीभ सपार्सारखी जखम करते ;
त्यां च्या ओठाखाली िवषारी सपार्चे िवष आहे .
4 हे परमे श्वरा, मला दुष्टां च्या हातातून वाचव;
मला जु लमी मनु ष्यांपासून सु रिक्षत ठे व.
त्यांनी मला ढकलण्याची योजना केली आहे .
5 गिवर्ष्ठांनी माझ्यासाठी पाश व दोर्या लपवून ठे िवल्या आहे त;
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त्यांनी रस्त्याच्या बाजूला जाळे पसरले आहे ;
त्यांनी माझ्यासाठी सापळा लावला आहे .
6 मी परमे श्वरास म्हणतो, तू माझा दे व आहे स; हे परमे श्वरा,
माझ्या िवनवण्यां च्या वाणीकडे कान दे .
7 हे परमे श्वरा, माझ्या प्रभू, माझ्या तारणसामथ्यार्,
माझ्या लढाईच्या िदवसात तू माझे िशरस्राण आहे स.
8 हे परमे श्वरा, दुष्टां च्या इच्छा पु रवू नको,
त्यां च्या दुष्ट योजना यशस्वी होऊ दे ऊ नकोस. नाही तर ते उन्म
9 ज्यांनी मला घे रले आहे ;
त्यां च्या ओठापासून होणारा अनथर् त्यां च्याच िशरी पडो.
10 त्यां च्यावर जळते िनखारे पडोत;
त्यांना अग्नीत टाकले जावो, ज्यातून त्यांना उठू न वर
कधीही ये ता ये णार नाही अशा खड् ��� �������� ����.
11 वाईट बोलणारा पृ थ्वीवर सु रिक्षत केला जाणार नाही;
जु लमी मनु ष्याच्या पाठीस अिरष्ट एकसारखे लागे ल.
12 परमे श्वर गरीबां च्या पक्षाचे ,
आिण गरजवं ताच्या वादाचे समथर्न करील हे मला मािहत आहे .
13 खिचत िनतीमान तु झ्या नावाची उपकारस्तु ती करतील;
सरळ मनाचे तु झ्या समक्षते त राहतील.
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141
दािवदाचे स्तोत्र
1 हे परमे श्वरा, मी तु ला मोठ ाने ओरडू न हाक मारतो; माझ्याकडे त्वरे ने ये .
जे व्हा मी तु ला हाक मारतो ते व्हा माझे ऐक.
2 माझी प्राथर्ना तु झ्यासमोर धु पाप्रमाणे ,
ती माझे हात उभारणे सं ध्याकाळच्या अपर्णाप्रमाणे सादर होवो.
3 हे परमे श्वरा, माझ्या मु खावर पहारा ठे व;
माझ्या ओठांचे द्वार सां भाळ.
4 अन्याय करणार्या मनु ष्यांबरोबर मी त्याच्या
पापमय कायार्त सहभागी होऊ दे ऊ नकोस,
जे दुष्कम करतात त्यांची िमष्टान्ने मला खाऊ दे ऊ नकोस.
5 िनतीमान मनु ष्य मला तडाखा मारो; ती मला दयाच होईल.
तो मला दुरुस्त करो. ते माझ्या डोक्यावर ते लासारखे होईल.
माझे डोके ते स्वीकारण्यास नकार दे णार नाही.
परं तु माझ्या प्राथर्ना ने हमी दुष्ट लोकां च्या कृत्यािवरूद्ध आहे त.
6 त्यां च्या अिधपतींना कड ावरून खाली लोटू न िदले आहे ;
ते माझी वचने ऐकतील कारण ती गोड आहे त.
7 जमीन नां गरताना आिण ढे कळे फोडताना जशी माती िवखरली जाते ,
तशीच आमची हाडे अधोलोकां च्या तोंडाशी िवखरली गे ली आहे त.
8 तरी हे प्रभू परमे श्वरा, खिचत माझे डोळे तु झ्याकडे लागले आहे त;
मी तु झ्यात आश्रय घे तला आहे ; माझा जीव िनराधार सोडू नकोस.
9 त्यांनी माझ्यासाठी जो पाश रचला आहे त्यातून व
दुष्कमर् करणार्यां च्या सापळ्यातून माझे सं रक्षण कर.
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10 दुष्ट

आपल्या स्वतःच्या जाळ्यात पडोत,
मी त्यातून िनसटू न जाईन.

142
दािवदाचे स्तोत्र
1 मी आपल्या वाणीने परमे श्वरास आरोळी मारतो;
मी आपल्या वाणीने परमे श्वराची प्राथर्ना करतो.
2 मी आपला िवलाप त्याच्यासमोर ओततो;
त्यास मी आपल्या समस्या सां गतो.
3 जे व्हा माझ्याठायी माझा आत्मा व्याकुळ झाला,
ते व्हा तू माझा मागर् जाणला.
ज्या मागार्त मी चाललो,
त्यामध्ये त्यांनी माझ्यासाठी पाश मांडला आहे .
4 माझ्या उजवीकडे न्याहाळू न पाहा,
कारण ते थे माझ्यािवषयी कोणी पवार् करत नाही.
मला कशाचाही आश्रय नाही;
माझ्या िजवाची काळजी घे णारा कोणीच नाही.
5 हे परमे श्वरा, मी तु ला आरोळी मारतो;
मी म्हणतो, तू माझा आश्रय आहे स,
िजवं ताच्या भूिमत तू माझा वाटा आहे स.
6 माझ्या आरोळीकडे लक्ष दे ,
कारण माझी फार दुदर्शा झाली आहे ;
माझा छळ करणार्यांपासून मला सोडीव,
कारण ते माझ्यापे क्षा बलवान आहे त.
7 मी तु झ्या नावाची उपकारस्तु ती करावी,
म्हणून माझा जीव बं दीतून काढ.
िनतीमान माझ्याभोवती जमतील,
कारण तू माझ्याशी चां गला आहे स.

143
दािवदाचे स्तोत्र
1 हे परमे श्वरा, माझी प्राथर्ना ऐक; माझ्या िवनवणीकडे कान दे .
तू आपल्या िवश्वासाने आिण न्यायीपणाने मला उ र दे .
2 तू आपल्या से वकाबरोबर न्यायिनवाड ात प्रवे श करू नकोस.
कारण तु झ्या दृष्टीने कोणीही िनतीमान नाही.
3 शत्रू माझ्या िजवाचा पाठलाग करीत आहे त;
त्यांनी माझे जीवन धु ळीस िमळवले आहे ;
पु रातन काळच्या मे लेल्यासारखे त्याने मला अं धकाराच्या स्थळी राहण्यास लािवले आहे .
4 माझ्याठायी माझा आत्मा व्याकुळ झाला आहे ;
माझे हृदय घाबरे झाले आहे .
5 मी पूवीर्चे िदवस आठवतो;
मी तु झ्या सवर् कृत्यां वर मनन करतो;
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तु झ्या हाताने िसद्धीस ने लेल्या कामावर िवचार करतो.
6 मी प्राथर्नेत आपले हात तु झ्यापु ढे पसरतो;
शु ष्क भूमीप्रमाणे माझा जीव तु झ्यासाठी तहाने ला झाला आहे .
7 हे परमे श्वरा, त्वरा करून मला उ र दे कारण माझा आत्मा क्षीण झाला आहे .
माझ्यापासून तू आपले मु ख लपवू नकोस,
िकंवा लपवशील तर मी गतत उतरणार्यांसारखा होईन.
8 सकाळी मला तु झ्या वात्सल्याचे शब्द ऐकू दे ,
कारण मी तु झ्यावर भरवसा ठे वला आहे .
ज्या मागार्ने मी चालावे तो मला दाखव,
कारण मी आपला जीव तु झ्याकडे उं चावतो.
9 हे परमे श्वरा, माझ्या शत्रूपासून माझे रक्षण कर.
मी लपण्यासाठी तु झ्याकडे धाव घे तो.
10 मला तु झ्या इच्छे प्रमाणे करण्यास िशकव,
कारण तू माझा दे व आहे स.
तु झा चां गला आत्मा
मला सरळपणाच्या दे शात ने वो.
11 हे परमे श्वरा, तु झ्या नावाकरता मला सजीव कर.
तु झ्या न्यायीपणाने माझा जीव सं कटातून वर काढ.
12 तू आपल्या दये ने माझ्या शत्रूंचा नायनाट कर;
आिण माझ्या जीवनातील सवर् शत्रूंचा नाश कर,
कारण मी तु झा दास आहे .

144
दािवदाचे स्तोत्र
1 परमे श्वर माझा खडक त्यास धन्यवाद असो,
जो माझ्या हाताला यु द्ध करण्यास;
आिण माझ्या बोटास लढाई करण्यास िशक्षण दे तो.
2 तो माझा दयािनधी व माझा दुगर्,
माझा उं च बु रुज आिण मला सोडवणारा,
माझी ढाल आहे आिण मी त्याचा आश्रय घे तो;
तो लोकांस माझ्या स े खाली आणतो.
3 हे परमे श्वरा, मानव तो काय की तू त्याची ओळख ठे वावी?
िकंवा मनु ष्य तो काय की तू त्याच्यािवषयी िवचार करावा?
4 मनु ष्य एका श्वासासारखा आहे ;
त्याचे िदवस नाहीशा होणार्या सावलीसारखे आहे त.
5 हे परमे श्वरा, तू आपले आकाश लववून खाली उतर;
पवर्तांना स्पशर् कर आिण त्यातून धूर ये ऊ दे .
6 िवजांचे लखलखाट पाठवून, माझ्या शत्रूला पां गवून टाक;
तु झे बाण मारून, त्यांचा पराभव करून त्यांना माघारी पाठव.
7 वरून आपले हात लांब कर;
महापु रातून, या परक्यां च्या हातून,
मला सोडवून वाचव.
8 त्यांचे मु ख असत्य बोलते ,
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आिण त्यांचा उजवा हात असत्याचा आहे .
9 हे दे वा, मी तु ला नवे गाणे गाईन.
दशतं तु वीणे वर मी तु झी स्तवने गाईन;
10 तूच राजांना तारण दे णारा आहे ;
तूच आपला से वक दावीद याला दुष्टाच्या तलवारीपासून वाचवले .
11 मला या परक्यां च्या हातातून मु क्त कर व मला वाचव.
त्यांचे मु ख असत्य बोलते ;
आिण त्यांचा उजवा हात असत्याचा आहे .
12 आमची मु ले आपल्या तारुण्याच्या भरां त उं च वाढले ल्या रोपांसारखी आहे त.
आमच्या मु ली राजवाड ाच्या कोपर्यातील कोरले ल्या खांबाप्रमाणे आहे त.
13 आमची कोठारे प्रत्ये क प्रकारच्या वस्तु ं नी भरले ली असावीत.
आिण आमच्या शे तात आमची में ढरे सहस्रपट, दशसहस्रपट वाढावीत.
14 मग आमचे बै ल लादले ले असावे त;
दरोडे , धरपकड व आकांत
हे आमच्या रस्त्यात नसावे त;
15 ज्यांना असे आशीवार्द आहे त ते लोक आशीवार्िदत आहे त;
ज्या लोकांचा दे व परमे श्वर आहे ते आनं दी आहे त.

145
दािवदाचे स्तोत्र
1 माझ्या दे वा, हे राजा, मी तु झी खूप स्तु ती करीन;
मी सदासवर्काळ व कायम तु झ्या नावाचा धन्यवाद करीन.
2 प्रत्ये क िदवशी मी तु झा धन्यवाद करीन.
मी सदासवर्काळ व कायम तु झ्या नावाचे स्तवन करीन.
3 परमे श्वर महान आिण परमस्तु त्य आहे ;
त्याची महानता अनाकलनीय आहे .
4 एक िपढी दुसर्या िपढीपु ढे तु झ्या कृत्यांची प्रशं सा करीत राहील,
आिण तु झ्या पराक् रमी कृतीचे वणर्न करतील.
5 ते तु झ्या राजवै भवाचा गौरवयु क्त प्रतापािवषयी बोलतील,
मी तु झ्या अद्भुत कायार्च
ं े मनन करीन.
6 ते तु झ्या भयावह कृत्यां च्या पराक् रमािवषयी बोलतील,
मी तु झ्या मिहमे चे वणर्न करीन.
7 ते तु झ्या िवपु ल अशा चां गुलपणािवषयी सां गतील,
आिण तु झ्या न्यायीपणाबद्दल गाणे गातील.
8 परमे श्वर दयाळू आिण कृपाळू आहे ,
तो मं दक् रोध व अितदयाळू आहे .
9 परमे श्वर सवार्न
ं ा चां गला आहे ;
त्याची कृपा त्याने केले ल्या सवर् कृत्यां वर आहे .
10 हे परमे श्वरा, तू केले ली सवर् कृत्ये तु ला धन्यवाद दे तील;
तु झे भक्त तु ला धन्यवाद दे तील.
11 ते तु झ्या राज्याच्या गौरवािवषयी सां गतील,
आिण तु झ्या सामथ्यार्िवषयी बोलतील.
12 हे यासाठी की, त्यांनी दे वाची पराक् रमी कृत्ये
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आिण त्याच्या राज्याचे वै भवयु क्त ऐश्वयर् ही मानवजातीस कळवावी.
13 तु झे राज्य यु गानु युग राहणारे राज्य आहे .
आिण तु झा राज्यािधकार िपढ ानिपढ ा िटकणारा आहे .
14 पडत असले ल्या सवार्न
ं ा परमे श्वर आधार दे तो,
आिण वाकले ल्या सवार्न
ं ा तो उभे करतो.
15 सवार्च
ं े डोळे तु झ्याकडे लागतात.
आिण तू त्यांना योग्य वे ळी त्यांचे अन्न दे तोस.
16 तू आपला हात उघडू न
प्रत्ये क िजवं त प्राण्याची इच्छा तृ प्त करतो.
17 परमे श्वर आपल्या सवर् मागार्त न्यायी आहे ;
आिण तो आपल्या सवर् कृत्यात दयाळू आहे .
18 जे कोणी त्याचा धावा करतात,
जे सत्यते ने त्याचा धावा करतात, त्या सवार्न
ं ा परमे श्वर जवळ आहे .
19 तो त्याचे भय धरणार्यांची इच्छा पु रवतो;
तो त्यांची आरोळी ऐकू न त्यांना वाचवतो.
20 परमे श्वर आपल्यावर प्रेम करणार्या सवार्च
ं े रक्षण करतो.
परं तु तो वाईटांचा नाश करतो.
21 माझे मु ख परमे श्वराची स्तु ती करील.
सवर् मानवजात त्याच्या पिवत्र नावाचा धन्यवाद सदासवर्काळ व कायम करो.

146
1 परमे श्वराची

स्तु ती करा.
हे माझ्या िजवा, परमे श्वराची स्तु ती कर.
2 मी जोपयर्ंत िजवं त आहे तोपयर्ंत परमे श्वराची स्तु ती करीन.
मला अिस्तत्व आहे तोपयर्ंत मी माझ्या दे वाची स्तवने गाईन.
3 अिधपतींवर िकंवा ज्याच्याठायी तारण नाही,
अशा त्या मनु ष्यजातीवर भरवसा ठे वू नका.
4 जे व्हा त्याचा श्वास थांबतो, तो मातीस परत जातो;
त्यािदवशी त्याच्या योजने चाही शे वट होतो.
5 ज्याच्या मदतीला याकोबाचा दे व आहे ,
ज्याची आशा आपला दे व परमे श्वर यावर आहे , तो आशीवार्िदत आहे .
6 परमे श्वराने स्वगर् आिण पृ थ्वी,
समु दर् आिण त्यातील सवर्काही िनमार्ण केले ,
तो सदासवर्काळ आपले सत्य पाळतो.
7 तो जाचले ल्यांचा न्यायिनवाडा करतो,
आिण तो भु केल्यांना अन्न दे तो.
परमे श्वर बं िदवानास मु क्त करतो.
8 परमे श्वर आं धळ्यांचे डोळे उघडतो;
परमे श्वर वाकले ल्यांना उभे करतो.
परमे श्वर िनतीमान लोकां वर प्रेम करतो.
9 परमे श्वर आपल्या दे शात परक्यांचे रक्षण करतो.
तो िपतृ हीनांना व िवधवा यांना आधार दे तो.
परं तु तो वाईटांचा िवरोध करतो.
10 परमे श्वर सवर्काळ राज्य करतो,
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हे सीयोने , तु झा दे व िपढ ानिपढ ा राज्य करीतो.
परमे श्वराची स्तु ती करा.

147
1 परमे श्वराची

स्तु ती करा,
कारण आमच्या दे वाची स्तु ती गाणे चां गले आहे ;
ते आनं ददायक आहे व स्तु ती करणे उिचत आहे .
2 परमे श्वर यरूशले म पु न्हा बां धतो;
तो इस्राएलाच्या िवखु रले ल्या लोकांस एकत्र करतो.
3 तो भग्नहृदयी जनांना बरे करतो,
आिण त्यां च्या जखमांस पट् टी बां धतो.
4 तो तार्यांची मोजणी करतो;
तो त्यां च्यातील प्रत्ये काला त्यां च्या नावाने हाक मारतो.
5 आमचा प्रभू महान आिण सामथ्यार्त भयचकीत काय करणारा आहे ;
त्याची बु द्धी मोजू शकत नाही.
6 परमे श्वर जाचले ल्यास उं चावतो;
तो वाईटांना खाली धु ळीस िमळवतो.
7 गाणे गाऊन परमे श्वराची उपकारस्तु ती करा.
वीणे वर आमच्या दे वाचे स्तु तीगान करा.
8 तो ढगांनी आकाश झाकू न टाकतो,
आिण पृ थ्वीसाठी पाऊस तयार करतो,
तो डोंगरावर गवत उगवतो.
9 तो प्राण्यांना
आिण जे व्हा कावळ्यांची िपल्ले कावकाव करतात त्यांना अन्न दे तो.
10 घोड ाच्या बलाने त्यास आनं द िमळत नाही;
मनु ष्याच्या शक्तीमान पायांत तो आनं द मानत नाही.
11 जे परमे श्वराचा आदर करतात,
जे त्याच्या दये ची आशा धरतात त्यां च्याबरोबर तो आनंिदत होतो.
12 हे यरूशले मे, परमे श्वराची स्तु ती कर;
हे िसयोने तू आपल्या दे वाची स्तु ती कर.
13 कारण त्याने तु झ्या वे शींचे अडसर बळकट केले आहे त;
त्याने तु झ्यामध्ये तु झी ले करे आशीवार्िदत केली आहे त.
14 तो तु झ्या सीमां च्या आत भरभराट आणतो;
तो तु ला उत्कृष्ट गव्हाने तृ प्त करतो.
15 तो आपली आज्ञा पृ थ्वीवर पाठवतो;
त्याचा शब्द फार वे गाने धावतो.
16 तो लोकरीसारखे बफर् पसरतो;
तो राखे सारखे दवाचे कण िवखरतो.
17 तो आपल्या गारांचा बफार्च्या चु र्याप्रमाणे वषार्व करतो;
त्याने पाठवले ल्या गारठ ापु ढे कोण िटकेल?
18 तो आपली आज्ञा पाठवून त्यांना िवतळिवतो;
तो आपला वारा वाहिवतो व पाणी वाहू लागते .
19 त्याने याकोबाला आपले वचन,
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इस्राएलाला आपले िनयम व िनणर्य सां िगतले .
20 त्याने हे दुसर्या कोणत्याही राष्ट् रासाठी केले नाही;
आिण त्यांनी त्याचे िनणर्य जाणले नाहीत.
परमे श्वराची स्तु ती करा.

148
1 परमे श्वराची

स्तु ती करा.
आकाशातून परमे श्वराची स्तु ती करा;
उं चामध्ये त्याची स्तु ती करा.
2 त्याच्या सवर् दे वदत
ू ांनो त्याची स्तु ती करा;
त्याच्या सवर् सै िनकांनो, त्याची स्तु ती करा.
3 सूयर् व चं दर
् हो त्याची स्तु ती करा;
तु म्ही सवर् चमकणार्या तार्यांनो, त्याची स्तु ती करा.
4 आकाशावरील आकाशांनो
आिण आकाशावरील जलांनो त्याची स्तु ती करा.
5 ती परमे श्वराच्या नावाची स्तु ती करोत.
कारण त्याने आज्ञा केली आिण त्यांची िनिमर्ती झाली.
6 त्याने ती सवर्काळासाठी व कायम स्थापली;
त्याने िनयम ठरवून िदला तो कधीही बदलणार नाही.
7 पृ थ्वीवरून परमे श्वराची स्तु ती करा.
तु म्ही समु दर् ातील प्राण्यांनो आिण सवर् महासागरांनो,
8 अग्नी *आिण गारा, बफर् आिण धु के,
त्याचे वचन पूणर् करणारे सवर् वादळी वारा,
9 पवर्त आिण सवर् टे कड ा,
फळझाडे व सवर् गं धसरू,
10 जं गली आिण पाळीव प्राणी,
सरपटणारे प्राणी आिण उडणारे पक्षी,
11 पृ थ्वीवरचे राजे आिण सवर् राष्ट् रे,
अिधपती आिण पृ थ्वीतले सवर् न्यायाधीश,
12 तरुण पु रुष आिण तरुण िस्रया, वृ द्ध आिण मु ले दोन्ही,
13 ही सवर् परमे श्वराच्या नावाची स्तु ती करोत,
कारण केवळ त्याचे च नाव उं चावले ले आहे ;
आिण त्याचे ऐश्वयर् पृ थ्वीच्या व आकाशाच्या वर पसरिवले आहे .
14 त्याने आपल्या लोकांचे िशं ग उं चािवले आहे ;
कारण तो आपल्या सवर् िवश्वास ठे वणार्यांना,
त्याच्याजवळ असले ल्या इस्राएलाच्या लोकांस स्तु तीपात्र आहे .
परमे श्वराची स्तु ती करा.

149
1 परमे श्वराची

स्तु ती करा.
परमे श्वरास नवे गीत गा;
िवश्वासणार्याच्या मं डळीत त्याचे गीत गा.
*
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2 इस्राएल

आपल्या िनमार्णकत्यार्च्या ठायी आनं दोत्सव करो.
िसयोने चे लोक आपल्या राजाच्या ठायी आनं द करोत.
3 ते त्याच्या नावाची स्तु ती नाचून करोत;
ते त्याच्या स्तु तीचे गीत डफाने आिण वीणे ने करो.
4 कारण परमे श्वर आपल्या लोकात आनं द घे त आहे ;
तो दीनांना तारणाने गौरिवतो.
5 भक्त िवजयाने हषर्भिरत होवोत;
ते आपल्या अं थरुणावरुन िवजयासाठी गाणे गावो.
6 दे वाची स्तु ती त्यां च्या मु खात असो,
आिण दुधारी तलवार त्यां च्या हातात असो.
7 यासाठी की त्यांनी राष्ट् रावर सूड उगवावा
आिण लोकांस िशक्षा करावी.
8 ते त्यां च्या राजांना साखळं दडाने
आिण त्यां च्या सरदारांना लोखं डी बे ड ांनी बां धतील.
9 ते िलहन
ू ठे वले ला जो न्याय आहे तो अं मलात आणतील.
हा त्याच्या सवर् िवश्वास ठे वणार्यांसाठी आदर आहे .
परमे श्वराची स्तु ती करा.

150
1 परमे श्वराची

स्तु ती करा.
दे वाची त्याच्या पिवत्रस्थानात स्तु ती करा.
त्याच्या सामथ्यार्च्या स्वगार्त स्तु ती करा.
2 त्याच्या सामथ्यर्शाली कृत्यांसाठी त्याची स्तु ती करा;
त्याच्या महान उत्कृष्टते साठी त्याची स्तु ती करा.
3 िशं ग वाजवून त्याची स्तु ती करा;
सतार आिण वीणा वाजवून त्याची स्तु ती करा.
4 डफ वाजवून आिण नाचून त्याची स्तु ती करा;
तं तुवाद्याने आिण वायु वाद्याने त्याची स्तु ती करा.
5 जोराने झांज वाजवून त्याची स्तु ती करा;
उं च आवाजाने झांज वाजवून त्याचे स्तु ती करा.
6 प्रत्ये क श्वास घे णारा परमे श्वराची स्तु ती करो.
परमे श्वराची स्तु ती करा.
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नीितसूतर् े 1:3

The Book of

Proverbs
नीितसूतर् े

राजा शलमोन हा नीितसूतर् े पु स्तकाचा मु ख्य ले खक आहे . शलमोनाचे नाव 1:1, 10:1,
आिण 25:1 मध्ये नमूद आहे . इतर योगदानकत्यार्मध्ये “���������,” ����, आिण राजा
लमु एल नावाच्या पु रुषांचा समूह यांचा समावे श आहे . पिवत्र शास्त्राच्या इतर गोष्टींप्रमाणे च,
नीितसूतर् े दे वाच्या तारणाची योजना दशर्िवतात परं तु कदािचत अिधक स्पष्टपणे . या पु स्तकात
इस्त्राएली लोकांना जगण्याचा योग्य मागर्, दे वाचा मागर् दाखवून िदला. हे शक्य आहे की दे वाने
शलमोनाला त्याच्या सं पण
ू र् आयु ष्यात प्रकट होणारा हा भाग ज्ञानी शब्दां च्या आधारे नोंद करण्यास
प्रेिरत केले .
साधारण इ. पू. 971 - 686.
शलमोन राजाच्या राजवटीत हजारो वषार्प
ं व
ू ीर्च नीितसूतर् े इस्राएलमध्ये िलिहले होते , त्याचा
शहाणपणा कोणत्याही वे ळी कोणत्याही सं स्कृतीला लागू आहे .
नीितसूतर् ामध्ये बरे च दशर्क आहे त. पालकांना आपल्या मु लांकरता सूचना िदल्या जातात.
पु स्तक शहाणपणा शोधत असले ले तरुण पु रुष आिण िस्त्रयांनाही लागू होते आिण शे वटी ते
आजच्या पिवत्र शास्त्र वाचकांसाठी व्यावहािरक सल्ला पु रवते ज्यांना धािमर्क जीवन जगण्याची
इच्छा आहे .
नीितसूतर् े पु स्तकात, शलमोनाने उच्च आिण उदा आिण सवर्सामान्य, सामान्य, दररोजच्या
पिरिस्थतीतही दे वाने िदले ले िवचार प्रकट केले आहे त. असे िदसून ये ते की राजा शलमोन याच्या
नजरे तून कोणताही िवषय सु टला नाही. िनष्ठावं त वचनां च्या या समृ द्ध सं कलनात समािवष्ट
असले ल्या अने क िवषयांमध्ये वै यिक्तक वागणूक, लैं िगक सं बंध, व्यवसाय, सं प ी, उदारपणा,
महत्वाकां क्षा, िशस्त, कजर्, मु लांचे सं गोपन, वणर्, मद्य, राजकारण, सूड आिण दे वभक्ती या बाबी
आहे त.
शहाणपण
रूपरे षा
1. शहाणपणाचे गु ण — 1:1-9:18
2. शलमोनाची नीितसूतर् े — 10:1-22:16
3. शहाण्याचे वचन — 22:17-29:27
4. आगूराचे शब्द — 30:1-33
5. लमु एलचे शब्द — 31:1-31
राजा, दावीदाचा पु त्र शलमोन, याची ही िनतीसूतर् े .
व िशक्षण िशकावे ,
बु द्धीच्या वचनाचे ज्ञान िमळवावे ,
3 सु ज्ञते चे िशक्षण घे ऊन जे योग्य, न्यायी, आिण चां गले ते करण्यास िशकावे ,
1 इस्राएलाचा

2 ज्ञान
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नीितसूतर् े 1:23

4 भोळ्यांना

शहाणपण
आिण तरुणांना ज्ञान व दरू दशीर्पणा द्यावे ,
5 ज्ञानी व्यक्तीने ऐकावे आिण त्याने ज्ञानात वाढावे ,
बु द्धीमान व्यक्तीला मागर्दशर्न िमळावे ,
6 ज्ञानी लोकांची वचने आिण त्याची गूढरहस्ये समजावी,
म्हणून म्हणी व सु वचने ह्यासाठी ही आहे त.
7 परमे श्वराचे भय ज्ञानाची सु रुवात आहे ,
मूखर् ज्ञान आिण िशक्षण तु च्छ मानतात.
8 माझ्या

मु ला, तू तु झ्या विडलांची िशकवण ऐक,
आिण तू तु झ्या आईचा िनयम बाजूला टाकू नकोस;
9 ते तु झ्या िशराला सु शोिभत वे ष्टन
आिण तु झ्या गळ्यात लटकते पदक आहे .
10 माझ्या मु ला, जर पापी तु ला फू स लावून त्यां च्या पापात पाडण्याचा प्रयत्न करतो,
तर त्याच्यामागे जाण्यास नकार दे ;
11 जर ते म्हणतील “����������� ��. आपण वध करण्यास वाट बघू;
आपण लपू व िनष्कारण िनष्पाप व्यक्तीवर हल्ला करू.
12 जसे अधोलोक िनरोग्यांना िगळू न
गतत पडणार्यांसारखे करतो तसे आपण त्यांना िजवं तपणीच िगळू न टाकू .
13 आपणांस सवर् प्रकारच्या मौलवान वस्तू िमळतील;
आपण इतरांकडू न जे चोरून त्याने आपण आपली घरे भरू.
14 तू आपला वाटा आम्हाबरोबर टाक,
आपण सवर् िमळू न एकच िपशवी घे ऊ.”
15 माझ्या मु ला, त्यां च्याबरोबर त्या मागार्ने खाली जाऊ नकोस;
ते जे थन
ू चालतात त्याचा स्पशर्ही तु झ्या पावलांना होऊ दे ऊ नकोस;
16 त्यांचे पाय दुष्कृत्ये करायला धावतात,
आिण ते रक्त पाडायला घाई करतात.
17 एखादा पक्षी पाहत असतांना,
त्यास फसवण्यासाठी जाळे पसरणे व्यथर् आहे .
18 ही माणसे तर आपल्या स्वतःचा घात करण्यासाठी टपतात.
ते आपल्या स्वतःसाठी सापळा रचतात.
19 जो अन्यायाने सं प ी िमळवतो त्या प्रत्ये काचे मागर् असे च आहे त;
अन्यायी धन ज्यांनी धरून ठे वले आहे ते त्यांचाही जीव घे ते.
रस्त्यावर पु कारा करते ,
ते उघड ा जागे वर आपली वाणी उच्चारते ;
21 ती गजबजले ल्या रस्त्याच्या नाक्यावरून घोषणा करते ,
शहराच्या प्रवे शद्वारापाशी घोषणा करते ,
22 “��� ���������, जे काही तु म्हास समजत नाही त्याची िकती वे ळ आवड धरणार?
तु म्ही चे ष्टा करणारे , िकती वे ळ चे ष्टा करण्यात आनं द पावणार,
आिण मूखर् िकती वे ळ ज्ञानाचा ितरस्कार करणार?
23 तु म्ही माझ्या िनषे धाकडे लक्ष द्या;
मी आपले िवचार तु म्हावर ओतीन;
20 ज्ञान
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मी आपली वचने तु म्हास कळवीन.
24 मी बोलावले पण तु म्ही ऐकायला नकार िदला;
मी आपला हात पु ढे केला, पण कोणीही लक्ष िदले नाही.
25 परं तु तु म्ही माझ्या सवर् िशक्षणाचा अव्हे र केला
आिण माझ्या दोषारोपाकडे दुलर्क्ष केले .
26 म्हणून मीही तु मच्या सं कटाना हसे न,
तु मच्यावर सं कटे आले ली पाहन
ू मी थट् टा करीन.
27 जे व्हा वादळांपर
् माणे तु मच्यावर िभतीदायक दहशत ये ईल,
आिण तु फानाप्रमाणे तु मच्यावर समस्या आघात करतील;
जे व्हा सं कटे आिण दु:ख तु म्हावर ये तील.
28 ते मला हाका मारतील आिण मी त्यांना उ र दे णार नाही;
ते माझा झटू न शोध करतील, पण मी त्यांना सापडणार नाही.
29 कारण त्यांनी ज्ञानाचा द्वे ष केला;
आिण परमे श्वराचे भय िनवडू न घे तले नाही,
30 त्यांनी माझ्या िशक्षणास नकार िदला,
आिण त्यांनी माझी तोंडची िशक्षा अवमानली.
31 म्हणून ते आपल्या वतर्णुकीचे फळ खातील
आिण आपल्याच योजनां च्या फळाने भरले जातील.
32 कारण जो कोणी भोळा जे व्हा दर
ू िनघून जाईल त्याचा नाश होईल;
आिण मूखार्चे स्वस्थपण त्याचा नाश करील.
33 परं तु जो कोणी माझे ऐकतो तो सु रिक्षत राहतो.
आिण अिरष्टाची िभती नसल्यामु ळे स्वस्थ राहतो.”

2
1 माझ्या

मु ला, जर तू माझी वचने स्वीकारशील
आिण माझ्या आज्ञा तु झ्याजवळ सं गर् ह करून ठे वशील,
2 ज्ञानाचे ऐकशील.
आिण ज्ञानाकडे तु झे मन लावशील.
3 जर तू िववे कासाठी आरोळी करशील,
आिण तु झा आवाज त्यासाठी मोठ ाने उच्चारशील;
4 जर तू रुप्याप्रमाणे त्याचा शोध घे शील,
आिण जसे तू गु प्तधन िमळिवण्याचा प्रयत्न करतो तसे च ज्ञानाचा शोध घे शील;
5 तर तु ला परमे श्वराच्या भयाची जाणीव होईल,
आिण दे वािवषयीचे ज्ञान तु ला सापडे ल.
6 कारण परमे श्वर ज्ञान दे तो,
त्याच्या मु खातून सु ज्ञता आिण ज्ञान ये तात.
7 जे त्यास सं तोषिवतात त्यांना तो पूणर् ज्ञान दे तो,
जे प्रामािणकपणे चालतात त्यांना तो ढाल आहे ,
8 तो न्यायाच्या मागार्चे रक्षण करतो,
आिण जे त्याच्याबरोबर िवश्वसनीय आहे त त्याच्या मागार्त िटकू न राहतील.
9 मग धमर्, िनती व साित्वकता तु ला समजे ल,
आिण प्रत्ये क चां गला मागर् कळे ल.
10 ज्ञान तु झ्या हृदयात प्रवे श करील,
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आिण तु झ्या आत्म्याला ज्ञान आनं िदत करील.
11 दर
ू दशीर्पणा तु झ्यावर पहारा करील,
आिण समं जसपणा तु ला सां भाळे ल.
12 ते तु ला वाईट मागार्पासून सोडिवल,
कपटी गोष्टी बोलणार्यापासून, सोडवायला तो तु ला सं भाळील,
13 ते चां गले मागर् सोडू न,
अं धकाराच्या मागार्न
ं ी चालत आहे त.
14 जे व्हा ते दुष्कमर् करतात ते आनं िदत होतात,
आिण दुष्कमार्च्या िवकृतीवरून ते उल्लासतात.
15 ते वाकडे मागर् अनु सरतात,
आिण ते फसवणूक करून त्यां च्या वाटा लपवतात.
16 ज्ञान आिण दर
ू दशीर्पणा तु ला अिनतीमान स्त्रीपासून वाचवील,
जी स्त्री धाडस करायला बघते आिण खु शामतीच्या शब्दांनी स्तु ती करते .
17 ितने आपला तरुणपणाचा सोबती सोडला आहे ,
आिण आपल्या दे वाचा करार िवसरली आहे .
18 कारण ितचे घर मरणाकडे खाली वाकले आहे .
आिण ितच्या वाटा तु ला त्या कबरे त असले ल्याकडे घे ऊन जातात.
19 जे सवर् कोणी ितच्याकडे जातात ते पु न्हा माघारी ये त नाहीत.
आिण त्यांना जीवनाचा मागर् सापडत नाही.
20 म्हणून तू चां गल्या लोकां च्या मागार्ने चालावे ,
व जे योग्य मागार्ने जातात त्याच्यामागे जावे .
21 कारण योग्य करतात ते च दे शात घर करतील,
आिण जे प्रामािणक आहे त ते च त्यामध्ये राहतील.
22 परं तु दुष्टांना त्यां च्या वतनातून छे दन
ू टाकले जाईल,
आिण जे िवश्वासहीन त्यांना त्यां च्या वतनापासून दरू ने ले जाईल.

3
1 माझ्या

मु ला, माझ्या आज्ञा िवसरु नकोस,
आिण माझी िशकवण तु झ्या हृदयात ठे व;
2 कारण त्यापासून दीघार्युष्य, वयोवृ द्धी
आिण शांती ही तु ला अिधक लाभतील.
3 िवश्वासाचा करार आिण प्रामािणकपणा तु ला कधीही न सोडो,
त्यांना एकत्र करून आपल्या गळ्यात बां ध,
ते आपल्या हृदयाच्या पाटीवर िलहन
ू ठे व.
4 म्हणजे तु ला दे वाच्या व मनु ष्याच्या
दृष्टीने कृपा व सु कीतीर् ही िमळतील.
5 तू आपल्या सवर् अं तःकरणाने परमे श्वरावर िवश्वास ठे व.
आिण तु झ्या स्वत:च्या ज्ञानावर अवलं बन
ू राहू नकोस;
6 तु झ्या सवर् मागार्त त्याची जाणीव ठे व,
आिण तो तु झ्या वाटा सरळ करील.
7 तू आपल्याच दृष्टीने ज्ञानी असू नकोस;
परमे श्वराचे भय धर आिण वाईटापासून दरू राहा.
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तु झ्या शरीराला आरोग्य
आिण तु झ्या हाडांना सत्व असे होईल.
9 तु झ्या सं प ीने आिण
आपल्या सवर् उत्पन्नाच्या प्रथमफळाने परमे श्वरास मान दे ,
10 त्याने तु झी कोठारे समृ द्धीने भरतील
आिण तु झी िपं पे नव्या द्राक्षरसाने भरून वाहतील.
11 माझ्या मु ला, परमे श्वराची िशस्त तु च्छ मानू नको,
आिण त्याच्या शासनाचा द्वे ष करू नकोस,
12 जसा बाप आपल्या आवडत्या मु लाला िशक्षा करतो,
तसा परमे श्वर ज्यां च्यावर प्रीती करतो त्यांनाच तो िशस्त लावतो.
13 ज्या कोणाला ज्ञान सापडले तो सु खी आहे ,
त्यास ग्रहणशक्ती सु द्धा प्राप्त होते .
14 ज्ञानापासून जी काय वाढ होते त्याची प्राप्ती परत िमळणार्या रुप्याच्या प्राप्तीपे क्षा चां गली
आहे ,
आिण त्याचे फायदे उत्कृष्ट सोन्यापे क्षा चां गले आहे त.
15 ज्ञान रत्नांपेक्षा अिधक मौल्यवान आहे .
आिण तु म्ही त्यांची अपे क्षा कराल त्याची तु लना ितच्याशी होऊ शकणार नाही.
16 ितच्या उजव्या हातात दीघर् आयु ष्य आहे ,
ितच्या डाव्या हातात सं प ी आिण सन्मान आहे त.
17 ितचे मागर् दयाळू पणाचे मागर् आहे त,
आिण ितच्या सवर् वाटा शांतीच्या आहे त.
18 जे कोणी ितला धरून राहतात त्यांना ती जीवनाचे वृ क्ष आहे ,
जो कोणी ते धरून ठे वतो तो सु खी आहे .
19 परमे श्वराने पृ थ्वीचा पाया ज्ञानाने घातला,
परमे श्वराने ज्ञानाने आकाश स्थािपले .
20 त्याच्या ज्ञानाने खोल जलाशय फुटू न उघडले ,
आिण ढग त्याचे दिहवर वषर्ते.
21 माझ्या मु ला, सु ज्ञान आिण दर
ू दशीर्पणा ही सां भाळू न ठे व,
आिण ती दृष्टीआड होऊ दे ऊ नकोस.
22 ते तु झ्या आत्म्याला जीवन दे तील.
आिण ते तु झ्या गळ्याभोवती घालण्याचे कृपे चे अलं कार होईल.
23 नं तर तू आपल्या मागार्ने सु रिक्षतपणे चालशील,
आिण तु झ्या पायाला ठे च लागणार नाही;
24 तू जे व्हा झोपशील, ते व्हा घाबरणार नाहीस;
तू झोप घे शील ते व्हा तु झी झोप गोड होईल.
25 जे व्हा दुष्टाकडू न नाशधूस होईल त्यामु ळे,
िकंवा अचानक ये णार्या दहशतीस घाबरू नकोस;
26 कारण परमे श्वर तु झ्या बाजूस आहे ,
आिण तु झा पाय पाशात अडकण्यापासून सां भाळील.
27 ज्यांचे िहत करणे योग्य असून ते जे व्हा तु झ्या अिधकारात असल्यास,
ते करण्यापासून माघार घे ऊ नकोस.
28 एखादी वस्तू तु झ्याजवळ असता;
आपल्या शे जार्यास असे म्हणू नको िक,
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“��, आिण पु न्हा ये , आिण उद्या मी तु ला दे ईन.”
29 तु मच्या शे जार्याला त्रास दे ण्याची योजना आखू नकोस.
जो तु झ्याजवळ राहतो आिण तु झ्यावर िवश्वास ठे वतो.
30 काही कारण नसताना तू एखाद्या मनु ष्याशी वाद करू नकोस,
जे व्हा त्याने तु झे काहीही वाईट केले ले नाही.
31 तू िहं साचारी मनु ष्याचा हे वा करू नको
िकंवा त्याचे कोणते ही मागर् िनवडू नकोस.
32 कारण परमे श्वर कुिटल मनु ष्याचा ितरस्कार करतो;
परं तु सरळांना तो त्याच्या आत्मिवश्वासात आणतो.
33 परमे श्वराचा शाप दुजर्नां च्या घरावर असतो;
परं तु तो िनतीमानां च्या घराला आशीवार्द दे तो.
34 तो थट् टा करणार्याची थट् टा करतो,
पण तो नम्रजनांस त्याची कृपा दे तो.
35 ज्ञानी सन्मानाचे वतनदार होतील,
पण मूखर् त्यां च्या लज्जे त वर उचलले जातील.

4
1 मु लांनो,

विडलांचे िशक्षण ऐका,
आिण सु ज्ञान समजण्यासाठी त्याकडे लक्ष द्या.
2 मी तु म्हास चां गला सल्ला दे तो;
माझी िशकवण कधीही िवसरु नका.
3 जे व्हा मी माझ्या विडलाचा मु लगा होतो,
माझ्या आईच्या दृष्टीने सु कुमार व एकुलता एक होतो,
4 त्यांनी मला िशकवले आिण मला म्हणाले ,
“���� �� ���� ���� ���� ���� ����;
माझ्या आज्ञा पाळ आिण िजवं त राहा.
5 ज्ञान आिण सु ज्ञता सं पादन कर;
माझे शब्द िवसरु नकोस आिण माझ्या मु खातले शब्द नाकारू नकोस;
6 ज्ञानाचा त्याग करू नकोस ते तु झे राखण करील;
त्याच्यावर प्रीती कर आिण ते तु झे रक्षण करील.
7 ज्ञान हे सवार्त महत्वाची गोष्ट आहे म्हणून ज्ञान सं पादन कर,
आिण आपले सवर्स्व खचूर्न सु ज्ञता िमळव.
8 ज्ञान हृदयात जतन करून ठे व आिण ते तु ला उं चावे ल,
जे व्हा तू त्यास आिलं गन दे शील तर ते तु झा सन्मान करील.
9 ते तु झ्या िशरावर सन्मानाचे वे ष्टन दे ईल;
ते तु ला सुं दर मु कुट दे ईल.”
10 माझ्या मु ला, ऐक आिण माझ्या वचनाकडे लक्ष दे ,
आिण तु झ्या आयु ष्याची वष पु ष्कळ होतील.
11 मी तु ला ज्ञानाचा मागर् दाखिवला आहे ;
मी तु ला सरळ मागार्ने घे ऊन जात आहे .
12 जे व्हा तू चालशील, ते व्हा तु झ्या मागार्त कोणीही उभा राहणार नाही.
आिण जर तू धावशील, तर तू अडखळणार नाहीस.
13 िशस्त घट् ट धरून ठे व, ती सोडू न दे ऊ नको;
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ते सां भाळू न ठे व, कारण ते तु झे जीवन आहे .
14 दुष्टांचे मागर् आचरणात आणू नको,
आिण जे वाईट करतात त्यां च्या मागार्ने चालू नको.
15 ते टाळ, त्याजवळ जाऊ नकोस;
त्यापासून मागे फीर आिण दुसर्या मागार्ने जा.
16 कारण त्यांनी वाईट केल्यािशवाय त्यांना चै न पडत नाही
आिण कोणाला अडखळू न पाडल्यािशवाय त्यांना झोप लागत नाही.
17 कारण ते दुष्टाईने िमळवले ली भाकर खातात
आिण िहं सेचे मद्य िपतात.
18 परं तु योग्य करणार्याचा मागर् जो उदयाच्या प्रकाशासारखा आहे ;
मध्यान्हापयर्ंत अिधकािधक प्रकाशणार्यासारखा आहे .
19 पण दुष्टाचे मागर् अं धकारासारखे आहे त,
ते कशाशी अडखळले हे त्यांना समजत नाही.
20 माझ्या मु ला, माझ्या वचनाकडे लक्ष दे .
माझे सां गणे ऐक.
21 ती तु झ्या डोळ्यापासून जाऊ दे ऊ नकोस;
ती तु झ्या अं तःकरणात ठे व.
22 कारण ज्यांना माझी वचने सापडतात त्यांस ती जीवन दे तात,
आिण त्यां च्या सवर् दे हाला आरोग्य दे तात.
23 तु झे अं तःकरण सु रिक्षत ठे व आिण सवर् दक्षते ने त्याचे सं रक्षण कर,
कारण त्यातूनच जीवनाचा झरा वाहतो.
24 वाकडे बोलणे तु झ्यापासून दर
ू ठे व,
ू
आिण दिषत बोलणे सोडू न दे .
25 तु झे डोळे नीट समोर पाहोत,
आिण तु झ्या पापण्या तु झ्यापु ढे सरळ राहोत.
26 तु झ्या पावलांसाठी सपाट वाट कर;
मग तु झे सवर् मागर् सु रिक्षत होतील.
27 तू उजवीकडे िकंवा डावीकडे दर
ू वळू नको;
तू आपला पाय वाईटापासून राख.

5
1 माझ्या

मु ला, माझ्या ज्ञानाकडे लक्ष लाव;
माझ्या सु ज्ञानाकडे काळजीपूवर्क आपला कान लाव.
2 म्हणून तू दर
ू दशीर्पणािवषयी िशक्षण घे ,
आिण तु झे ओठ तु झ्या िवद्ये चे रक्षण करतील.
3 कारण व्यिभचािरणी स्त्रीच्या ओठातून मध िटपकतो,
आिण ितचे तोंड ते लापे क्षा गु ळगु ळीत असते ,
4 पण शे वटी ती दवण्यासारखी कडू आहे ,
आिण दुधारी तलवारी सारखी धारदार होते .
5 ितचे पाय मृ त्यूकडे खाली जातात;
ितची पावले सवर् मागार्त अधोलोकात लागतात.
6 म्हणून ितला जीवनाची नीट वाट सापडत नाही.
ितची पावले भटकतात, ती कोठे जाते हे ितला समजत नाही.
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7 आिण

आता, माझ्या मु लांनो, माझे ऐका;
माझ्या तोंडची वचने ऐकण्यापासून दरू जाऊ नका.
8 तू आपला मागर् ितच्यापासून दर
ू राख, आिण ितच्या घराच्या दाराजवळ सु ध्दा जाऊ नको.
9 गे लास तर तु झी अब्रू इतरां च्या हाती जाईल,
आिण तु झ्या आयु ष्याची वष क् रूरजनाच्या हाती जातील;
10 तु झ्या सं प ीने परके मे जवाणी करतील,
आिण तु झ्या श्रमाचे फळ दुसर्याच्या घरात जाईल.
11 जे व्हा तु झा दे ह व शरीर सवर्काही नष्ट होईल,
ते व्हा तु झ्या आयु ष्याच्या शे वटी तू शोक करशील.
12 तू म्हणशील “�� �������� ��� ����� ����,
आिण माझ्या अं तःकरणाने शासन कसे तु च्छ मानले !
13 मी माझ्या िशक्षकां च्या आज्ञा पाळल्या नाहीत,
िकंवा मला िशकवणार्याकडे कान िदला नाही.
14 मं डळी व सभा यां च्यादे खत
मी बहुते क पु णर्पणे नाश पावलो होतो.”
15 तू आपल्याच टािकतले पाणी पी,
तु झ्या स्वतःच्या िविहिरतले वाहते पाणी पी.
16 तु झे झरे बाहे र सवर्तर
् वाहन
ू जावे काय,
आिण तु झ्या पाण्याचा प्रवाह सावर्जिनक चौकात वाहावा कां ?
17 ते केवळ तु झ्यासाठीच असावे त,
आिण तु झ्याबरोबर परक्यांसाठी नसावे त.
18 तु झ्या झर्याला आशीवार्द प्राप्त होवो,
आिण तरुणपणी केले ल्या पत्नीसह* तू सं तुष्ट रहा.
19 कारण ती सु ं दर हरीणी आिण आकषर्क रानशे ळी आहे .
ितचे स्तन तु ला सवर्दा आनं दाने भरोत;
तू ितच्या प्रेमाने ने हमी आनं दीत रहा.
20 माझ्या मु ला, व्यिभचारी स्त्रीने तु ला कां आनं िदत करावे ;
तू परक्या स्त्रीच्या उराचे आिलं गन कां करावे ?
21 मनु ष्य काय करतो हे परमे श्वर सवर्काही पाहतो,
तो त्याच्या सवर् वाटांकडे लक्ष दे तो.
22 दुष्ट मनु ष्यास त्याची स्वतःचीच दुष्कम धरतात,
त्याची पापे दोरीप्रमाणे त्यास घट् ट पकडतील.
23 िशक्षणाची उणीव असल्या कारणाने तो मरे ल; तो आपल्या महान मूखर्पणामु ळे बहकू न जाईल.

6
1 माझ्या

मु ला, शे जार्याच्या कजार्ला जामीनासाठी जर तू आपला पै सा बाजूला ठे वलास,
ज्याला तू ओळखत नाही अशा कोणाला तू कजार्साठी वचन िदले ,
2 तर मग तू आपल्या वचनाने पाशात अडकला आहे स,
आिण तू आपल्या तोंडच्या शब्दांनीच पकडला गे ला आहे स.
3 ह्याकिरता, माझ्या मु ला, तू हे कर आिण आपला बचाव कर,
कारण तू शे जार्याच्या तावडीत सापडला आहे स.
*
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जा आिण आपल्याला नम्र कर आिण आपल्या शे जार्याला तु ला मु क्त करण्यास आग्रह कर.
4 तु झ्या डोळ्यास झोप लागू दे ऊ नकोस,
आिण तु झ्या पापण्यास गु ं गी ये ऊ दे ऊ नको.
5 िशकार्याच्या हातातून हरीणीला;
जसे फासे पारध्याच्या हातातून पक्षयाला, तसे तू आपणाला वाचव.
6 अरे आळशी मनु ष्या, मु ं गीकडे पाहा,
ितचे मागर् पाहन
ू शहाणा हो.
7 ितला कोणी से नापती
अिधकारी, िकंवा राजा नाही.
8 तरी ती उन्हाळ्यात आपले अन्न तयार करते ,
आिण जे काय खाण्यास लागणारे कापणीच्या समयी ते जमा करून ठे वते .
9 अरे आळशी मनु ष्या, तू िकती वे ळ झोपून राहशील?
तू आपल्या झोपे तन
ू केव्हा उठशील?
10 “���� ������ ��� ����, आणखी थोडीशी डु लकी खातो.
आणखी िवसावा घ्यायला हात घडी करतो.”
11 असे म्हणशील तर दािरद्र्य दरोडे खोराप्रमाणे
आिण तु झी गिरबी हत्यारबं द मनु ष्यासारखी ये ईल.
12 दुजर्न व वाईट मनु ष्य
त्याच्या कपटी बोलण्याने जगतो,
13 त्याचे डोळे िमचकावतो, आपल्या पायांनी इशारा करतो,
आिण आपल्या बोटांनी खु णा करतो.
14 त्याच्या हृदयात कपट असून त्याबरोबर तो दुष्ट योजना आखतो;
तो ने हमी वै मनस्य पसरतो.
15 यामु ळे त्याची िवप ी तत्क्षणी त्यास गाठे ल;
कोणत्याही उपचारािशवाय एका क्षणात तो तु टे ल.
16 परमे श्वर अशा या सहा गोष्टींचा द्वे ष करतो,
त्यास अशा सात गोष्टींचा वीट आहे ः
17 गिवर्ष्टांचे डोळे , लबाड बोलणारी जीभ,
िनरपराध्यांचे रक्त पाडणारे हात,
18 मन जे वाईट गोष्टी करण्याच्या योजना आखते ,
पाय जे वाईट गोष्टी करायला त्वरे ने धाव घे तात,
19 लबाड बोलणारा खोटा साक्षी,
आिण जो कोणी भावाभावामध्ये वै मनस्य पे रणारा मनु ष्य, ह्या त्या आहे त.
20 माझ्या

मु ला, तु झ्या विडलांची आज्ञा पाळ,
आिण तु झ्या आईची िशकवण िवसरु नकोस.
21 ती ने हमी आपल्या हृदयाशी कवटाळू न धर;
ती आपल्या गळ्यात बां धन
ू ठे व.
22 जे व्हा तू चालशील, ते तु ला मागर्दशर्न करील;
जे व्हा तू झोपशील, ते व्हा ते तु झे रक्षण करील;
आिण जे व्हा तू उठशील ते व्हा ते तु झ्याशी बोले ल.
23 कारण ती आज्ञा िदवा आहे त आिण िशक्षण प्रकाश आहे ;
िशस्तीचा दोषारोप जीवनाचा मागर् आहे .
24 ते तु ला अिनतीमान स्त्रीकडे जाण्यापासून परावृ करते ,
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व्यिभचारी स्त्रीच्या गोडबोल्या िजभे पासून तु झे रक्षण करते .
25 तू आपल्या हृदयात ितच्या सु ं दरते ची लालसा धरू नकोस,
आिण ती आपल्या पापण्यांनी तु ला वश न करो.
26 वे श्ये बरोबर झोपल्याने भाकरीच्या तु कड ाची िकंमत चु कवावी लागते ,
पण दुसर्याच्या पत्नीची िकंमत म्हणून तु ला तु झ्या स्वतःचे जीवन द्यावे लागे ल.
27 मनु ष्याने आपल्या छातीशी िवस्तव धरून ठे वला तर,
त्याचे कपडे जळल्यािशवाय राहतील काय?
28 जर एखादा मनु ष्य िनखार्यां वर चालला,
तर त्याचे पाय भाजल्यािशवाय राहतील काय?
29 जो कोणी आपल्या शे जार्याच्या पत्नीबरोबर जातो तो असाच आहे ;
जो कोणी ितच्याबरोबर सं बंध ठे वतो त्यास िशक्षा झाल्यािशवाय राहणार नाही.
30 जर चोर चोरी करताना पकडला तर लोक त्यास तु च्छ मानत नाही;
तो भु केला असताना त्याची भूक शमिवण्यासाठी त्याने चोरी केली.
31 पण तो पकडला गे ला, तर त्याने चोरी केली त्याच्या सातपट परत दे ईल,
तो आपल्या घरचे सवर्च द्रव्य दे ईल.
32 जो व्यिभचार करतो तो बु द्िधहीन आहे ;
जो आपल्या िजवाचा नाश करू इिच्छतो तो असे करतो.
33 जखमा व अप्रितष्ठा त्यास प्राप्त होतील,
आिण त्याची लज्जा कधीही धु तली जाणार नाही.
34 कारण ईष्यार् मनु ष्यास सं तप्त करते ;
सूड उगिवण्याच्या िदवशी तो गय करणार नाही.
35 तो काही खं डणी स्वीकारणार नाही,
आिण त्यास खूप दाने िदली तरी तो शांत राहणार नाही.

7
1 माझ्या

मु ला, माझे शब्द जपून ठे व,
आिण माझ्या आज्ञा आपल्याजवळ साठवून ठे व.
2 माझ्या आज्ञा पाळ आिण िजवं त रहा,
आिण माझे िशक्षण डोळ्यातील बाहुलीप्रमाणे जप.
3 ती आपल्या बोटांस बां ध;
ती आपल्या हृदयाच्या पाटीवर िलहन
ू ठे व.
4 “�� ���� ���� ����” ��� �������� ����,
आिण सु ज्ञते ला आपले नाते वाईक म्हण,
5 अशासाठी की, भु रळ घालणार्या स्त्रीपासून,
ते तु ला व्यिभचारी स्त्रीच्या गोड शब्दांपासून वाचवतील.
6 माझ्या घराच्या िखडकीजवळील
जाळ्यातून मी बाहे र पािहले ;
7 आिण मी पु ष्कळ भोळे तरुण पािहले .
मला तरुणांमध्ये एक तरुण िदसला,
जो बु द्िधहीन मनु ष्य होता.
8 तो तरुण मनु ष्य ितच्या कोपर्याजवळू न जाणार्या वाटे ने जात होता,
आिण तो ितच्या घराकडे ,
9 त्या िदवशी सं ध्याकाळी सं धीप्रकाशात,
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रात्रीच्यावे ळी आिण अं धकारात गे ला.
10 आिण ते थे ती स्त्री त्यास भे टली,
वे श्ये सारखा पोशाख केले ली आिण ती ते थे कशासाठी आहे हे ितला मािहत होते .
11 ती वाचाळ व स्वच्छं दी असून,
ितचे पाय घरी राहत नाही;
12 कधी रस्त्यात, कधी बाजारात,
प्रत्ये क नाक्याजवळ ती थांबन
ू राहते .
13 मग ितने त्यास धरले आिण त्याची चु ं बने घे तली;
िनलर्ज्जपणे ती त्यास म्हणाली,
14 “�� �� ���� ����������� ����;
मी आपले नवस फेडले ,
15 ह्यासाठी मी तु ला भे टायला,
तु झे मु ख पाहायला उत्सु कते ने बाहे र आले आिण तू मला सापडला आहे स.
16 मी आपल्या अं थरुणावर,
िमसरातली रं गीत सु ती चादर पसरली आहे .
17 मी आपले अं थरुण
बोळ, अगरू, दालिचनी यांनी सु वािसक केली आहे .
18 ये , आपण सकाळपयर्ंत प्रीतीने भरून तृ प्त होऊ;
आपण वे गवे गळ्या कृतींनी प्रेम करून महान आनं द घे ऊ.
19 माझा पती घरी नाही;
तो लांबच्या प्रवासास गे ला आहे .
20 त्याने प्रवासासाठी पै श्याची िपशवीबरोबर घे तली आहे ;
तो पौिणर्मेच्या िदवशी परत घरी ये ईल.”
21 ितने आपल्या मोहक बोलण्याने त्याचे मन वळवले ;
आिण आपल्या गोड बोलण्याने ितने त्यास सक्ती केली.
22 तो ितच्यामागे चालला,
जसा बै ल कापला जाण्यास जातो,
िकंवा जसा हरीण सापळ्यात पकडला जातो,
23 जसा पक्षी, पाशाकडे धाव घे तो,
तसा हे आपल्या जीवाची िकंमत घे ण्यासाठी आहे हे तो जाणत नाही,
ू जाईपयर्ंत तसा तो ितच्यामागे जातो.
िकंवा ितर त्याचे काळीज भे दन
24 आिण आता, माझ्या मु लांनो, माझे ऐका;
मी काय सां गतो त्याकडे लक्ष द्या.
25 तु झ्या मनाला ितच्या मागार्कडे वळू दे ऊ नकोस;
ितच्या वाटांनी जाऊन बहकू नकोस.
26 कारण ितने पु ष्कळांना घायाळ करून पाडले आहे ,
त्यांची सं ख्या मोजू शकत नाही.
27 ितचे घर म्हणजे अधोलोकाकडचा मागर् आहे ;
तो मृ त्यूच्या खोल्यांकडे खाली उतरून जातो.

8
1 ज्ञान

हाक मािरत नाही काय?
सु ज्ञपणा ितचा आवाज उं चावत नाही का?
2 रस्त्याच्याबाजूला टे कडीच्या माथ्यावर,
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ज्ञान ितला चौकाकडे उभे करते .
3 ते शहराच्या प्रवे शव्दाराजवळ,
शहराच्या वे शीजवळ, ती मोठ ाने हाक मारते .
4 “�������, मी तु म्हास बोलावत आहे .
आिण मानवजातीच्या मु लांसाठी आवाज उं चावते .
5 अहो भोळ्यांनो, तु म्ही समं जसपणा समजून घ्या
आिण तु म्ही कोणी ज्ञानाचा द्वे ष करता, त्या तु म्ही सु बुद्ध हृदयाचे व्हा.
6 ऐका आिण मी उत्कृष्ट गोष्टी सां गणार आहे ,
आिण जे व्हा माझे ओठ उघडतील ते व्हा जे योग्य आहे ते मी सां गेन,
7 कारण माझे मु ख खरे आहे ते च बोलते ,
आिण माझ्या ओठांना वाईटाचा वीट आहे .
8 माझ्या तोंडची सवर् वचने न्यायाची आहे त;
त्यामध्ये काही वे डेवाकडे िकंवा फसवे िगरी नाही.
9 ज्या कोणाला समज आहे त्यास माझी सवर् वचने सरळ आहे त;
ज्या कोणाला ज्ञान प्राप्त झाले आहे त्यास माझी वचने योग्य आहे त.
10 रुपे घे ऊ नका तर माझ्या िशक्षणाचा स्वीकार करा,
आिण शु ध्द सोने न घे ता ज्ञान घ्या.
11 कारण मी, ज्ञान, मौल्यवान खड ांपेक्षा उ म आहे ;
त्याची आपल्याला हव्या असले ल्या कोणत्याही वस्तूशी माझी तु लना होऊ शकत नाही.
12 मी, ज्ञान, चातु यार्बरोबर राहते ,
आिण िवद्या व िववे क ही मी प्राप्त करून घे तली आहे .
13 परमे श्वराचे भय म्हणजे वाईटाचा द्वे ष करणे आहे ;
मी गवर्, अिभमान, वाईट मागर्
व कुिटल वाणी यांचा मी द्वे ष करते .
14 चां गला सल्ला आिण सु ज्ञान ही माझी आहे त;
मला ज्ञान आहे आिण सामथ्यर् ही माझी आहे त.
15 माझ्याद्वारे राजे
सरदारसु द्धा राज्य करतात आिण सवर् अिधकारी न्यायाने कारभार चालवतात.
16 माझ्याद्वारे राजपु त्र
आिण सरदार व सवर् कोणी न्यायाधीश अिधकार चालवतात.
17 माझ्यावर जे प्रीती करतात त्यां च्यावर मी प्रीती करते ;
आिण जे मला पिरश्रमाने शोधतात, त्यांना मी सापडते .
18 धन व सन्मान, िटकणारी सं प ी व सदाचरण ही माझ्याजवळ आहे .
19 माझे फळ सोन्यापे क्षा, शु द्ध सोन्यापे क्षाही उ म आहे ;
मी जे काही उत्पन्न करतो ते शु द्ध रुप्यापे क्षा उ म आहे .
20 जो योग्य मागर् आहे त्याने मी चालते ,
ती वाट न्यायाकडे ने ते,
21 म्हणून जे माझ्यावर प्रेम करतात त्यांना मी विडलोपािजर्त िमळकत* दे ते.
आिण त्यांची भांडारे भरते .
22 परमे श्वराने सु रवातीपासून आपल्या पु रातन कृत्यातले
पिहले कृत्य असे मला िनमार्ण केले .
23 अनािदकाली, प्रारं भापासून
पृ थ्वीच्या पूवीर् माझी स्थापना झाली.
*
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नव्हते , पाण्याने भरले ले झरे नव्हते .
ते व्हा माझा जन्म झाला;
25 पवर्त स्थािपत झाले त्यापूवीर्,
आिण टे कड ापूवीर्, माझा जन्म झाला.
26 परमे श्वराने पृ थ्वी व शे त
िकंवा पृ थ्वीवरची पिहली धूळ िनमार्ण करण्याआधीच मी जन्मले .
27 जे व्हा त्याने आकाशाची स्थापना केली ते व्हा मी ितथे होते ,
जे व्हा त्याने जलाशयाची वतु र्ळाकार सीमा आखली.
28 जे व्हा त्याने आकाश वर स्थािपत केले ते व्हा मी होते आिण,
जे व्हा जलाशयाचे झरे जोराने वाहू लागले .
29 जे व्हा त्याने सागराच्या पाण्याला सीमाबध्द केले ते व्हा ही मी होते .
पाण्याने त्याच्या आज्ञे च उल्लं घन करून पसरू नये ,
आिण जे व्हा त्याने आज्ञा केली पृ थ्वीचा पाया जे थे असायला पािहजे ते थे मी होते .
30 ते व्हा मी त्याच्याजवळ कुशल कारािगर होते ,
िदवसें िदवस मी आनं दाने भरत होतो,
मी त्याच्यासमोर सवर्दा हषर् करीत असे .
31 मी त्याच्या सं पण
ू र् पृ थ्वीवर हषर् करी,
आिण मनु ष्यजातीच्या ठायी माझा आनं द होता.
32 तर आता माझ्या मु लांनो, माझे ऐका,
जे माझे मागर् अनु सरतात ते धन्य आहे त.
33 माझी िशकवण ऐका आिण शहाणे व्हा;
दुलक्ष
र् करू नका.
34 जो माझे ऐकतो तो सु खी होईल
तो माझ्या दारां शी प्रत्ये क िदवशी जागत राहतो;
तो माझ्या घराच्या दाराजवळ माझ्यासाठी थांबतो.
35 कारण ज्याला मी सापडते , त्यास जीवन सापडते ,
आिण त्यास परमे श्वराकडू न अनु गर् ह िमळतो.
36 पण जो कोणी मला शोधण्यास अयशस्वी होतो, िजवाची हानी करून घे तो;
जे सवर् कोणी माझा द्वे ष करतात, त्यांना मरण िप्रय आहे .”
24 जलाशय

9
आपले स्वतःचे घर बां धले ;
त्यामध्ये ितने खडकाचे सात खांब कोरून तयार केले .
2 ितने रात्रीच्या भोजनासाठी आपले पशू तयार केले आहे त;
ितने आपला द्राक्षरस िमसळला आहे ;
आिण ितने मे जही वाढून तयार केले आहे ,
ितने अन्न ितच्या मे जावर ठे वले आहे .
3 ितने आपल्या दासीकरवी आमं तर
् ण पाठवले आहे आिण
ते नगराच्या उं चस्थानां च्या टोकापासून हाक मारून म्हणते ः
4 “�� ������� ��� �� ���� ����!”
ती जे बु द्िधहीन आहे त त्यांना म्हणते .
5 “��, माझे अन्न खा.
आिण मी िमसळले ला द्राक्षरस प्या.
6 तु मचे अज्ञानाचे मागर् मागे सोडा आिण िजवं त रहा;
1 ज्ञानाने
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सु ज्ञानाच्या मागार्ने चला.”
7 जो िनं दकाला सु बोध करतो तो अप्रितष्ठे ला आं मत्रण करतो,
आिण जो दुजर्न मनु ष्यास बोल लावतो तो आपले नु कसान करून घे तो.
8 िनं दकाला बोल लावू नको नाहीतर तो तु झा द्वे ष करे ल;
ज्ञान्यास बोल लाव आिण तो तु झ्यावर प्रेम करील.
9 ज्ञानी मनु ष्यास िशक्षण िदले तर तो ज्ञानात अिधक वाढत जाईल;
िनतीमान मनु ष्यास िशक्षण िदले तर तो िशक्षणात अिधक वाढे ल.
10 परमे श्वराचे भय ज्ञानाचा उगम आहे ,
आिण परमपिवत्र दे वाला ओळखणे हीच सु ज्ञता आहे .
11 कारण माझ्यामु ळे तु झ्या आयु ष्याचे िदवस बहुगु िणत होतील,
आिण तु मच्या आयु ष्याची वष वाढतील.
12 जर तु म्ही ज्ञानी असलास, तर तू आपणासाठी ज्ञानी असशील,
पण जर तू िनं दा केली तर तूच मात्र ितचे फळ भोगशील.
13 मूखर् स्त्री गोंगाट करणार्यासारखी आहे ,
ती अज्ञानी आहे आिण ितला काही कळत नाही.
14 ती ितच्या घराच्या दाराजवळ बसते ,
ती नगरातल्या उं चस्थानी आसनावर बसते .
15 जे लोक आपल्या वाटे ने सरळ चालतात,
जवळू न जाणार्यांना ती हाक मारून म्हणते ,
16 “�� ���� ������� ��� �� ���� ����!”
जो कोणी बु द्िधहीन आहे त्यास ती म्हणते .
17 “������� ���� ��� �����,
आिण गु प्तपणे खाल्ले ली भाकर चां गली लागते .”
18 पण ते थे मरण पावले ले आहे त हे त्यांना समजत नाही,
ितचे पाहुणे मृ तलोकाच्या खोल स्थानात आहे त हे त्यास मािहत नाही.

10
1 ही शलमोनाची िनतीसूतर
् े आहे त.
शहाणा मु लगा आपल्या विडलांना सु खी करतो,
पण मूखर् मु लगा आपल्या आईला दु:खी करतो.
2 दुष्टाईने गोळा केले ली सं प ी ही कवडी मोलाची असते .
पण धािमर्कता मरणापासून दरू ठे वते .
3 परमे श्वर चां गल्यांना भु केले राहू दे त नाही,
परं तु तो वाईटाची कामना िनष्फळ करतो.
4 आळशी हात मनु ष्याच्या गरीबीस कारण होतात.
पण उद्योग्याचा हात सं प ी िमळवतो.
5 उन्हाळ्यात जो मु लगा पीक जमा करतो तो शहाणा आहे ,
परं तु जो मु लगा हं गामात झोपतो त्यास ते लज्जास्पद आहे .
6 िनतीमानाच्या मस्तकी आशीवार्द असतात,
पण बलात्कार दुष्टाचे मु ख झाकतो.
7 िनतीमानाची जे व्हा आपण आठवण करतो, ते व्हा ते आपणास आनं िदत करते ;
पण वाईट करणार्याचे नाव नष्ट होते .
8 जो समजदार आहे तो आज्ञा मान्य करतो, परं तु बडबड ा मूखार्ची अधोगती होते .
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कोणी प्रामािणकपणे चालतो तो सु रिक्षतपणे चालतो,
परं तु जो कोणी त्याचे मागर् वाकडे करतो तो कळू न ये ईल.
10 जो कोणी डोळे िमचकावतो तो दुःखास कारण होतो,
बडबड ा मूखार्ची अधोगती होते *.
11 िनतीमानाचे मु ख जीवनाचा झरा आहे ,
परं तु बलात्कार दुष्टाचे मु ख झाकतो.
12 द्वे ष भांडण उत्पन्न करतो;
परं तु प्रीती सवर् अपराधां वर झाकण घालते .
13 िववे कशीलाच्या वाणीत ज्ञान सापडते ,
परं तु जो अक्कलशून्य असतो त्याच्या पाठीस काठीच योग्य आहे .
14 शहाणे माणसे ज्ञान सं गर
् ह करतात,
परं तु मूखार्चे मु ख म्हणजे अिरष्ट जवळ आणते .
15 श्रीमं ताची सं प ी हे त्याचे बळकट नगर आहे ;
गिरबांचा नाश त्यां च्या दािरद्र्यात होतो.
16 नीितमानाचे वे तन जीवनाकडे घे ऊन जाणारे आहे ;
दुजर्नाचा फायदा त्यास पापाकडे घे ऊन जाणारा आहे .
17 जो कोणी िशस्तीचे अनु सरण करतो तो जीवनाच्या मागार्त आहे ,
पण जो दोषारोपाला नकार दे तो तो चु कीच्या मागार्ने जातो.
18 जो कोणी द्वे ष लपवून ठे वतो तो लबाड ओठांचा आहे ,
आिण जो कोणी िनं दा पसरवतो तो मूखर् आहे .
19 जे व्हा पु ष्कळ वाचाळता असते , ते थे पापाला कमतरता नाही,
परं तु तो जे काही बोलतो ते काळजीपूवर्क आहे , तो सु ज्ञ आहे .
20 जो कोणी चां गले करतो त्याची िजव्हा शु ध्द रुप्यासारखी आहे ;
पण ते थे दुष्टाच्या हृदयात कवडी िकंमत आहे .
21 नीितमानाचे ओठ पु ष्कळांचे पोषण करतात,
पण मूखर् मरतात कारण त्यां च्यात बु द्धीचा अभाव असतो.
22 परमे श्वराचे आशीवार्द चां गली सं प ी आणते ,
आिण त्यामध्ये तो अिधक दुःख दे त नाही.
23 दुष्कमर् करणे मूखार्ला खे ळ असे आहे ,
परं तु सु ज्ञ मनु ष्यास ज्ञानात आनं द आहे .
24 दुष्ट ज्याला िभतो ते त्याच्यावर ये ईल,
पण नीितमानाची इच्छा मान्य होईल.
25 दुष्ट वावटळीसारखे आहे त ती ये ऊन जाते आिण तसा तो नाहीसा होतो,
पण जो चां गले करतो तो सवर्काळ िटकणार्या पायासारखा आहे .
26 जशी आं ब दातांना आिण जसा धूर डोळ्यांना,
तसा आळशी त्यास पाठवणार्यांना आहे .
27 परमे श्वराचे भय आयु ष्याचे िदवस वाढवते ,
पण दुष्टाचे वषर् कमी होतील.
28 नीितमानाची आशा त्यांचा आनं द होईल,
पण दुष्टाची वष कमी होतील.
29 जो कोणी प्रामािणक आहे परमे श्वर त्याचे रक्षण करील,
दुष्कमर् करणार्यांना तो नाशकारक आहे .
*
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30 नीितमान

कधीही उलथून टाकले जाणार नाहीत,
परं तु दुष्ट दे शात राहणार नाहीत.
31 नीितमानाच्या मु खातून ज्ञानाचे फळ िनघते ,
पण कपटी जीभ कापली जाईल.
32 नीितमानाला जे काही स्वीकारणीय ते त्यां च्या ओठास कळते ,
पण दुष्टाच्या मु खास, जे कुिटल बोलणे आहे ते समजते .

11

नसले ल्या तराजूचा परमे श्वरास वीट आहे ,
पण तं तोतं त वजनात त्यास आनं द आहे .
2 जे व्हा गवर् ये तो नं तर अप्रितष्ठा ये ते,
पण िवनम्रते बरोबर ज्ञान ये ते.
3 सरळांचा साित्वकपणा त्यांना मागर्दशर्न करतो,
पण िवश्वासघातक्यांचा वाकडा मागर् त्यांचा नाश करतो.
4 क् रोधाच्या िदवशी सं प ी िनरुपयोगी आहे ,
परं तु नीितम ा तु म्हास मरणापासून वाचवते .
5 िनदोर्ष व्यक्तीची साित्वक वागणूक त्याचे मागर् सरळ करते ,
परं तु दुजर्न आपल्या दुष्टते ने पतन पावतो.
6 जे दे वाला प्रसन्न करतात त्यांचा साित्वकपणा त्यांना सु रिक्षत ठे िवल,
पण फसवणारा आपल्या दुष्कृतीने च सापळ्यात अडकतो.
7 जे व्हा दुष्ट मनु ष्य मरतो, त्याची आशा नष्ट होते ;
आिण त्याचा भरवसा त्याच्या शक्तीत होता तो िनष्फळ होतो.
8 नीितमान सं कटापासून दर
ू राहतो;
आिण त्याच्याऐवजी ती दुष्टां वर ये तात.
9 अधमीर् आपल्या तोंडाने शे जार्याचा नाश करतो,
पण नीितमान आपल्या ज्ञानाने सु रिक्षत राहतो.
10 जे व्हा नीितमानाची उन्नती होते ते व्हा नगर आनं िदत होते ;
जे व्हा दुष्टांचा नाश होतो ते व्हा ते थे आनं दाचा जयघोष होतो.
11 जो कोणी आपल्या चां गल्या दानांनी दे वाला सं तोषिवतो, ते व्हा नगर मोठे होते ;
दुष्टां च्या तोंडामु ळे नगर उद्ध्वस्त होते .
12 जो मनु ष्य आपल्या िमत्राला तु च्छ ले खतो तो बु द्िधहीन आहे ,
परं तु समजदार मनु ष्य शांत राहतो.
13 जो कोणी िनं दा करीत िफरतो तो गु प्त गोष्टी उघड करतो,
परं तु जो िवश्वासू व्यक्ती असतो तो त्यावर झाकण घालतो.
14 जे थे कोठे शहाण्याचे मागर्दशर्न नसते , राष्ट् र पडते ,
पण पु ष्कळ सल्लागार असल्याने िवजय िमळतो.
15 जो कोणी अपिरिचताला जामीन राहील, त्याची खात्रीने हानी होईल,
परं तु जो कोणी त्याप्रकारची शपथ दे ण्याचे वचन दे तो, तो त्याचा द्वे ष करतो, तो सु रिक्षत राहतो.
16 कृपाळू स्त्रीस आदर िमळतो,
परं तु िनदर्यी लोक सं प ी घट् ट पकडतात.
17 दयाळू मनु ष्य आपले िहत करतो,
पण जो क् रूर असतो तो स्वत:ला इजा करून घे तो.
18 दुष्ट मनु ष्य त्याचे वे तन िमळिवण्यासाठी लबाड बोलतो,
परं तु जो नीतीने पे रतो त्याचे वे तन सत्याची कापणी असते .
1 यथाथर्
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19 जो

प्रामािणक व्यक्ती नीतीने राहतो त्यास जीवन िमळे ल,
पण जो दुष्कमार्मागे लागतो तो आपणावर मृ त्त्यू आणतो.
20 जे मनाचे कुिटल असतात त्यांचा परमे श्वरास वीट आहे ,
पण ज्यांचे मागर् िनदोर्ष आहे त त्यां च्यािवषयी त्यास आनं द वाटतो.
21 दुष्टांना शासन झाल्यावाचून राहणार नाही याची खात्री बाळगा,
परं तु नीितमानां च्या वं शजांना सु रिक्षत ठे वले जाईल.
22 डु कराच्या नाकात जशी सोन्याची नथ,
तशी तारतम्य नसले ली सुं दर स्त्री समजावी.
23 जे चां गले करतात त्यां च्या इच्छे चे पिरणाम चां गले च असतात;
पण दुष्टांची आशा फक्त क् रोधच असते .
24 ते थे कोणी एकजन बी पे रतो तो अिधक गोळा करतो;
दुसरा पे रीत नाही तो दिरद्री होईल.
25 उदार मनाचा इसम समृ द्ध होतो,
आिण जो दुसर्याला पाणी पाजतो त्यास स्वतःला ते पाजण्यात ये ईल.
26 जो मनु ष्य त्याचे धान्य िवकायला नकार दे तो त्यास लोक शाप दे तात,
पण जो ते िवकतो त्याच्या मस्तकी चां गल्या दानाचा मु कुट प्राप्त होईल.
27 जो कोणी पिरश्रमाने चां गल्याचा शोध घे तो तो अनु गर
् हाचा शोध करतो,
पण जो कोणी वाईटाचा शोध घे तो त्यास ते च प्राप्त होईल.
28 जो कोणी आपल्या श्रीमं तीवर िवश्वास ठे वतो तो पडे ल,
परं तु नीितमान पानाप्रमाणे झपाट ाने वाढे ल.
29 जो कोणी आपल्या स्वतःच्या घरावर सं कटे आणतो त्याचे वतन वारा होईल,
आिण मूखर् मनु ष्य शहाण्याच्या हृदयाचा से वक होईल.
30 नीितमानाचे जीवन वृ क्षासारखे आहे ,
पण िहं साचार जीवन दरू ने तो.
31 जर नीितमानाला त्याच्या लायकीप्रमाणे फळ िमळते ;
तर दुजर्नाला व पाप्याला िकती अिधक िमळे ल!
1 ज्याला

12

िशक्षण िप्रय त्यास ज्ञान िप्रय,
परं तु जो कोणी शासनाचा द्वे ष करतो तो मूखर् आहे .
2 परमे श्वर चां गल्या मनु ष्यास कृपा दे तो,
पण वाईट योजना करणार्याला तो दोषी ठरवतो.
3 दुष्टते ने मनु ष्य िस्थर होत नाही,
पण नीितमानाचे उच्चाटण होणार नाही.
4 सद्गुणी पत्नी आपल्या पतीचा मु कुट आहे ,
परं तु जी कोणी लाज आणणारी ती त्याची हाडे सडिवणार्या रोगासारखी आहे .
5 नीितमानाच्या योजना यथान्याय असतात,
पण दुष्टांचा सल्ला कपटाचा असतो.
6 दुष्टांचे शब्द रक्तपात घडू न आणण्यासाठी दबा धरून थांबतात,
परं तु न्यायीचे शब्द त्यास सु रिक्षत ठे वतात.
7 दुजर्न उलथून टाकले जातात आिण नाहीसे होतात,
पण नीितमानाचे घर िटकते .
8 मनु ष्याची प्रशं सा त्याच्या सु ज्ञते पर
् माणे होते ,
पण जो िवकृत िनवड करतो त्याचा ितरस्कार होतो.
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आपणास प्रितिष्ठत दाखवतो पण त्याच्याकडे अन्न नसते ;
त्यापे क्षा ज्याची प्रितष्ठा बे ताची असून फक्त से वक असतो तो चां गला समजायचा.
10 नीितमान आपल्या प्राण्यां िवषयीच्या गरजांची काळजी घे तो,
पण दुष्टाचे दयाळू पणही क् रूर असते .
11 जो कोणी आपल्या शे तात कष्ट करतो त्याच्याकडे िवपु ल अन्न असते ,
पण जो िनरथर्क योजने मागे धावतो तो बु द्िधहीन आहे .
12 दुसर्यापासून चोरल्याची इच्छा दुजर्न करतो,
पण िनतीमानाचे फळ ते स्वतःपासून ये ते.
13 दुष्ट मनु ष्य आपल्या पापी बोलल्याने पाशात पडतो,
पण नीितमान सं कटातून िनसटतो.
14 मनु ष्य आपल्या मु खाच्या फळाकडू न चां गल्या गोष्टींच्या योगे तृ प्त होतो,
त्यास आपल्या हातां च्या कामाचे प्रितफळ िमळे ल.
15 मूखार्चा मागर् त्याच्या दृष्टीने नीट असतो,
परं तु सु ज्ञ मनु ष्य सल्ला ऐकू न घे तो.
16 मूखर् त्याचा राग लागलाच दाखवतो,
पण जो दरू दशीर् आहे तो अपमानाकडे दुलर्क्ष करतो.
17 जो कोणी खरे बोलतो तो जे काय योग्य आहे ते सां गतो,
पण खोटा साक्षीदार लबाड सां गतो.
18 कोणी असा असतो की, तलवार भोसकावी तसे अिवचाराचे भाषण करतो,
पण सु ज्ञाची िजव्हा आरोग्य आणते .
19 सत्याची वाणी सवर्काळ िटकेल,
पण लबाड बोलणारी िजव्हा क्षिणक आहे .
20 वाईट योजणार्यां च्या अं तःकरणात कपट असते ,
परं तु शांतीचा सल्ला दे णार्यां च्या मनात हषर् असतो.
21 नीितमानावर सं कटे ये त नाहीत,
परं तु दुजर्नावर अडचणी ये तात.
22 खोटे बोलणार्या वाणीचा परमे श्वरास वीट आहे ,
पण जे कोणी प्रामािणकपणे राहणारे त्यास आनं द दे तात.
23 शहाणा मनु ष्य आपले ज्ञान गु प्त ठे वतो,
पण मूखार्चे हृदय मूखर्पणा ओरडू न सां गते .
24 उद्योग्याचे हात अिधकार चालवतील,
पण आळशाला गु लामासारखे राबावे लागे ल.
25 मनु ष्याचे हृदय काळजीच्या भाराने त्यास खाली दाबून टाकते ,
पण चां गला शब्द त्यास आनंिदत करतो.
26 नीितमान आपल्या िमत्राला मागर् दाखवतो,
पण दुष्टाचे मागर् त्यांना बहकावतो.
27 आळशी आपण धरले ली िशकार भािजत नाही,
पण उद्योगी मनु ष्य मौल्यवान सं प ी सं पादन करतो.
28 न्यायीपणाच्या मागार्त जीवन सापडते ,
आिण त्यां च्या वाटे त मरण नाही.
9 जो

1 सु ज्ञ
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मु लगा आपल्या िपत्याचे िशक्षण ऐकतो,
परं तु िनं दक िनषे ध ऐकत नाही.
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तोंडच्या फळांनी मनु ष्य चां गल्या गोष्टींचा आनं द घे तो,
पण अिवश्वासणार्याची भूक जु लूम आहे .
3 जो आपले तोंड सां भाळतो तो आपल्या जीवाचे रक्षण करतो,
परं तु जो आपले तोंड उघडतो तो स्वतःचा नाश करून घे तो.
4 आळशाची भूक हाव धरते पण त्यास काही िमळत नाही,
पण उद्योग्याची भूक पूणर्पणे तृ प्त होते .
5 नीितमान लबाडीचा ितरस्कार करतो,
पण दुजर्न जे लािजरवाणे आहे ते करतो, आिण स्वतःला िकळसवाणे करतो.
6 नीितम ा साित्वक मागार्ने चालणार्यांचे रक्षण करते ,
पण पाप्याला त्याचे पाप उलथून टाकते .
7 जो कोणी आपणाला सं पन्न करतो, पण त्यां च्याजवळ मात्र काहीच नसते ,
आिण जो कोणी सवर्काही दे ऊन टाकतो, खरोखर तो अजून श्रीमं त आहे .
8 श्रीमं त मनु ष्यास िजवाची खं डणी त्याची सं प ी आहे ,
पण गरीब मनु ष्यास अशा प्रकारच्या धमक्या कधीच िमळत नाहीत.
9 नीितमानाचा प्रकाश आनं दाने प्रकाशतो,
पण दुष्टाचा दीप मालवला जाईल.
10 गवार्मुळे भांडण मात्र उत्पन्न होतात,
पण जो चां गला सल्ला ऐकतो त्याच्याजवळ ज्ञान असते .
11 वाईट मागार्ने िमळवले ले धन कमी होत जाते ,
पण जो आपल्या हाताने काम करून पै सा कमावतो, त्याचा पै सा वाढत जातो.
12 जे व्हा आशा लांबणीवर पडते ते व्हा अं तःकरण तु टते ,
परं तु इच्छा पूणर् होते ते व्हा ते जीवनाचे झाड आहे .
13 जो कोणी िशक्षणाचा ितरस्कार करतो तो स्वतःवर अनथर् आणतो,
पण जो कोणी आज्ञे चा आदर करतो त्यास प्रितफळ िमळे ल.
14 सु ज्ञाची िशकवण जीवनाचा झरा आहे ,
ते तु म्हास मृ त्यु पाशापासून दरू वळिवल.
15 सु बोध अनु गर
् ह िमळवून दे तो,
पण िवश्वासघातक्याचा मागर् कधी न सं पणारा आहे .
16 शहाणा मनु ष्य कृती करण्याआधी िवचार करतो.
परं तु मूखर् मनु ष्य त्याच्या कृतीने तो मूखर् आहे हे दशर्िवतो.
17 दुष्ट िनरोप्या सं कटात पडतो,
पण िवश्वासू वकील समे ट घडवून आणतो.
18 जर एखाद्याने िशकायला नकार िदला तर त्यास गरीबी आिण लाज प्राप्त होईल,
पण जर एखादा त्याच्या शासनातून िशकला तर त्याचा सन्मान होईल.
19 इच्छातृ प्ती िजवाला गोड लागते ,
पण वाईटापासून दरू होणे याचा मूखार्न
ं ा द्वे ष वाटतो.
20 शहाण्या लोकांबरोबर चाला म्हणजे तु म्ही शहाणे व्हाल,
पण जर तु म्ही मूखार्ंशी सं गत केली तर तु म्ही सं कटात पडाल.
21 आप ी पाप्याच्या पाठीस लागते ,
पण जे कोणी चां गले करतो त्यास प्रितफळ िमळते .
22 चां गला मनु ष्य आपल्या नातवं डांना वतन दे ऊन ठे वतो,
पण पाप्यांची सं प ी नीितमानासाठी साठवले ली असते .
23 गरीबांचे नां गरले ले शे त िवपु ल अन्न दे ते,
पण अन्यायामु ळे अने कांचा नाश होतो.
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कोणी आपल्या मु लांना िशक्षा करत नाही तो त्यांचा द्वे ष करतो,
पण जो कोणी आपल्या मु लां वर प्रेम करतो तो काळजीपूवर्क त्यांना िशस्त लावतो.
25 जो चां गले करतो तो त्याची भूक तृ प्त होईपयर्ंत जे वतो,
पण दुष्टांचे पोट िरकामे च राहते .

14

स्त्री आपले घर बां धते ,
पण मूखर् स्त्री आपल्या स्वतःच्या हाताने ते खाली पाडते .
2 जो सरळपणे चालतो तो परमे श्वराचे भय धरतो,
पण जो कोणी आपल्या मागार्त अप्रामािणक आहे तो त्यास तु च्छ मानतो.
3 मूखार्च्या मु खातून त्याच्या गवार्ची काठी िनघते ,
पण सु ज्ञाची वाणी त्याची जोपासना करते .
4 गु रे ढोरे नसले तर गोठा स्वच्छ राहतो,
पण बै लाच्या बलाने िवपु ल िपक ये ऊ शकते .
5 िवश्वासू साक्षीदार खोटे बोलत नाही,
पण खोटा साक्षीदार मु खाने लबाड ा करतो.
6 िनं दक ज्ञानाचा शोध करतो आिण काहीच िमळत नाही,
पण जो कोणी बु द्िधमान आहे त्यास ज्ञान िमळवणे सोपे आहे .
7 मूखर् मनु ष्यापासून दर
ू जा,
कारण त्याच्या वाणीत तु ला काही ज्ञान सापडणार नाही.
8 शहाण्याने आपले मागर् समजणे यामध्ये त्याची सु ज्ञता आहे ,
परं तु मूखार्चे मूखर्पण कपट आहे .
9 मूखार्ला पापापर्णाचे अपर्ण थट् टा वाटते ,
पण सरळांमध्ये परस्पर कृपा असते .
10 हृदयाला आपल्या स्वतःच्या खे दाची जाणीव असते ,
आिण त्याच्या आनं दात परक्याला भाग नाही.
11 दुष्टाच्या घराचा नाश होईल,
पण सरळां च्या तं बच
ू ी भरभराट होईल.
12 मनु ष्यास एक मागर् बरोबर आहे असे वाटते ,
पण त्याचा शे वट फक्त मरणाकडे ने तो.
13 हृदय हसू शकते पण तरी त्यामध्ये वे दना असतात,
आिण आनं दाचा शे वट शोकात होतो.
14 जो कोणी अिवश्वासू आहे त्यास त्याच्या वागणु कीचे फळ िमळे ल,
पण चां गल्या मनु ष्यास जे काही त्याचे आहे ते च िमळे ल.
15 भोळा प्रत्ये क गोष्टीवर िवश्वास ठे वतो,
पण शहाणा मनु ष्य आपल्या पावलां िवषयी िवचार करतो.
16 शहाणा मनु ष्य भय धरतो आिण वाईटापासून दर
ू राहतो,
पण मूखर् िधटाईने इशारा िवचारात घे त नाही.
17 शीघ्रकोपी मूखार्सारख्या गोष्टी करतो,
आिण जो वाईट योजना करतो त्या मनु ष्याचा द्वे ष होतो.
18 भोळ्यांना मूखर्पणाचे वतन िमळते ,
पण शहाणे ज्ञानाने वे ढले ले असतात.
19 दुजर्न सज्जनापु ढे नमतात,
आिण नीितमानाच्या दारापु ढे दुष्ट नमतील.
1 सु ज्ञ
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मनु ष्याचे स्वतःचे सोबतीसु द्धा द्वे ष करतात,
पण श्रीमं ताला खूप िमत्र असतात.
21 जो कोणी आपल्या शे जार्याचा ितरस्कार करतो तो पापी आहे ,
परं तु जो कोणी गरीबावर दया दाखवतो तो आनं दी आहे .
22 जो दुष्ट योजना आखतो तो चु कीच्या मागार्ने जात नाही का?
पण जो कोणी चां गले करण्याची योजना करतो, तो कराराचा िवश्वास आिण िवश्वसिनयता
स्वीकारतो.
23 सवर् कष्टात फायदा आहे ,
पण जे व्हा ते थे फक्त बोलतच रािहलात, ते दािरद्र्याकडे घे ऊन जाईल.
24 शहाण्याची सं प ी त्याचा मु कुट आहे ,
पण मूखार्च
ं ी मूखर्ता केवळ मूखर्ताच आणते .
25 खरा साक्षी जीव वाचवतो,
पण खोटा साक्षीदार लबाड ा करतो तो दगलबाज आहे .
26 परमे श्वराच्या भयात दृढ िवश्वास आहे ,
आिण त्याच्या मु लांसाठी ती आश्रयस्थान आहे त.
27 परमे श्वराचे भय जीवनाचा झरा आहे ,
याकिरता त्यांनी मरणाच्या जाळ्यापासून दरू रहावे .
28 प्रजावृ दि् धत राजाचे गौरव सापडते ,
पण प्रजे िशवाय राजपु त्राचा नाश आहे .
29 सहनशील मनु ष्य खूप समजदार असतो,
पण शीघ्रकोपी मूखर्ता उं चावतो.
30 शां त अं तःकरण दे हाचे जीवन आहे ,
पण मत्सराने हाडे कुजतात.
31 जो मनु ष्य गरीबां वर जु लूम करतो तो त्याच्या िनमार्णकत्यार्ला शाप दे तो,
परं तु जो गरजवं तावर दया करतो तो त्याचा सन्मान करतो.
32 दुष्ट आपल्या वाईट कृतीने खाली आणला जातो,
पण नीितमानाला मरणाच्या वे ळेसही आश्रय िमळतो.
33 बु द्िधमानाच्या अं तःकरणात ज्ञान िस्थर असते ,
पण मूखार्च्या अं तयार्मात जे असते ते कळू न ये ते.
34 योग्य ते केल्याने राष्ट् राची उन्नती होते ,
पण पाप लोकांस कलं क आहे .
35 शहाणपणाने वागणार्या से वकावर राजाची मजीर् असते ,
पण जो लज्जास्पद कृत्य करतो त्याच्यासाठी त्याचा राग आहे .
1 शां तीच्या

15

उ राने राग िनघून जातो,
पण कठोर शब्दामु ळे राग उ े िजत होतो.
2 सु ज्ञाची िजव्हा सु ज्ञानाची प्रशं सा करते ,
पण मूखार्चे मु ख मूखर्पणा ओतून टाकते .
3 परमे श्वराचे ने तर
् सवर्तर् असतात,
ते चां गले आिण वाईट पाहत असतात.
4 आरोग्यदायी जीभ जीवनाचा वृ क्ष आहे ,
परं तु कपटी जीभ आत्म्याला िचरडणारी आहे .
5 मूखर् आपल्या विडलांचे िशक्षण तु च्छ ले खतो,
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पण जो िववे की आहे तो चु कीतून सु धारतो.
6 नीितमानाच्या घरात मोठे खिजने आहे त,
पण दुष्टाची कमाई त्यास त्रास दे ते.
7 ज्ञानाचे ओठ िवद्ये िवषयीचा प्रसार करते ,
पण मूखार्चे हृदय असे नाही.
8 दुष्टाच्या अपर्णाचा परमे श्वर द्वे ष करतो,
पण सरळांची प्राथर्ना त्याचा आनं द आहे .
9 दुष्टां च्या मागार्चा परमे श्वरास वीट आहे ,
पण जे नीतीचा पाठलाग करतात त्यां च्यावर तो प्रीती करतो.
10 जो कोणी मागर् सोडतो त्याच्यासाठी कठोर शासन तयार आहे ,
आिण जो कोणी सु धारणे चा ितरस्कार करतो तो मरे ल.
11 अधोलोक आिण िवनाशस्थान परमे श्वरापु ढे उघडे आहे ;
तर मग मनु ष्यजातीच्या वं शाची अं तःकरणे त्याच्या दृष्टीपु ढे िकती जास्त असली पािहजे त?
12 िनं दकाला िशक्षे ची चीड ये ते;
तो सु ज्ञाकडे जात नाही.
13 आनं दी हृदय मु ख आनं िदत करते ,
पण हृदयाच्या दुःखाने आत्मा िचरडला जातो.
14 बु द्िधमानाचे हृदय ज्ञान शोधते ,
पण मूखार्चे मु ख मूखर्ताच खाते .
15 जु लूम करणार्याचे सवर् िदवस दुःखकारक असतात,
पण आनं दी हृदयाला अं त नसले ली मे जवाणी आहे .
16 पु ष्कळ धन असून त्याबरोबर गोंधळ असण्यापे क्षा
ते थोडके असून परमे श्वराचे भय बाळगणे चां गले आहे .
17 पोसले ल्या वासराच्या ितरस्कारयु क्त मे जवाणीपे क्षा,
जे थे प्रेम आहे ते थे भाजीभाकरी चां गली आहे .
18 रागीट मनु ष्य भांडण उपिस्थत करतो,
पण जो रागास मं द आहे तो मनु ष्य भांडण शांत करतो.
19 आळशाची वाट काटे री कुंपणासारखी आहे ,
पण सरळांची वाट राजमागर् बनते .
20 शहाणा मु लगा आपल्या विडलांना आनं दीत करतो.
पण मूखर् मनु ष्य आपल्या आईला तु च्छ मानतो.
21 बु द्िधहीन मनु ष्य मूखर्पणात आनं द मानतो.
पण जो समं जस आहे तो सरळ मागार्ने जातो.
22 जे थे सल्ला नसतो ते थे योजना िबघडतात,
पण पु ष्कळ सल्ला दे णार्यांबरोबर ते यशस्वी होतात.
23 मनु ष्यास आपल्या तोंडच्या समपर्क उ राने आनं द होतो;
आिण योग्यसमयीचे शब्द िकती चां गले आहे !
24 सु ज्ञाने खाली अधोलोकास जाऊ नये
म्हणून त्याचा जीवनमागर् वर जातो.
25 परमे श्वर गिवर्ष्ठांची मालम ा फाडू न काढे ल,
परं तु तो िवधवे च्या मालम े चे रक्षण करतो.
26 परमे श्वर पाप्यां च्या िवचारांचा द्वे ष करतो,
पण दये ची वचने त्याच्या दुष्टीने शु द्ध आहे त.
27 चोरी करणारा आपल्या कुटु ं बावर सं कटे आणतो,

15:28

813

नीितसूतर् े 16:14

पण जो लाचे चा ितटकारा करतो तो जगे ल.
28 नीितमान उ र दे ण्याआधी िवचार करतो,
पण दुष्टाचे मु ख सवर् वाईट ओतून बाहे र टाकते .
29 परमे श्वर दुष्टांपासून खूप दर
ू आहे ,
पण तो नीितमानां च्या प्राथर्ना ने हमी ऐकतो.
30 ने तर
् ाचा प्रकाश* अं तःकरणाला आनं द दे तो,
आिण चां गली बातमी शरीराला †िनरोगी आहे .
31 जर कोणीतरी तु म्हास जीवन कसे जगावे म्हणून सु धारतो त्याकडे लक्ष द्या,
तु म्ही ज्ञानामध्ये रहाल.
32 जो कोणी िशक्षण नाकारतो तो आपल्या स्वत:लाच तु च्छ ले खतो,
परं तु जो कोणी शासन ऐकू न घे तो तो ज्ञान िमळवतो.
33 परमे श्वराचे भय हे सु ज्ञते चे िशक्षण दे ते,
आिण आदरापूवीर् नम्रता ये ते.

16
योजना करणे मनु ष्याच्या हातचे आहे ,
पण त्याच्या िजव्हे चे उ र दे णे परमे श्वराकडचे आहे .
2 मनु ष्याच्या दृष्टीने त्याचे सवर् मागर् शु द्ध असतात,
पण परमे श्वर आत्मे तोलून पाहतो.
3 आपली कामे परमे श्वराच्या स्वाधीन करा,
आिण म्हणजे तु मच्या योजना यशस्वी होतील.
4 परमे श्वराने सवर्काही त्याच्या उद्दे शासाठी बनवले ले आहे ,
दुजर्नदे खील अिरष्टाच्या िदवसासाठी केले ला आहे .
5 प्रत्ये क गिवर्ष्ठ मनाच्या मनु ष्याचा परमे श्वरास वीट आहे ,
जरी ते हातात हात घालून उभे रािहले , तरी त्यांना िशक्षा झाल्यावाचून राहणार नाही.
6 कराराचा प्रामािणकपणा व िवश्वसनीयता ह्यां च्या योगाने पापांचे प्रायिश्चत होते ,
आिण परमे श्वराचे भय धरल्याने , लोक वाईटापासून वळू न दरू राहतील.
7 मनु ष्याचे मागर् परमे श्वरास आवडले म्हणजे ,
त्या मनु ष्याच्या शत्रूलाही त्याच्याशी समे ट करण्यास भाग पाडतो.
8 अन्यायाने िमळवले ल्या मोठ ा िमळकतीपे क्षा,
न्यायाने कमावले ले थोडे से चां गले आहे .
9 मनु ष्याचे मन त्याच्या मागार्ची योजना करते ,
पण परमे श्वर त्याच्या पावलांना वाट दाखवतो.
10 दै वी िनणर्य राजाच्या ओठात असतात,
न्याय करताना त्याच्या मु खाने कपटाने बोलू नये .
11 परमे श्वराकडू न प्रामािणक मोजमाप ये ते;
िपशवीतील सवर् वजने त्याचे कायर् आहे .
12 जे व्हा राजा वाईट गोष्टी करतो, त्या गोष्टी त्यास ितरस्कारणीय आहे त,
कारण राजासन नीितम े नेच स्थािपत होते .
13 नीितम े ने बोलणार्या ओठाने राजाला आनं द होतो,
आिण जे कोणी सरळ बोलतात ते त्यास िप्रय आहे त.
14 राजाचा क् रोध मृ त्यू दत
ू ांसारखा आहे .
1 मनात

*
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पण सु ज्ञ मनु ष्य त्याचा राग शांत करण्याचा प्रयत्न करतो.
15 राजाच्या मु खते जात जीवन आहे ,
आिण त्याचा अनु गर् ह शे वटल्या पावसाच्या मे घासारखा आहे .
16 सोन्यापे क्षा ज्ञान प्राप्त करून घे णे िकती तरी उ म आहे .
रुप्यापे क्षा समजु तदारपणा िनवडू न घ्यावा.
17 दुष्कमार्पासून वळणे हा सरळांचा राजमागर् आहे ,
जो आपल्या मागार्कडे लक्ष ठे वतो तो आपला जीव राखतो.
18 नाशापूवीर् गवर् ये तो,
आिण मनाचा ताठा अधःपाताचे मूळ आहे .
19 गिवर्ष्ठांबरोबर राहन
ू लूट वाटू न घे ण्यापे क्षा
दीनांबरोबर िवनम्र असणे चां गले .
20 जो कोणी जे काही चां गले आहे ते शोधतो,
त्यास िशकवीले त्याचे िनरीक्षण करतो,
आिण जो परमे श्वरावर िवश्वास ठे वतो तो आनं दीत होतो.
21 जो मनाचा सु ज्ञ त्यास समं जस म्हणतात,
आिण मधु र वाणीने िशकवण्यची क्षमता वाढते .
22 ज्यां च्याकडे सु ज्ञान आहे त्यास ती जीवनाचा झरा आहे ,
पण मूखार्चे मूखर्पण त्याची िशक्षा आहे .
23 सु ज्ञ मनु ष्याच्या हृदयापासून त्याच्या मु खास िशक्षण िमळते ;
आिण त्याच्या वाणीत िवद्ये ची भर घालते .
24 आनं दी शब्द मधाचे पोळ अशी आहे त,
ती िजवाला गोड व हाडांस आरोग्य आहे त.
25 मनु ष्यास एक मागर् सरळ िदसतो,
पण त्याचा शे वट मृ त्यूमागार्कडे आहे .
26 कामगाराची भूक त्याच्यासाठी काम करते ;
त्याची भूक त्यास ते करायला लावते .
27 नालायक मनु ष्य खोड ा उकरून काढतो,
आिण त्याची वाणी होरपळणार्या अग्नीसारखी आहे .
28 कुिटल मनु ष्य सं घषर् िनमार्ण करतो,
आिण िनं दा करणार्या जवळच्या िमत्रांना वे गळे करतो.
29 जु लमी मनु ष्य आपल्या शे जार्याशी लबाड बोलतो,
आिण जो मागर् चां गला नाही अशात त्यास ने तो.
30 जो कोणी मनु ष्य कुिटल गोष्टीच्या योजणे ला डोळे िमचकावतो;
जो आपले ओठ आवळू न धरतो तो दुष्कमर् घडू न आणतो.
31 िपकले ले केस वै भवाचा मु कुट आहे ;
नीितम े च्या मागार्ने चालण्याने तो प्राप्त होतो.
32 ज्याला लवकर राग ये त नाही तो योद्धापे क्षा,
आिण जो आत्म्यावर अिधकार चालवतो तो नगर िजं कर्यापे क्षा उ म आहे .
33 पदरात िचठ् ठ ा टाकतात,
पण त्यांचा िनणर्य सवर्स्वी परमे श्वराकडू न आहे .
1 एखाद्या

17

घरात पूणर् मे जवानीची मु बलकता असून त्यामध्ये सं घषर् असला तर
त्यापे क्षा कोरड ा भाकरीचा तु कडा शांतीने खाणे उ म आहे .
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से वक लज्जास्पद वागणार्या मु लावर अिधकार चालवीन
आिण एका भावाप्रमाणे वतनाचा भागीदार होईल.
3 चांदी मु शीत आिण सोने भट् टीत तावून पाहतात,
पण परमे श्वर हृदय शु ध्द करतो.
4 जो मनु ष्य वाईट करतो तो दुष्ट वाणीला कान दे ऊन ऐकतो;
जे वाईट गोष्टी सां गतात ते लबाड लक्ष दे ऊन ऐकतो.
5 जो कोणी गरीबांची थट् टा करतो तो त्याच्या िनमार्णकत्यार्चा अपमान करतो,
आिण जो दुसर्याच्या आप ीने आनं िदत होतो त्यास िशक्षा झाल्यावाचून राहणार नाही.
6 नातवं डे वृ द्धांचा मु कुट आहे त,
आिण आईवडील आपल्या मु लांस वै भव आणतात.
7 उत्कृष्ट बोलणे मूखार्स शोभत नाही;
तसे च राज्यकत्यार्ला खोटे ओठ िकती तरी कमी शोभतात.
8 लाच दे णार्याच्या दृष्टीने ती जादच्
ू या खड ांसारखी आहे ;
िजकडे तो वळतो ितकडे तो यशस्वी होतो.
9 जो कोणी एखाद्याच्या अपराधाकडे दुलर्क्ष करतो तो प्रेम शोधतो,
पण जो कोणी गत गोष्टी घोकत बसतो तो जवळच्या िमत्रास अं तरतो.
10 मूखार्च्या मनात शं भर फटके ठसतात,
यापे क्षा िनषे ध बु द्िधमान मनु ष्याच्या मनावर अिधक खोलवर ठसतो.
11 वाईट मनु ष्य केवळ बं ड करायचे शोधतो,
म्हणून क् रूर िनरोपे त्याच्यािवरुध्द पाठवण्यात ये ईल.
12 मूखर्तेत िखतपत असले ल्या मूखार्ची भे ट होण्यापे क्षा
िजचे िपल्ले चोरून ने ली आहे त अशा अस्वलीची गाठ पडले ली बरी.
13 जो कोणी बर्याची फेड वाईटाने करील,
त्याच्या घरातून वाईट कधी जाणार नाही.
14 कोणीतरी धरणाला िछद्र पाडू न पाणी वाहू द्यावे , तसे भांडणाला सु रवात होण्यासारखे आहे ,
म्हणून भांडण होण्यापूवीर्च त्यापासून दरू िनघून जा.
15 जो कोणी दुष्टाला िनदोर्ष ठरवतो िकंवा नीितमानाला दोषी ठरवतो,
या दोन्ही लोकांचा परमे श्वरास ितटकारा आहे .
16 मूखार्ला बु द्धी नसताना तो ज्ञानािवषयी िशक्षण घे ण्यासाठी पै सा का दे तो,
जे व्हा त्याची ते िशकण्याची क्षमता नाही?
17 िमत्र सवर् वे ळी प्रीती करतो,
आिण भाऊ सं कटाच्या वे ळेसाठी जन्मला आहे .
18 बु द्िधहीन मनु ष्य वचनानी बां धला जातो,
आिण त्याच्या शे जार्याच्या कजार्ला जबाबदार होतो.
19 ज्याला भांडण िप्रय त्यास पाप िप्रय;
जो आपले दार उं च करतो तो हाड मोडण्यास कारण होतो*.
20 ज्या मनु ष्याचे हृदय कपटी असते त्यामध्ये काही चां गले सापडत नाही,
ज्या कोणाची जीभ वक् र असते तो सं कटात पडतो.
21 जो कोणी मूखार्ला जन्म दे तो, तो स्वतःवर दुःख आणतो;
जो कोणी मूखार्चा िपता असतो त्यास आनं द नाही.
22 आनं दी हृदय हे चां गले औषध आहे .
पण तु टले ला आत्मा हाडे शु ष्क करतो.
*
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23 न्यायाच्या

मागार्चा दुरुपयोग करण्यासाठी,
वाईट मनु ष्य गु प्तपणे लाच स्वीकारतो,
24 ज्या कोणाला समं जसपणा असतो त्याच्या मु खापु ढे ज्ञान असते ,
पण मूखार्चे डोळे पृ थ्वीच्या शे वटाकडे असतात.
25 मूखर् मु लगा िपत्याला दु:ख आहे ,
आिण िजने त्यास जन्म िदला त्या स्त्रीला क्ले श असा आहे .
26 नीितमानाला िशक्षा करणे हे कधीही चां गले नाही;
िकंवा प्रामािणक अिधपतीस त्याच्या सरळपणामु ळे मारणे चां गले नाही.
27 जो कोणी िमतभाषण करतो त्याच्याकडे ज्ञान असते ,
आिण ज्याची वृ ी शांत तो समजदार असतो.
28 मूखर् जर गप्प बसला तर त्यास सु ध्दा शहाणा समजतात;
जे व्हा तो त्याचे मु ख बं द करतो, ते व्हा त्यास बु द्िधमान समजतात.
1 जो
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कोणी आपणास वे गळा करतो तो स्वतःची इच्छा पूणर् करायला पाहतो;
आिण तो सवर् स्वस्थ सु ज्ञते िवरूद्ध लढतो.
2 मूखार्ला समं जसपणात आनं द िमळत नाही,
पण केवळ आपल्या मनात काय आहे हे प्रगट करण्यात त्यास आनं द आहे .
3 जे व्हा वाईट मनु ष्य ये तो, त्याच्याबरोबर ितरस्कार ये तो,
िनभर्त्सना आिण लाज त्यासह ये तात.
4 मनु ष्याच्या मु खाचे शब्द खोल पाण्यासारखे आहे त;
ज्ञानाचा झरा वाहणार्या प्रवाहासारखे आहे त.
5 जे कोणी चां गले करतात त्यांचा न्याय िवपिरत करण्यासाठी,
दुष्टाचा पक्ष धरणे चां गले नाही.
6 मूखार्चे ओठ त्यास भांडणात पाडतात,
आिण त्याचे मु ख मारास आमं तर् ण दे ते.
7 मूखार्चा नाश त्याच्या तोंडामु ळे होतो,
आिण त्याचे ओठ त्यास स्वतःला पाश होतात.
8 गप्पागोष्टी करणार्याचे शब्द स्वािदष्ट पक्वान्नासारखे आहे त,
आिण ते अगदी खोल पोटात िशरतात.
9 जो कोणी आपल्या कामात िनष्काळजी आहे
तो नाश करणार्याचा भाऊ आहे .
10 परमे श्वराचे नाव बळकट बु रुजाप्रमाणे आहे ;
नीितमान त्यामध्ये धावत जातो आिण सु रिक्षत राहतो.
11 श्रीमं ताची सं प ी त्याचे बळकट नगर आहे ;
आिण त्याच्या कल्पने ने तो उं च भींतीसारखा आहे .
12 मनु ष्याच्या नाशापूवीर् त्याचे अं तःकरण गिवर्ष्ठ असते ,
पण गौरवापूवीर् िवनम्रता ये ते.
13 जो कोणी ऐकण्यापूवीर् उ र दे तो,
त्याचे ते करणे मूखर्पणाचे आिण लज्जास्पद असते .
14 आजारपणात मनु ष्याचा आत्मा िजवं त राहतो,
पण तु टले ला आत्मा कोणाच्याने सोसवे ल?
15 सु ज्ञाचे मन ज्ञान प्राप्त करून घे ते,
आिण शहाणा ऐकू न ते शोधून काढतो.
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दान त्याच्यासाठी मागर् उघडते ,
आिण महत्वाच्या मनु ष्यांसमोर त्यास आणते .
17 जो सु रुवातीला आपली बाजू मांडतो तो बरोबर आहे असे वाटते ,
पण त्याचा प्रितस्पधीर् ये ऊन त्यास प्रश्र िवचारतो.
18 िचठ् ठ ा टाकल्याने भांडणे िमटतात,
आिण बलवान प्रितस्पधीर् वे गळे होतात.
19 दुखवले ल्या भावाची समजूत घालणे हे बळकट तटबं दी असले ले शहर िजं कण्यापे क्षा कठीण आहे .
आिण भांडणे राजवाड ाच्या अडसरासारखे आहे त.
20 मनु ष्याचे पोट त्याच्या मु खाच्या फळाने भरे ल,
तो आपल्या ओठां च्या पीकाने तृ प्त होईल.
21 जीवन िकंवा मरण ही जीभे च्या अिधकारात आहे त;
आिण ज्या कोणाला ती िप्रय आहे तो ितचे फळ खातो.
22 ज्या कोणाला पत्नी िमळते त्यास चां गली वस्तू िमळते ,
आिण त्यास परमे श्वराचा अनु गर् ह प्राप्त होतो.
23 गरीब मनु ष्य दये ची िवनवणी करतो,
पण श्रीमं त मनु ष्य कठोरपणाने उ र दे तो.
24 जो कोणी पु ष्कळ िमत्र करतो तो आपल्याच नाशासाठी ते करतो,
परं तु एखादा असा िमत्र असतो की तो आपल्या भावापे क्षाही आपणांस धरून राहतो.
16 मनु ष्याचे

1 ज्याची
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वाणी कुिटल असून जो मूखर् आहे त्याच्यापे क्षा
जो कोणी गरीब मनु ष्य आपल्या साित्वकपणाने चालतो तो उ म आहे .
2 ज्ञानािशवाय इच्छा असणे सु द्धा चां गले नाही,
आिण जो कोणी उतावळ्या पायांचा आहे तो वाट चु कतो.
3 मनु ष्याचा मूखर्पणा त्याच्या आयु ष्याचा नाश करतो,
आिण त्याचे मन परमे श्वरािवरूद्ध सं तापते .
4 सं प ी खूप िमत्रांची भर घालते ,
पण गरीब मनु ष्याचे िमत्र त्याच्यापासून वे गळे होतात.
5 खोटा साक्षीदार िशक्षा झाल्यावाचून राहणार नाही,
आिण जो कोणी लबाड ा करतो तो सु टणार नाही.
6 उदार मनु ष्यापासून पु ष्कळ लोक मदतीसाठी िवचारणा करतात;
आिण जो कोणी दान दे तो त्याचा प्रत्ये कजण िमत्र आहे .
7 गरीब मनु ष्याचे सवर् बं ध ू त्याचा द्वे ष करतात,
तर मग त्याचे िमत्र त्याच्यापासून िकती तरी दरू जाणार!
तो बोलत त्यां च्या पाठोपाठ जातो पण ते िनघून जातात.
8 जो कोणी ज्ञान िमळवतो तो आपल्या िजवावर प्रेम करतो,
जो कोणी सु ज्ञता सां भाळतो त्यास जे काही चां गले आहे ते िमळे ल.
9 खोटी साक्ष दे णार्याला िशक्षा झाल्यावाचून राहणार नाही,
पण जो कोणी लबाड ा करतो त्याचा नाश होईल.
10 मूखार्ला आिलशानपणा शोभत नाही,
तसे सरदारां वर राज्य करणे गु लामाला िकतीतरी कमी शोभते .
11 बु द्धीने मनु ष्य रागास मं द होतो,
आिण अपराधाकडे दुलर्क्ष करणे त्याची शोभा आहे .
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राग िसं हाच्या गजर्नेसारखा आहे ,
पण त्याचा उपकार गवतावर पडले ल्या दिहवरासारखे आहे .
13 मूखर् मु लगा आपल्या विडलांना अिरष्टासारखा आहे ;
आिण भांडखोर पत्नी सतत गळणार्या पाण्याच्या थें बाप्रमाणे आहे .
14 घर व सं प ी आईवडीलांकडू न आले ले वतन आहे ,
पण समं जस पत्नी परमे श्वरापासून आहे .
15 आळशीपणा आपणाला गाढ झोपे त टाकतो,
पण ज्याला काम करण्याची इच्छा नाही तो उपाशी जातो.
16 जो कोणी आज्ञा पाळतो तो आपल्या जीवाचे रक्षण करतो,
पण जो मनु ष्य आपल्या मागार्िवषयी िवचार करत नाही तो मरे ल.
17 जो कोणी गरीबावर दया करतो तो परमे श्वरास उसने दे तो,
आिण तो त्याने जे काही केले त्याची परतफेड करील.
18 काही आशा असे ल तर आपल्या मु लाला िशक्षा कर,
आिण त्याच्या मरणाची तु झ्या िजवाला काळजी वाटू दे ऊ नको.
19 रागीट मनु ष्याला दं ड िदला पािहजे ;
जर तु म्ही त्यास सोडवले , तर तु म्हास दुसर्या वे ळेसही सोडवावे लागे ल.
20 सल्ला ऐक आिण िशक्षण स्वीकार,
म्हणजे तू आपल्या आयु ष्याच्या शे वटी सु ज्ञान होशील.
21 मनु ष्याच्या मनात बर्याच योजना ये तात,
पण परमे श्वराचे उद्दे श िस्थर राहतील.
22 प्रामािणकपणा ही मनु ष्याची इच्छा असते ;
आिण खोटे बोलणार्यापे क्षा गरीब चां गला.
23 परमे श्वरास आदर द्या तो त्यास पात्र आहे ;
आिण तो जीवनाकडे ने तो,
आिण ज्या कोणाकडे ते आहे तो समाधानी आहे ,
आिण त्याची सं कटांनी हानी होणार नाही.
24 आळशी आपला हात ताटात घालतो,
आिण तो पु न्हा आपल्या तोंडाकडे सुद्धा घे ऊन जात नाही.
25 िनं दकाला तडाखा मार म्हणजे भोळा समं जस होईल,
बु द्िधमानाला शब्दाचा मारा कर म्हणजे त्यास ज्ञान कळे ल.
26 जो कोणी आपल्या िपत्याला लु टतो, व आईला हाकलून लावतो,
तो मु लगा लाज आिण दोष आणणारा आहे .
27 माझ्या मु ला, जर तू सूचना ऐकण्याचे थांबवले
तर ज्ञानाच्या वचनापासून भटकशील.
28 भ्रष्ट साक्षीदार न्यायाची थट् टा करतो
आिण वाईटाचे मु ख अन्याय िगळू न टाकते .
29 िनं दकासाठी िधक्कार
आिण मूखार्च्या पाठीसाठी फटके तयार आहे त.
12 राजाचा
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चे ष्टा करणारा आहे आिण मादक पे य भांडखोर आहे ;
िपण्याने िझं गणारा शहाणा नाही.
2 राजाचा राग िसं हगजर्नेसारखा असतो;
जो त्यास राग आणतो तो आपल्याच जीवािवरूद्ध पाप करतो.
3 जो कोणी भांडण टाळतो त्यास आदर आहे ,
1 द्राक्षरस
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पण प्रत्ये क मूखर् वादिववादात उडी मारतो.
4 आळशी मनु ष्य िहवाळा लागल्यामु ळे नां गरीत नाही,
तो हं गामाच्या वे ळी िपक शोधे ल पण त्यास काहीही िमळणार नाही.
5 मनु ष्याच्या मनातील योजना खोल पाण्यासारख्या असतात;
पण समजदार मनु ष्य त्या बाहे र काढतो.
6 बरे च व्यक्ती िवश्वासू असल्याची घोषणा करतात,
पण जो कोणी िवश्वासू आहे त्या व्यक्तीस कोण शोधून काढे ल?
पण खरोखरच असा व्यक्ती सापडणे कठीण असते .
7 जो कोणी मनु ष्य चां गले करतो त्याच्या प्रामािणकते ने चालतो,
आिण त्याच्या मागे त्याची मु ले त्यास अनु सरतात आिण ते सु खी होतात.
8 जे व्हा राजा राजासनावर बसून न्यायिनवाड ाचे कायर् करतो,
तो आपल्या डोळ्यांनी सवर् वाईट गोष्टी उडवून टाकतो.
9 मी आपले हृदय शु द्ध केले आहे ,
मी आपल्या पापापासून मोकळा झालो आहे असे कोण म्हणू शकेल?
10 िभन्निभन्न अशी खोटी वजने आिण असमान मापे ,
या दोन्हींचा परमे श्वरास ितरस्कार आहे .
11 तरुणसु ध्दा आपल्या कृतीने
आपली वतर्णक
ू शु द्ध आिण सरळ आहे की नाही ते दाखवतो.
12 ऐकणारे कान आिण बघणारे डोळे ,
हे दोन्ही परमे श्वराने च केले आहे त.
13 झोपे ची आवड धरू नकोस, धरशील तर दिरद्री होशील;
आपले डोळे उघड आिण तु ला भरपूर खायला िमळे ल.
14 िवकत घे णारा म्हणतो, वाईट! वाईट!
परं तु जे व्हा तो ते थन
ू िनघून जातो तो फुशारकी मारतो.
15 ते थे सोने आहे आिण िवपु ल िकंमती खडे आहे त,
पण ज्ञानमय वाणी मोलवान रत्न आहे त.
16 जो अनोळख्याला जामीन राहतो त्याचे वस्त्र ठे वून घे ,
जे व्हा तो परक्यास जामीन झाला आहे म्हणून त्यास तारणादाखल ठे व.
17 कपटाची भाकर गोड लागते ,
पण त्यानं तर त्याचे तोंड सवर् वाळूं नी भरे ल.
18 सल्ल्याद्वारे योजना प्रस्थािपत होतात,
म्हणून केवळ ज्ञानाच्या मागर्दशर्नाने लढाई चालू कर.
19 लावालावी करणारा गु प्त गोष्टी प्रगट करतो,
म्हणून बडबड करणार्यांची सं गत धरू नकोस.
20 जर एखादा मनु ष्य आपल्या आईला िकंवा विडलांना शाप दे ईल,
तर त्याचा दीप अं धारात िवझन
ू जाईल.
21 सु रवातीला उतावळीने िमळवले ल्या सं प ीचा
शे वट आशीवार्िदत होणार नाही.
22 मी चु कीच्या बदल्यात परतफेड करीन असे म्हणू नकोस,
परमे श्वराची वाट पाहा आिण तो तु झे रक्षण करील.
23 असमान वजनाचा परमे श्वरास ितरस्कार आहे
आिण अप्रामािणक तराजू चां गले नाही.
24 मनु ष्याच्या पावलास परमे श्वर वाट दाखवतो.
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तर कोणत्या मागार्ने जावे हे त्यास कसे कळे ल?
25 हे पिवत्र आहे असे उतावळीने म्हणणे व असला नवस केल्यावर
मग िवचार करीत बसणे हे मनु ष्याने पाशात पडणे होय.
26 सु ज्ञ राजा दुष्टांना पाखडू न टाकतो,
आिण मळणी करण्याचे चक् र त्यां च्यावर िफरवतो.
27 मनु ष्याचा आत्मा परमे श्वराचा दीप होय,
तो त्याच्या अं तयार्माच्या सवर् भागांचा शोध घे तो.
28 कराराचा प्रामािणपणा आिण िवश्वसिनयता राजाचे रक्षण करतात,
तो प्रेमाने राजासन बळकट करतो.
29 तरुण मनु ष्याचे वै भव त्याचे बळ आहे .
आिण िपकले ले केस वृ द्धाचे सौंदयर् आहे .
30 जखम करणारे घाय आिण वमीर् लागणारे फटके
दुष्टते चे क्षालन करतात.
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मन पाण्याच्या प्रवाहासारखे परमे श्वराच्या हातात आहे ;
तो त्यास वाटे ल ते थे वळवतो.
2 प्रत्ये क मनु ष्याचे मागर् त्याच्या दृष्टीने योग्य असतात,
परं तु परमे श्वर अं तःकरणे तोलून पाहतो.
3 योग्य व न्याय करणे हे यज्ञापे क्षा
परमे श्वरास अिधक मान्य आहे त.
4 घमें डखोर दृष्टी व गिवर्ष्ठ मन
दुजर्नां च्या शे तातील उपज हे पाप उत्पन्न करतात.
5 परीश्रमपूवर्क केले ल्या योजनां मुळे भरभराट होते ,
परं तु जो घाईघाईने कृती करतो तो केवळ दिरद्री होतो.
6 लबाड िजव्हे ने िमळवले ली सं प ी
ही वाफेसारखी क्षणभं गुर आहे ती मरण शोधते .
7 दुष्टांचा बलात्कार त्यांना झाडू न टाकील,
कारण ते न्याय करण्याचे नाकारतात.
8 अपराधी मनु ष्याचा मागर् वाकडा असतो,
पण जो शु द्ध आहे तो योग्य करतो.
9 भांडखोर पत्नीबरोबर मोठ ा घरात राहाण्यापे क्षा,
धाब्याच्या कोपर्यात राहणे अिधक चां गले .
10 दुष्टाचा जीव वाईटाची हाव धरतो;
त्याच्या शे जार्याला तो दया दाखवत नाही.
11 जे व्हा िनं दकास शासन होते ते व्हा अज्ञानी शहाणे होतात;
आिण जे व्हा सु ज्ञास िशक्षण िमळते ते व्हा त्याच्या ज्ञानात वाढ होते .
12 नीितमान दुष्टाच्या घराकडे लक्ष लावतो,
तो दुष्टांचा नाश करण्यासाठी त्यांना उलथून टाकतो.
13 जो कोणी गिरबाची आरोळी ऐकत नाही,
तोही आरोळी करील, पण कोणी ऐकणार नाही.
14 गु प्तपणे िदले ली दे णगी राग शां त करते ,
आिण दडवले ली दे णगी तीव्र कोप दरू करते .
15 योग्य न्यायाने नीितमानाला आनं द होतो.
पण तोच दुष्कमर् करणार्यां वर फार मोठी भीती आणतो.
1 राजाचे
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16 जो

नीितसूतर् े 22:5

कोणी ज्ञानाच्या मागार्पासून भटकतो,
त्यास मरण पावले ल्यां च्या मं डळीत िवसावा िमळे ल.
17 ज्याला ख्यालीखु शाली िप्रय आहे तो दिरद्री होतो;
ज्याला द्राक्षरस आिण ते ल िप्रय आहे तो श्रीमं त होणार नाही.
18 जो कोणी चां गले करतो त्याची खं डणी दुजर्न आहे ,
आिण सरळांचा मोबदला िवश्वासघातकी असतो.
19 भांडखोर आिण खूप तक् रार करून अशां ती िनमार्ण करणार्या पत्नीबरोबर राहाण्यापे क्षा
वाळवं टात राहाणे अिधक चां गले .
20 सु ज्ञाच्या घरात मोलवान खिजना आिण ते ल आहे त,
पण मूखर् मनु ष्य ते वाया घालवतो.
21 जो कोणी नीितम ा आिण दया करतो,
त्यास आयु ष्य, उन्नती आिण मान िमळे ल.
22 सु ज्ञ मनु ष्य बलवानां च्या नगरािवरूद्ध चढतो,
आिण तो त्यां च्या सं रक्षणाचा आश्रयदुगर् पाडू न टाकतो.
23 जो कोणी आपले तोंड व जीभ सां भाळतो,
तो सं कटापासून आपला जीव वाचवतो.
24 गिवर्ष्ठ व घमें डखोर मनु ष्यास उद्दाम असे नाव आहे .
तो गवार्ने उद्धट कृती करतो.
25 आळशाची वासना त्यास मारून टाकते ;
त्याचे हात काम करण्यास नकार दे तात.
26 तो सवर् िदवस हाव आिण अिधक हाव धरतो,
परं तु नीितमान दे तो आिण मागे धरून ठे वत नाही.
27 दुजर्नांचे यज्ञापर्ण वीट आणणारे असते ,
तर मग तो यज्ञ दुष्ट हे तन
ू े आणतो ते िकती अिधक वीट असे आहे .
28 खोटा साक्षीदार नाश पावे ल,
पण जो कोणी ऐकतो त्याप्रमाणे सवर् वे ळ तसे बोलतो.
29 दुष्ट मनु ष्य आपले मु ख धीट करतो,
पण सरळ मनु ष्य आपल्या मागार्चा नीट िवचार करतो.
30 परमे श्वरािवरूद्ध शहाणपण, बु द्िध
िकंवा यु क्ती ही मु ळीच उभी राहू शकत नाहीत.
31 लढाईच्या िदवसासाठी घोडा तयार करतात,
पण तारण परमे श्वराकडू न आहे .
1 चां गले
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नाव िवपु ल धनापे क्षा
आिण सोने व चांदीपे क्षा प्रीतीयु क्त कृपा िनवडणे उ म आहे .
2 गरीब आिण श्रीमं त यां च्यात हे सामाईक आहे ,
त्या सवार्च
ं ा िनमार्णकतार् परमे श्वर आहे .
3 शहाणा मनु ष्य सं कट ये ताना पाहन
ू लपतो,
पण भोळे पु ढे जातात आिण त्यामु ळे दुःख सोसतात.
4 परमे श्वराचे भय नम्रता आिण सं प ी, मान
आिण जीवन आणते .
5 कुिटलाच्या मागार्त काटे आिण पाश असतात;
जो कोणी आपल्या िजवाची काळजी करतो तो त्यापासून दरू राहतो.
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ज्या मागार्त चालावे त्याचे िशक्षण त्यास दे ,
आिण जे व्हा तो मोठा होईल ते व्हा त्या मागार्प
ं ासून तो मागे िफरणार नाही.
7 श्रीमं त गरीबावर अिधकार गाजिवतो,
आिण जो कोणी एक उसने घे तो तो कोणा एका उसने दे णार्यांचा गु लाम आहे .
8 जो कोणी वाईट पे रतो तो सं कटाची कापणी करतो,
आिण त्याच्या क् रोधाची काठी तूटून जाईल.
9 जो उदार दृष्टीचा आहे तो आशीवार्िदत होईल
कारण तो आपले अन्न गिरबांबरोबर वाटू न खातो.
10 िनं दकाला घालवून दे म्हणजे भांडणे िमटतात,
मतभे द आिण अप्रितष्ठा सं पन
ू जातील.
11 ज्याला मनाची शु द्धता आवडते ,
आिण ज्याची वाणी कृपामय असते ;
अशांचा िमत्र राजा असतो.
12 परमे श्वराचे ने तर
् ज्ञानाचे रक्षक आहे त,
परं तु तो िवश्वासघातक्यांची वचने उलथून टाकतो.
13 आळशी म्हणतो, “����� ��������� ���� ���!
मी उघड ा जागे वर ठार होईल.”
14 व्यिभचारी िस्त्रयांचे तोंड खोल खड् डा आहे ;
ज्या कोणाच्यािवरूद्ध परमे श्वराचा कोप भडकतो तो त्यामध्ये पडतो.
15 बालकाच्या हृदयात मूखर्ता जखडले ली असते ,
पण िशक्षे ची काठी ती त्याच्यापासून दरू करील.
16 जो कोणी आपली सं प ी वाढिवण्यासाठी गरीबावर जु लूम करतो,
िकंवा जो धनवानाला भे टी दे तो, तोही गरीब होईल.
17 ज्ञानाची वचने ऐकू न घे आिण त्याकडे लक्ष दे ,
आिण आपले मन माझ्या ज्ञानाकडे लाव.
18 कारण ती जर तू आपल्या अं तयार्मात ठे वशील,
आिण ती सवर् तु झ्या ओठावर तयार राहतील. तर िकती बरे होईल.
19 परमे श्वरावर तु म्ही िवश्वास ठे वावा,
म्हणून मी तु ला ती वचने आज िशकवली आहे त.
20 मी तु झ्यासाठी िशक्षण व ज्ञान
ह्यातल्या तीस म्हणी िलिहल्या नाहीत काय?
21 या सत्याच्या वचनाचे िवश्वासूपण तु ला िशकवावे ,
ज्याने तु ला पाठवले त्यास िवश्वासाने उ रे द्यावीत म्हणून नाहीत काय?
22 गरीब मनु ष्यास लु टू नको, कारण तो गरीबच आहे ,
िकंवा गरजवं तावर वे शीत जु लूम करू नकोस.
23 कारण परमे श्वर त्यांचा कैवार घे ईल,
आिण ज्या कोणी त्यांना लु टले त्यांचे िजवन तो लु टेल.
24 जो कोणी एक व्यक्ती रागाने राज्य करतो त्याची मै तर
् ी करू नकोस,
आिण जो कोणी सं तापी आहे त्याच्याबरोबर जाऊ नकोस.
25 तु म्ही त्याचे मागर् िशकाल,
आिण गे लात तर तु म्ही स्वतःला जाळ्यात अडकवून घ्याल.
26 दुसर्याच्या कजार्ला जे जामीन होतात,
आिण हातावर हात मारणारे त्यां च्यातला तू एक होऊ नको.
6 मु लाने

नीितसूतर् े 22:26

22:27

823

नीितसूतर् े 23:17

तु झ्याकडे कजर् फेडण्यास काही नसले ,
तर त्याने तु मच्या अं गाखालून तु झे अं थरुण का काढून घ्यावे ?
28 तु झ्या विडलांनी जी प्राचीन सीमा घालून ठे वली आहे ,
तो दगड दरू करू नकोस.
29 जो आपल्या कामात तरबे ज अशा मनु ष्यास तू पािहले आहे का? तो राजासमोर उभा राहील;
तो सामान्य लोकांसमोर उभा राहणार नाही.
27 जर

1 जे व्हा

23

तू अिधपतीबरोबर जे वायला बसतोस,
ते व्हा काळजीपूवर्क तु झ्यापु ढे कोण *आहे याचे िनरीक्षण कर,
2 आिण जर तू खादाड असलास तर
आपल्या गळ्याला सु री लाव.
3 त्याच्या िमष्टान्नांची हाव धरू नको,
कारण ती लबाडाची खाद्ये आहे त.
4 श्रीमं त होण्यासाठी खूप कष्ट करू नको;
तु म्ही आपल्या ज्ञानाने कोठे थांबावे समजून घे .
5 जे व्हा तू जो जाणारा पै सा आहे त्यावर आपली नजर लावशील,
आिण अचानक ते पं ख धारण करतील,
आिण ते गरुडासारखे आकाशाकडे उडू न जातील.
6 जो कोणी तु झ्या अन्नाकडे खूप वे ळ पाहतो त्या दुष्ट मनु ष्याचे अन्न खाऊ नको,
आिण त्याच्या िमष्टान्नाची इच्छा धरू नको,
7 तो अशाप्रकारचा मनु ष्य आहे जो अन्नाची िकंमत मोजतो.
तो तु ला खा व पी! म्हणतो,
परं तु त्याचे मन तु झ्यावर नाही.
8 जे थोडे से अन्न तू खाल्ले ते ओकू न टाकशील,
आिण तु मच्या शु भेच्छा व्यथर् जातील.
9 मूखार्च्या कानात काही सां गू नको,
कारण तो तु मच्या शहाणपणाच्या शब्दांचा ितरस्कार करील.
10 जु न्या सीमे चा दगड काढू नको;
िकंवा अनाथाची शे ती बळकावू नको.
11 कारण त्यांचा तारणारा समथर् आहे ;
आिण तो त्यांचा कैवार घे ऊन तु मच्यािवरुध्द होईल.
12 तू आपले मन िशक्षणाकडे
आिण आपले कान ज्ञानाच्या वचनाकडे लाव.
13 मु लाला िशक्षा करण्यास अवमान करू नको;
कारण जर तू त्यास छडीने मारले तर तो मरणार नाही.
14 जर तु म्ही त्यास छडीने मारले ,
तर तु म्ही त्याचा जीव अधोलाकापासून वाचवाल.
15 माझ्या मु ला, तू जर शहाणा असलास
तर मग, माझ्या मनालाही आनं द होईल.
16 तु झे ओठ योग्य ते बोलत असता,
माझे अं तयार्म आनंिदत होईल.
17 तु झ्या हृदयाने पातक्यांचा हे वा करू नये ,
*
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पण सारा िदवस तू सतत परमे श्वराचे भय धरीत जा.
18 कारण त्यामध्ये खिचत भिवष्य आहे ;
आिण तु झी आशा तोडण्यात ये णार नाही.
19 माझ्या मु ला माझे ऐक, आिण सु ज्ञ हो आिण आपले मन सरळ मागार्त राख.
20 मद्यप्यांबरोबर
िकंवा खादाडपणाने मांस खाणार्याबरोबर मै तर् ी करू नकोस.
21 कारण मद्य िपणारे आिण खादाड गरीब होतात,
झोपे त वे ळ घालवणारा िचं ध्यांचे वस्त्र घालील.
22 तू आपल्या जन्मदात्या िपत्याचे ऐक,
तु झी आई म्हातारी झाली म्हणून ितचा ितरस्कार करू नको.
23 सत्य िवकत घे , पण ते िवकू नको;
शहाणपण, िशक्षण आिण समजूतदारपणा ही िवकत घे .
24 नीितमानाचा िपता फार उल्लासे ल,
आिण सु ज्ञ मु लास जन्म दे णारा त्याच्यािवषयी आनं िदत होईल.
25 तु मच्या आई आिण विडलांना तु मच्याबरोबर आनं दी होऊ द्या.
िजने तु ला जन्म िदला ितला आनं द घे ऊ दे .
26 माझ्या मु ला, तू आपले हृदय मला दे ,
आिण तु झे डोळे माझ्या मागार्चे िनरीक्षण करोत.
27 कारण वे श्या ही खोल खड् डा आहे
आिण दुसर्या मनु ष्याची पत्नी ही अरुं द खड् डा आहे .
28 ती चोरासारखी वाट बघत असते ,
आिण ती मनु ष्यजातीत िवश्वासघातक्यांची सं ख्या वाढवते .
29 कोणाला हाय? कोणाला दुःख? कोणाला लढाई?
कोणाला गार्हाणी? कोणाला िवनाकारण जखमा?
कोणाला आरक्त डोळे आहे ?
30 जे मद्य पीत रें गाळतात,
जे िमश्र मद्याचा आस्वाद घे ण्याचा प्रयत्न करतात.
31 जे व्हा मद्य लाल आहे ,
जे व्हा तो प्याल्यात चमकतो,
आिण खाली कसा सहज उतरतो तू त्याकडे पाहू नको.
32 पण शे वटी तो सापासारखा चावतो,
आिण फुरशाप्रमाणे झोंबतो.
33 तु झे डोळे िवलक्षण गोष्टी पाहतील;
आिण तु झे मन िवकृत गोष्टी उच्चारील.
34 जो समु दर
् ामध्ये आडवा पडला त्याच्यासारखा,
अथवा डोलकाठीच्या माथ्यावर जो झोपला त्याच्यासारखा तू होशील.
35 तु म्ही म्हणाल, “������� ��� ����� ����! पण मला काही लागले नाही.
त्यांनी मला िपटले पण मला ते जाणवले नाही.
मी केव्हा जागा होईल? मी पु न्हा त्याचे से वन करीन.”
1 दुजर्नांचा

24

मत्सर करू नकोस,
आणखी त्यां च्याबरोबर मै तर् ीची इच्छा धरू नकोस.
2 कारण त्यांचे मन िहं सामय कृतीची योजना आखते ,
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आिण त्यांचे ओठ क्ले श दे ण्याच्या गोष्टी बोलतात.
3 सु ज्ञानाच्या योगे घर बां धता ये ते;
आिण समजूतदारपणाने ते िस्थर राहते .
4 ज्ञानाच्या योगे त्याच्या सवर् खोल्या
मौल्यवान आिण प्रसन्न करणार्या सं प ीने भरल्या जातात.
5 शूर मनु ष्य बलवान असतो,
परं तु जो कोणी बलवान आहे त्यापे क्षा ज्ञानी मनु ष्य उ म आहे .
6 कारण शहाणपणाचे मागर्दशर्न घे ऊन तू यु ध्द चालू करू शकतो;
आिण पु ष्कळ सल्लागारबरोबर असल्याने िवजय िमळतो.
7 मूखार्साठी ज्ञान अित उं च आहे ;
वे शीत तो आपले तोंड उघडतो.
8 जो कोणी ते थे दुष्कमर् करण्याचे योिजतो,
लोक त्यास योजने चा गु रू म्हणतात.
9 मूखार्ची योजना पाप असते ,
िनं दकाचा मनु ष्यांना ितटकारा ये तो.
10 जर तु म्ही सं कटाच्या िदवशी तु मचा िभत्रेपणा दाखवला तर,
मग तु झी शक्ती थोडीच आहे .
11 ज्या कोणाला ठार मारण्यासाठी दर
ू घे ऊन जात असतील तर त्यांना वाचव,
ज्यां च्या वधाची तयारी झाली आहे त्यांचा बचाव करण्याचा होईल िततका प्रयत्न कर.
12 जर तू म्हणशील, “����! आम्हांस ह्याबद्दल काहीच मािहत नव्हते .”
तर तू काय म्हणतो हे जो कोणी हृदये तोलून पाहतो त्यास हे समजणार नाही का?
आिण जो कोणी तु झ्या िजवाचे रक्षण करतो त्यास मािहत नाही का?
आिण दे व प्रत्ये काला ज्याच्या त्याच्या कृतीप्रमाणे प्रितफळ दे त नाही कां ?
13 माझ्या मु ला, मध खा, कारण तो चां गला आहे ,
कारण मधाच्या पोळ्यातून िटपकणारा मध तु झ्या िजभे ला गोड आहे .
14 त्याचप्रमाणे ज्ञान तु झ्या िजवासाठी आहे ;
जर तु ला ते प्राप्त झाले , तर ते थे भिवष्य आहे ,
आिण तु झी आशा कधीही तोडली जाणार नाही.
15 अरे दुष्टा, नीितमानाच्या
घरावर हल्ला करण्यासाठी टपून बसू नकोस.
त्याच्या घराचा नाश करू नको!
16 कारण जर कोणी मनु ष्य चां गले करतो तो सात वे ळा पडला तरी,
तो पु न्हा उठतो,
पण दुजर्नांचा सं कटात िवध्वं स होईल.
17 तु झा शत्रू पडला असता उत्सव करू नकोस,
आिण जे व्हा तो अडखळतो ते व्हा तु झे मन आनं दीत होऊ दे ऊ नको.
18 उल्लासले तर परमे श्वर ते बघे ल आिण त्यास ते आवडणार नाही
आिण तो आपला क् रोध त्याच्यापासून िफरवे ल.
19 जो कोणी वाईट गोष्टी करतो त्याची काळजी करू नको,
आिण दुष्टांचा मत्सर करू नको.
20 कारण दुष्कम्यार्ला चां गले प्रितफळ िमळणार नाही
दुष्टांचा िदप मालवला जाईल.
21 माझ्या मु ला, परमे श्वराचे आिण राजाचे भय बाळग.
जे त्यां च्या िवरुध्द बं ड करीत आहे त त्यामध्ये सामील होऊ नकोस.
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22 कारण

त्यां च्यावर अचानक िवप ी ये ईल,
आिण त्यां च्या वषार्चा नाश त्या दोघांकडू न केव्हा होईल कोण जाणे ?
23 हे ही शहाण्या मनु ष्याचे शब्द आहे त.
न्यायात पक्षपात करणे चां गले नाही.
24 जो कोणी अपराधी मनु ष्यास म्हणे ल, तू योग्य आहे स;
तर लोक शाप दे तील आिण राष्ट् रे त्यांचा द्वे ष करतील.
25 पण जो कोणी दुजर्नाचा िनषे ध करतो त्यास आनं द होईल,
आिण त्यां च्यावर उ म आशीवार्द ये ईल.
26 जो कोणी प्रामािणकपणे उ र दे तो
तो ओठांचे चु ं बन दे तो.
27 तू आपले बाहे रचे काम आधी कर,
आिण शे तात प्रत्ये क गोष्ट स्वतःसाठी सज्ज कर,
आिण मग आपले घर बां ध.
28 िनष्कारण आपल्या शे जार्यािवरूद्ध साक्ष दे ऊ नको,
आिण आपल्या वाणीने फसवू नको.
29 “������ ��� ��� ���� ��� �� ����� ����.
मी त्यास त्याच्या करण्याप्रमाणे भरून दे ईन.” ��� ����� ���.
30 मी आळशी मनु ष्याच्या शे ताजवळू न,
मी बु द्िधहीन मनु ष्याच्या द्राक्षाच्या मळ्याजवळू न जात होतो.
31 ते व्हा त्या सवार्ंवर काटे री झाडे वाढली होती,
त्याची जमीन खाजकुइरीने झाकली होती,
आिण त्याची दगडी िभं त मोडू न पडली होती.
32 मी ते बिघतले आिण त्याचा िवचार करू लागलो.
व नं तर त्या गोष्टींपासून मी धडा िशकलो.
33 “������ ��� ����, थोड ाशा डु लक्या घे तो,
थोडीशी िवश्रांती घ्यायला हात पोटाशी धरतो.”
34 आिण दािरद्र्य लु टारूसारखे ,
आिण तु झी गरज तु झ्यावर हत्यारबं द सै न्यासारखी ये ईल.

25
1 ही शलमोनाची आणखी काही नीितसूतर
् े आहे त.

यहद
ू ाचा राजा िहज्कीया याच्या मनु ष्यांनी याचा

नक्कल केली.
गोष्टी गु िपत ठे वणे यामध्ये दे वाचे गौरव आहे ,
पण त्या गोष्टी शोधून काढणे यामध्ये राजाचे गौरव आहे .
3 जसे उं चीमु ळे आकाशाचा आिण खोलीमु ळे पृ थ्वीचा,
तसे राजाचे मन गूढ आहे .
4 रुप्यातला गाळ काढून टाक,
आिण धातू कामगार रुप्याचा उपयोग त्याच्या कामासाठी करू शकेल.
5 त्याचप्रमाणे राजाच्या सािनध्यापासून दुष्टांना दर
ू कर
म्हणजे त्याचे राजासन जे काही चां गले आहे त्यांनी भक्कम होईल.
6 राजासमोर स्वत:ची प्रितष्ठा िमरवू नको.
आिण थोर अिधकार्यां च्या जागी उभा राहू नको.
7 कारण तु झ्यासमोर ये णार्या अिधपतीपु ढे
2 काही
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तु झा पाणउतारा करण्यापे क्षा,
“�� ���� ��” ��� ���� ������� �� ���� ������ ���.
8 िफयार्द करायला जाण्याची घाई करू नको.
ती तू केलीस तर शे वटी तु झ्या शे जार्याने तु ला लिज्जत केले
तर पिरणामी काय करू असे तु ला होऊन जाईल.
9 तु मचे आिण तु मच्या शे जार्याचे वाद आपसात चचार् करून िमटव,
आिण दुसर्याच्या गु प्त गोष्टी उघड करू नको.
10 केली तर कदािचत ऐकणारा तु झी अप्रितष्ठा करील,
ू ण तु ला लागून राहील.
व हे दष
11 जसे रुपे री तबकात सोन्याचे सफरचं द,
तसे िनवडक चां गले शब्द बोलणे .
12 जसे सोन्याची अं गठी िकंवा दािगना शु द्ध सोन्यापासून करतात,
तसाच दोष दे णारा सु ज्ञ ऐकणार्याच्या कानांना आहे .
13 कापणीच्या समयी* जसे बफार्चे पे य,
ू त्यास पाठवणार्याला आहे
तसा िवश्वासू दत
कारण तो आपल्या धन्याचा जीव गार करतो.
14 जे लोक भे टी दे ण्याचे वचन दे तात पण दे त मात्र कधीच नाहीत,
ते पाऊस न आणणारे ढग आिण वारा यांसारखे आहे त.
15 धीर धरल्याने राज्य करणार्याचे मन वळते ,
आिण मऊ जीभ हाड फोडते .
16 जर तु ला मध सापडला तर तु ला पु रे इतकाच खा;
जास्त खाल्ला तर तू ओकू न टाकशील.
17 शे जार्याच्या घरात सारखे जाऊ नका,
जर गे लात तर तो कंटाळू न तु मचा ितरस्कार करायला लागे ल.
18 जो कोणी मनु ष्य आपल्या शे जार्यािवरूद्ध खोटी साक्ष दे तो.
जसे यु द्घात सोटा, तलवार िकंवा ती ण बाण वापरतात यांसारखा तो आहे .
19 सं कटकाळी अिवश्वासणार्याच्या बोलण्यावर िवश्वास ठे वणे ,
हे तु टले ल्या दाताने खाणे िकंवा लचकले ल्या पायाने चालणे ह्यासारखे आहे .
20 जो कोणी दु:खी हृदयापु ढे गीत गातो,
तो थं ड हवामानात अं गावरील कपडे काढून टाकण्यासारखा,
आिण सोड ावर टाकले ल्या िशरक्यासारखा आहे .
21 तु मचा शत्रू जर भु केला असला तर त्यास खायला अन्न दे
आिण तो जर तान्हे ला असला तर त्यास प्यायला पाणी दे ;
22 असे केल्याने त्याच्या मस्तकावर तू जळत्या िनखार्याची रास ठे वशील,
आिण परमे श्वर तु म्हास त्याचे प्रितपळ दे ईल.
23 उ रे कडचा वारा पाऊस आणतो;
त्याचप्रमाणे जो कोणी गु प्त गोष्टी सां गतो तो चे हरा क् रोधािवष्ट करतो.
24 भांडखोर पत्नीबरोबर मोठ ा घरात राहण्यापे क्षा,
धाब्याच्या कोपर्यात राहाणे अिधक चां गले आहे .
25 तहानले ल्या िजवाला थं डगार पाणी,
तसे दरू दे शातून आले ले चां गले वतर्मान आहे .
26 जसा घाणे रडा झाले ला झरा िकंवा नासले ले कारं जे,
तसा दुष्टाच्यासमोर भ्रष्ट झाले ला नीितमान आहे .
27 खूप मध खाणे चां गले नाही,
*
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सन्मानावर सन्मान शोधणे हे तसे च आहे .
28 जर मनु ष्य स्वत:वर ताबा िमळवू शकत नसे ल,
तर तो तटबं दी मोडू न पडले ल्या शहरासारखा आहे .
1 उन्हाळ्यात

26

जसे बफर् िकंवा कापणीच्यावे ळी पाऊस,
त्याचप्रमाणे मूखार्ला सन्मान शोभत नाही.
2 जशी भटकणारी िचमणी आिण उडणारी िनळवी,
याप्रमाणे िवनाकारण िदले ला शाप कोणावरही ये त नाही.
3 घोड ाला चाबूक, गाढवाला लगाम,
आिण मूखार्च्या पाठीला काठी आहे .
4 मूखार्ला उ र दे ऊ नको आिण त्याच्या मूखर्पणात सामील होऊ नकोस,
िकंवा दे शील तर तू त्यां च्यासारखाच होशील.
5 मूखार्ला उ र दे आिण त्याच्या मूखर्तेत सामील हो,
नाहीतर तो आपल्या स्वतःच्या दृष्टीने शहाणा होईल.
6 जो कोणी मूखार्च्या हाती िनरोप पाठवतो,
तो आपले पाय कापून टाकतो आिण तो उपद्रव िपतो.
7 पां गळ्याचे पाय जसे खाली लोंबकळतात
तसे मूखार्च्या तोंडचे नीितवचन आहे .
8 मूखार्ला आदर दे णारा,
गोफणीत दगड बां धण्यार्यासारखा आहे .
9 मूखार्च्या तोंडचे नीितवचन,
िझं गले ल्याच्या हातात रुतले ल्या काट ासारखे आहे .
10 एखादा ितरं दाज प्रत्ये काला जखमी करतो,
तसे च जो मूखार्ला िकंवा जवळू न आल्या गे ल्यास मोलाने काम करायला लावतो तो तसाच आहे .
11 जसा कुत्रा आपल्या स्वतःच्या ओकीकडे िफरतो.
तसा मूखर् आपली मूखर्ता पु न्हा करतो.
12 आपल्या दृष्टीने स्वतःला शहाणा समजतो असा कोणी तु झ्या पाहण्यात आहे का?
त्यापे क्षा मूखार्ला अिधक आशा आहे .
13 आळशी मनु ष्य म्हणतो, “��������� ���� ���!”
ते थे उघड ा जागे मध्ये िसं ह आहे .
14 दार जसे िबजागरीवर िफरते ,
तसा आळशी मनु ष्य अं थरुणावर लोळत असतो.
15 आळशी आपला हात ताटात घालून ठे वतो,
आिण तरी त्यास आपला हात तोंडापयर्ंत ने ण्यास शक्ती नसते .
16 िववे क दृष्टी असणार्या सात मनु ष्यांपेक्षा
आळशी मनु ष्य आपल्या दृष्टीने शहाणा समजतो.
17 जो दुसर्यां च्या वादात पडू न सं तप्त होतो,
तो जवळू न जाणार्या कु याचे कान धरुन ओढणार्यासारखा आहे .
18 जो कोणी मूखर्मनु ष्य जळते बाण मारतो,
19 तो अशा मनु ष्यासारखा आहे जो आपल्या एका शे जार्याला फसवतो,
आिण म्हणतो, मी िवनोद सां गत नव्हतो काय?
20 लाकडाच्या अभावी, अग्नी िवझतो.
आिण जे थे कोठे गप्पाटप्पा करणारे नसतील तर भांडणे थांबतात.
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21 जसे

लोणारी कोळसा जळत्या कोळश्याला आिण लाकडे अग्नीला,
त्याचप्रमाणे भांडण पे टवायला भांडखोर लागतो.
22 गप्पाटप्पा करणार्याचे शब्द स्वािदष्ट पक्वान्नासारखे असतात.
ते पोटाच्या आं तील भागापयर्ंत खाली जातात.
23 जसे वाणी कळवळ्याची आिण दुष्ट हृदय असणे ,
हे मातीच्या पात्राला रुप्याचा मु लामा िदल्यासारखे आहे .
24 जो कोणी प्रबं धाचा द्वे ष करतो तो आपल्या ओठांनी आपल्या भावना लपवतो,
आिण तो आपल्या अं तयार्मात कपट बाळगतो;
25 तो िवनम्रपणे बोले ल, पण त्याच्यावर िवश्वास ठे वू नका,
कारण त्याच्या हृदयात सात घृ णा आहे त;
26 तरी त्याचा द्वे ष कपटाने झाकला जाईल,
आिण दुष्टपणा मं डळीसमोर उघड केला जाईल.
27 जो कोणी खड् डा खणतो तो ितच्यात पडे ल,
आिण जो धोंडा लोटतो त्याच्यावर तो उलट ये ईल.
28 लबाड बोलणारी िजव्हा आपण िचरडू न टाकले ल्या लोकांचा द्वे ष करते ,
आिण फाजील स्तु ती करणारे तोंड नाशाला कारण होते .
1 उद्यािवषयी

27

बढाई मारू नकोस,
कारण एक िदवस काय घे ऊन ये ईल हे तु ला मािहत नाही.
2 तु झ्या स्वतःच्या मु खाने नव्हे तर दुसर्याने तु झी स्तु ती करावी,
तु झ्याच ओठांनी नव्हे तर परक्याने तु झी स्तु ती करावी,
3 दगड खूप वजनदार असतो आिण वाळू वजनाने भारी असते ,
पण मु खार्ला िडवचणे या दोन्हीपे क्षा भारी असते .
4 क् रोधाचा क् रूरपणा आिण कोपाचा पूर
पण मत्सरापु ढे कोण उभा राहू शकेल?
5 गु प्त प्रेमापे क्षा
उघड िनषे ध चां गला आहे .
6 िमत्राने केले ले घाव िवश्वासू आहे त,
पण शत्रू तु मची िवपु लते ने चु ं बणे घे तो.
7 जो कोणी पूणर् तृ प्त आहे त्यास मधाच्या पोळाचा कंटाळा ये तो,
भु केल्याला प्रत्ये क कडू गोष्ट गोड आहे .
8 जसा पक्षी आपल्या घरट ापासून भटकतो,
तसा मनु ष्य जे थे कोठे राहतो ते थन
ू चु कू न भलतीकडे जातो.
9 सु गंधी द्रव्य आिण सु वास हृदय आनं दीत करतात.
पण िमत्राचा गोडपण त्याच्या सल्ल्यापे क्षा उ म आहे .
10 स्वतःच्या आिण आपल्या विडलां च्या िमत्रांना सोडू नकोस;
आिण आपल्या सं कटाच्या िदवशी भावाच्या घरी जाऊ नको.
दरू वरच्या आपल्या भावाकडे जाण्यापे क्षा जवळचा शे जारी चां गला आहे .
11 माझ्या मु ला, शहाणा हो आिण माझे मन आनं दीत कर,
नं तर जो कोणी माझ्यावर टीका करे ल त्यास मी उ र दे ईन.
12 शहाणा मनु ष्य सं कटाला पाहतो आिण स्वतःला लपवतो,
पण भोळे पु ढे जातात आिण त्यांना त्याची िकंमत द्यावी लागते .
13 जो परक्याच्या कजार्साठी पै से ठे वून
जामीन झाला आहे त्याचे वस्त्र ठे वून घे ;
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पण जे व्हा तो व्यिभचारी स्त्रीसाठी जामीन होतो त्यास तारणादाखल ठे व.
14 जो कोणी पहाटे स उठू न आपल्या शे जार्याला मोठ ा आवाजात आशीवार्द दे तो,
तो त्यास शाप असा गणला जाईल.
15 पावसाच्या िदवसात सतत गळणारे िठपके,
भांडखोर पत्नी सारखीच आहे त.
16 ितला ताब्यात ठे वणे म्हणजे वार्याला ताब्यात ठे वण्यासारखे आहे ,
िकंवा आपल्या हातात ते ल पकडू न ठे वण्याचा प्रयत्न करणे .
17 लोखं ड लोखं डाला धारदार करते ;
तसा मनु ष्य आपल्या िमत्राचा चे हरा धारदार करतो.
18 जो कोणी अं िजराच्या झाडाची िनगा राखतो तो त्याचे फळ खाईल.
आिण तसे च जो कोणी आपल्या धन्याचे रक्षण करतो त्याचा मान होईल.
19 जसे पाण्यात मनु ष्याच्या चे हर्याचे प्रितिबं ब जशाचे तसे िदसते ,
तसे च मनु ष्याचे हृदय मनु ष्याचे प्रितिबं ब दाखिवते .
20 मृ तलोक आिण िवनाशस्थान ही कधीही तृ प्त होत नाही.
त्याचप्रमाणे मनु ष्याचे डोळे *कधी तृ प्त होत नाही.
21 रुप्यासाठी मूस आिण सोन्यासाठी भट् टी आहे ;
आिण तसे मनु ष्याची स्तु तीने पारख केली जाते .
22 जरी तू मूखार्ला कुटले ल्या धान्याबरोबर उखळात घालून मु सळाने कुटले ,
तरी त्याची मूखर्ता त्याच्यापासून जाणार नाही.
23 तू आपल्या शे रडामें ढरांना एकत्र जमून त्यांची िस्थती जाणून खात्री कर.
आिण आपल्या कळपाकडे नीट लक्ष दे .
24 सं प ी कायम िटकत नाही.
मु कुट तरी सवर् िपढ ानिपढ ा िटकेल काय?
25 गवत जाते आिण पु न्हा नवीन उगवते .
आिण डोंगरावरील िहरवळ कापून गु रांढोरासाठी गोळा करण्यात ये ते.
26 वस्त्रासाठी कोकरे आहे त,
आिण बकरे शे ताचे मोल आहे त.
27 बकरीचे दध
ू तु झ्या खाण्यासाठी व तु झ्या घरच्यां च्या खाण्यासाठी,
आिण तु झ्या दासींच्या पोषणापु रते तु झ्याजवळ आहे .

28
1 जे व्हा

कोणीएक पाठलाग करत नसले तरी दुजर्न दरू पळतात,
पण नीितमान िसं हासारखे िनभर्य राहतात.
2 दे शाच्या अपराधां मुळे त्याचे पु ष्कळ अिधपती होतात;
पण जे व्हा समं जस आिण सु ज्ञानी माणसाच्या हातून त्यांची सु िस्थती दीघर्काळ राहते .
3 जो राज्य करणारा पु रुष गिरबांना जाचतो,
तो काहीहीअन्न न ठे वणार्या पावसासारखा आहे .
4 जे कोणी िनयम मोडणारे ते दुजर्नांची स्तु ती करतात,
पण जे िनयम पाळतात ते त्यां च्यािवरुद्ध लढतात.
5 दुष्ट मनु ष्यांना न्याय समजत नाही,
पण जे परमे श्वरास शोधतात त्यांना सवर्काही कळते .
6 श्रीमं त पु रुष असून त्याचे मागर् वाकडे असण्यापे क्षा,
*
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गरीब पु रुष असून जो त्याच्या प्रामािणकपणात चालतो तो उ म आहे .
7 जो कोणी मु लगा िनयमाचे पालन करतो तो हुशार असतो,
पण जो खादाडाचा सोबती आहे तो आपल्या विडलांना लाज आणतो.
8 जो कोणी आपले धन खूप जास्त व्याज लावून वाढवतो
त्याची सं प ी जो कोणी गिरबां वर दया करतो त्या दुसर्यासाठी साठवतो.
9 जर एखाद्याने आपला कान िनयम ऐकण्यापासून दर
ू िफरवला,
त्याची प्राथर्नासु द्धा वीट आणणारी होईल.
10 जो कोणी सरळांना बहकावून वाईट मागार्कडे ने ईल,
तो आपल्या स्वतःच्या खड् ड ात पडे ल,
पण जे िनदोर्ष आहे त त्यांना चां गले वतन िमळे ल.
11 श्रीमं त मनु ष्य आपल्या स्वतःच्या दृष्टीने शहाणा असतो,
पण गरीब मनु ष्य ज्याला समं जसपणा आहे त्यास शोधून काढतो.
12 नीितमानांचा िवजय होतो ते व्हा ते थे मोठा नावलौिकक होतो,
पण जे व्हा दुजर्न उठला, म्हणजे लोक स्वतः लपून बसतात.
13 एखाद्याने आपले पाप लपवले तर त्याची उन्नती होत नाही,
पण एखाद्याने त्याच्या पापांची कबु ली िदली आिण ते सोडू न िदले तर त्याच्यावर दया दाखवण्यात
ये ईल.
14 जर एखादा व्यक्ती वाईट करण्यात ने हमी घाबरतो *तो सु खी आहे ,
पण जो कोणी आपले हृदय कठोर करतो तो सं कटात पडतो.
15 गरीब लोकां वर राज्य करणारा दुष्ट अिधकारी,
गजर्णार्या िसं हासारखा िकंवा हल्ला करणार्या अस्वलासारखा आहे .
16 जो कोणी अिधकारी ज्ञानहीन असतो तो क् रूर जु लूम करणारा आहे ,
पण जो अप्रामािणकपणाचा द्वे ष करतो तो िदघार्युषी होतो.
17 जर एखादा मनु ष्य रक्तपाताचा अपराधी आहे तर तो शवगतत आश्रय शोधे ल, पण त्यास
कोणीही परत आणणार नाही.
आिण त्यास कोणीही मदत करणार नाही.
18 जो सरळ मागार्ने चालतो तो सु रिक्षत राहतो,
पण ज्याचे मागर् वाकडे आहे त तो अचानक पडतो.
19 जो कोणी आपली शे ती स्वतः करतो त्यास िवपु ल अन्न िमळते ,
पण जो कोणी िनरथर्क गोष्टींचा पाठलाग करतो त्यास िवपु ल दािरद्र्य ये ते.
20 िवश्वासू मनु ष्यास महान आशीवार्द िमळतात,
पण जो कोणी झटपट श्रीमं त होण्याचा प्रयत्न करतो त्यास िशक्षा झाल्यावाचून राहणार नाही.
21 पक्षपात दाखवणे हे चां गले नाही,
तरी भाकरीच्या तु कड ासाठी मनु ष्य चु कीचे करील.
22 कंजूस मनु ष्य श्रीमं त होण्याची घाई करतो,
पण आपणावर दािरद्र्य ये ईल हे त्यास कळत नाही.
23 जो कोणी आपल्या िजभे ने खोटी स्तु ती करतो;
त्याऐवजी जो कोणी िधक्कारतो त्यालाच नं तर अिधक अनु गर् ह िमळे ल.
24 जो कोणी आपल्या आई विडलांना लु टतो आिण म्हणतो “����� ���� ��� ����,”
पण जो कोणी नाश करतो त्याचा तो सोबती आहे .
25 लोभी मनु ष्य सं कटे िनमार्ण करतो,
पण जो परमे श्वरावर िवश्वास ठे वतो त्याची भरभराट होते .
*
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कोणी आपल्या हृदयावर भरवसा ठे वतो तो मूखर् आहे ,
पण जो कोणी ज्ञानात चालतो तो धोक्यापासून दरू राहतो.
27 जो कोणी गरीबाला दे तो त्यास कशाचीही उणीव पडणार नाही,
पण जो कोणी त्यांना पाहन
ू दे खील न पािहल्यासारखे करतो त्याच्यावर खूप शाप ये तील.
28 जे व्हा दुष्ट उठतात, माणसे स्वतःला लपवतात,
पण जे व्हा दुष्ट नष्ट होतात ते व्हा नीितमान वाढतात.
26 जो

1 जर

29

एखाद्या मनु ष्यावर खूप दोष असूनही, जो आपली मान ताठ करतो,
तो अचानक तु टतो आिण त्यावर काही उपाय चालत नाही.
2 जे व्हा नीितमानाची वाढ होते , लोक आनं िदत होतात,
पण जे व्हा दुजर्न अिधकार चालवतात ते व्हा लोक शोक करतात.
3 ज्या कोणाला ज्ञानाची आवड आहे तो आपल्या िपत्याला आनं िदत करतो,
पण जो कोणी वे श्ये शी सोबत करतो तर तो आपल्या सं प ीचा नाश करतो.
4 राजा न्यायाने दे श दृढ करतो,
पण जो कोणी लाचे ची मागणी करतो तो त्याचे वाटोळे करतो.
5 जो कोणी मनु ष्य आपल्या शे जार्याची फाजील स्तु ती करतो,
तो त्याच्या पावलासाठी जाळे पसरतो.
6 दुष्ट मनु ष्य आपल्या स्वतःच्या पापाने पाशात पडतो,
पण नीितमान गाणे गाऊन आनंिदत होतो.
7 नीितमान गिरबां च्या वादासाठी िवनं ती करतो;
दुजर्नाला तो समजण्याची बु द्धी नसते .
8 थट् टा करणारे शहराला पे टवतात;
पण सु ज्ञजन क् रोधापासून दरू िनघून जातात.
9 जर सु ज्ञ मनु ष्याचा मूखार्शी वाद असला तर,
मु खर् रागावला िकंवा हसला तरी काही स्वस्थता नसते .
10 रक्तिपपासू साित्वकाचा द्वे ष करतात,
आिण सरळ मनु ष्यास ठार मारण्यासाठी ते त्याचा शोध घे तात.
11 मूखर् आपल्या मनातील सारा राग प्रगट करतो,
पण शहाणा मनु ष्य तो आवरून धरतो आिण शांत राहतो.
12 जर अिधकार्याने खोट ा गोष्टींकडे लक्ष िदले ,
तर त्याचे सगळे अिधकारी वाईट होतात.
13 गरीब मनु ष्य आिण जु लूम करणारा या दोघां मध्ये एक गोष्ट समान आहे ;
परमे श्वर दोघां च्याही डोळ्यांना दृष्टी दे तो.
14 जर राजाने गरीबांचा न्याय सत्याने केला,
तर त्याचे राजासन सवर्काळ स्थािपत होईल.
15 छडी आिण सु बोध ज्ञान दे तात,
पण मोकळे सोडले ले मूल आपल्या आईला लाज आणते .
16 जे व्हा दुष्ट वाढतात, ते व्हा अपराध वाढतात;
पण धािमर्कांना त्यांचे वतन पाहावयास िमळते .
17 आपल्या मु लाला िशस्त लाव आिण तो तु ला िवसावा दे ईल
आिण तो तु झा जीव आनंिदत करील.
18 जे थे कोठे भिवष्यसूचक दृष्टां त न झाल्यास लोक अनावर होतात,
पण जो कोणी िनयम पाळतो तो सु खी होतो.
19 दास शब्दाने सु धारत नाही,
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कारण जरी त्यास समजले तरी तो प्रितसाद दे णार नाही.
20 कोणी आपल्या बोलण्यात उतावळा आहे अशा मनु ष्यास पाहतोस काय?
तर त्याच्यापे क्षा मूखार्िवषयी अिधक आशा आहे .
21 जर कोणी आपल्या दासास बालपणापासून लाडाने वाढवले
तर त्याच्या शे वटी तो त्रासदायकच होईल.
22 रागावले ला मनु ष्य सं कटे आणतो;
आिण क् रोधी मनु ष्याकडू न पु ष्कळ अपराध घडतात.
23 गवर् मनु ष्यास खाली आणतो,
पण जो कोणी िवनम्र आत्म्याचा असतो त्याचा आदर होतो.
24 जो कोणी चोराचा भागीदार होतो, तो स्वतःचाच शत्रू आहे ;
ते शपथे खाली ठे वले जातात आिण ते काहीच बोलू शकत नाही.
25 मनु ष्याची भीती पाशरूप होते ,
पण जो कोणी परमे श्वरावर िवश्वास ठे वतो तो सु रिक्षत राहतो.
26 पु ष्कळजन अिधपतीची मजीर् सं पादण्याचा शोध करतात,
पण परमे श्वरच लोकांचा न्याय करतो.
27 अप्रामाणीक मनु ष्याचा धािमर्काला वीट ये तो;
आिण सरळमागीर् मनु ष्याचा दुष्टाला वीट ये तो.

30
1 याकेचा मु लगा आगूर याची वचने म्हणजे दे ववाणी आहे त.
त्या पु रुषाने इथीएलाला*, इथीएलाने उकालाला †सां िगतले ,
2 खिचत मी खूप क् रूर आहे मनु ष्य नाही;
मला मानवजातीप्रमाणे समजदार बु द्धी नाही.
3 मी ज्ञान िशकलो नाही,
आिण जो पिवत्र त्याचे ज्ञान मला नाही.
4 आकाशापयर्ंत चढून कोण गे ला आहे आिण खाली उतरला आहे ?
कोणी वार्याला आपल्या ओंजळीत एकवटू न घे तला आहे ?
कोणी आपल्या कपड ात जलाशय बां धन
ू ठे वला आहे ?
पृ थ्वीच्या सवर् सीमा कोणी स्थािपल्या आहे त?
त्याचे नाव काय िकंवा त्याच्या मु लाचे नाव काय?
खात्रीने ते तु ला मािहत आहे काय?
5 दे वाचा प्रत्ये क शब्द पारखले ला आहे ,
जे त्याच्या आश्रयास ये तात त्यांची तो ढाल आहे .
6 त्याच्या वचनात काही भर घालू नको,
घालशील तर तो तु झा दोष उघड करील आिण तू लबाड ठरशील.
7 मी तु झ्याजवळ दोन गोष्टी मागतो,
मी मरण्यापूवीर् त्या मला दे ण्याचे नाकारू नको.
8 पोकळ गवर् आिण लबाड ा माझ्यापासून दर
ू कर;
मला खूप श्रीमं त िकंवा खूप गरीब करू नकोस.
मला आवश्यक ते वढे च अन्न दे .
9 माझी जर अतीतृ प्ती झाली तर मी तु ला नाकारीन आिण परमे श्वर कोण आहे ? असे म्हणे न;
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मी जर दिरद्री रािहलो तर मी कदािचत् चोरी करे न.
आिण माझ्या दे वाच्या नामाची िनं दा करे न.
10 से वकाची िनं दानालस्ती त्याच्या धन्याजवळ करू नको,
करशील तर तो तु ला िशव्याशाप दे ईल आिण तू अपराधी ठरशील.
11 आपल्या िपत्याला शाप दे णारा,
आिण आपल्या आईला आशीवार्द दे त नाही अशी एक िपढी आहे ,
12 त्यां च्या दृष्टीने आपणाला शु द्ध समजणारी,
पण त्यांनी स्वतःची घाण धु तले ली नाही अशी एक िपढी आहे .
13 ज्यांचे डोळे िकतीतरी गिवर्ष्ठ आहे त,
आिण ज्यां च्या पापण्या वर चढले ल्या आहे त अशी एक िपढी आहे .
14 गरीबांना पृ थ्वीतून व गरजवं ताना मनु ष्यामधून खाऊन टाकायला,
िजचे दात तलवारीसारखे व िजच्या दाढा सु र्यांसारख्या आहे त अशी एक िपढी आहे .
15 जळवे च्या दोन मु ली आहे त, त्या दे , व दे अशा ओरडतात.
तीन गोष्टी कधीही समाधानी नसतात,
चार गोष्टी, कधीही पु रे म्हणत नाही.
16 मृ त्यूची जागा, वांझ उदर,
पाण्याने तहानले ली पृ थ्वी
आिण जो अग्नी पु रे कधी म्हणत नाही.
17 जो डोळा िपत्याची चे ष्टा करतो,
िकंवा त्याच्या आईची आज्ञा पाळणे तु च्छ मानतो,
त्यांचे डोळे खोर्यातले डोमकावळे टोचून बाहे र काढतील
आिण त्यास िगधडाची िपल्ले खाऊन टाकतील.
18 मला तीन गोष्टी फार आश्चयार्च्या वाटतात,
चार गोष्टी, ज्या मी समजू शकत नाही.
19 आकाशात उडणार्या गरुडाचा मागर्;
दगडावर चालणार्या सापाचा मागर्,
समु दर् ाच्या हृदयात जाणार्या जहाजाचा मागर्,
आिण तरुण स्त्रीबरोबर पु रुषाच्या सं बंधाचा मागर्,
20 हा व्यिभचारी िस्त्रचा मागर् असा आहे ; ती खाऊन तोंड पु सते ,
आिण म्हणते मी काही चु कीचे केले नाही.
21 तीन गोष्टीने पृ थ्वी कांपते ,
आिण चार गोष्टी ितला सहन होत नाहीत.
22 जे व्हा दास राजा होतो,
अन्नाने तु डु ं ब पोट भरले ला मूखर्;
23 िववाह झाले ली त्रासदायक स्त्री; मालिकणीची वारस झाले ली दासी.
24 पृ थ्वीवरच्या चार गोष्टी अगदी लहान आहे त;
पण त्या अितशय शहाणपणाच्या आहे त.
25 मु ं ग्या अगदी लहान आिण दुबर्ल असतात,
पण तरीही त्या उन्हाळ्यात आपले अन्न साठवतात.
26 ससे हे सशक्त प्राणी नाहीत,
पण ते खडकात आपले घर करतात.
27 टोळांना राजा नसतो,
पण तरीही ते सवर् टोळीटोळीने बाहे र जातात.
28 पाल आपण हातानी पकडू शकतो,
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तरी ती राजाच्या महालात सापडते .
29 जे आपल्या चालण्यात डौलदार असतात असे तीन प्राणी आहे त,
चौघांची आपली चालण्याची ढब सु रेख आहे ,
30 िसं ह सवर् प्राण्यात सगळ्यात बलवान आहे
तो कोणापासूनही मागे िफरत नाही.
31 गवार्ने चालणारा कोंबडा‡, बोकड;
आिण ज्याचे सै न्य त्याच्याजवळ आहे असा राजा.
32 जर तू गवार्ने ताठ होण्याचे मूखर्त्व केले
िकंवा दुष्टता योिजली तर आपला हात आपल्या मु खावर ठे व.
33 कारण जसे दध
ू घु सळण्याने लोणी िनघते ,
आिण नाक िपळण्याने रक्त िनघते ,
तसे राग चे तवल्याने भांडणे िनमार्ण होतात.

31
1 ही

लमु एल राजाची वचने आहे त त्याच्या आईने त्यास िशकवले ली दे ववाणीः
माझ्या मु ला? ऐक, माझ्या पोटच्या मु ला?
ऐक, माझ्या नवसाच्या मु ला?
3 तू आपली शक्ती िस्त्रयांना दे ऊ नको,
िकंवा आपले मागर् राजांचा नाश करणार्यास दे ऊ नको.
4 हे लमु एला, द्राक्षरस िपणे हे राजांना शोभत नाही,
आिण मादक पे य कोठे आहे ? असे म्हणणे अिधपतींना शोभत नाही.
5 ते प्याले तर कायदा काय म्हणतो ते िवसरून जातील,
नं तर ते गरीबांचा न्याय उलटा करतील.
6 जो नाशास लागला आहे त्यास मादक पे य दे .
आिण िखन्न िजवाला द्राक्षरस दे .
7 त्याने िपऊन आपले दािरद्र्य िवसरावे
आिण त्याने आपले सवर् क्ले श िवसरावे .
8 जो कोणी स्वतःसाठी बोलू शकत नाही त्यां च्यासाठी बोल,
गरीबां च्या हक्कांसाठी आपले तोंड उघड.
9 तू आपले मु ख उघड आिण जे योग्य आहे त्याचा योग्य रीतीने न्याय कर,
आिण ते गरीब व गरजू आहे त त्यांची बाजू मांडून त्यांना न्याय कर.
2 ऐक,

व कायर्क्षम पत्नी कोणाला सापडे ल?
पण ितचे मोल मौल्यवान खड ांपेक्षा अिधक आहे .
11 ितच्या पतीचे मन ितच्यावर भरवसा ठे वते ,
तो कधीही गरीब होणार नाही.
12 ती आपल्या आयु ष्याच्या सवर् िदवशी
त्याच्यासाठी चां गल्या गोष्टी करते आिण अिनष्ट करत नाही.
13 ती लोकर आिण ताग िनवडते ,
आिण आपल्या हातांनी आनं दाने काम करते .
14 ती व्यापार्याच्या जहाजासारखी आहे ,
ती आपले अन्न दुरून आणते .
15 रात्र गे ली नाही तोच ती उठू न,
10 हुशार

‡
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आपल्या कुटु ं बासाठी अन्न िशजवते ,
आिण नोकर मु लींना काय करायचे ते काम वाटू न दे ते.
16 ती शे तािवषयी िवचार करून ते िवकत घे ते,
ती आपल्या हातां च्या श्रमाने द्राक्षाचे मळे लावते .
17 ती स्वतःला बलरुप पोशाख घालते ,
आिण आपले बाहू बळकट करते .
18 आपला उद्योग फायदे शीर आहे हे ितला कळते ;
सवर् रात्री ितचा िदवा िवझत नाही.
19 ती आपला हात चातीला लावते ,
आिण ती गु ं डाळले ला दोरा धरते .
20 ती आपला हात ने हमी गरीबांसाठी उघडते ;
ती गरजवं तास दे ण्यास आपला हात पु ढे करते .
21 आपल्या कुटु ं बासाठी ितला बफार्चे भय वाटत नाही,
कारण ितचे सवर् कुटु ं ब िकरिमजी वस्त्र पांघरले ले असते .
22 ती आपल्या अं थरुणावर टाकायला चादरी
आिण पांघरायला तलम तागाचे जां भळे वस्त्र तयार करते .
23 ितचा पती वे शीत,
दे शातल्या विडलांमध्ये बसले ला असता त्यास लोक ओळखतात.
24 ती तागाची वस्त्रे करते आिण ते िवकते ,
ती व्यापार्यांना कमरबं ध पु रवते .
25 बल व आदर ितचे वस्त्र आहे त,
आिण ती ये णार्या काळामध्ये आनं दी राहू शकते .
26 ितच्या मु खातून सु ज्ञते चे बोल िनघतात.
आिण दये चा िनयम ितच्या िजभे वर आहे .
27 ती कधीही आळशी नसते ;
ती आपल्या कुटु ं बाच्या मागार्कडे लक्ष दे ते,
आिण आळसाची भाकर खात नाही.
28 ितची मु ले उठतात आिण ती त्यांना जे काही आनं द दे ईल ते दे ते;
ितचा पती ितची प्रशं सा करून, म्हणतो,
29 “������ ����������� ������ ���� ���,
पण तू त्या सवार्ंहन
ू उत्कृष्ट आहे स.”
30 लावण्य फसवे आहे आिण सौंदयर् हे व्यथर् आहे ,
पण तू जी स्त्री परमे श्वराचे भय धरते ितची प्रशं सा होते .
31 ितच्या हाताचे फळ ितला द्या,
आिण ितच्या कृत्यांनी भर वे शीत ितची प्रशं सा होवो.

नीितसूतर् े 31:31
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The Book of

Ecclesiastes
उपदे शक
उपदे शक हे पु स्तक प्रत्यक्ष त्याच्या ले खकाची ओळख दे त नाही. ले खकाने स्वतःला उपदे शक
1:1 मध्ये िहब्रू शब्द कोहे लेथ म्हणून ओळखले , ज्याचा अथर् “�������” ��� ����.
उपदे शक स्वतःला यरूशले मेचा “���� ���������� ���������� ����� �������,”
������ “��������� ������������ ��������� ���� �����������
�������� ��� ���� ���,” ��� ������ ���� ���������� ������� ����
���� (उपदे शक 1:1, 16; 12:9). शलमोनाने यरूशले मेच्या राज्यारोहणानु सार दावीदाचा
एकुलता एक पु त्र म्हणून जन्म घे तला ज्याने त्या शहरातील सवर् इस्त्राएलां वर राज्य करावे
(1:12). ये थे काही वचने आहे त जी सूिचत करतात की शलमोनाने हे पु स्तक िलिहले . या सं दभार्त
काही सं केत आहे त की शलमोनाच्या मृ त्यूनंतर एका वे गळ्या व्यक्तीने पु स्तक िलहीले असे सु चवले
आहे , कदािचत शं भर वषार्न
ं ं तर.
साधारण इ. पू. 940 - 931.
उपदे शकाचे पु स्तक शलमोनाच्या कारिकदीर्च्या िदशे ने िलिहले असावे जे यरूशले ममध्ये िलिहले
आहे असे िदसते .
उपदे शक प्राचीन इस्त्राएली लोकांसाठी आिण नं तर सवर् पिवत्र शास्त्र वाचकांसाठी
िलिहण्यात आले होते .
हे पु स्तक आपल्यासाठी पूणर्पणे चे तावणी म्हणून आहे . जीवन केंिद्रत न करता जगलो आिण
दे वाचे भय व्यथर्, िनष्फळ आिण वार्याचा पाठलाग करणे आहे . आपण आनं द, सं प ी, सजर्नशील
िक् रया, शहाणपणा िकंवा लहानसहान आनं दाचे अनु सरण करत असलो तरीही, आपण जीवनाच्या
समाप्तीपयर्ंत पोहोचू आिण आमचे जीवन व्यथर् होते हे शोधून काढू. जीवनातील अथर् केवळ दे वावर
केंिद्रत केले ल्या जीवनातून ये तो.
परमे श्वराला सोडू न सवर् काही व्यथर् आहे
रूपरे षा
1. प्रस्तावना — 1:1-11
2. जीवनाच्या िविवध पै लं व
ू रील िनरथर्क गोष्टी — 1:12-5:7
3. दे वाचे भय — 5:8-12:8
4. अं ितम िनष्कषर् — 12:9-14
1

4:20-28

आहे त, जो यरूशले मेतील राजा आिण दावीदाचा वं शज होता.
हे म्हणतो,
धु क्याच्या वाफेसारखी,
वार्यातील झु ळू केसारखी
प्रत्ये क गोष्ट नाहीशी होईल, पु ष्कळ प्रश्न मागे ठे वून जातील.
3 भूतलावर मानवजात जे सवर् कष्ट करते त्यापासून त्यास काय लाभ?
1 ही िशक्षकाकडू न आले ली वचने

2 िशक्षक

1:4
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िपढी जाते ,
आिण दुसरी िपढी ये ते,
परं तु पृ थ्वीच काय ती सवर्काळ राहते .
5 सूयर् उगवतो
आिण तो मावळतो.
आिण जे थे तो उगवतो ते थे आपल्या स्थानाकडे पु न्हा त्वरे ने मागे जातो.
6 वारा दिक्षणे कडे वाहतो
आिण उ रे कडे वळतो,
ने हमी त्याच्यामागार्ने सभोवती जाऊन िफरून
आिण पु न्हा माघारी ये तो.
7 सवर् नद्या सागरात जाऊन िमळतात
पण सागर कधीही भरून जात नाही.
ज्या स्थानाकडू न नद्या वाहत ये तात,
ते थेच त्या पु न्हा जातात.
8 सवर् गोष्टी कष्टमय आहे त.
आिण कोणीही त्याचे स्पष्टीकरण करू शकत नाही.
डोळे जे काय पाहतात त्याने त्यांचे समाधान होत नाही,
िकंवा जे काय कानाने ऐकतो त्याने ही त्यांची पूतर्ता होत नाही. 9 जे काही आहे ते च होणार,
आिण जे केले आहे ते च केले जाईल.
भूतलावर काहीच नवे नाही.
10 कोणतीही अशी गोष्ट आहे का ज्यािवषयी असे म्हणता ये ईल,
पाहा, हे नवीन आहे ?
जे काही अिस्तत्वात आहे ते फार काळापूवीर् अिस्तत्वात होते ,
आम्हांपव
ू ीर्च्या यु गामध्ये आधीच ते आले आहे .
11 प्राचीन काळी घडले ल्या गोष्टी कोणाच्या लक्षात राहत नाहीत.
आिण त्यानं तर ज्या गोष्टी घडणार
आिण भिवष्यात ज्या गोष्टी घडतील
त्यादे खील आठवणीत राहणार नाही.
4 एक

12 मी िशक्षक आहे , आिण यरूशले मेमध्ये इस्राएलावर राजा होतो. 13 आकाशाखाली जे
सवर्काही करतात त्याचा मी ज्ञानाने अभ्यास केला आिण त्यांचा शोध घे ण्याकडे मी आपले िच
लावले . दे वाने मनु ष्यां च्या पु त्रामागे त्याचा शोध घे ण्याचे िबकट कष्ट लावून िदले आहे त.
14 भूतलावर जी काही कामे चालतात ती मी पािहली आिण पाहा, ते सवर् वायफळ आहे त आिण
वार्याचा पाठलाग करण्यासारखे ते आहे .
15 जे वाकडे आहे ते सरळ करू शकत नाही!
जे गमावले आहे ते जमे स धरू शकत नाही!
16 मी आपल्या मनाशीच बोलून म्हणालो, “����, माझ्या आधी ज्या राजांनी यरूशले मेवर
राज्य केले त्या सवार्प
ं े क्षा मी अिधक ज्ञान प्राप्त करून घे तले आहे . माझ्या मनाने महान ज्ञान
व िवद्या यांचा अनु भव घे तला आहे .” 17 याकिरता ज्ञान समजायला आिण वे डेपण व मूखर्पण
जाणायला मी आपले मन लावले , मग हे ही वार्याचा पाठलाग करण्यासारखे आहे असे मी समजलो.
18 कारण िवपु ल ज्ञानात अिधक खे द आहे आिण जो कोणी ज्ञानात वाढतो तो दुःख वाढवतो.
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मी आपल्या मनात म्हटले , “��� ��, मी आनं दाद्वारे तु झी पारख करतो. म्हणून आनं दाचा
उपभोग घे पण पाहा, हे सु द्धा केवळ तात्पु रत्या हवे च्या झु ळकेसारखे आहे .” 2 मी हास्यािवषयी
म्हटले , ते वे डेपण आहे . आिण आनं दािवषयी म्हटले , त्याचा काय उपयोग आहे ?
3 जे मनु ष्यास चां गले , जे त्यांनी आकाशाखाली आपल्या आयु ष्याचे सवर् िदवस करावे ते मी
शोधून पाहीपयर्ंत माझे मन मला ज्ञानाच्या योगाने वाट दाखवीत घे ऊन जात असताही, मी आपली
इच्छा द्राक्षरसाने कशी पु री करावी आिण मूखर्पणाच्या आचारांचे अवलं बन कसे करता ये ईल याचा
मी आपल्या मनाशी शोध केला.
4 नं तर मी महान गोष्टी करायला सु रुवात केली. मी स्वतःसाठी घरे बां धली, आिण स्वत:साठी
द्राक्षाचे मळे लावले . 5 मी बागा लावल्या आिण मोठमोठे बगीचे केले . मी सवर् प्रकारची फळझाडे
त्यामध्ये लावली. 6 झाडे लावले ल्या वनास पाणी पु रवावे म्हणून मी आपणासाठी तलाव िनमार्ण
केले .
7 मी पु रुष आिण स्त्री गु लाम िवकत घे तले . माझ्या महालातही गु लामांचा जन्म झाला.
माझ्यापूवीर् यरूशले मेत राज्य केले ल्या कोणाही राजाजवळ नव्हते एवढे अिधक गु रांचे आिण
शे रडामें ढरां च्या कळपाचे मोठे धन मजजवळ होते . 8 मी माझ्यासाठी सोने आिण चांदी, राजे व
राष्ट् रे यां च्या सं प ीचा सं गर् ह केला. माझ्यासाठी गाणे म्हणणारे स्त्री-पु रुष माझ्याजवळ होते
आिण मानवजातीस आनं दीत करणारे सवर् होते जसे पु ष्कळ िस्त्रया ठे वल्या.
9 जे माझ्यापूवीर् यरूशले मेत होते त्या सवार्पेक्षा अिधक धनवान व महान झालो आिण माझे ज्ञान
माझ्याबरोबर कायम रािहले .
10 जे काही माझ्या डोळ्यांनी इिच्छले ,
ते मी त्यां च्यापासून वे गळे केले नाही.
मी माझे मन कोणत्याही आनं दापासून आवरले नाही,
कारण माझ्या सवर् कष्टांमुळे माझे मन आनं दीत होत असे ;
आिण माझ्या सवर् पिरश्रमाचे फळ आनं द हे च होते .
11 नं तर मी आपल्या हाताने केले ली सवर् कामे जी मी पार पाडली होती,
आिण कायर् साधायला मी जे श्रम केले होते त्याकडे पािहले ,
परं तु पु न्हा सवर्काही व्यथर् होते आिण वायफळ प्रयत्न करणे असे होते ;
भूतलावर त्यामध्ये ते थे काही लाभ नाही.
12 मग मी ज्ञान,
वे डेपणा व मूखर्पणा याकडे लक्ष दे ण्यास वळलो.
कारण जो राजा आल्यानं तर त्याच्या मागून ये णारा राजा काय करील?
जे काही त्याने यापूवीर् केले ते च तो करणार.
13 नं तर मला समजायला लागले
जसा अं धारापे क्षा प्रकाश िजतका उ म आहे
तसे मूखर्तेपेक्षा ज्ञान िहतकारक आहे .
14 ज्ञानी मनु ष्य काय करतो हे त्याचे डोळे पाहत असतात,
पण मूखर् अं धारात चालतो,
असे असून सवार्च
ं ी एक सारखीच गती असते . असे ही मी समजलो.
15 मग मी आपल्या मनात म्हणालो,
मूखार्िवषयी जे काय घडते ,
ते माझ्याही बाबतीत घडे ल,
मग जर मी फार ज्ञानी झालो तरी त्याच्यात काय फरक पडे ल?
मी आपल्या मनात अनु मान काढले ,
हे सु द्धा व्यथर्च आहे .
1
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16 मूखार्पर
् माणे च

ज्ञान्याची आठवण सवर्काळपयर्ंत राहणार नाही.
कारण पु ढे ये णार्या िदवसात सवर्काही अगदी िवसरून जातील
म्हणून शहाणा मनु ष्य मूखार्सारखाच मरतो.
17 यामु ळे मला जीवनाचा ितरस्कार वाटला. जे काम भूतलावर करण्यात ये ते त्याचे मला वाईट
वाटले . सवर् गोष्टी व्यथर् आहे त आिण वायफळ प्रयत्न करण्यासारखे आहे त. 18 माझे अपार कष्ट,
जे मी भूतलावर केले त्याचा मी ितरस्कार करू लागलो. कारण जो मनु ष्य माझ्यामागून ये ईल
त्याच्याकडे ते सोडू न मला जावे लागणार.
19 आिण तो मनु ष्य शहाणा असे ल की मूखर् असे ल कोणाला मािहत? परं तु माझे सवर् श्रम, जे मी
भूतलावर केले आहे त आिण ज्यात मी आपणास ज्ञान दाखवले आहे , त्यावर तो अिधकार चालवील.
हे ही व्यथर् आहे . 20 म्हणून जे माझे श्रम भूतलावर केले होते त्यािवषयी माझे मन िनराश झाले .
21 कारण ज्याचे श्रम ज्ञानाने , िवद्ये ने आिण कौशल्याने होतात असा मनु ष्य कोण आहे ? तरी
त्यासाठी ज्याने काही श्रम केले नाहीत त्याच्या वाट ास ते ठे ऊन सोडू न जावे हे ही व्यथर्च आहे
आिण मोठी शोकां ितका आहे . 22 कारण मनु ष्य सूयार्च्या खाली जे सवर् श्रम करतो आिण आपल्या
मनाने जे प्रयत्न करतो त्याकडू न त्यास काय फायदा होतो? 23 कारण मनु ष्याच्या कामाचा प्रत्ये क
िदवस दुःखदायक आिण तणावपूणर् असतो. रात्रीदे खील त्याच्या मनास िवसावा िमळत नाही. हे ही
वायफळच आहे .
24 मनु ष्याने खावे , प्यावे आिण श्रम करून आपल्या िजवास सु ख द्यावे यापे क्षा त्यास काहीही
उ म नाही. हे ही दे वाच्या हातून घडते असे मी पािहले . 25 कारण माझ्यापे क्षा कोण उ म भोजन
करील अथवा कोण दे वापासून वे गळे राहन
ू कोणत्या प्रकारचा सु खाचा उपभोग घे ईल?
26 जो मनु ष्य दे वासमोर चां गला आहे त्यास तो ज्ञान, िवद्या आिण आनं द दे तो. परं तु तो पाप्याला
कष्ट दे तो, अशासाठी की त्याने सं गर् ह करावा व साठवून ठे वावे आिण जो दे वासमोर चां गला आहे
त्यास ते द्यावे . हे ही व्यथर् आिण वायफळ प्रयत्न करण्यासारखे आहे .

3
1 प्रत्ये क गोष्टीला ने मले ला समय असतो आिण आकाशाखाली प्रत्ये क कायार्ला समय असतो.

ये ण्याची आिण मरण्याचीही वे ळ असते .
रोप लावण्याची आिण ते उपटू न टाकण्याचीही वे ळ असते .
3 ठार मारण्याची आिण बरे करण्याची पण वे ळ असते .
मोडण्याची वे ळ आिण बां धण्याचीही वे ळ असते .
4 रडण्याची वे ळ आिण हसण्याचीही वे ळ असते .
शोक करण्याची वे ळ आिण नाचण्याचीही वे ळ असते .
5 धोंडे फेकू न दे ण्याची वे ळ असते आिण धोंडे गोळा करण्याची वे ळ असते .
दुसर्या लोकांस आिलं गन दे ण्याची वे ळ आिण आिलं गन आवरून धरण्याची वे ळ असते .
6 गोष्टी पाहण्याची वे ळ असते आिण पाहणे थांबवण्याची वे ळ असते .
गोष्टींचा सं गर् ह करण्याची वे ळ असते आिण त्या फेकू न दे ण्याचीही वे ळ असते .
7 वस्त्र फाडण्याचीही वे ळ असते . आिण ते िशवण्याचीही वे ळ असते .
शांत बसण्याचीही वे ळ असते आिण बोलण्याचीही वे ळ असते .
8 प्रेम करण्याचीही वे ळ असते आिण द्वे ष करण्याचीही वे ळ असते .
यु ध्द करण्याची वे ळ असते आिण शांती करण्याचीही वे ळ असते . 9 काम करणारा जे श्रम करतो
त्यास त्यामध्ये काय लाभ िमळतो? 10 दे वाने मानवजातीला जे कायर् पूणर् करण्यास िदले ते
मी पािहले आहे .
2 जन्माला
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आपल्या समयानु सार प्रत्ये क गोष्ट अनु रूप अशी बनवली आहे . त्याने त्याच्या मनात
अनं तकालािवषयीची कल्पना िनमार्ण केली आहे . तरी दे वाचा आिदपासून अं तापयर्ंतचा कायर्क्रम
मनु ष्य समजू शकत नाही.
12 त्यांनी िजवं त असे पयर्ंत आनं दीत रहावे व चां गले ते करीत रहावे याहन
ू त्यास काही उ म
नाही असे मला समजले . 13 आिण प्रत्ये क मनु ष्याने खावे , प्यावे आिण त्याच्या सवर् कामातून
आनं द कसा िमळवावा हे दे वाचे दान आहे .
14 दे व जे काही करतो ते सवर्काळ राहणार आहे असे मी समजतो. त्याच्यात अिधक काही
िमळवू शकत नाही आिण त्याच्यातून काही कमीही करू शकत नाही. कारण लोकांनी त्याच्याजवळ
आदराने यावे म्हणून दे वाने हे सारे केले आहे .
15 जे काही अिस्तत्वात आहे ते यापूवीर्च अिस्तत्वात होते .
आिण जे काही अिस्तत्वात यावयाचे आहे ते यापूवीर्च अिस्तत्वात होते .
दे व मानवजातीला दडले ल्या गोष्टी शोधण्यास लावतो.
11 दे वाने

16 आिण पृ थ्वीवर न्यायाचे स्थान बिघतले तर ते थे दुष्टता अिस्तत्वात होती.
आिण
नीितमत्वाच्या स्थानात पािहले तर ते थे ने हमी दुष्टता सापडते . 17 मी आपल्या मनात म्हटले , दे व
प्रत्ये क गोष्टीचा व प्रत्ये क कामाचा योग्यसमयी सदाचरणी आिण दुष्ट लोकांचा न्याय करील.
18 मी माझ्या मनात म्हटले , दे व मानवजातीची पारख करतो यासाठी की आपण पशु सारखे आहोत
हे त्यास दाखवून द्यावे .
19 जे मानवजातीस घडते ते च पशु सही घडते . जसे पशू मरतात तसे लोकही मरतात. ते सवर्
एकाच हवे तन
ू श्वास घे तात, पशु पेक्षा मानवजात वरचढ नाही. सवर्काही केवळ व्यथर् नाही काय?
20 सवर् काही एकाच स्थानी जातात. सवर्काही मातीपासून आले आहे त आिण सवर्काही पु न्हा मातीस
जाऊन िमळतात.
21 मानवजातीचा आत्मा वर जातो आिण पशु चा आत्मा खाली जिमनीत जातो की काय हे
कोणाला माहीत आहे ? 22 मग मी पािहले की, मनु ष्याने आपल्या कामात आनं द करावा यापे क्षा
काही उ म नाही. कारण हा त्याचा वाटा आहे . कारण तो मरून गे ल्यावर जे काही होईल ते
पाहायला त्यास कोण परत आणील?

4

पु न्हा एकदा जे सवर् जाचजु लूम भूतलावर करण्यात ये तात ते पािहले .
पीडीले ल्यां च्या अश्रुकडे पाहा.
ते थे त्यांचे समाधान करणारा कोणी नाही.
त्याजवर जाचजु लूम करणार्यां च्या हातात बळ आहे .
पण पीडीले ल्यांचे समाधान करणारा कोणी नाही.
2 म्हणून मी मरण पावले ल्यांचे अिभनं दन करतो. जे आज िजवं त आहे त,
व अद्याप जगत आहे त त्यांचे नव्हे ,
3 जो अजून उत्पन्न झाला नाही, जे वाईट कृत्ये भूतलावर करतात ते त्याने पािहले च नाही,
तो त्या दोघांपेक्षा बरा आहे असे मी समजतो.
4 नं तर मी पािहले की, सवर् कष्ट व कारािगरीचे प्रत्ये क काम असे आहे की, त्यामु ळे त्याचा
शे जारी त्याचा हे वा करतो. हे ही व्यथर् आहे व हे वायफळ प्रयत्न करण्यासारखे आहे .
5 मूखर् हाताची घडी घालून स्वस्थ बसतो आिण काही काम करत नाही,
त्याचा दे ह त्याचे अन्न आहे *.
6 परं तु भरले ल्या दोन मु ठीपे क्षा व वायफळ प्रयत्नापे क्षा
स्वस्थपणे कायर् करून मूठभर लाभ िमळिवणे हे चां गले आहे .
1 मी

*
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7 मग

मी पु न्हा िनरथर्कते बद्दल िवचार केला, भूतलावरील व्यथर् गोष्टी पािहल्या.
अशाप्रकारचा कोणी मनु ष्य आहे , तो एकटाच असून
त्यास दुसरा कोणी नाही. त्यास मु लगा िकंवा भाऊ नाही.
परं तु ते थे त्याच्या कष्टाला अं त नाही.
िमळकतीच्या धनाने त्याच्या ने तर् ाचे समाधान होत नाही.
तो स्वतःशीच िवचार करून म्हणतो, मी इतके कष्ट कोणासाठी करीत आहे ?
आिण माझ्या िजवाचे सु ख िहरावून घे त आहे ?
हे ही व्यथर् आहे , वाईट कष्टमय आहे .
9 एकापे क्षा काम करणारे दोन माणसे बरी आहे त.
कारण त्यां च्या एकत्र श्रमाने ते चां गले वे तन िमळवू शकतात.
10 जर एखादा पडला तर त्याचा दुसरा िमत्र त्यास उचलतो.
पण जो एकटाच असून पडतो त्यास उचलण्यास कोणी नसते , त्याच्यामागे दुःख ये ते.
11 आिण जर दोघे एकत्र झोपले तर त्यांना ऊब ये ऊ शकते .
परं तु एकट ाला ऊब कशी काय ये ऊ शकेल?
12 जो मनु ष्य एकटा आहे त्यास कोणी भारी झाला
तर त्याचा प्रितकार दोघांना करता ये ईल.
तीन पदरी दोरी सहसा तु टत नाही.
13 गरीब पण शहाणा असले ला तरुण ने ता हा वृ ध्द आिण मूखर् राजापे क्षा चां गला असतो. तो
वृ ध्द राजा त्यास िदले ल्या इशार्यांकडे लक्ष दे त नाही. 14 कदािचत तो तरुण राजा जन्माने गरीब
असे ल िकंवा तो तु रुं गातून राज्य करायला बाहे र आला असे ल.
15 तथािप, जे सवर् िजवं त भूतलावर चालतात त्यांना मी पािहले , जो दुसरा तरुण त्याच्या जागी
राजा म्हणून उभा रािहला ते त्यास शरण गे ले. 16 त्या सवर् लोकांचा म्हणजे ज्या सवार्ंवर तो
अिधकारी झाला त्यांचा, काही अं त नव्हता. तरी जे लोक पु ढे होणार आहे त ते त्याच्यािवषयी
आनं द करणार नाहीत. खिचत ही परीिस्थती व्यथर् आहे आिण हे वायफळ प्रयत्न करण्यासारखे
आहे .
8 ते थे

5
1 जे व्हा तू दे वाच्या मं िदरी जातोस ते व्हा आपल्या वागणूकीकडे लक्ष दे . ते थे ऐकण्यास जा. ऐकणे
हे मूखार्च्या यज्ञापे क्षा चां गले आहे . जीवनात ते वाईट करतात हे ते जाणत नाही.
2 तु झ्या मु खाने बोलण्याची घाई करू नको,
आिण दे वासमोर कोणतीही गोष्ट उच्चारायला तु झे मन उतावळे करू नको.
दे व स्वगार्त आहे पण तू तर पृ थ्वीवर आहे स.
म्हणून तु झे शब्द मोजकेच असावे .
3 जर तु म्हास पु ष्कळ गोष्टी करायच्या आहे त तर तु म्ही त्याबद्दल काळजी करता, तु म्हास
बहुतकरून वाईट स्वप्ने पडतात.
आिण तु म्ही पु ष्कळ शब्द बोलता, सं भाव्यता अिधक मूखर् गोष्टी बोलत जाता.
4 जर तू दे वाला नवस केला असे ल तर तो फेडायला वे ळ लावू नको. दे व मूखार्ब
ं द्दल आनं दी नसतो.
जो नवस तू केला असे ल त्याची फेड कर. 5 काहीतरी नवस करून त्याची पूतर्ता न करण्यापे क्षा
कसलाच नवस न करणे हे चां गले आहे .
6 आपल्या मु खामु ळे आपल्या शरीराला शासन होऊ दे ऊ नको. याजकां च्या दत
ू ाला असे म्हणू
नकोस, तो नवस माझी चूक होती. तु झ्या चु कीच्या नवसामु ळे दे वाने तु झ्यावर का कोिपत व्हावे ,
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कारण पु ष्कळ स्वप्नात, पु ष्कळ शब्दात,

8 जे व्हा काही प्रां तात गरीब लोकां वर जु लूम होत आहे आिण न्याय व योग्य वागवणूक त्यांना
िमळत नाही तर आश्चयर् वाटू न घे ऊ नका. कारण वरीष्ठ मनु ष्यावर त्याहन
ू ही विरष्ठांची नजर
9
असते . आणखी, पृ थ्वीचे फळ प्रत्ये कजणासाठी आहे आिण राजा स्वतः शे तातील उत्पन्न घे तो.
10 जो रुप्यावर प्रेम करतो तो रुप्याने समाधानी होत नाही.
आिण जो सं प ीवर प्रेम करतो त्यास ने हमीच अिधक हाव असते .
हे सु द्धा व्यथर् आहे .
11 जशी समृ द्धी वाढते , तर ितचे खाणारे ही वाढतात.
आपल्या डोळ्यांनी पाहण्यािशवाय
ते थे मालकाला सं प ीत काय लाभ आहे ?
12 काम करणार्या मनु ष्याची झोप गोड असते ,
तो थोडे खावो िकंवा अिधक खावो,
पण श्रीमं त मनु ष्याची सं प ी त्यास चां गली झोप ये ऊ दे त नाही.
13 जे मी भूतलावर पािहले असे एक मोठे अिरष्ट आहे ,
ते म्हणजे धन्याने आपल्या अिहतास आपले राखून ठे वले ले धन होय.
14 जे व्हा श्रीमं त मनु ष्य आपले धन अिनष्ट प्रसं गामु ळे गमावतो,
त्यामु ळे त्याच्या स्वतःच्या मु लाला, ज्याला त्याने वाढवले आहे , त्यास द्यायला त्याच्या हातात
काहीही राहत नाही.
15 जसा मनु ष्य आपल्या आईच्या उदरातून नग्न जन्मला,
जसा तो आला तसाच, तो नग्न परत जाईल.
आपल्या कामापासून आपल्या हातात काहीही घे ऊन जाऊ शकत नाही. 16 दुसरे एक मोठे अिरष्टच
आहे
तो जसा आला तसाच सवर्तोपरी परत जाईल,
म्हणून जो कोणी वायफळ काम करतो त्यास काय लाभ िमळतो?
17 तो त्याच्या आयु ष्यभर अं धारात अन्न खातो
आिण िखन्नते ने शे वटी तो आजारी आिण रागीट बनतो.
18 मी पािहले आहे ते पाहा; मनु ष्याने खावे , प्यावे आिण दे वाने त्याचे जे आयु ष्य त्यास िदले आहे
त्यातील सवर् िदवस तो ज्या उद्योगात भूतलावर श्रम करतो त्यामध्ये सु ख भोगावे हे चां गले आिण
मनोरम आहे , हे मनु ष्यास ने मन
ू िदले ले काम आहे . 19 जर दे वाने एखाद्याला सं प ी, मालम ा
आिण या गोष्टींचा उपभोग घे ण्याची शक्ती िदली असे ल तर त्याने त्याचा उपभोग घे तला पािहजे .
त्याच्याकडे ज्या गोष्टी आहे त त्यांचा िस्वकार त्याने केला पािहजे , आिण त्याचे कामही आनं दाने
केले पािहजे . ती दे वाने िदले ली भे ट आहे . 20 मनु ष्यास जगण्यासाठी खूप वष नसतात. म्हणून त्याने
आयु ष्यभर या सगळ्या गोष्टींची आठवण ठे वली पािहजे . दे व त्यास त्याचे आवडते काम करण्यात
गु ं तवून ठे वील.

6

मी भूतलावर एक अिरष्ट पािहले . आिण ते मनु ष्यासाठी भारीच असते . 2 दे व कोणा मनु ष्यास
खूप सं प ी, धनदौलत आिण मानसन्मान एवढा दे तो की तो मनु ष्य जे इिच्छतो ते सवर् त्यास
िमळते , कसलीही उणीव पडत नाही. परं तु नं तर दे व त्यास त्याचा आनं द घे ण्याची शक्ती दे त नाही.
त्याऐवजी कोणीतरी अनोळखी त्या गोष्टींचा उपयोग करतो. हे व्यथर् आहे , अितशय वाईट पीडा
आहे .
1 जे
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3 जर कोणा मनु ष्याने

शं भर मु लांस जन्म िदला आिण पु ष्कळ वष जगला आिण त्याच्या आयु ष्याचे
वष पु ष्कळ असली, परं तु त्याचा जीव चां गल्या सु खाने समाधान पावला नाही आिण त्यास
सन्मानाने दफन केले नाही. तर त्याच्यापे क्षा मृ त जन्मले ले बाळ खूप बरे आहे . असे मी म्हणतो.
4 जसे ते जन्मले ले बाळ िनरथर्क आहे आिण अं धकारात नाहीसे होते व त्याचे नाव लपले लेच राहते .
5 त्या बाळाने कधीही सूयर् पािहला नाही िकंवा त्यास काहीच माहीत नाही, त्यास त्या
मनु ष्यापे क्षा अिधक िवसावा आहे . 6 तो मनु ष्य कदािचत दोन हजार वष जरी जगला. पण तो
चां गल्या गोष्टींचा उपभोग घे ण्यास िशकला नाही तर प्रत्ये कजण ज्या जागी जातात त्याच जागी
तो पण जाईल.
7 मनु ष्याचे सवर् श्रम पोटासाठी आहे त.
तरी त्याची भूक भागत नाही.
8 मूखार्पेक्षा शहाण्याला काय अिधक फायदा होतो?
त्याचप्रमाणे जो गरीब असून दुसर्या लोकांसमोर कसे वागावे हे ज्याला समजते त्यास तरी काय
फायदा?
9 जे डोळे पाहन
ू त्यामध्ये समाधान मानतात ते चां गले आहे
मन इकडे ितकडे भटकणार्या हावे पेक्षा ते बरे .
हे सु ध्दा वाफच आहे . व वार्याचा पाठलाग करणार्याचा प्रयत्न करण्यासारखे आहे .
10 जे काही झाले त्याचे नाव पूवीर्च ठे वले ले आहे आिण मनु ष्य काय आहे हे ही कळले ले आहे .
त्याजहन
ू जो समथर् त्याच्याशी त्यास झगडता ये णार नाही.
11 अिधक शब्द बोलण्याने अिधक िनरथर्कता वाढते .
त्यामध्ये मनु ष्यास काय लाभ? 12 मनु ष्य आपल्या िनरथर्क आयु ष्याचे छायारूप िदवस घालवतो.
त्यामध्ये त्यास काय लाभ होतो ते कोणास ठाऊक? कारण त्याच्या मरणानं तर पृ थ्वीवर
काय होईल हे मनु ष्यास कोण सां गेल?

7
सु गंधी द्रव्यापे क्षा चां गले नाव असणे हे उ म आहे ,
आिण जन्मिदवसापे क्षा मरण िदवस उ म आहे .
2 मे जवाणीच्या घरी जाण्यापे क्षा,
शोक करण्यार्याच्या घरी जाणे उ म आहे ,
िजवं तांनी हे मनात िबं बवून ठे वावे .
म्हणून िजवं त हे मनात ठसवून राहील.
3 हास्यापे क्षा शोक करणे चां गले आहे .
कारण चे हरा िखन्न असल्याने नं तर हृदयात आनं द ये तो.
4 शहाण्याचे मन शोक करणार्याच्या घरात असते ,
पण मूखार्चे मन मे जवाणीच्या घरात असते .
5 मूखार्चे गायन ऐकण्यापे क्षा
शहाण्याची िनषे ध वाणी ऐकणे उ म आहे .
6 भांड ाखाली जळत असले ल्या काट ां च्या कडकडण्यासारखे
मूखार्चे हसणे आहे .
हे सु द्धा व्यथर्च आहे .
7 िपळवणूक खात्रीने शहाण्या मनु ष्यास मूखर् करते
आिण लाच मन भ्रष्ट करते .
8 एखाद्या गोष्टीच्या सु रुवातीपे क्षा ितचा शे वट उ म आहे .
आिण आत्म्यात गिवर्ष्ठ असले ल्या लोकांपेक्षा आत्म्यात सहनशील असले ला उ म आहे .
1 िकंमती
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आपल्या आत्म्यात रागावयाला उतावळा असू नको.
कारण राग हा मूखार्च्या हृदयात वसतो.
10 या िदवसापे क्षा पूवीर्चे िदवस बरे होते , हे का? असे म्हणू नको.
कारण यािवषयी तू शहाणपणाने हा प्रश्न िवचारत नाही.
11 आमच्या पूवर्जापासून आम्हास वतनाबरोबर िमळाले ल्या मौल्यवान वस्तूपेक्षा शहाणपण
असल्यास अित उ म आहे .
ज्या कोणाला सूयर् िदसतो त्यांचा फायदा होतो.
12 कारण जसा पै सा रक्षणाची तरतूद करतो तसे च ज्ञानपण रक्षणाची तरतूद करू शकते .
परं तु जो कोणी शहाणपणाने ज्ञान िमळवतो त्याचा फायदा हा आहे की, ते जीवन वाचिवते .
13 दे वाच्या कृत्यांचा िवचार कराः
जे काही त्याने वाकडे केले आहे ते कोणाच्याने सरळ करवे ल?
14 जे व्हा समय चां गला असतो, ते व्हा त्या समयात आनं दाने राहा.
परं तु जे व्हा समय वाईट असतो, ते व्हा हे समजाः
दे वाने एकाच्या बरोबर तसे च त्याच्या बाजूला दुसरे ही करून ठे वले आहे .
या कारणामु ळे भिवष्यात त्यानं तर काय घडणार आहे ते कोणालाही कळू नये .
15 मी माझ्या अथर्हीन िदवसात पु ष्कळ गोष्टी पािहल्या आहे त.
ते थे नीितमान लोक जे त्यां च्या नीतीने वागत असताना दे खील नष्ट होतात,
आिण ते थे वाईट लोक वाईटाने वागत असतानाही खूप वष जगतात.
16 स्वनीितमान होऊ नका,
स्वतःच्या दृष्टीने शहाणे होऊ नका.
तू आपल्या स्वतःचा नाश का करून घे तो?
17 दुष्टते चा िकंवा मूखर्तेचा अितरे क करू नका,
तु मची वे ळ ये ण्या आधीच तु म्ही का मरावे ?
18 तू हे ज्ञान धरून ठे वावे ते चां गले आहे ,
आिण नीतीपासून आपला हात मागे काढून घे ऊ नकोस.
जो दे वाचे भय धरतो तो त्याच्या सवर् बं धनातून िनभावे ल.
19 एका शहरातील दहा अिधकार्यांपेक्षा ज्ञान शहाण्या मनु ष्यास अिधक बलवान करते ,
20 जो कोण चां गले करतो आिण कधीही पाप करत नाही.
असा या पृ थ्वीवर एकही नीितमान मनु ष्य नाही.
21 बोलले ले प्रत्ये क शब्द ऐकू नका.
कारण तु मचा नोकर कदािचत तु म्हास शाप दे ताना ऐकाल.
22 त्याचप्रमाणे , तु झ्या स्वतःच्या मनास तु ला मािहत आहे
तु म्ही सु ध्दा इतरांना वारं वार शाप िदले आहे त.
हे सवर् माझ्या ज्ञानाने िसद्ध केले . मी म्हणालो,
मी ज्ञानी होईन,
परं तु ते माझ्यापासून दरू च रािहले होते .
24 ज्ञान जे आहे ते दर
ू व फारच खोल आहे . ते कोण शोधू शकेल?
25 मी माझे मन अभ्यास आिण िनरीक्षण याकडे वळवले .
आिण ज्ञान आिण वस्तु िस्थतीचे स्पष्टीकरण शोधले ,
आिण मला हे कळाले की, दुष्ट असणे हा मूखर्पणा आहे .
आिण मूखार्सारखे वागणे हा शु द्ध वे डेपणा आहे .
26 मला मृ त्यूपेक्षाही अिधक कडू अशी पाशरूप असले ली स्त्री सापडली,
23 मी
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ितचे हृदय पूणर् पाश व जाळी आहे ,
आिण ितचे बाहू साखळ्यांसारखे आहे त.
जो कोणी दे वाला प्रसन्न करतो तो ितच्यापासून िनसटतो.
पण पापी मात्र ितच्याकडू न पकडला जातो.
27 मी काळजीपूवर्क काय शोधून काढले , उपदे शक म्हणतो, मी वास्तिवकते चे स्पष्टीकरण
करण्यासाठी एका मागून एक गोळाबे रीज शोधून एकत्र केल्या. 28 मी माझ्या मनात अजूनही
त्याचा शोध करीत आहे , परं तु मला हे मात्र सापडले नाही. मला हजारात एक नीितमान मनु ष्य
िमळाला. पण मला सवर् िस्त्रयात एकही सापडली नाही.
29 मला यातून सापडले की, दे वाने मनु ष्यास सरळ असे िनमार्ण केले पण तो अने क योजनां च्या
मागे गे ले आहे .

8

मनु ष्य कोण आहे ?
जीवनात काय घटना घडणार आहे हे कोणाला समजते ?
मनु ष्यातील ज्ञान त्याचे मु ख प्रकाशीत करते
आिण त्याच्या मु खाचा कठीणपणा बदलतो.
1 ज्ञानी

2

मी तु म्हास सल्ला दे तो की, राजाची आज्ञा पाळा कारण त्याचे सं रक्षण करण्याची तू दे वाची
शपथ घे तली आहे . 3 त्याच्या समोरून जाण्याची घाई करू नको आिण जे काही चु कीचे आहे त्यास
पाठींबा दे ऊ नको. कारण राजाच्या इच्छे ला ये ईल तसे तो करतो. 4 राजाच्या शब्दाला अिधकार
आहे , म्हणून त्यास कोण म्हणे ल, तू काय करतो?
5 जो राजाच्या आज्ञा पाळतो तो अिनष्ट टाळतो.
शहाण्या मनु ष्याचे मन योग्य वे ळ व न्यायसमय समजते .
गोष्टीला योग्य उ र िमळण्याचा आिण प्रितिक् रया दशर्िवण्याचा समय आहे .
कारण मनु ष्याच्या अडचणी मोठ ा आहे त.
7 पु ढे काय होणार आहे कोणाला मािहत नाही.
काय होणार आहे हे त्यास कोण सां गू शकेल?
8 जीवनाच्या श्वासास* थांबन
ू धरण्याचा अिधकार कोणालाही नाही;
आिण कोणालाही त्याच्या मरणाच्या िदवसावर अिधकार नाही.
यु ध्द चालू असताना कोणाचीही सै न्यातून सु टका होत नाही,
आिण दुष्टाई त्याच्या दासास सोडवणार नाही. 9 मी या सगळ्या गोष्टी पािहल्या आहे त. आिण
कोणते ही काम जे भूतलावर करण्यात ये त आहे त्याकडे मी आपले लक्ष लावले आहे . एक
समय आहे त्यामध्ये दुसरा मनु ष्य आपल्या वाईटासाठी दुसर्यावर अिधकार करतो.
10 मी दुष्टांना सावर्जिनकिरत्या पु रताना बिघतले . त्यांना पिवत्र जागे तन
ू ने ले आिण पु रले
आिण त्यांनी ज्या शहरात दुष्ट कामे केली ते थील लोक त्यांची स्तु ती करत होते †. हे सुद्धा िनरुपयोगी
आहे . 11 जे व्हा वाईट गु न्ह्याबद्दल िशक्षे चा हुकू म होऊनही ती लवकर अं मलात आणली जात नाही.
त्यामु ळे मानवजातीचे मन वाईट करण्याकडे तत्पर असते .
12 पापी शं भर दुष्कृत्य करे ल आिण तरीही तो भरपूर आयु ष्य जगला. असे असले तरी मला मािहत
आहे जे दे वाचा सन्मान करतात, जे त्याच्यासमक्ष त्यास मान दे तात हे अिधक चां गले आहे . 13 पण
दुष्टाचे िहत होणार नाही. त्यास दीघार्युष्य लाभणार नाही. त्यांचे िदवस क्षणभं गरू सावलीसारखे
असतील. कारण तो दे वाला मान दे त नाही.
6 प्रत्ये क

*
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पृ थ्वीवर आणखी एक िनरथर्क गोष्ट घडते , असे काही नीितमान असतात की, दुष्टां च्या
करणीमु ळे त्यांची जी िस्थती व्हावी ती यांची होते आिण असे काही दुष्ट असतात की, नीितमानाच्या
करणीमु ळे त्यांची जी िस्थती व्हावी ती यांची होते . मी हे म्हणतो हे ही व्यथर् आहे . 15 मग मी
आनं दाची िशफारस केली, कारण मनु ष्याने खावे , प्यावे व आनं द करावा यापे क्षा सूयार्च्या खालती
त्यास काही उ म नाही. कारण त्याच्या आयु ष्याचे जे िदवस दे वाने त्यास पृ थ्वीवर िदले आहे त
त्यामध्ये त्याच्या श्रमामध्ये हे त्याच्याजवळ राहील.
16 जे व्हा ज्ञान समजायला आिण जे कायर् पृ थ्वीवर चालले आहे ते पाहायला जे व्हा मी आपले मन
लावले . कारण अहोरात्र ज्याच्या डोळ्यास डोळा लागत नाही असे ही लोक असतात. 17 ते व्हा
दे वाचे सवर् काम पाहन
ू मला समजले की, जे काम भूतलावर करण्यात ये त आहे ते मनु ष्यास पु रते
शोधून काढता ये त नाही, कारण ते शोधून काढायला मनु ष्याने िकतीही श्रम केले तरी ते त्यास
सापडणार नाही आिण याव्यितिरक्त, कोणी ज्ञानी मनु ष्याने , मी ते जाणीन, असे जरी म्हटले , तरी
त्यास ते सापडणार नाही.
14

9
1 मी या सगळ्या गोष्टींचा काळजीपूवर्क िवचार केला. नीितमान आिण ज्ञानी माणसे व त्यांचे
काय समजण्याचा स्पष्टपणे प्रयत्न केला. ते सवर् दे वाच्या हातात असते . कोणीतरी आपला
ितरस्कार िकंवा प्रेम करील याबद्दल काहीही माहीत नसते .
2 जे काही घडते ते सवार्स
ं सारखे च घडते .
नीितमान आिण दुष्ट,
चां गला आिण वाईट,
शु द्ध आिण अशु द्ध,
यज्ञ करणारा आिण यज्ञ न करणारा, या सवार्च
ं ी सारखीच गती होते .
चां गला मनु ष्य पापी मनु ष्यासारखाच मरे ल.
शपथ वाहणार्याची, तशीच शपथ वाहण्यास घाबरतो त्याची दशा सारखीच होते .
3 जे काही सूयार्च्या खालती करण्यात ये त आहे त्यामध्ये एक अिनष्ट आहे . सवार्च
ं ा शे वट
सारखाच होतो. मानवजातीच्या मनात सवर् दुष्टता भरले ली असते . ते िजवं त असतात तोपयर्ंत
त्यां च्या मनात वे डेपण असते . मग त्यानं तर ते मे लेल्यास जाऊन िमळतात.
4 जो मनु ष्य अजून िजवं त आहे त्याच्याबाबतीत आशे ला जागा आहे . पण हे म्हणणे खरे आहे .
िजवं त कुत्रा मरण पावले ल्या िसं हापे क्षा चां गला असतो.
5 िजवं ताना ते मरणार आहे त हे माहीत असते .
पण मरण पावले ल्यांना काहीच माहीत नसते .
मरण पावले ल्यांना कुठले च बिक्षस िमळत नाही.
कारण त्यांचे स्मरण िवसरले आहे .
6 त्यांची प्रीती, द्वे ष व मत्सर ही कधीच नष्ट होऊन गे ली आहे त,
आिण जे काही सूयार्च्या खालती करण्यात ये त आहे ,
त्यामध्ये त्यांना पु न्हा कधीही जागा नाही.
7 तु झ्या मागार्ने जा, आनं दाने आपली भाकर खा आिण आनं दीत मनाने आपला द्राक्षरस पी,
कारण दे वाने तु झी चां गली कृत्ये साजरी करण्यास मान्यता िदली आहे . 8 सवर्दा तु झी वस्त्रे शु भर्
असावी आिण तु झ्या डोक्यास ते लाचा अिभषे क असावा.
9 तु झ्या व्यथर्तेच्या आयु ष्याचे जे िदवस त्याने तु ला सूयार्च्या खालती िदले आहे त त्यामध्ये ,
तु झ्या व्यथर्तेच्या सवर्च िदवसात, तु झी पत्नी जी तु ला िप्रय आहे ितच्याबरोबर तू आनं दाने आपले
आयु ष्य घालीव, कारण आयु ष्यात, आिण तू ज्या आपल्या उद्योगात सूयार्च्या खालती श्रम
करतोस ते थेही तु झा वाटा हाच आहे . 10 जे काही काम तु झ्या हाती पडे ल ते सवर् तू आपल्या
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सामथ्यार्ने कर. कारण ज्या कबरे त आपण सवर् जाणार आहोत त्यामध्ये काम, िवचार, ज्ञान आिण
शहाणपणही नसते .
11 मी सूयार्च्या खालती काही कुतु हलाच्या गोष्टी पािहल्या.
वे गाने धावणारा शयर्त िजं कत नाही,
सवर्शिक्तमान लढाई िजं कतो असे नाही.
शहाण्याला अन्न खाता ये ते असे नाही.
समं जसास सं प ी िमळते असे नाही,
आिण ज्ञान्यावरच अनु गर् ह होतो असे नाही.
त्याऐवजी समय व सं धी त्या सवार्वर परीणाम होतात.
12 कोणालाही त्याचा मृ त्यू समय माहीत नाही,
जसा मासा मरणाच्या जाळ्यात सापडतो,
िकंवा सापळ्यात अडकणार्या पक्षयाप्रमाणे ,
त्याचप्रमाणे जनावरे , मानवजात अिरष्टाच्या समयी, तो त्यां च्यावर
अचानक ये ऊन पडला म्हणजे सापळ्यात अडकतो.
13 हे ज्ञानही मी भूतलावर पािहले आहे आिण हे मला फार महत्वाचे वाटते . 14 थोडे लोक असले ले
एक लहान शहर होते . एक महान राजा त्या शहरािवरुध्द लढला आिण त्याने त्याचे सै न्य त्या
शहराभोवती ठे वले . 15 पण त्या शहरात एक िवद्वान होता. तो िवद्वान गरीब होता. पण त्याने
आपल्या ज्ञानाने त्या शहराचा बचाव केला. सगळे काही सं पल्यानं तर लोक त्या गरीब मनु ष्यास
िवसरून गे ले.
16 मग मी िनणर्य केला, बळापे क्षा ज्ञान श्रेष्ठ आहे पण गरीबाच्या ज्ञानाला तु च्छ मानतात आिण
त्याचे शब्द ऐकत नाही.
17 िवद्वान मनु ष्याने शां तपणे उच्चारले ले काही शब्द
हे मूखर् राजाने ओरडू न सां िगतले ल्या शब्दांपेक्षा चां गले असतात.
18 शहाणपण हे यु ध्दातल्या तलवारी आिण भाले यापे क्षा चां गले असते .
पण एक मूखर् अने क चां गल्यांचा नाश करतो.

10
1 जसे

मरण पावले ल्या माशा गं ध्याचे सु गंधी ते ल दुगं र्धीत करतात.
त्याचप्रमाणे थोडासा मूखर्पणा खूपशा शहाणपणाचा आिण सन्मानाचा नाश करू शकतो.
2 शहाण्याचे मन त्याच्या उजवीकडे आहे .
पण मूखार्चे मन त्याच्या डावीकडे असते .
3 जे व्हा मूखर् रस्त्यावरून चालतो त्याचे िवचार अधर्वट असतात.
तो मूखर् आहे हे प्रत्ये काला िदसते .
4 तु मचे विरष्ठ तु मच्यावर रागावले आहे त म्हणून तु म्ही तु मची कामे सोडू नका.
शांत रािहल्याने मोठा असह्य सं ताप शांत होतो.
5 एक अनथर् तो मी पृ थ्वीवर पािहला आहे ,
अिधकार्याच्या चु कीने ये तो ते मी पािहले आहे .
6 मूखार्न
ं ा ने तेपदाची जागा िदली जाते ,
आिण यशस्वी मनु ष्यांना खालची जागा िदली जाते .
7 मी दासास घोड ावरून जाताना पािहले ,
आिण जे यशस्वी लोक होते त्यांना दासाप्रमाणे जिमनीवरून चालताना पािहले .
8 जो कोणी खड् डा खणतो, तोच त्यामध्ये पडू शकतो आिण जो कोणी िभं त तोडू न टाकतो
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त्यास साप चावण्याची शक्यता असते .
9 जो कोणी दगड फोडतो
त्यास त्यामु ळे इजा होऊ शकते .
आिण जो लाकडे तोडतो तो सं कटात असतो. 10 लोखं डी हत्यार बोथटले व त्यास धार लावली
नाही तर अिधक जोर लावावा लागतो. परं तु कायर् साधण्यासाठी ज्ञान उपयोगाचे आहे .
11 जर सपार्वर मं तर
् प्रयोग होण्यापूवीर् तो डसला तर पु ढे मां ित्रकाचा काही उपयोग नाही.
12 शहाण्याच्या तोंडची वचने कृपामय असतात. परं तु मूखार्चे ओठ त्यालाच िगळू न टाकतील.
13 त्याच्या मु खाच्या वचनांचा प्रारं भ मूखर्पणा असतो.
आिण त्याच्या भाषणाचा शे वट अपाय करणारे वे डेपण असते .
14 मूखर् वचने वाढवून सां गतो,
पण पु ढे काय ये णार आहे हे कोणाला मािहत नाही.
त्याच्यामागे काय होईल ते त्यास कोण सां गेल?
15 मूखर् श्रम करून थकतो,
कारण नगराला जाण्याचा मागर् तो जाणत नाही.
16 हे दे शा, तु झा राजा जर बालकासारखा *असला,
आिण तु झे अिधपती सकाळी मे जवाणीला सु रवात करतात तर तु झी केवढी दुदर्शा!
17 पण जे व्हा तु झा राजा उच्चकुलीनांचा मु लगा आहे ,
आिण तु झे अिधपती नशे साठी
नाहीतर शक्तीसाठी सु समयी जे वतात ते व्हा तु झा दे श आनं दीत आहे .
18 जर एखादा मनु ष्य कामाच्या बाबतीत खूप आळशी असे ल तर त्याचे घर गळायला लागे ल
आिण त्याचे छत कोसळू न पडे ल.
19 लोक हसण्याकरता मे जवाणी तयार करतात,
द्राक्षरस जीवन आनं दीत करतो.
आिण पै सा प्रत्ये कगोष्टीची गरज पु रवतो.
20 तू आपल्या मनातही राजाला शाप दे ऊ नको.
आिण श्रीमं ताला आपल्या झोपण्याच्या खोलीतही शाप दे ऊ नको.
कारण आकाशातले पाखरू तु झे शब्द घे ऊन जाईल,
आिण जे काही पक्षी आहे त ते गोष्टी पसरवतील.

11
भाकर जलावर सोड*.
कारण पु ष्कळ िदवसानी तु ला ते पु न्हा िमळे ल.
2 तू सात आठ लोकांस वाटा दे .
कारण पृ थ्वीवर कोणत्या वाईट गोष्टी घडतील त्याची तु म्हास कल्पना नाही.
3 जर ढग पावसाने पूणर् भरले ले असतील;
तर ते पृ थ्वीवर स्वतःला िरक्त करतात,
आिण जर झाड उ रे कडे वा दिक्षणे कडे पडले तर ते जे थे पडले ते थेच राहील.
4 जो वारा पाहत राहतो तो पे रणार नाही.
जो ढगांचा रं ग पाहत राहतो तो पे रणी करणार नाही.
5 जसा वारा कोठू न ये तो हे तु ला मािहत नाही,
आईच्या गभार्त बाळाची हाडे कशी वाढतात हे ही जसे तु ला कळत नाही
तसे च सवर् काही िनमार्ण करणार्या दे वाच्या कायार्चे आकलन तु ला करता ये णार नाही.
1 आपली

*

10:16

*

11:1

11:6
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आपले बी पे र, सं ध्याकाळीही हात आवरू नकोस.
कारण त्यातून कोणते फळास ये ईल हे िकंवा ते
अथवा दोन्ही िमळू न चां गले होतील हे तु ला माहीत नसते .
7 प्रकाश खरोखर गोड आहे ,
आिण सूयर् पाहणे डोळ्यांस आनं ददायक गोष्ट आहे .
8 जर मनु ष्य िकतीही वष जगला तरी तो त्या सवार्त आनं द करो,
पण तो ये ण्यार्या अं धकाराच्या िदवसाचा िवचार करो,
कारण ते पु ष्कळ होतील.
जे सवर् ये ते ते व्यथर्च आहे .
6 सकाळीच

9 हे

तरुणा, तू आपल्या तारुण्यात आनं द कर.
तु झ्या तारुण्याच्या िदवसात तु झे हृदय तु ला आनं दीत करो,
आिण तू मनास वाटे ल त्या मागार्ने व नजरे स ये ईल तसा चाल.
पण या सवार्बद्दल दे व तु झा न्याय करील. हे तु झ्या लक्षात असू दे .
10 यास्तव आपल्या मनातून राग दर
ू कर,
आिण आपल्या शरीरातील वे दने कडे लक्ष दे ऊ नको.
कारण तारुण्य व सामथ्यर् ही व्यथर् आहे त.
1 तू

12

आपल्या तारुण्याच्या िदवसातसु द्धा आपल्या िनमार्णकत्यार्ला स्मर.
अनथार्चे िदवस ये ण्यापूवीर्,
आिण ते व्हा अशी वष ये ण्यापूवीर् तू म्हणशील,
त्यामध्ये मला काही सु ख नाही.
2 सूयर्, चं दर
् आिण तारे यां च्या प्रकाशापूवीर् अं धकार वाढे ल
आिण पावसानं तर काळोखे ढग परत ये तील.
3 त्यावे ळी महालाचे पहारे करी थरथरतील
आिण बळकट मनु ष्य वाकतील,
आिण दळणार्या िस्त्रया थांबतील कारण त्या थोड ा आहे त,
आिण ज्या िखडक्यातून पाहणार्या आहे त त्यांना स्पष्ट िदसणार नाही.
4 त्यासमयी जे व्हा रस्त्यातील दरवाजे बं द होतील आिण जात्याचा आवाज थांबेल,
ते व्हा पक्षयाच्या शब्दाने मनु ष्य िबथरे ल,
आिण मु लींच्या गायनाचास्वर लु प्त होईल.
5 ते व्हा मनु ष्यास उं चावरच्या िठकाणांची
आिण रस्त्यावरील पु ढील धोक्यांची भीती वाटे ल,
आिण ते व्हा बदामाचे झाड फुले ल,
आिण ते व्हा टोळ स्वतःपु ढे भारी असा वाटे ल,
आिण ते व्हा स्वाभािवक इच्छा दुबर्ल होईल.
नं तर मनु ष्य आपल्या सनातन घरास जातो,
आिण शोक करणारे रस्त्यात िफरतात.
6 तू आपल्या िनमार्णकत्यार्चे स्मरण कर,
रुप्याची तार तु टण्यापूवीर्
िकंवा सोन्याचा कटोरा चे पण्यापूवीर्,
अथवा झर्याजवळ घागर फुटण्यापूवीर्,
अथवा पाण्याचा रहाट िविहरीकडे मोडला जाईल,

उपदे शक 12:6

12:7
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उपदे शक 12:14

7 ज्या

िठकाणापासून ती आली, माती परत मातीला िमळे ल,
आिण दे वाने िदले ला आत्मा त्याजकडे परत जाईल.
8 उपदे शक म्हणतो, धु क्याची वाफ, प्रत्ये क गोष्ट नष्ट होणारी वाफ आहे .
9 उपदे शक ज्ञानी होता आिण म्हणून तो लोकांस ज्ञान िशकवीत गे ला. त्याने अभ्यास व िनरक्षण
करून व पु ष्कळ म्हणीचा सं च केला.
10 उपदे शकाने स्पष्ट व सत्याची सरळमागीर् वचने शोधून िलिहण्याचा प्रयत्न केला. 11 ज्ञानाची
वचने आरींसारखी आहे त. िशक्षकाची त्याच्या म्हणीच्या सं गर् हातील वचने खोल ठोकले ल्या
िखळ्यांसारखी आहे त. ती एकाच में ढपाळाकडू न िशकिवण्यात आली आहे त.
12 माझ्या मु ला, त्याखे रीज अिधक सावध रहा. पु ष्कळ पु स्तके रचण्याला, काही अं त नाही. खूप
अभ्यास दे हाला थकवा आणे ल.
13 यािवषयाचा शे वट हाच आहे ,
सवर् काही ऐकल्यानं तर,
तू दे वाचे भय धर आिण त्याच्या आज्ञा पाळ.
कारण सवर् मानवजातीचे सारे कतर्व्य हे च आहे .
14 दे व सगळ्या कृत्यांचा न्याय करील,
त्याबरोबर प्रत्ये क गु प्त गोष्टीचा,
मग ती वाईट असो िकंवा चां गली.

1:1
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गीतरत्न 1:5

The Song of Solomon
गीतरत्न
गीतरत्न या पु स्तकाचे िशषर्क पिहल्या वचनातून ठरते , ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की
गीत कोणाकडू न ये ते: “�������, जे शलमोनाचे ” (1:1). पु स्तकाचे शीषर्क अखे रीस राजा
शलमोनाच्या नावावर घे तले कारण त्याच्या नावाचा उल्ले ख सं पण
ू र् पु स्तकात आहे (1:15; 3:7,
9, 11; 8:11-12).
साधारण इ. पू. 971 - 965.
शलमोनाने इस्त्राएलचा राजा म्हणून हे पु स्तक िलिहले , शलमोनाच्या ले खकत्वाकडे असले ल्या
िवद्वानांनी हे कबूल केले की हे गीत कारिकदीर्च्या सु रुवातीलाच िलिहण्यात आले होते , केवळ
किवते च्या तरूणां च्या उत्स्फू तर्तेमुळे नव्हे तर ले खकांनी लबानोन आिण िमसरासह दे शाच्या
उ रे कडील आिण दिक्षणे स दोन्ही िठकाणाची नावे सां िगतली आहे त.
िववािहत जोडपे आिण वै वािहक िचं तन करणारे अिववािहत.
शलमोनाचे हे गीत म्हणजे प्रेमाचे गु ण वाढिवण्याकरीता िलिहले ली गोड किवता आहे आिण हे
स्पष्टपणे िववाहाला परमे श्वराची आखणी म्हणून प्रस्तु त करते . एक स्त्री आिण पु रुष िववाहाच्या
सं दभार्त एकमे कांसोबत एकत्र राहणे , एकमे कांना आध्याित्मक, भाविनक आिण शारीिरकरीत्या
प्रेम करणे .
प्रेम आिण िववाह
रूपरे षा
1. वधू शलमोनाबद्दल िवचार करते — 1:1-3:5
2. लग्नासाठी वधूची स्वीकृती आिण लग्नाची अपे क्षा — 3:6-5:1
3. वधू वराला गमावण्याचे स्वप्न पाहते — 5:2-6:3
4. वधू आिण वर एकमे कांची प्रशं सा करतात — 6:4-8:14
शलमोनाचे गीतरत्न आहे :
आपल्या िप्रयकराशी बोलत आहे ) तू माझे मु खचु ं बन घे *,
कारण तु झे प्रेम द्राक्षरसापे क्षा उ म आहे .
3 तु झ्या अिभषे काच्या ते लाचा सु गंध मोहक आहे ,
तु झे नाव दरवळणार्या सु वासासारखे आहे . त्यामु ळेच तरुणी तु झ्यावर प्रेम करतात.
4 मला तु झ्याबरोबर ने आिण आपण पळू न जाऊ.
(तरुणी स्वतःशीच बोलते ) राजाने मला त्याच्या अं तःपु रात आणले आहे .
(तरुणी ितच्या िप्रयकराबरोबर बोलत आहे ) मी आनं दीत आहे . मी तु झ्यािवषयी आनं दीत आहे .
मला तु झे प्रेम साजरे करू दे . ते द्राक्षरसापे क्षा चां गले आहे .
5 (ती स्त्री दुसर्या स्त्रीबरोबर बोलते ) अहो, यरूशले मेच्या कन्यांनो, मी काळीसावळी पण सु ं दर
आहे .
1 हे

2 (तरुणी

*

1:2
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गीतरत्न 2:1

मी केदारच्या †तं बस
ू ारखी काळी आिण
शलमोनाच्या पडद्यासारखी सुं दर आहे .
6 मी काळी आहे म्हणून माझ्याकडे टक लावून पाहू नका.
कारण सूयार्ने मी होरपळले आहे .
माझे स्वतःचे भाऊ‡ माझ्यावर रागावले होते .
त्यांनी मला द्राक्षां च्या मळ्याची राखण करण्यास ठे वले .
परं तु मी आपल्या स्वत:च्या द्राक्षमळ्याची काळजी घे तली नाही.
7 (ती स्त्री ितच्या िप्रयकराबरोबर बोलत आहे ) माझ्या जीवाच्या िप्रयकरा, मला सां ग:
तो तू तु झा कळप कोठे चारतोस?
तू तु झ्या कळपाला दुपारी कोठे िवसावा दे तोस?
तु झ्या सोबत्यां च्या कळपाजवळ भटकणार्यांसारखी मी का व्हावे ?
8 (ितचा िप्रयकर ितला उ र दे तो) हे परम सु ं दरी,
जर तु ला काय करायचे ते माहीत नाही तर
माझ्या कळपाच्या मागे जा.
तु झ्या लहान बकर्यांना में ढपाळाच्या तं बज
ू वळच्या कुरणात चार.
िप्रये , फारोच्या रथाच्या घोड ांतल्या एका घोडीशी मी तु झी तु लना करतो.
सुं दर गाल सोन्याने अलं कृत केले आहे त.
तु झी मान मोत्यां च्या हारांनी सुं दर िदसत आहे .
11 मी तु झ्यासाठी चांदीचे िटके लािवले ले
सोन्याचे दािगने करे न.
12 (ती स्त्री स्वतःशीच बोलते ) राजा आपल्या पलं गावर §असता
माझ्या जटामांसीचा सु गंध पसरला.
13 माझ्या वक्षस्थळां मध्ये रात्रभर िवसावले ला,
माझा िप्रयकर माझ्या गळ्यात असले ल्या गं धरसाच्या पु डीसारखा मला आहे .
14 माझा िप्रयकर एन-गे दी*मधील
द्राक्षाच्या मळ्याजवळील में दीच्या फुलां च्या गु च्छासारखा आहे .
15 (ितचा िप्रयकर ितच्याशी बोलतो) पाहा माझ्या िप्रये , तू िकती सु ं दर आहे स!
तू फारच सुं दर आहे स.
तु झे डोळे कबु तरासारखे आहे त.
16 (तरुणी आपल्या िप्रयकराशी बोलते ) पाहा, माझ्या िप्रयकरा, तू दे खणा आहे स, तू िकती दे खणा
आहे स.
आपला िबछाना िकती आल्हाददायक आिण सु खावह आहे .
17 आपल्या घराच्या तु ळ्या गं धसरूच्या लाकडाच्या आहे त.
आिण छताचे वासे दे वदारुच्या लाकडाचे आहे .
9 माझ्या
10 तु झे

1 (ती

†

2

स्त्री ितच्या िप्रयकराशी बोलत आहे ) मी शारोनाचे *कुंकुमपु ष्प आहे .

1:5

(उत्प ी 25.13; यशया 21:16-17; स्तोत्र 120:5 पहा). हे कुळ सामान्यतः

काळ्या तं बम
ू ध्ये राहत होते , म्हणून केदाराचा सं दभर् काळ्या रं गाच्या तरुण स्त्रीशी केला आहे .

§

1:12

*

1:14

‡

1:6

, त्याला उत्साहवधर्क आिण उपजाऊ

* 2:1
स्थान म्हणून ओळखले जाते , कारण त्यामधून एक झरा वाहतो.
, जे इस्राएलच्या भूमध्य समु दर् ाच्या
िकनारपट् टीवरील प्रांतास सूिचत करते (यशया 35:2; 65:10). पिवत्र शास्त्राच्या काळात, ते ओक वृ क्षां च्या घनते ने झाकले ले
होते .

2:2
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दरीतले कमलपु ष्प आहे .
2 (पु रुष ितच्याशी बोलतो) जसे काटे री झाडां त कमलपु ष्प,
तसे माझे िप्रये इतर मु लींमध्ये तू आहे स.
3 (स्त्री स्वतःशी बोलते ) जसे सफरचं दाचे झाड वनातल्या झाडां मध्ये
तसा माझा िप्रयकर इतर पु रुषांमध्ये आहे .
त्याच्या सावलीत मला बसायला खूप आनं द झाला.
आिण त्याच्या फळाची चव मला गोड लागली.
4 त्याने मला मे जवानीच्या घरात आणले ,
आिण माझ्यावर त्याच्या प्रेमाचा झें डा फडकावला.
5 (ती स्त्री ितच्या िप्रयकराबरोबर बोलते ) मनु कांची पोळी दे ऊन माझ्यात शक्ती आणा.
सफरचं द खाऊ घालून मला ताजे तवाने करा.
कारण मी प्रेमज्वराने अशक्त झाले आहे . 6 (ती स्त्री स्वतःशी बोलते ) त्याचा डावा हात माझ्या
डोक्याखाली आहे
आिण त्याचा उजवा हात मला आिलं गन दे त आहे .
7 (ती स्त्री दुसर्या स्त्रीशी बोलत आहे ) यरूशले मेच्या कन्यांनो,
तु म्हास वनातील हरीणीची आिण रानमृ गांची शपथ घालून सां गते की,
आमचे प्रेम करणे होईपयर्ंत तु म्ही व्यत्यय आणू नका.
8 (ती स्त्री स्वतःशी बोलत आहे ) मी माझ्या प्राणिप्रयाचा आवाज ऐकत आहे . तो ये त आहे ,
डोंगरावरुन उड ा मारत,
टे कड ां वरुन बागडत ये त आहे .
9 माझा िप्रयकर मृ गासारखा, हरीणीच्या पाडसासारखा आहे .
आमच्या िभं तीच्या मागे उभा आहे ,
िखडकीतून डोकावणार्या,
झरोक्यातून पाहणार्या माझ्या िप्रयकराला बघा.
10 माझा िप्रयकर माझ्याशी बोलला आिण म्हणाला,
माझ्या िप्रये , ऊठ, माझ्या सुं दरी, ये आपण दरू जाऊ या!
11 बघ आता िहवाळा सं पला आहे .
पाऊस आला आिण गे ला.
12 भूमीवर फुले िदसत आहे त,
पक्षयांची गाण्याची वे ळ आली आहे .
आिण आमच्या दे शात कबु तरांचा आवाज ऐकू ये त आहे .
13 अं िजराच्या झाडावरील िहरवे अं जीर िपकवीत आहे .
आिण द्राक्षवे लीस फुले आली आहे त.
ती सु गंध पसरीत आहे . अगे माझे िप्रये , माझे सुं दरी, ऊठ आपण आता दरू जाऊ या.
14 माझ्या कबु तरा, उं च कड ावरच्या खडकात लपले ल्या,
पवर्तात लपले ल्या माझ्या कबु तरा,
मला तु झे मु ख पाहू दे .
मला तु झा आवाज ऐकू दे .
तु झा आवाज अितशय गोड आहे आिण तु झा चे हरा खूप सुं दर आहे .
15 (ती स्त्री आपल्या िप्रयकराबरोबर बोलत आहे ) आमच्यासाठी कोल्ह्यांना †पकडा.
लहान कोल्ह्यांनी द्राक्षमळ्यांचा नाश केला आहे .
†
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कारण आमचे द्राक्षांचे मळे फुलले आहे त.
(ती स्त्री स्वतःशी बोलत आहे ) माझा िप्रयकर
माझा आहे आिण मी त्याची आहे .
तो आपला कळप कमळां च्यामध्ये चारीत आहे . 17 (ती स्त्री ितच्या िप्रयकरांबरोबर बोलत आहे )
िशळोप्याची वे ळ ये ईपयर्ंत, आिण सावल्या लांब पळू न जातील तोपयर्ंत, तू िफरत राहा.
माझ्या प्राणिप्रया, िवयोगाच्या पवर्तावर हरीणासारखा िकंवा हिरणीच्या पाडसासारखा परत फीर.
16

3
1 (ती

स्त्री स्वतःशी बोलते ) रात्रीच्या वे ळी मी माझ्या शय्ये वर पडले असता,
ज्याच्यावर माझा जीव प्रेम करतो,
त्याची उत्कंठा मला लागली. मी त्यास उत्कटते ने शोधले ;
पण तो मला सापडला नाही.
2 मी स्वतःशीच म्हणाले , मी उठू न, शहरासभोवती,
रस्त्यावर आिण चौकांत िफरून माझ्या प्राणिप्रयाला शोधीन.
मी त्यास शोधले पण मला तो सापडला नाही. 3 शहरात पहारा दे णार्या पहारे कर्यांना मी सापडले .
मी त्यांना िवचारले , “������ ������������� ������ ������� ��?”
4 मी पहारे कर्यांना सोडू न िनघाले होते .
इतक्यात ज्याच्यावर माझा जीव प्रेम करतो तो माझा प्राणिप्रय मला सापडला.
मी त्यास धरले . मी त्यास जाऊ िदले नाही.
मी त्यास माझ्या आईच्या घरी ने ले.
िजने माझे गभर्धारण केले ितच्या खोलीत आणीपयर्ंत मी त्यास सोडले नाही.
5 (ती स्त्री दुसर्या स्त्रीशी बोलत आहे ) यरूशले मेच्या कन्यांनो,
रानतल्या हिरणी आिण मृ गी यां च्या साक्षीने मी शपथ घालून सां गते .
आमचे प्रेम करणे सं पत नाही,
तोपयर्ंत त्यामध्ये व्यत्यय आणू नका.
6 (ती

तरुणी स्वतःशीच बोलते ) गं धरस व ऊद व्यापार्याकडील
सवर् चूणार्नी सु वािसक द्रव्ये यां च्या सु गंधाने
अशी धु राच्या खांबासारखी,
रानातून ये णारी ती ही कोण आहे ?
7 पाहा, ती शलमोनाची पालखी ये त आहे .
त्याच्यासभोवती साठ सै िनक आहे त,
ते साठजण इस्राएलाच्या सै िनकांपैकी आहे त.
8 ते सगळे िनपु ण लढवय्ये व तलवारधारी आहे त.
रात्री ये णार्या कोणत्याही सं कटाचा मु काबला
करायला ते तयार आहे त.
9 राजा शलमोनाने स्वत:साठी
लबानोनी लाकडाची पालखी तयार केली.
10 त्याचे खांब चांदीचे केले .
पाठ सोन्याची केली.
बै ठक जां भळ्या रं गाच्या कापडाने मढवली.
त्याचा अं तभार्ग यरूशले मेच्या कन्यांनी प्रेमाने सजवला आहे .
11 (ती स्त्री यरूशले मेच्या िस्त्रयां शी बोलत आहे ) सीयोने च्या कन्यांनो बाहे र या, आिण राजा
शलमोनाला पाहा.
ज्या िदवशी त्याचे लग्र झाले ,
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त्या िदवशी त्याच्या आईने त्याच्या मस्तकावर ठे वले ला मु कुट पाहा.
त्या िदवशी तो खूप आनं दी होता.

4
1 (त्या स्त्रीचा िप्रयकर ितच्याशी बोलत आहे ) अहा!

िप्रये , तू सुं दर आहे स! तू खूप सुं दर आहे स.
तु झ्या बु रख्याच्या आतून तु झे डोळे कबु तर असे आहे त.
तु झे केस िगलाद पवर्ताच्या उतारावरुन जाणार्या
शे रड ाच्या कळपाप्रमाणे हे लकावणारे आहे त.
2 लोकर कातरून धु तले ल्या में ढ ा वर आल्या आहे त, ज्यातल्या प्रत्ये कीस जु ळे आहे .
त्यां च्यापै की कोणालाही िहरावून घे तले ले नाही.
त्याच्या कळपासारखे तु झे दात आहे त.
3 तु झे ओठ िकरिमजी रं गाच्या धाग्याप्रमाणे आहे त.
तु झे मु ख सुं दर आहे .
तु झ्या बु रख्याच्या आत,
तु झे गाल दोन बाजू डािळं बाच्या दोन फोडींप्रमाणे आहे त.
4 तु झी मान दािवदाने शस्रगारासाठी बां धले ल्या मनोर्याप्रमाणे आहे .
ज्याच्यावर सै िनकां च्या एक हजार ढाली व कवचे लटकत आहे त.
5 हरीणीची जी जु ळी,
जे दोन पाडस कमलपु ष्पां च्यामध्ये चरतात
त्यां च्यासारखी तु झी दोन वक्षस्थळे आहे त.
6 िदवस शे वटच्या घटका मोजत आहे त आिण सावल्या दर
ू पळत आहे त.
ते वढ ा वे ळात मी त्या गं धरसाच्या पवर्तावर,
ऊदाच्या टे कडीवर जाईन.
7 िप्रये , तू सगळीच फार सु ं दर आहे स.
तु झ्यात कुठे ही काहीही दोष नाही.
8 लबोनान मधून माझ्या वधू, तू माझ्याबरोबर ये .
लबानोनातून माझ्याबरोबर ये ;
अमानाच्या िशखरावरुन माझ्याबरोबर ये ,
सनीर व हमोर्न यां च्या िशखरावरुन माझ्याबरोबर ये ,
िसं हाच्या गु हे तन
ू ,
िचत्त्याच्या पवर्तावरुन माझ्याबरोबर ये .
9 अगे माझ्या बिहणी, माझ्या वधू,
तू माझे हृदय हरण केले आहे स.
तु झ्या ने तर् कटाक्षाने , तु झ्या गळ्यातल्या हारातील एका रत्नाने
तू माझे हृदय चोरले आहे स.
10 माझ्या िप्रये , माझ्या वधू, तु झे प्रेम फार सु ं दर आहे .
तु झे प्रेम द्राक्षरसापे क्षा चां गले आहे .
तु झ्या अ राचा वास इतर सु गंधी द्रव्यापे क्षा चां गला आहे .
11 माझ्या वधू, तु झ्या ओठातून मध गळतो.
ू आहे .
तु झ्या िजभे खाली मध आिण दध
तु झ्या कपड ांना लबानोनाच्या वासासारखा गोड सु वास आहे .
12 माझ्या िप्रये , माझ्या वधू, तू तर बं द केले ल्या बागे सारखी आहे स.
तू बं द असले ल्या झर्यासारखी, िशक्का मारले ल्या कारं ज्यासारखी आहे स.
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रोपे मोलवान फुले असले ला डािळं बाचा मळा अशी आहे त.
त्यामध्ये कापराची व जटामांसीची झाडे ,
14 में दी, जटामांसी, केशर,
वे खंड व दालिचनी इत्यादींनी भरले ल्या बागे सारखे आहे त.
तु झे अवयव उदाची झाडे , गं धरस व अगरू व इतर सु गंधी झाडांनी भरले ल्या बागे सारखे आहे त.
15 तू बागे तल्या कारं ज्यासारखी,
ताज्या पाण्याच्या िविहरीसारखी,
लबानोनाच्या पवर्तावरुन वाहात जाणार्या पाण्यासारखी आहे स.
16 (तरुणी आपल्या िप्रयकराबरोबर बोलते ) उ रे कडच्या वार्या, ऊठ! दिक्षणवार्या ये ,
माझ्या बागे वरुन वाहा. ितचा गोड सु गंध सवर्तर् पसरव.
माझा सखा त्याच्या बागे त ये वो
आिण त्याच्या आवडीची फळे खावो.
13 तु झी

1 (स्त्रीचा

5

िप्रयकर ितच्याशी बोलत आहे ) माझे बिहणी, माझे वधू, मी माझ्या बागे त गे लो.
मी माझा गं धरस व माझी सु गंधी द्रव्ये जमा केली आहे त.
मी माझा मध मधाच्या पोळ्यासहीत खाल्ला आहे .
ू प्यालो आहे .
मी माझा द्राक्षरस व दध
िमत्रांनो, खा.
माझ्या िप्रयांनो; प्या, मनसोक्त प्या.
2 (ती

तरुणी स्वतःशी बोलते ) मी झोपले ली आहे . पण माझे हृदय स्वप्नात जागे आहे .
माझा िप्रयकर दार वाजवतो आिण म्हणतो,
माझे बिहणी, माझ्या िप्रये , माझ्या कबु तरा, माझ्या िवमले ! माझे डोके दिहवराने ओले झाले आहे .
ू े ओलसर झाले आहे त.
माझे केस रात्रीच्या दविबं दन
3 (तरुण स्त्री स्वतःशी बोलते ) मी माझा पोषाख काढून टाकला आहे . तो पु न्हा मी कसा अं गात
घालू?
मी माझे पाय धु तले आहे त. ते मी कसे मळवू?
4 पण माझ्या िप्रयकराने फटीतून हात घातला,
आिण माझे हृदय त्याच्यासाठी कळवळले .
5 माझ्या िप्रयकराला दार उघडायला मी उठले .
ते व्हा माझ्या हातास
दाराच्या कडीवरील गं धरस लागला.
माझ्या बोटां वरून त्याचा द्रव गळत होता.
6 मी माझ्या िप्रयकरासाठी दार उघडले .
पण माझा िप्रयकर तोंड िफरवून िनघून गे ला होता.
तो गे ला ते व्हा माझा जीव गळू न गे ला.
मी त्यास शोधले पण तो मला सापडला नाही.
मी त्यास हाक मारली पण त्याने मला उ र िदले नाही.
7 शहरावर पहारा करणार्या पहारे कर्यांना मी िदसले .
त्यांनी मला मारले , जखमी केले .
कोटावरच्या पहारे कर्यांनी माझा अं गरखा घे तला.
8 (ती स्त्री त्या शहरातील िस्त्रयां शी बोलत आहे ) यरूशले मेच्या कन्यांनो! मी तु म्हास शपथ
घालून सां गते ,
जर तु म्हास माझा िप्रयकर सापडला,
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तर कृपाकरून त्यास सां गा की, मी प्रेमामु ळे आजारी झाले आहे .
9 (त्या

शहरातील िस्त्रया त्या तरुणीशी बोलत आहे त) अगे िस्त्रयांतील सवार्त सुं दरी!
तु झा िप्रयकर इतर िप्रयकरां हन
ू अिधक चां गला आहे तो कसा काय?
तू आम्हास अशी शपथ घालते स तर तु झ्या िप्रयकरांत इतरांपेक्षा अिधक ते काय आहे ?
10 (तरुणी त्या शहरातील िस्त्रयां शी बोलत आहे त) माझा िप्रयकर गोरापान व लालबु ं द *आहे .
तो दहा हजारात श्रेष्ठ आहे †.
11 त्याचे मस्तक शु ध्द सोन्याप्रमाणे आहे .
त्याचे केस कुरळे आहे त आिण डोंमकावळ्यासारखे काळे आहे त.
12 त्याचे डोळे झर्याजवळच्या कबु तरासारखे आहे त,
दुधात धु तले ल्या कबु तरासारखे आहे त, कोदं णात जडले ल्या मोलवान खड ासारखे आहे त.
13 त्याचे गाल सु गंधी झाडाचे वाफे,
सु गंधी फुलझाडांचे ताटवे असे आहे त,
अ रासाठी वापरण्यात ये णार्या फुलांसारखे आहे त.
त्याचे ओठ कमलपु ष्पाप्रमाणे असून त्यातून गं धरस स्रवतो.
14 त्याचे हात रत्नांनी जडवले ल्या सोन्याच्या कांबीप्रमाणे आहे त.
त्याचे पोट नीलमणी जडवले ल्या मऊ हिस्तदं तफलकासारखे आहे .
15 त्याचे पाय सोन्याचा पाया असले ल्या सं गमरवरी खांबासारखे आहे त.
त्याचे रुप लबानोनासारखे आहे . ते गं धसरू झाडासारखे उत्कृष्ट आहे .
16 होय, यरूशले मेच्या कन्यांनो,
माझा िप्रयकर हाच माझा सखा आहे .
त्याची वाणी सवार्ंत गोड आहे .
तो सवर्स्वी सुं दर आहे .

6

1 (यरूशले मेतील

स्त्री तरुणीशी बोलत आहे ) िस्त्रयांतील सवार्त सुं दरी!
तु झा िप्रयकर कोठे गे ला आहे ?
तु झा िप्रयकर कोणत्या िदशे ने गे ला आहे म्हणजे ,
तु झ्याबरोबर आम्ही त्यास शोधावयाला ये ऊ?
2 (ती तरुण स्त्री स्वतःशीच बोलते ) माझा िप्रयकर आपल्या बागे त सु गंधी झाडां च्या वाफ्यांकडे ,
बागे त आपला कळप चारायला
आिण कमळे वे चण्यास गे ला आहे .
3 मी आपल्या िप्रयकराची आहे . तो िप्रयकर माझा आहे .
तो आपला कळप कमलपु ष्पात चारत आहे .
4 (स्त्रीचा

िप्रयकर ितच्याशी बोलत आहे ) माझ्या िप्रये , तू ितरसा नगरीप्रमाणे सुं दर आहे स.
यरूशले मेसारखी सु रूप आहे स.
ध्वजा फडिकवणार्या से नेसारखी भयं कर आहे स.
5 तू आपले डोळे माझ्यापासून िफरीव,
त्यांनी मला घाबरे केले आहे .
जो शे रडांचा कळप िगलाद पवर्ताच्या बाजूवर बसला आहे
त्यासारखे तु झे केस आहे त.
*
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में ढ ा धु तल्या जाऊन वरती आल्या आहे त,
ज्यांतल्या प्रत्ये कीला जु ळे आहे ,
आिण ज्यांतली कोणी िपल्ले वे गळी झाली नाही,
त्यां च्या कळपासारखे तु झे दात आहे त.
7 तु झ्या बु रख्याच्या आत तु झी कानिशले
डािळं बाच्या फोडींसारखी आहे त.
8 (स्त्रीचा िप्रयकर स्वतःशीच बोलतो) साठ राण्या आिण ऐंशी उपपत्नी,
आिण अगिणत कुमारी असतील.
9 पण माझे कबु तर, माझी सवोर्त्कृष्ट एकच आहे ,
ती ितच्या आईची एकुलती एक िवशे ष मु लगी आहे ,
आपल्या जननीची आवडती आहे . माझ्या नगरातील कन्यांनी ितला पािहले आिण ितला
आशीवार्िदत म्हटले ,
राण्यांनी आिण उपपत्नींनीसु ध्दा ितची स्तु ती केली.
10 ती पहाटे प्रमाणे चमकते आहे ,
ती चं दर् ासारखी सुं दर आहे .
सूयार्सारखी ते जस्वी आहे ;
आिण आकाशातल्या सै न्याप्रमाणे भयं कर आहे . ती पूणर्पणे आकिषर्त करून घे णारी कोण आहे ?
11 खोर्यातील िहरवीगार झाडे झुडपे बघायला,
द्राक्षाच्या वे ली फुलल्या आहे त की काय,
डािळं बांना फुले आले आहे त की काय,
ते बघायला मी आक् रोडाच्या मळ्यातून गे ले.
12 मी खूप आनं दीत होते ,
जसे मला राजपु त्राच्या रथात बसवले होते .
13 (त्या स्त्रीचा िप्रयकर ितच्याशी बोलत आहे ) मागे िफर, परत ये , हे शु लेमकिरणी पिरपूणर् स्त्री,
मागे िफर, मागे िफर म्हणजे आम्ही तु ला बघू शकू ,
(ती तरुण स्त्री िप्रयकराला म्हणते ) त्या पिरपूणर् स्त्रीकडे तु म्ही टक लावून का पाहता?
जसे मी दोन नृ त्य करणार्याच्या रां गेत नृ त्य करत आहे काय?
6 ज्या

1 (त्या

7

स्त्रीचा िप्रयकर ितच्याशी बोलतो) हे राजकन्ये , त्या चपलांमधे तु झे पाय सुं दर िदसतात.
कुशल कारािगराच्या हातच्या दािगन्यासारखा
तु झ्या माड ांचा बांक आहे .
2 तु झी बें बी गोल कपासारखी आहे ,
त्यामध्ये िमश्र द्राक्षरसातील उणीव कधीही नसावी.
तु झे पोट सभोवती कमलपु ष्ये ठे वले ल्या गव्हाच्या राशीसारखे आहे .
3 तु झी वक्षस्थळे तरुण हिरणीच्या जु ळ्या पाडसांसारखी आहे त.
4 तु झी मान हिस्तदं ती मनोर्यासारखी आहे .
तु झे डोळे बाथ-रब्बीमच्या प्रवे शद्वाराजवळ असले ल्या हे शबोनच्या तळ्यांसारखे आहे त.
तु झे नाक िदिमष्काकडे बघणार्या लबानोनाच्या मनोर्यासारखे आहे .
5 तु झे मस्तक कमलासारखे आहे ;
आिण तु झ्या मस्तकावरचे केस जां भळ्या रे शमासारखे आहे त.
तु झे लांब मोकळे केस राजालासु ध्दा बां धन
ू ठे वतात.
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िप्रये , आनं दाकरता तू िकती सुं दर आहे स
व िकती गोड आहे स.
7 तु झी उं ची खजु रीच्या झाडासारखी
आिण तु झे वक्ष त्याच्या फळां च्या घोसासारखे आहे त.
8 मी िवचार केला, मी खजु रीच्या झाडावर चढे न,
त्याच्या फां द्यांना धरीन.
तु झी वक्षस्थळे द्राक्षाच्या घोसासारखी
आिण तु झ्या श्वासाचा सु गंध सफरचं दासारखा असू दे .
9 तु झे चु ं बन सवार्त उं ची द्राक्षरसाप्रमाणे आहे .
तो घशात नीट उतरतो व झोपले ल्यां च्या ओठां वरून सहज गळतो.
10 (ती तरुण स्त्री आपल्या िप्रयकराबरोबर बोलते ) मी आपल्या िप्रयकराची आहे , त्याचे मन
माझ्यावर बसले आहे .
11 माझ्या िप्रयकरा, ये आपण बाहे र पटां गणां त जाऊ.
आपण खे ड ात रात्र घालवू.
12 आपण सकाळी लवकर उठू न द्राक्षाच्या मळ्यात जाऊ.
द्राक्षाच्या वे ली फुलल्या आहे त की नाहीत ते पाह.ू
आिण जर डािळं ब बहरत असतील तर िप्रयकरा,
ते थे मी तु ला माझे प्रेम अपर्ण करीन.
13 पु त्रदात्रीचा* सु वास सु टला आहे ,
आिण आपल्या दाराजवळ नाना प्रकारची नव्या जु न्या बारांची उ म फळे आली आहे त.
माझ्या प्राणिप्रया ती मी तु झ्यासाठी जतन करून ठे वली आहे त.
6 अगे

1 (तरुण

8

स्त्री आपल्या िप्रयकराबरोबर बोलते ) माझ्या आईचे स्तनपान केले ल्या
माझ्या बं धस
ू ारखा तू असतास तर िकती बरे होते .
तू मला बाहे र भे टल्यास मी तु झे चु ं बन घे तले असते
आिण मग माझा कोणीही अपमान केला नसता.
2 मी तु ला माझ्याबरोबर चालवून आईच्या घरात आणले असते .
तू मला िशकवले असते .
मी तु ला मसाला घातले ला द्राक्षरस
आिण माझ्या डािळं बाचा रस प्यायला िदला असता.
3 त्याचा डावा हात माझ्या डोक्याखाली असता आिण
त्याचा उजवा हात मला आिलं गन दे त असता.
4 (ती स्त्री दुसर्या स्त्रीशी बोलते ) यरूशले मेच्या कन्यांनो,
मी तु म्हास शपथ घालते .
माझ्या प्रेमानं दात व्यत्यय आणू नका. समाधान होईपयर्ंत
राहू द्या.
5 (यरूशले मेतील

स्त्री बोलते ) आपल्या िप्रयकरावर टे कत रानातून ये णारी ही स्त्री कोण आहे ?
(ती तरूण स्त्री आपल्या िप्रयकराशी बोलते ) मी तु ला सफरचं दाच्या झाडाखाली उठवले ,
ते थे तु झ्या आईने तु झे गभर्धारण केले ,
ते थे ितने तु ला जन्म िदला, ती तु ला प्रसवली.
*

7:13
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आपल्या हृदयावर िशक्क्याप्रमाणे ,
आपल्या बाहव
ू र िशक्क्यासारखी मला ठे व.
कारण प्रेम मृ त्यूसारखे च शक्तीशाली आहे . प्रेमसं शय मृ तलोकासारखा कठोर आहे .
त्याची ज्वाला, अग्नीज्वाले सारखी,
िकंबहुना प्रदीप्त केले ला तो अग्नीच आहे .
7 असले प्रेम महाजलां च्याने ही िवझवणार नाही.
महापु रांनी ितला बु डवून टािकता ये णार नाही.
जरी मनु ष्याने प्रेमासाठी आपल्या घरची सगळी सं प ी िदली तरी,
ती *त्यापु ढे अगदी तु च्छ होय.
8 (त्या तरुण स्त्रीचा बं ध ू त्यां च्या िवषयी बोलतो) आम्हास एक लहान बहीण आहे ,
आिण ितच्या वक्षस्थळांची अजून पूणर् वाढ झाले ली नाही.
आमच्या या बिहणीस लग्नाची मागणी होईल त्या िदवशी आम्ही काय करावे ?
9 ती जर िभं त असती तर,
आम्ही ितच्याभोवती चांदीचा मनोरा उभारला असता.
ती जर दार असती तर,
ितच्या भोवती आम्ही गं धसरूच्या फळ्यांनी झाकले असते .
10 (ती तरुण स्त्री स्वतःशीच बोलते ) मी िभं त आहे आिण माझी वक्षस्थळे बु रूजासारखे होते .
म्हणून मी आपल्या िप्रयकराच्या दृष्टीने पूणर् समाधानी आहे .
11 (ती तरुणी स्वतःशी बोलते ) बाल-हामोन ये थे शलमोनाचा एक द्राक्षाचा मळा होता.
त्याने तो मळा राखणार्यां च्या स्वाधीन केला,
त्याच्या फळांसाठी प्रत्ये काला एक हजार शे केल द्यावे लागत.
12 माझाही एक द्राक्षीचा मळा आहे . तो माझाच आहे तो माझ्यापु ढे आहे .
हे शलमोना, त्याचे हजार तु झे होतील, आिण दोनशे जो राखतात त्यांचे होतील.
13 (स्त्रीचा िप्रयकर ितच्याशी बोलत आहे .) जी तू बागे त राहते स.
त्या तु झ्या मै ित्रणी तु झा आवाज ऐकत आहे त.
मलाही तो ऐकू दे ! 14 (ती तरुण स्त्री ितच्या िप्रयकराशी बोलते ) माझ्या िप्रयकरा त्वरा कर.
सु गंधी झाडां च्या पवर्तावर हरीणासारखा,
तरुण हरीणीच्या पाडसासारखा तू हो.
6 तू

*
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The Book of the Prophet

Isaiah
यशया

यशया पु स्तकाचे नाव त्याचा ले खक यशया याच्या नावावरून पडले , त्याचा िववाह एका
सं देष्ट् रीशी झाला जीने त्याच्यापासून िकमान दोन मु लांना जन्म िदला. (यशया 7:3; 8:3). त्याने
चार यहद्य
ू ांचे राजे उज्जीया, योथाम, आहाज आिण िहज्कीया (1:1) यां च्या कारिकदीर्त भाकीत
केले आिण तो कदािचत पाचवा दुष्ट राजा मनश्शे याच्या मृ त्यूस भे टला.
साधारण इ. पू. 740 - 680.
राजा उज्जीयाच्या कारिकदीर्च्या अखे रीस आिण योथाम, आहाज आिण िहज्कीया यां च्या
कारिकदीर्त हे पु स्तक िलिहले गे ले.
यशयाच्या सं बंधातील मु ख्य श्रोते हे यहद
ू ाचे लोक होते जे दे वाच्या िनयमांनुसार जगण्यात
अयशस्वी ठरले .
यशयाचा उद्दे श सं पण
ू र् जु न्या करारामध्ये ये शू िख्रस्ताचे व्यापक भिवष्यसूचक िचत्र प्रदान करणे
आहे . त्याच्या जीवनाची पूणर् व्याप्ती यांचा समावे श आहे : त्याच्या ये ण्याची घोषणा (यशया 40:35), त्याचा कुमारीच्याद्वारे जन्म (7:14), सु वातार् घोिषत करणे (61:1), त्याच्या बिलदानासं बधी
मृ त्यू (52:13-53:12), आिण स्वतःचा लोकांसाठी परत ये णे (60:2-3). प्रेिषत यशया यास
प्रामु ख्याने यहद
ू ाच्या राज्यामध्ये भिवष्यवाणी करण्यासाठी बोलवण्यात आले . यहद
ू ा पु नरुत्थान
आिण बं डखोरपणाच्या काळात माध्यमातून जात होता. अश्शूर आिण िमसराचा नाश करून
यहद
ू ाला धोक्यात आणण्यात आले होते , परं तु परमे श्वराच्या कृपे मुळे त्याला वाचवले गे ले. यशयाने
पापापासून पश्चा ाप करण्याचा आिण भिवष्यकाळात दे वाच्या सु टकेची आशा बाळगण्याचा
सं देश घोिषत केला.
तारण
रूपरे षा
1. यहद
ू ाची पु नबार्ंधणी — 1:1-12:6
2. इतर राष्ट् रां िवरुद्ध पु नबार्ंधणी — 13:1-23:18
3. भिवष्यातील सं कट — 24:1-27:13
4. इस्राएल आिण यहद
ू ा यांची पु नबार्ंधणी — 28:1-35:10
5. िहज्कीया आिण यशाया यांचा इितहास — 36:1-38:22
6. बाबे ल दे शाची पृ ष्ठभूमी — 39:1-47:15
7. दे वाची शांतीची योजना — 48:1-66:24
1 आमोज

याचा मु लगा यशया ह्याने यहद
ू ा व यरूशले म ह्यािवषयी उज्जीया, योथाम, आहाज व
िहज्कीया या यहद
ू ी राजां च्या कालिकदीर्च्या काळात पु ढे घडू न ये णार्या गोष्टींिवषयीचा दृष्टांत
2
पािहला. हे आकाशा, ऐक आिण हे पृ थ्वी लक्षपूवर्क कान दे ; कारण परमे श्वर हे बोलला आहे ः
“�� �������� �������� ���� ������� �������, परं तु त्यांनी मजिवरूद्ध बं डखोरी
केली.

1:3

863

यशया 1:19

3 बै ल

आपल्या धन्याला ओळखतो, आिण गाढव आपल्या मालकाचे खाण्याचे कुंड ओळखतो,
परं तु इस्राएल ओळखत नाही, इस्राएलास समजत नाही.”
4 अहाहा! हे राष्ट् र, पापी, दुष्कृत्यां च्या भाराने खाली दबले ले लोक,
दुष्ट जनांची सं तती, भ्रष्टाचाराने वागणारी मु ले! त्यांनी परमे श्वरास सोडू न िदले आहे ,
इस्राएलाच्या पिवत्र परमे श्वरास त्यांनी तु च्छ ले खले आहे .
त्यांनी स्वतःस त्याच्यापासून दरू केले आहे .
5 तु म्ही अजूनही का मार खाता? तु म्ही अिधकािधक बं ड का करता?
तु मचे सं पण
ू र् मस्तक आजारी व सं पण
ू र् अं तःकरण कमकुवत आहे .
6 पायाच्या तळव्यापायापासून डोक्यापयर्ंत ज्याला दुखापत झाली नाही असा भाग राहीला नाही;
फक्त जखमा व घाव आिण ताज्या उघड ा जखमा आहे त; त्या स्वच्छ केल्या नाहीत, पट् टी बां धन
ू
त्या झाकल्याही नाहीत िकंवा ते लाने उपचार केला नाही.
7 तु मचा ओसाड झाला आहे ; तु मची नगरे जळू न गे ली आहे त.
तु मच्या दे खत परकीयांनी तु मची शे ते उध्द्वस्त केली आहे त.
परकीयांनी ती नासधूस करून, उलथून सोडू न िदली आहे त.
8 िसयोनाची कन्या* ही द्राक्षाच्या मळ्यातील खोपटीसारखी,
काकडीच्या बागे तील पडवीसारखी, वे ढा िदले ल्या नगरासारखी झाली आहे .
9 जर से नाधीश परमे श्वराने आम्हासाठी थोडे ही िशल्लक ठे वले नसते तर
आमची अवस्था सदोम व गमोरा या नगरांसारखी झाली असती.
10 सदोमाच्या

अिधकार्यांनो, परमे श्वराचा वचन ऐका;
गमोराच्या लोकांनो आमच्या दे वाच्या िनयमशास्त्राकडे लक्षय द्या.
11 परमे श्वर म्हणतो, “����� ������ ������� ������ ��� ������?
जळाले ल्या में ढरांची अपर्णे, प्राण्यांची चरबी ही मला आता पु रे शी झाली आहे त;
आिण तसे च बै ल, कोंकरे , िकंवा शे ळ्या यां च्या रक्ताने मला सं तोष होत नाही;”
12 जे व्हा तु म्ही मजसमोर सादर होण्यास ये ता,
माझी अं गणे आपल्या पायाखाली तु डिवता? असे करण्यास तु म्हास कोणी सां िगतले ?
13 पु न्हा िनरथर्क अशी अपर्णे आणू नका; धु पाचा मला ितटकारा आहे .
तु मचे नवचं दर् दशर्न व शब्बाथ मे ळे, असे पापी मे ळे मी खपवून घे त नाही.
14 तु मची चं दर
् दशर्ने व तु म्ही ने मले ले सण यांचा माझा जीव द्वे ष करतो;
त्यांचे मला ओझे झाले आहे ; तो सहन करून मी थकलो आहे .
15 म्हणून जे व्हा तु म्ही प्राथर्नेत हात पसरता, ते व्हा मी आपले डोळे तु म्हापासून झाकीन;
जरी तु म्ही पु ष्कळ प्राथर्ना केल्या, तरीही मी त्या ऐकणार नाही;
तु मचे हात िनष्पापां च्या घाताच्या रक्ताने पूणर्पणे भरले आहे त.
16 स्वतःला धु वा, स्वच्छ करा;
तु मची दुष्ट कृत्ये माझ्या नजरे पासून नाहीशी करा; वाईट करणे सोडा;
17 चां गले करण्यास िशका;
न्याय िमळवा, पीिडतांची मदत करा,
िपतृ हीनांना न्याय द्या, िवधवांचे रक्षण करा.
18 परमे श्वर म्हणतो, “��� ��, व एकमे कां शी सं वाद करून हे जाणून घ्या;
जरी तु मची पातके लाखे सारखी लाल असली, तरीही ती बफार्पर् माणे शु भर् होतील;
जरी ती िकरिमजी रं गासारखी लाल असली, तरी ती शु भर् लोकरीसारखी होतील.
19 जर तु मची इच्छा असे ल व तु म्ही माझ्या आज्ञा पाळाल,
*
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तर तु म्हास या भूमीपासून चां गले खावयास िमळे ल.
20 परं तु जर तु म्ही नाकाराल व बं ड कराल, तर तलवार तु मचा नाश करील,”
कारण परमे श्वर आपल्या मु खाने हे बोलला आहे .
21 िवश्वासू नगरी

वे श्या कशी झाली! ती जी की पूणर्पणे न्यायी होती, धािमर्कते ने पिरपूणर् होती,
पण ती आज खु न्यांनी भरून गे ली आहे .
22 तु मची चांदी अशु द्ध झाली आहे , तु मच्या द्राक्षरसात पाणी िमसळले आहे .
23 तु मचे सरदार बं डखोर व चोरांचे साथीदार आहे त;
प्रत्ये काला लाच घे णे िप्रय आिण नजराण्यां च्या मागे धावणे आवडते .
ते अनाथांचे रक्षण करीत नाहीत िकंवा िवधवांची कायदे शीर दये ची बाजूही घे त नाहीत.
24 यांकरीताच प्रभू, से नाधीश परमे श्वर†, इस्राएलाचा सामथ्यर्शाली दे व हे म्हणतो कीः
“������� ��� ����! मी माझ्या िवरोधकांचा सूड घे ईन,
आिण माझ्या शत्रू िवरूद्ध मी स्वतः बदला घे ईन;
25 मी तु जिवरूद्ध आपला हात वळवून,
तु झे शु द्धीकरण करून तु झ्यातील िनरुपयोगी गोष्टी काढून सवर् प्रकारची अशु द्धता दरू करीन.
26 मी तु झे सवर् न्यायधीश पूवीर् जसे होते तसे करीन, तु झे सवर् सल्लागार सु रवातीस जसे होते तसे
करीन,
त्यानं तर तु ला नीितमानांची िवश्वासू नगरी म्हणतील.”
27 िसयोने चा न्यायाने उद्धार होईल व ितच्यातील पश्चातापी लोकांचा धािमर्कते ने उद्धार होईल.
28 बं डखोर व पापी यांचा एकत्र चु राडा होईल व ज्यांनी परमे श्वराचा त्याग केला त्यांचाही तसाच
चु राडा होईल.
29 “������� ������ ��������� ������� ������‡ ������� ��� �����,
आिण तु म्ही िनवडले ल्या बागा तु म्हास लज्जास्पद होतील.
30 कारण तु म्ही पाने कोमजले ल्या एलाच्या झाडाप्रमाणे ,
व पाणी नसले ल्या बागे सारखे व्हाल.
31 बलाढ मनु ष्य वाळले ल्या झाडाच्या िढलपीप्रमाणे दुबर्ल होईल व त्याची कामे जाळाच्या
लहानशा िठणगीसारखी राहतील;
ती दोन्ही एकत्र जाळण्यात ये तील, तो त्यास कोणीही िवझवणार नाही.”

2
4:1-5

1 यरूशले म व यहद
ू ा यािवषयीच्या गोष्टी दृष्टांताद्वारे

आमोज याचा मु लगा यशया यास प्राप्त
झाल्या.
2 शे वटल्या िदवसात, परमे श्वराचे डोंगरावरील मं िदर,
पवर्ताच्या सवार्त उं च जागी स्थापण्यात ये ईल, आिण ते डोंगरावर उं च होईल;
व सवर् राष्ट् रे त्याकडे लोटतील.
3 “���, आपण वर परमे श्वराच्या डोंगरावर जाऊ, याकोबाच्या दे वाच्या मं िदरात जाऊ,
म्हणजे तो आम्हास त्याचे मागर् िशकवील व आपण त्याच्या मागार्त चालू” ��� ������ ���
�������.
कारण िसयोने तन
ू धमर्शास्त्र व यरूशले मेतन
ू दे वाचे वचन बाहे र ये ईल.
4 तो राष्ट् रां मध्ये न्याय करील व अने क लोकांबद्दल िनणर्य दे ईल,
ते आपल्या तलवारी मोडू न त्याचे फाळ बनवतील व आपल्या भाल्यांचे कोयते करतील,
†
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यानं तर राष्ट् र राष्ट् रां वर तलवार उगारणार नाही िकंवा यु द्धकला सु द्धा अवगत करणार नाही.
घराण्या, ये , आिण आपण परमे श्वराच्या प्रकाशात चालू.
तू तु झ्या लोकांचा म्हणजे याकोबाच्या घराण्याचा त्याग केला आहे स,
कारण ते पूवकडील लोकां च्या चालीिरतीने भरले आहे त आिण ते पिलष्ट ाप्रमाणे शकुन पाहणारे
आहे त,
व ते परदे शी लोकां च्या पु त्रांबरोबर हातिमळवणी करतात.
7 त्यांची भूमी चांदी व सोन्याने भरगच्च झाली आहे ; त्यां च्या श्रीमं तीला सीमा रािहले ली नाही,
त्यांची भूमी घोडे व रथ यांनी भरले ली असून त्यासही सीमा उरले ली नाही.
8 तसे च त्यांची सं पण
ं भरले ली आहे ;
ू र् भूमी मूतीर्नी
ते स्वहस्ते बनिवले ल्या कलाकृतीची, स्वतःच्या बोटांनी बनिवले ल्या गोष्टीची पूजा करतात.
9 ते लोक पाया पडतील, आिण वै यिक्तक खाली पडतील; म्हणून त्यांचा िस्वकार करू नका.
10 खडकाळ जागी जा व परमे श्वराच्या भयापासून व त्याच्या वै भवी गौरवापासून
जिमनीत लप.
11 न्यायाच्या त्या िदवशी गिवर्ष्ठ मनु ष्याची दृष्टी नीच केली जाईल, व त्याचा गवर् खाली करण्यात
ये ईल,
आिण फक्त परमे श्वराचे च नाव उं चावले जाईल.
12 कारण से नाधीश परमे श्वराचा िदवस,
प्रत्ये क गिवर्ष्ठ व उं चावले ला यां च्या िवरोधात, प्रत्ये क उन्म व्यक्तीच्या िवरोधात ये ईल व तो
नमिवला जाईल.
13 आिण लबानोनातील दे वदारूची सवर् उं च झाडे ,
आिण बाशानातील सवर् अल्लोनाची झाडे यां च्या िवरोधात,
14 आिण सवर् उं च पवर्त व उं चावले ल्या टे कड ा यां च्या िवरोधात,
15 आिण प्रत्ये क उं च बु रुज व प्रत्ये क अभे द्य िभं त यां च्यािवरोधात,
16 आिण ताशीर्शातील सवर् जहाजे व समु दर
् पयर्टन करणार्या सवर् सुं दर नौका यां च्यािवरोधात
ये ईल.
17 त्या िदवशी मनु ष्याचा गवर् उतरवला जाईल, त्याचा ताठा गळू न पडे ल;
फक्त परमे श्वरच उं चावला जाईल.
18 सवर् मूतीर् पूणर्पणे नष्ट होतील.
19 परमे श्वर जे व्हा पृ थीवर हाहाकार करण्यास उठे ल ते व्हा परमे श्वराच्या भयामु ळे व त्याच्या
ते जाच्या भव्यते मुळे लोक
खडकातील गु हे त व जिमनीतील भगदाडात िशरतील.
20 त्या िदवशी लोक त्यां च्या चांदीच्या व सोन्याच्या मूतीर्
ज्या त्यांनी त्यांची पूजा करावयास बनिवल्या त्या दरू फेकू न दे तील, ते त्या मूतीर् दरू वर उं दरांजवळ
व वटवाघूळ यां च्याकडे फेकू न दे तील.
21 जे व्हा परमे श्वर पृ थ्वीला घाबरून सोडण्यास उठे ल, ते व्हा परमे श्वराच्या भयावह कृतीमु ळे
व त्याच्या ते जामु ळे लोक खडकाच्या गु हे त व जीणर् होऊन फुटले ल्या खडकाच्या कपारीत िशरतील.
22 ज्याचे जीवन नाकपु ड ातील श्वासात आहे , त्या मनु ष्यावर िवश्वास ठे वण्याचे थांबवा,
कारण त्यास काय जमे स धरायचे ?
5 याकोबाच्या
6 कारण

3
1 पाहा,

प्रभू, से नाधीश परमे श्वर, यरूशले म व यहद
ू ा यां च्यापासून
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आधार व टे का काढून घे त आहे , म्हणजे भाकरीचा सं पण
ू र् साठा आिण सं पण
ू र् पाणी पु रवठा काढून
घे त आहे ;
2 शक्तीमान पु रुष, योद्धा, न्यायधीश, सं देष्टा, ज्योितषी, वडील,
3 पन्नासांचा कप्तान, प्रितिष्ठत नागिरक, मं तर
ू ार.
् ी, कू शल कारागीर व िनपु ण जादग
4 “�� ���� ������ ������� ������� ������ �����, आिण यु वक त्यां च्यावर राज्य
करतील.
5 सवर् लोक दडपशाहीमु ळे धास्तावतील; प्रत्ये कजण दुसर्यामु ळे, प्रत्ये क व्यक्ती त्याच्या
शे जार्यामु ळे;
ले करे उद्दामपणे वयोवृ द्धांचा िवरोध करतील, अधोगती झाले ले प्रितष्ठीतांना आव्हान करतील.
6 आपल्या विडलाच्याच घरात कोणी आपल्या भावाला जबरदस्तीने म्हणे ल,
आिण तु झ्याजवळ झगा आहे ; तू आमचा शासक हो व तु झ्या हाताखाली हे नाश होऊ दे .
7 त्या िदवशी तो ओरडू न म्हणे ल,
‘�� ��� ������ ����� ����, माझ्याजवळ भाकरी व वस्त्रही नाहीत,
तु म्ही मला लोकांचा शासक करू नका.’ ”
8 कारण यरूशले मेचा नाश झाला आहे , व यहद
ू ा पतन पावला आहे ,
कारण त्यांचे बोलणे व कृती परमे श्वराच्या िवरोधात आहे , त्याच्या उच्च अिधकाराचा अपमान करत
आहे .
9 त्यां च्या चे हर्यावरील हावभाव त्यां च्याच िवरूद्ध साक्ष दे तात; आिण सदोमाप्रमाणे ते त्यां च्या
पापािवषयीच्या गोष्टी सां गतात; ते त्या लपवीत नाहीत.
त्यांचा नाश होवो! कारण त्यांनी स्वतःवर आप ी आणली आहे .
10 नीितमानास सां गा िक त्यांचे भले होईल; कारण ते आपल्या कृतींचे फळ खातील.
11 पाप्याचा नाश होवो! त्याचे वाईट होईल, कारण त्याने आपल्या हाताने जे केले , ते त्यास िमळे ल.
12 माझ्या लोकांनो; ले करे तु म्हावर जु लूम करतात व िस्त्रया त्यां च्यावर राज्य करतात.
माझ्या लोकांनो, तु मचे पु ढारी तु म्हास योग्य मागार्पासून दरू ने तात, व तु मच्या मागार्िवषयी तु म्हास
गोंधळात टाकतात.
13 परमे श्वर न्याय करण्याकिरता न्यायसभे त उभा रािहला आहे , त्याच्या लोकांचा न्याय
करण्याकिरता तो उभा रािहला आहे .
14 परमे श्वर वडील जन व त्याच्या लोकांचे अिधकारी यां च्यावर न्याय प्रकट करील.
तु म्ही द्राक्षीचा मळा खाऊन टाकला आहे ; गिरबांची लु टले ली मालम ा तु मच्या घरांमध्ये आहे .
15 तु म्ही माझ्या लोकांचा सं पण
ू र् नाश का करीता व गिरबांना अितशय यातना का दे ता?
असे प्रभू, से नाधीश परमे श्वर म्हणतो.
म्हणतो िसयोने च्या कन्या अहं कारी आहे त,
आिण त्या ताठ माने ने आपले डोके उं चावून चालतात व आपल्या डोळ्यांनी प्रणयचे ष्टा करतात,
जातांना त्या चोखं दळपणा करतात व आपल्या पायांनी पैं जणाचा रुणझु ण आवाज करतात.
17 म्हणून िसयोने च्या कन्यां च्या डोक्यात प्रभू दे व रोगग्रस्त खरूज उत्पन्न करील, आिण
परमे श्वर त्यांचे टक्कल करील.
18 त्या िदवशी प्रभू त्यांचे सु ं दर असे पायातील दािगने , डोक्याचे बं ध, गळयातील चं दर
् कोरी हार,
19 कणर्फुले , कंकणे , आिण घु ं गट;
20 िशरभूषणे , पैं जणे , कमरपट् टे, सु गंधी द्रव्यांचा डब्ब्या, आिण भाग्यवान आकषर्णे काढून टाकील.
21 तो अं गठ ा, नथी दािगने ;
22 सणाचे वस्त्रे, आवरणे , ओढण्या, हातातील बटवे ;
23 हातातले आरसे , तलम सणाचे वस्त्र, डोक्यावरील वस्त्रे, आिण ओढण्या काढून टाकील.
24 ते थे गोड सु गंधा ऐवजी दुगं र्ध; कमरपट् ट ा ऐवजी रस्सी,
16 परमे श्वर
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आकषर्क केशरचने ऐवजी टक्कल, झग्याऐवजी तरटाचे वस्त्र,
आिण सौंदयार्च्या जागी डाग राहतील.
25 तु झे पु रुष तलवारीने पडतील व वीर पु रुष यु द्धात पाडले जातील.
26 यरूशले मेच्या वे शी शोक व िवलाप करतील; आिण ती एकटी असे ल व जिमनीवर बसून राहील.
1 त्या

4

िदवशी सात िस्त्रया एका पु रुषाला ताब्यात घे ऊन
म्हणतील आमचे स्वतःचे च अन्न आम्ही खाऊ, आमचे स्वतःचे च कपडे आम्ही घालू
परं तु आमची लज्जा दरू करण्याकिरता आम्हास तु झे नाव घे ऊ दे .
2

त्या िदवशी परमे श्वराचे रोपटे सुं दर व गौरवी होईल. इस्राएलात राहणार्याकिरता भूमीचे
फळ चिवष्ट व आनं ददायी होईल.
3 यानं तर जो कोणी िसयोनात राहील, जो कोणी यरूशले मेत बाकी राहील, प्रत्ये क जण जो
कोणी ये रुशले मेत िजवं त असा गणला जाईल त्यास पिवत्र असे म्हणतील, 4 ज्या वे ळेस परमे श्वर
िसयोने च्या कन्यांची अशु द्धता दरू करे ल, आिण यरूशले मेच्या गभार्तील रक्ताचे डाग त्याच्या
न्यायाच्या आत्म्याने व ज्वलं त अग्नीच्या आत्म्याने स्वच्छ करील ते व्हा हे होईल.
5 नं तर परमे श्वर िसयोन पवर्ताच्या सं पण
ू र् जागे वर व ितच्या मे ळ्यां च्या जागे वर िदवसा ढग व धूर,
आिण रात्री जळत्या अग्नीच्या ज्वाले चा प्रकाश, परमे श्वराच्या वै भवाचे छत, िनमार्ण करील.
6 िदवसा उष्णते पासून आश्रयासाठी सावली व आसरा, आिण वादळ व पाऊस यापासून आच्छादन
असे ते होईल.

5
माझ्या िप्रयासाठी गाणे गाऊ द्या, माझ्या िप्रयाच्या द्राक्षमळ्यािवषयीचे हे गीत आहे .
माझ्या िप्रयाचा द्राक्षमळा अितशय सु पीक डोंगरावर आहे .
2 माझ्या िमत्राने खणून जमीन साफसूफ केली. ितच्यामध्ये अितशय उ म प्रतीच्या द्राक्षाची
लागवड केली.
त्याने मळ्याच्या मध्यभागी एक टे हळणी बु रूज बां धला आिण त्यामध्ये द्राक्षकुंडिह खणले ,
मग त्याने द्राक्षे द्यावी या अपे क्षेत होता पण त्यातून रानद्राक्षे िनघाली.
3 म्हणून आता, “������������� ������������ � ���������� ���������,
माझा आिण माझ्या द्राक्षमळ्याचा न्याय करा.
4 मी माझ्या द्राक्षमळ्यासाठी जे केले आहे , त्यापे क्षा मी आणखी करायला पाहीजे असते ?
चां गले द्राक्ष यावे म्हणून मी त्याकडे पािहले असता, त्याने का रानद्राक्षे उत्पन्न केले ?
5 आता मी माझ्या द्राक्षमळ्याचे काय करणार आहे ते तु म्हास सां गतो. मळ्याच्या सं रक्षणासाठी
लावले ले काटे री कुंपण काढीन.
मी त्यास कुरण असे करीन, त्याच्या आवाराची दगडी िभं त फोडू न टाकील आिण ती पायाने तु डवीली
जाईल.
6 मी तो उजाड करीन, त्यास खच्ची करणार नाहीत व कुदळणार नाहीत, पण तण व काटे कुटे
फुटतील,
ते थे पाऊस न पाडण्याची मी ढगांना आज्ञा करीन.”
7 कारण से नाधीश परमे श्वराचा द्राक्षमळा म्हणजे इस्राएल घराणे होय.
आिण यहद
ू ाचे पु रुष हे त्यातील आनं ददायी लागवड होय.
त्याने न्यायाची वाट पािहली, परं तु त्याऐवजी, ते थे मारणे ; न्यायीपणाची वाट पािहली, परं तू
त्याऐवजी, मदतीचा आक् रोश आढळू न आला.
1 मला
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8 जे

घराला घर आिण
आपण दे शामध्ये रहावे म्हणून जागा न उरे पयर्ंत शे ताला शे त लावतात, त्यांना हाय हाय!
9 से नाधीश परमे श्वर माझ्याशी बोलला,
“���� ��� ��� ������ �����, मोठी व सुं दर घरे राहणार्यां िशवाय ओसाड पडतील.
10 दहा एकर *द्राक्षमळा एक बाथ† रस दे ईल, आिण एक होमर‡ बी केवळ एक एफा §उपज दे ईल.
11 सकाळी उठू न मद्याच्या शोधास लागणार्यांनो तु म्हास हाय हाय!
जे तु म्ही मद्यापानाने धुं द होऊन रात्री उिशरापयर्ंत जागत राहता.
12 मद्य, सारं गी, डफ, बासरी आिण इतर वाद्ये यां च्या सं गतीत तु म्ही मे जवान्या करता
पण त्यांना परमे श्वराची काय त्यांना िदसत नाहीत, िकंवा त्याच्या हातची कामे ते िवचारात घे त
नाहीत.
13 यास्तव माझे लोक ज्ञानाच्या अभावामु ळे पाडावपणां त गे ले आहे त,
त्यांचे अिधकारी भु केले आहे त आिण त्यां च्या समु दायाला िपण्यास पाणी नाही.
14 यास्तव मृ त्यूने आपली भु क वाढवली आहे आिण आपले तोंड मोठे उघडले आहे .
आिण त्यांचे उ म लोक, त्यांचा समु दाय, त्यांचे अिधकारी, आिण त्यां च्यातील मौजमजा करणारे
आिण आनं दी, हे अधोलोकात जातील.”
15 मनु ष्यास खाली आणले आहे , महान मनु ष्य नम्र केला गे ला आहे , आिण गवीर्ष्ठांचे डोळे
खालावले आहे त.
16 से नाधीश परमे श्वर आपल्या न्यायात उं चावला जातो, आिण दे व जो पिवत्र आहे आपल्या
न्यायीपणा द्वारे आपणाला पिवत्र प्रकट करतो.
17 मग में ढ ा त्यां च्या कुरणात असल्यासारखे चरतील, आिण श्रीमं तां च्या ओसाड भूमीवर कोकरे
चरतील.
18 जे िरते पणाच्या दोर्यांनी अन्याय ओढतात आिण जे गाडीच्या दोरांनी पाप ओढतात त्यांना हाय
हाय!
19 जे असे म्हणतात, “��� ��� ���, तो त्वरीत कृती करो, म्हणजे आम्ही ते झाले ले पाह,ू
आिण इस्राएलाच्या पिव याच्या योजना आकार घे ऊन ये वोत, म्हणजे त्या आम्ही जाणावे . त्यांना
हायहाय!”
20 जे चां गल्यास वाईट आिण वाईटास चां गले म्हणतात.
ते प्रकाशाला अं धार व अं धाराला प्रकाश म्हणून त्याचे प्रितिनिधत्व करतात,
जे कडु पणाला गोड असे व गोडला कडु असे सादर करतात, त्यांना हाय हाय!
21 जे स्वत:च्या नजरे त आपणास शहाणे समजतात आिण आपल्या मताने िवचारवं त आहे त त्यांना
हायहाय!
22 जे मद्य िपण्यामध्ये िवजे ते आहे त आिण मद्याचे िमश्रण करण्यात जे प्रवीण आहे त, त्यांना
हायहाय!
23 जे पै शासाठी दुष्टाला न्यायी ठरिवतात, आिण िनदोर्षाला त्याच्या अिधकारांपासून वं िचत
ठे वतात, त्यांना हायहाय!
24 यास्तव ज्याप्रमाणे आग धसकट खाऊन टाकते आिण जसे सु के गवत आगीच्या जाळात राख
होऊन पडते ,
त्याप्रमाणे त्यांचे मूळ कुजणार आिण त्यांचा बहर धूळीसारखा उडला जाईल.
कारण त्यांनी से नाधीश परमे श्वराची आज्ञा मानण्यास, नकार िदला आिण इस्राएलाच्या पिवत्र
दे वाच्या सं देशाचा त्यांनी ितरस्कार केला.
25 म्हणून परमे श्वराचा क् रोध त्याच्या लोकां वर पे टला आहे , आिण त्याने आपला हात, त्यां च्यावर
उगारून त्यांना िशक्षा केली आहे .
*
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डोंगरसु ध्दा भीतीने कापले आहे त आिण त्यांची मृ तदे ह कचर्याप्रमाणे रस्त्यावर पडली आहे त.
हे सवर् असूनही दे वाचा राग शांत झाला नाही, पण त्याचा हात लोकांस िशक्षा करण्याकरीता
उगारले लाच राहील.
26 तो दर
ू च्या राष्ट् रांना खूण म्हणून झें डा उं च करील आिण पृ थ्वीवरच्यांसाठी तो शीळ वाजवील,
पाहा ते त्वरे ने आिण तातडीने ये त आहे त.
27 त्यां च्या मध्ये कोणीच थकले ला व ठे च लागले ला असणार नाही,
त्यांचा कमरबं द कधीच सै ल पडणार नाही, आिण त्यां च्या पादत्राणांचे बं द कधीच तु टणार नाहीत.
28 त्यांचे बाण ती ण आहे त आिण त्यांचे धनु ष्ये वाकले ली आहे त.
त्यां च्या घोड ांचे खूर गारगोटी सारखे आहे त आिण त्यां च्या रथाचे चाक वादळा प्रमाणे आहे त.
29 त्यांची गजर्ना जणूकाय िसं हाच्या गजर्नेसारखी असणार, तरूण िसं हासारखे ते गजर्ना करतील.
ते गजर्तील आिण आपल्या भक्षयाला पकडू न खे चत ने तील, वाचवणारा कोणीच नसे ल.
30 त्या िदवशी जसा समु दर
् गजर्ना करतो त्या प्रमाणे ते आपल्या भक्षयािवरूद्ध गजर्ना करतील.
जर कोणी भूमीकडे दृष्टी लावली तर पाहा अं धार व सं कट आिण ितच्यावरील अभ्रांनी प्रकाश
जाऊन अं धार झाले ला आहे .

6
. 1:4-28
राजा मरण पावला त्या वषीर् मी प्रभूला िसहांसनावर बसले ले पाहीले ; तो उं च आिण
उं च चढिवले ला होता; आिण त्याच्या झग्याच्या सोग्यांनी मं दीर भरून गे ले होते . 2 त्याच्याबाजूला
सराफीम होते ; प्रत्ये काला सहा पं ख होते ; दोहोंनी प्रत्ये कजण आपला चे हरा झाकीत; आिण
दोहोंनी आपले पाय झाकी; आिण दोहोंनी उडे .
3 प्रत्ये कजण दुसर्याला हाक मारीत आिण म्हणत, “������, पिवत्र, पिवत्र, से नाधीश
परमे श्वर! त्याच्या गौरवाने सवर् पृ थ्वी भरून गे ली आहे .”
4 जे कोणी घोषणा करीत होते त्यां च्या वाणीने दरवाजे व उं बरठे हादरले , आिण मं िदर धु राने भरून
गे ले.
5 ते व्हा मी म्हणालो,
“��� ��� ��� ���! कारण मी आता मरणार आहे . कारण मी अशु द्ध ओठांचा मनु ष्य आहे ,
आिण मी अशु द्ध ओठां च्या लोकात राहतो,
कारण माझ्या डोळ्यांनी राजाला, परमे श्वरास, से नाधीश परमे श्वरास पाहीले आहे .”
6 मग सराफीमामधील एक माझ्याकडे उडत आला; त्याच्या हातात एक धगधगीत इं गळ होता,
तो त्याने एका िचमट ाने वे दीवरुन उचलला होता. 7 त्याने तो माझ्या तोंडाला स्पशर् केले आिण
म्हटले ,
“��, ह्याने तु झ्या ओठांना स्पशर् केला आहे ; तु झा दोष काढून टाकण्यात आला आहे आिण तु झ्या
पापाची भरपाई झाली आहे .”
8 मी प्रभूची वाणी बोलताना ऐकली ती अशी, “�� ������ �����; आमच्यासाठी कोण
जाईल?” �� �� �������, “�� ���� ���; मला पाठव.”
9 तो म्हणाला, “�� ��� �� ������ ����,
ऐका, पण समजू नका; पाहा, पण ग्रहण करू नका.
10 त्यांनी डोळ्यांनी पाहू नये िकंवा कानांनी ऐकू नये आिण त्याच्या हृदयाने समजू नये ,
आिण मग पु न्हा वळू नये व बरे होऊ नये म्हणून या लोकांचे हृदय कठीण कर, आिण त्यांचे कान
बहीरे , आिण डोळे आं धळे कर.”
11 ते व्हा मी म्हटले , “�����, असे िकती वे ळपयर्ंत?” ������ ����� ����,
1 उज्जीया
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“���� ������ ������� ��� �������������� ���������, आिण घरे
लोकिवरहीत व जमीन उजाड वै राण होईपयर्ंत,
12 आिण परमे श्वर लोकांस खूप दर
ू घालवून दे ईपयर्ंत आिण दे शात एकाकीपण ये ईपयर्ंत.
13 ते थे दहा टक्के जरी उरले तरी पु न्हा ते नगर नाश होईल.”
तरी एला िकंवा अल्लोन ही झाडे तोडल्यावर त्यांचा बु ं धा राहतो
त्याच्या बु ं ध्यात पिवत्र बीज आहे .

7
2
16:5; 2
. 28:5-15
यहद
ू ाचा राजा आहाज, जो योथामाचा पु त्र व योथाम हा उज्जीयाचा पु त्र, त्याच्या
कारकीिदर्त अरामाचा राजा रसीन व इस्राएलाचा राजा पे कह, जे रमाल्याचा पु त्र, हे यरूशले मावर
लढाई करण्याकरीता चालून गे ले, परं तु त्यांची त्यावर सरशी झाली नाही. 2 दावीदाच्या घराण्याला
कळिवण्यात आले की, अराम आिण एफ् राईम *हे एक झाले आहे त. ते व्हा रानातील वृ क्ष वार्याने
कापतात तसे आहाज आिण त्याच्या लोकांची मने भीतीने कंपीत झाली.
3 मग परमे श्वर यशयाला म्हणाला, “������� ����������� �� ���� �����
�������� �������� ���������� ������� �������� ��������� ����
������ ������� ���� ����� ���� ��. 4 त्यास सां ग, सावध हो, शांत रहा, िभऊ
नको िकंवा या दोन जळत्या कोलीतांमुळे रसीन, अराम, आिण रमाल्याचा पु त्र पे कह यां च्या उग्र
क् रोधामु ळे खचून जाऊ नको.
5 अराम, एफ् राईम, व रमाल्याच्या पु त्राने तु मच्या िवरूद्ध दुष्ट योजना केली आहे , ते म्हणतात,
6 आपण यहद
ू ावर चालून जाऊ व त्यास घाबरे करू, त्याची तटबं दी फोडू न ते थे ताबे लाच्या पु त्राला
राजा करु.
7 प्रभू परमे श्वर म्हणतो, असे काही होणार नाही; असे काही घडणार नाही,
8 कारण अरामाचे शीर िदिमष्क व िदिमष्काचे शीर रसीन आहे .
पासष्ट वषार्ंच्या आत एफ् राईम भं ग पावे ल व ते थील लोक एक राष्ट् र म्हणून राहणार नाहीत.
9 एफ् राईमाचे शीर शोमरोन आिण शोमरोनाचे शीर रमाल्याचा पु त्र आहे .
तू जर िवश्वासात िस्थर रािहला नाहीस तर खात्रीने तू सु रक्षीत राहणार नाहीस.”
1

10 परमे श्वर पु न्हा आहाजाशी बोलला, 11 “���� ��� �������� ���� ����� ���,
खाली पाताळात माग िकंवा वर आकाशात माग.” 12 परं तु आहाज म्हणाला, “�� ������ ����
����� ����������� ������� ������ ����.”
13 मग यशयाने उ र िदले , “���������� �������, ऐक लोकां च्या धीराला तु म्ही
कसोटीला लावले ऐवढे पु रे नाही काय? माझ्या दे वाच्या सहनशीलते ला पण तु म्ही कसोटीला
लावावे काय? 14 म्हणून प्रभू स्वतः तु म्हास एक िचन्ह दे ईल, पहा, एक तरुण स्त्री गभर्वती
होऊन मु लाला जन्म दे ईल, आिण त्यास इम्मानु एल हे नाव दे ईल. 15 तो वाईटाला नाकारील
आिण चां गले ते पसं त करणे हे जे व्हा त्यास समजे ल ते व्हा तो लोणी व मध यांचे से वन करील.
16 कारण त्या मु लाला वाईट नाकारून व चां गले ते पसं त करावे हे कळू लागण्याआधीच ज्या दोन
राजांची तु ला धास्ती पडली आहे त्यांची भूमी उजाड होईल. 17 एफ् राईम यहद
ू ापासून वे गळा आला
ते व्हापासून आले नाहीत असे िदवस परमे श्वर तु झ्यावर, तु झ्या लोकां वर आिण तु झ्या विडलाच्या
घराण्यावर आणील; तो अश्शूरच्या राजाला तु जिवरूद्ध आणील.”
18 त्यावे ळी
िमसरच्या दरू च्या ओढ ांमधून माशीला
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व अश्शूर दे शातील मधमाशीला परमे श्वर शीळ घालून बोलावील.
19 त्या सगळ्या खोर्यात व खडकाच्या कपारीत
सगळ्या काटे री झु डपात व सवर् कुरणांत तळ दे तील.
20 त्यावे ळी प्रभू अश्शूरच्या राजाचा एका भाड ाने घे तले ल्या वस्तर्याप्रमाणे उपयोग करून,
तु मच्या डोक्याच्या व पायां च्या केसांचा मुं डण करील तो तु मची दाढी दे खील तासून काढील.
21 त्या िदवशी मनु ष्य एक कालवड व दोन में ढ ा पाळील.
22 आिण त्या पु ष्कळ दध
ू दे तील म्हणून तो लोणी खाईल,
कारण दे शात मागे राहीले ला प्रत्ये क मनु ष्य लोणी व मध खाईल.
23 त्यावे ळी जे थे हजार शे केल चांदीच्या† नाण्याएवढ ा िकंमतीची हजार द्राक्षवे ली होत्या,
ते थे तण आिण काटे कुटे याव्यितिरक्त काहीही राहणार नाही
24 माणसे ते थे बाण घे ऊन िशकारीसाठी जातील कारण सवर् भूमी तण व काटे कुटे यांनी भरले ली
असते .
25 ज्या टे कड ां वर कुदळींनी खणून शे ती करीत त्या सवार्पासून ते काटे रीझु डपां च्या भीतीमु ळे दर
ू
राहतील,
पण गु रे ढोरे व मे ढ ा ते वढ ा चरण्यासाठी ते थे जातील.

8
परमे श्वर मला म्हणाला, “�� ���� ���� �� ��� �������� ����-शालाल-हाशबज* असे िलही.” 2 माझ्याकिरता साक्षीसाठी उरीया याजक व यबरे खाचा मु लगा जखर्या या
िवश्वासू साक्षीदारास मी बोलावून घे ईन.
3 मी एका सं देष्ट् रीकडे गे लो. ती गभर्वती होऊन ितला मु लगा झाला मग परमे श्वर मला
म्हणाला, “������ ��� ����-शालाल-हाश-बज असे ठे व. 4 कारण ले कराला आई, बाबा, अशी
हाक दे ता ये ण्या आधीच अश्शूरचा राजा पु ढे िदिमष्काचे धन व शोमरोनाची लूट घे ऊन जाईल.”
5 परमे श्वर माझ्याशी पु न्हा बोलला,
6 “�� ��� �������� ��� ���� ������ �����,
आिण रसीन व रमाल्याचा मु लगा यां च्या सोबत आनं दी होतात.
7 म्हणून प्रभू लवकरच त्यां च्यावर नदीच्या जलांचा मोठा व शक्तीशाली लोंढा, म्हणजे च
अश्शूरच्या राजाला त्याच्या सवर् वै भवाने त्यां च्यावर आणील.
तो आपले सवर् पाट व कडा भरुन वाहील.
8 आिण तो पु ढे वाहत यहद
ू ात िशरे ल व त्यास बु डवे ल, पु राचे पाणी वाढत व पसरत तु मच्या
गळ्याला लागे पयर्ंत ये ईल.
हे इम्मानु एला, त्याचे पसरले ले पं ख तु झी सवर् भूमी व्यापून टाकील.”
9 अहो लोकांनो यु ध्द करा, पण तु मचा चु राडा होईल. दर
ू च्या सवर् दे शांनो ऐका;
यु द्धासाठी सशस्त्र व्हा पण तु मचा चु राडा होईल; स्वतःला सु सज्ज करा पण तु मचा चु राडा होईल.
10 योजना करा, पण ती व्यथर् करण्यात ये ईल; हुकू म करा, पण तो अमलां त ये णार नाही,
कारण दे व आम्हाबरोबर आहे .
1

11 परमे श्वराने मला आपल्या हाताने बळकट धरुन असे बजावून सां िगतले होते की या लोकां च्या
मागार्ने जाऊ नको, तो म्हणाला,
12 “�� ��� ��������� �������� �������� ������� ����� ��������
����� ���,
ते ज्याला िभतात त्यास तु म्ही िभऊ नका आिण घाबरु नका.

†
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से नाधीश परमे श्वर, त्यास पिवत्र घोिषत करून तु म्ही त्याचा सन्मान करा, तु म्ही त्याचे भय
धरा
आिण तोच एक असा पिवत्र आहे , की तु म्हास त्याचा धाक वाटावा.
14 तो एक पिवत्रस्थान होईल; परं तु इस्राएलाच्या दोन्ही घराण्याला तो ठे च लागणारा धोंडा व
अडखण्याचा खडक
आिण यरूशले मेतील रिहवाश्यास पाश व सापळा असा होईल.
15 पु ष्कळ लोक त्यावर ठे चा खातील, पडतील व फुटतील, पाशां त अडकू न पकडल्या जातील.”
16 माझी साक्ष पक्की बां ध†, नोंद अिधकृतपणे िशक्कामोतर्ब करून माझ्या िशष्यांना दे .
17 मी परमे श्वराची प्रतीक्षा करीन, जो याकोबाच्या घराण्यापासून आपले तोंड लपिवतो; मी त्याची
प्रतीक्षा करीन.
18 पाहा, मी व मु ले जी परमे श्वराने मला िदली ती इस्राएलास िचन्हे व चमत्कारांसाठी
जो सै न्याधीश परमे श्वर सीयोन पवर्तावर वसतो त्याने ठे वली आहे त.
19 ते तु म्हास म्हणतील, “�������� � �������� ����� ����� ����” ��
������� ������ � ����� ���������. परं तु लोकांनी त्यां च्या दे वाचा सल्ला घ्यावा
काय? 20 म्हणून तु म्ही िनयमशास्त्र व िवधी याकडे लक्ष िदले पाहीजे ! ते अशा गोष्टी बोलत
नाहीत कारण त्यांना प्रभात प्रकाश नाही.
21 ते अितशय त्रस्त व भु केले असे दे शातून जातील. जे व्हा ते भु केले होतील ते व्हा सं तापून
आिण त्यां च्या राजाला व दे वाला आपली तोंडे वर करून शाप दे तील.
22 ते पृ थ्वीकडे दृष्टी टाकतील
आिण पाहा िवप ी अं धकार व दु:खाचे िनराशे चे काहरू त्यांना िदसे ल. ते अं धकाराच्या भूमीत लोटले
जातील.

9
. 11:1-9
फार त्रासात होती ती त्यावरील िवप ी घालवून दे ण्यात ये ईल.
मागील काळी त्याने जबु लून व नफताली प्रांताची,
अप्रितष्ठा केली,
पण पु ढील काळी समु दर् ाकडील भाग, यादने च्या पलीकडचा भाग राष्ट् रांचा गालील यांची तो
प्रितष्ठा करील.
2 जे अं धकारात चालत होते अशा लोकांनी मोठा प्रकाश पाहीला आहे ;
जे कोणी मृ त्यु च्छाये च्या प्रदे शात राहत होते अशावर प्रकाश पडला आहे .
3 तू राष्ट् राची वृ द्धी केली आहे तू त्यांचा आनं द वाढवला आहे ,
हं गामाच्या वे ळी जसा आनं द होतो,
लूट वाटू न घे तांना जसा आनं द होतो तसा ते तु झ्यासमोर आनं द करीत आहे त.
4 कारण िमद्यानाच्या िदवसाप्रमाणे , त्यां च्या भाराचे जू, त्यां च्या खां द्यावरचा दं डा,
त्याजवर जु लूम करणार्याच्या काठीचा तू चु राडा केला आहे .
5 कारण यु द्धाच्या गोंधळात िफरले ले प्रत्ये क जोडे
व रक्ताने माखले ली वस्त्रे जाळण्यात ये तील
ती अग्नीला भक्ष होतील.
6 कारण आम्हासाठी बाळ जन्मले आहे , आम्हां ला पु त्र िदला आहे ;
आिण त्याच्या खाद्यां वर स ा रािहल; आिण त्यास अद्भत
ू मं तर् ी,
1 जी

†

8:16
सूिचत करते , जी एक कागदाच्या गु ं डाळीवर नमूद केली गे ली असावी.
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समथर् दे व*, सनातन िपता,
शांतीचा राजा असे म्हणतील.
7 त्याच्या शासनाच्या वृ द्धीला व शां तीला अं त राहणार नाही,
दावीदाच्या िसं हासनावर बसून त्याचे साम्राज्य न्यायाने व धािमर्कते ने स्थािपत व िस्थर
करण्यासाठी
तो या वे ळे पासून सदासवर्काळ चालवील,
से नाधीश परमे श्वराचा आवे श हे िसद्धीस ने ईल.
याकोबाच्या िवरूद्ध सं देश पाठवीला; आिण तो इस्राएलाच्या ठायी प्राप्त झाला आहे .
लोकांस कळू न ये ईल एफ् राईम व शोमरोनाच्या रिहवाशांस सु द्धा, जे गवार्ने व उद्धामपणाने
म्हणतात,
10 “���� ������ ����, पण आम्ही तासले ल्या दगडांनी पु नः बां धु; उं बराची झाडे तोडू न
टाकली आहे त, पण आम्ही त्यां च्या जागी गं धसरू लावू.”
11 म्हणून परमे श्वर त्याच्या िवरूद्ध त्याचा शत्रू रसीन याला उठवील, आिण त्याच्या शत्रूंना
चे तवील;
12 पूवकडू न अराम्यांस व पिश्चमे कडू न पिलष्टांस उघड ा तोंडाने ते इस्राएलास फस्त करतील,
कारण त्याच्या क् रोधामु ळे परमे श्वर थांबणार नाही, परं तु मारण्यासाठी त्याचा हात अजूनही
उगारले ला राहील. 13 तरीही लोक ज्याने त्यांना फटका िदला त्या दे वाकडे वळणार नाहीत,
िकंवा से नाधीश परमे श्वराचा शोध घे णार नाहीत.
14 म्हणून परमे श्वर इस्राएलाचे शीर व शे पट
ू , तालवृ क्षाची फांदी व लव्हाळा एका िदवसात छाटू न
टाकील.
15 ने ता आिण वडील हे डोके होत; व जो सं देष्टा लबाड ा िशकवतो तो शे पट
ू होय.
16 जे या लोकांस मागर्दशर्न करीतात ते त्यांना चूकीचा मागर् दाखवतात, आिण जे त्यां च्या मागे
जातात त्यांना िगळू न टाकतात.
17 म्हणून त्यां च्या तरुण मनु ष्यां मुळे प्रभूला सं तोष होणार नाही िकंवा त्यां च्या अनाथ व िवधवांचा
कळवळा त्यास ये णार नाही,
कारण प्रत्ये क जन दे वाला न मानणारा व वाईट करणारा आहे , आिण प्रत्ये क मु ख मु खर्तेच्या
गोष्टी बोलते .
या सवार्मुळे त्याचा क् रोध कमी होत नाही परं तु त्याचा हात फटका दे ण्यासाठी उगारले ला राहील.
18 दुष्टता अग्नी सारखी जळत राहते , ती काटे कुटे व काटे झु डपे खाऊन टाकीते ;
वनातील दाट झाडीतही ती पे ट घे ते, िजच्या धु राने लोक वर चढतात.
19 से नाधीश परमे श्वराच्या कडे वरुन वाहणार्या क् रोधामु ळे भूमी दर
ू पळू न गे ली आहे , लोक
आगीला ते लाप्रमाणे आले आहे त,
आपल्या भावाचीही कोणी मनु ष्य गय करीत नाही.
20 ते उजव्या हाताचे मांस कापून खातील आिण तरीही भूकेले च राहतील; ते डाव्याहाताचे मांस
खातील पण तृ प्त होणार नाहीत.
प्रत्ये क जन स्वतःच्या बाहं च
ू े मांस खातील.
21 मनश्शे एफ् राईम फस्त करील, आिण एफ् राईम मनश्शे ला; आिण दोघे िमळू न यहद
ू ावर चढाई
करतील.
कारण हे सवर् होऊनही परमे श्वराचा क् रोध कमी होणार नाही, परं तु मारण्यासाठी अजूनही त्याच्या
हात उगारले ला राहील.
8 प्रभूने
9 सवर्

1 जे

*

10

कोणी अन्यायकारक कायदे करतात आिण पक्षपाती हुकू म काढतात त्यांना िधक्कार असो.
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2 ते

गरजूंना न्याय िमळू दे त नाहीत आिण माझ्या लोकांतील गिरबांचे हक्क िहरावून घे तात,
िवधवांना लूटतात आिण िपतृ हीनांना आपले भक्षय करतात.
3 न्यायाच्या िदवशी जे व्हा िवध्वं स दुरून ये ईल ते व्हा तु म्ही काय कराल?
मदतीकिरता कोणाकडे पळाल आिण तु मची सं प ी कोठे ठे वाल?
4 बं िदवानां मध्ये पायाशी दबून राहणे व वधले ल्यां मध्ये पडू न राहण्यािशवाय काही राहणार नाही,
कारण या सवार्मुळे परमे श्वराचा क् रोध कमी होणार नाही परं तु मारण्यासाठी त्याचा हात उगारले ला
राहील.
5 माझ्या

क् रोधाचा सोटा, ज्याचा उपयोग मी काठीप्रमाणे माझा राग व्यक्त करण्यासाठी करतो,
त्या अश्शूरास िधक्कार असतो.
6 मी त्यास उद्धट राष्ट् रािवरूद्ध पाठवत आहे . आिण ज्याच्यावर माझा क् रोध काठोकाठ भरुन
वाहत आहे त्यां च्याकडे पाठवत आहे .
मी त्यास लूट करण्यासाठी अपहरण करण्यासाठी आिण रस्त्यावरील िचखलाप्रमाणे
तु डिवण्यासाठी आज्ञा करीन.
7 परं तु हा त्याचा उद्दे श नाही िकंवा असे त्याचे िवचार नाहीत.
पु ष्कळ राष्ट् रांचा नाश करून त्यांना िमटवून टाकावे असे त्याच्या मनात आहे .
8 तो म्हणतो, “���� ���� ����� ���� ����� ���?
9 कालनो ककर् मीशासारखे नाही काय?
हमाथ अपर्दासारखे नाही काय? शोमरोन िदिमष्कासारखे नाही काय?
10 मूतीर्पूजक राज्यावर माझ्या हाताने िवजय िमळवला आहे , त्यां च्या कोरीव मूतीर् यरूशले म आिण
शोमरोनापे क्षा मोठ ा होत्या.
11 शोमरोन व त्यातील िनरुपयोगी मूतीर्चे
ं जसे मी केले ,
तसे मी यरूशले म व त्यातील मूतीर्चे
ं करणार नाही काय?”
12 सीयोन डोंगर व यरूशले म यासं बंधीचे आपले कायर् सं पले ते व्हा प्रभू म्हणे ल, अश्शूरच्या
राजाच्या उन्म हृदयाचे भाषण व त्याच्या गवीर्ष्ठ दृष्टीला मी िशक्षा करीन.
13 कारण तो म्हणतो, “������ ������� � ������ �� ����� ���. मी सु ज्ञ आहे ,
व राष्ट् रां च्या सीमा मी काढून टाकल्या आहे त, त्यांची भांडारे मी लु टली आहे त व शूर वीराप्रमाणे *
जे िसहांसनावर बसतात त्यांना खाली पाडले आहे .
14 पक्षाच्या घरट ातून िमळावे तसे राष्ट् रांचे धन माझ्या हाती लागले आहे ,
व पक्षांनी टाकू न िदले ली अं डी कोणी गोळा करतो त्याप्रमाणे मी सवर् पृ थ्वी एकवट केली आहे .
कोणी त्यां च्या पं खाची फडफड केली नाही िकंवा तोंड उघडले नाही की िचविचव केली नाही.”
15 कुर्हाड ितचा उपयोग करणार्यापु ढे घमें ड करील काय? करवत ितला चालवणार्यापे क्षा अधीक
फुशारकी मारे ल काय?
काठी उगारणार्याला काठीने उचलावे िकंवा लाकडी दांड ाने एखाद्याला उचलावे तसे हे आहे .
16 म्हणून सै न्याचा परमे श्वर प्रभू त्याच्या शूर योद्ध ां मध्ये कमजोरी पाठवील;
आिण त्याच्या गौरवाच्या प्रभावाने अग्नी सारखी ज्वाला पे टेल.
17 इस्राएलाची ज्योती† अग्नी होईल, आिण त्यांचा पिवत्र प्रभू ज्वाला होईल;
तो त्याचे काटे कू टे व काटे झु डपे एका िदवसात जाळू न खाक करील.
18 परमे श्वर त्याचे रान व सु पीक भूमी यांची शोभा त्यां च्या दे ह व आत्मा या दोहोसहीत फस्त
करील;
जे व्हा रोगी मनु ष्य खं गत जातो त्याप्रमाणे हे होईल.
19 रानात इतके थोडे वृ क्ष उरतील की, एखादे मु लदे खील त्यांना मोजू शकेल.
*
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20 त्या िदवशी, इस्राएलाचा अवशे ष, याकोबाच्या घराण्यातील बचावले ले, ज्यांनी त्यांना
पराजीत केले ‡ त्यांचा आश्रय घे णार नाहीत, तर इस्राएलाचा जो पिवत्र परमे श्वर याच्याकडे
खरोखर ये तील. 21 याकोबाचा अवशे ष समथर् दे वाकडे परत ये ईल.
22 कारण जरी तु झे लोक इस्राएल, समु दर
् तीरीच्या वाळू सारखे असले तरी त्यां च्यातले
बचावले ले ते वढे परत ये तील. ओतप्रत भरून वाहणार्या न्यायीपणामु ळे िवध्वं साचे फमार्न िनघाले
आहे 23 कारण से नाधीश प्रभू परमे श्वर, सवर् भूमीवर ने मले ला िवनाश आणण्याच्या तयारीत आहे .
24 म्हणून से नाधीश प्रभू परमे श्वर म्हणतो, “������ ����������� �������,
अश्शूराला िभऊ नका, तो तु ला छडीने मारील व िमसराने केल्याप्रमाणे तु झ्यावर काठी उगारे ल.
25 त्यास िभऊ नको, कारण थोड ाच वे ळात तु झ्यावरचा माझा राग िनघून जाईल व तो त्यां च्या
िवनाशासाठी पु ढे जाईल.
26 मग से नाधीश परमे श्वर त्यां च्यावर, िमद्यानाचा ओरे ब खडकाजवळ पराभव आला त्याप्रमाणे ,
चाबूक चालवील, तो त्याची काठी समु दर् ावर आिण िमसरात केल्याप्रमाणे उगारे ल. 27 त्या िदवशी,
तु झ्या खाद्यां वरील त्याचे ओझे आिण तु झ्या माने वरील त्याचे जूं काढण्यात ये ईल,” ������
�������� ����������� �� �� ��� �����.

अयाथास आला आहे व िमग्रोनातून पु ढे गे ला आहे ;
आिण त्याने िमखमाशात आपले अन्नधान्य साठवून ठे वले आहे .
29 त्यांनी घाट पार केला आहे व िगबा ये थे मु क्काम केले आहे .
रामा थरथर कापत आहे व शौलाचा िगबा पळू न गे ला आहे .
30 गल्लीमाच्या कन्ये , मोठ ाने शोक कर! हे लईशा, लक्ष दे !
तू िबचारी अनाथोथ!
31 मदमे ना पळत आहे ,
व गे बीमातील रिहवासी आश्रयासाठी पळत आहे त.
32 आजच्या िदवशीच तो नोबास थांबेल
सीयोन कन्ये च्या डोंगराला, यरूशले मेच्या टे कडीला आपल्या हाताची मूठ दाखवील.
33 पाहा, से नाधीश प्रभू परमे श्वर, फां द्या भयं कर रीतीने आदळतील अशा छाटू न टाकील;
उं च झाडे तोडले जातील, व उन्मत आहे त्यास खाली आणण्यात ये ईल.
34 रानातील गदर् झाडी तो कुर्हाडीने छाटू न टाकील, व लबानोन पराक् रमीच्या हातून पतन पावत
आहे .
28 शत्रू

11
. 9:1-7

1 इशायाच्या

बु ं ध्याला अं कुर फुटे ल, व त्याच्या मु ळातून िनघाले ल्या शाखे ला फळ ये ईल.
परमे श्वराचा आत्मा, सु ज्ञानाचा व समं जसपणाचा आत्मा, मागर्दशर्न व सामथ्यार्चा आत्मा,
परमे श्वराच्या ज्ञानाचा व भयाचा आत्मा त्याजवर ये ईल,
3 परमे श्वराचे भय त्याचा हषोर्ल्हास होईल;
त्याच्या डोळ्यांनी काय पािहले त्यावरून तो न्याय करणार नाही, त्याच्या कानांनी काय ऐकले
यावरुन तो िनणर्य करणार नाही.
4 याउलट तो दीनांचा न्याय चां गुलपणाने करील व पृ थ्वीवरील िदनांचा यथाथर् िनणर्य करील.
तो आपल्या मु ख दं डाने पृ थ्वीला तडाखा दे ईल. आिण फुंकराने दुष्टांना ठार करील.
5 धािमर्कता त्याचा कमरबं द असे ल, आिण िवश्वास त्याचा कमरवे ष्टन होईल.
2

‡
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कोकरासोबत राहील, आिण िच ा करडांजवळ बसे ल.
वासरू, तरूण िसं ह व पु ष्ठ बै ल एकत्र राहतील लहान मु ल त्यांना चालवील.
7 गाय व अस्वल एकत्र चरतील, आिण त्यांचे बच्चे एकत्र लोळतील. िसं ह बै लाप्रमाणे कडबा
खाईल.
8 तान्हे बाळ सापाच्या वारुळाजवळ खे ळेल
आिण दुधपीते बालक सापाच्या िबळात आपला हात घालील.
9 माझ्या सं पण
ू र् पिवत्र डोंगरावर ते उपद्रव दे णार नाहीत व नासधूस करणार नाहीत;
कारण सागर जसा जलपूणर् आहे तशी परमे श्वराच्या ज्ञानाने पृ थ्वी पिरपूणर् होईल.
10 त्यािदवशी, इशायाचे मूळ लोकांसाठी ध्वज िनशानी असे उभे होईल.
राष्ट् रे त्यास शोधून काढतील, आिण त्याचे िवश्रामस्थान वै भवशाली होईल.
6 लांडगा

असे होईल की प्रभू आपल्या अश्शूर, िमसर, पथ्रोस,
कू श, एलाम, िशनार, हमाथ व भूसमु दर् ातील त्याच्या उवर्रीत लोकांस परत िमळिवण्यासाठी आपले
हात लांब करील.
12 तो राष्ट् रांसाठी िनशाण उभारील व इस्राएलातून बिहष्कृत केले ल्या
आिण यहद
ू ातील िवखु रले ल्यांस पृ थ्वीच्या चारही िदशांकडू न एकत्र करील.
13 तो एफ् राइमाचे वै र सं पवे ल, आिण यहद
ू ाचे जे िवरोधी त्यांचा िबमोड करे ल.
एफ् राइम यहद
ू ाचा द्वे ष करणार नाही, आिण यहद
ू ा एफ् रइमाशी िवरोध करणार नाही.
14 याउलट ते पिश्चमे कडील पिलष्ट ां च्या टे कड ां वर झडप घालतील, आिण एकित्रतपणे
पूवकडील लोकांस लु टतील.
अदोम व मवाब यां च्यावर ते हमला करतील आिण अम्मोनाचे लोक त्यां च्या आज्ञा पाळतील.
15 परमे श्वर िमसराच्या समु दर
् ाची खाडी दुभागील. आपल्या उष्ण श्वासाने फरात नदीवर आपला
हात चालवील,
आिण जोडे घालून ितला ओलांडता ये ईल अशा रीतीने ितला सात फाटयांमध्ये िवभागील.
16 इस्राएल िमसर दे शातून वर आला,
ते व्हा त्याचप्रमाणे त्याच्या अविशष्ट लोकांस अश्शूरातून परतण्यास हमरस्ता होईल.
11 त्यािदवशी,

12
1 त्या

िदवशी तू म्हणशील,
“�� ���������, मी तु ला धन्यवाद दे तो यासाठी की तू माझ्यावर कोप केला होता, तो तु झा
कोप िनवळला आहे वर तू माझे सां त्वन केले आहे .
2 पाहा, दे व माझे तारण आहे ; मी त्याजवर भाव ठे वीतो व िभणार नाही,
कारण परमे श्वर, होय परमे श्वर माझे बल व गीत आहे . तो माझे तारण झाला आहे .”
3 तु म्ही आनं दाने तारण कुपातून पाणी काढाल.
4 त्या िदवशी तु म्ही म्हणाल, “���������� ������� ���� � �������� ������
���� ���;
लोकांमध्ये त्याची कृत्ये जाहीर करा; त्याचे नाम थोर आहे अशी घोषणा करा.
5 परमे श्वरास गा, कारण त्याने गौरवी कृत्ये केली आहे त; हे सवर् पृ थ्वीवर माहीत होवो.
6 अगे सीयोन िनवािसनी गजर कर आिण आनं दाने आरोळी मार, कारण इस्राएलाचा पिवत्र तो
तु झ्याठायी थोर आहे .”

13
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पु त्र यशया याने बाबे लािवषयी िस्वकारले ली घोषणा.
डोंगरावर इशारा दे णारा ध्वज उभारा, त्यांना मोठयाने हाक मारा,
त्यांनी सरदारां च्या द्वारात यावे म्हणून त्यांना हाताने खु णवा.
3 मी आपल्या पिवत्र केले ल्यांस आज्ञा केली आहे ,
होय, माझ्या क् रोधास्तव मी माझ्या पराक् रमी लोकांस, तसे च गवार्ने उल्लासीत होणार्या माझ्या
लोकांस बोलािवले आहे .
4 अने क लोकां च्या समु दायाच्या गोंगाटाप्रमाणे ,
अने क राष्ट् रां च्या राजाच्या एकत्र जमल्याप्रमाणे डोंगरात गलबला होत आहे . से नाधीश
परमे श्वर लढाईसाठी फौज तयार करत आहे .
5 ते दर
ू दे शातून, िदगं तापासून ये त आहे त.
परमे श्वर त्याच्या न्यायाच्या शस्त्रांसहीत सं पण
ू र् दे शाचा नाश करावयास ये त आहे .
6 आक् रोश करा, कारण परमे श्वराचा िदवस समीप आहे ; सवर्समथार्कडू न िवनाशासहीत तो ये त
आहे .
7 त्यामु ळे सवर् हात गळाले आहे त, आिण प्रत्ये क हृदय िवरघळले आहे ;
8 ते अगदी घाबरतील; प्रसूत होणार्या स्त्रीप्रमाणे वे णा व वे दना यांनी त्यांना घे रले आहे .
ते िवस्मयाने एकमे कांकडे पाहतील; त्यांची मु खे ज्वाले च्या मु खांसारखी होतील.
9 पाहा, क् रोध आिण सं तापाने भरून वाहणारा रोष, असा परमे श्वराचा िदवस ये त आहे
अशासाठी की दे श उजाड आिण ितच्यातून पाप्यांचा नाश करायला ये त आहे .
10 आकाशाचे तारे आिण नक्षत्रे आपला प्रकाश दे णार नाहीत.
अरुणोदयापासूनच सूयर् अं धकारमय होईल आिण चं दर् प्रकाशणार नाही.
11 मी जगाला त्यां च्या वाईटासाठी आिण दुष्टां ला त्यां च्या अपराधासाठी िशक्षा करीन.
मी गिवर्ष्ठांचा उद्धटपणा आिण िनदर्यांचा गवर् उतरवील.
12 मी पु रुषांना उत्कृष्ट सोन्यापे क्षा अिधक दुिमर्ळ करील आिण मानवजात ओफीरच्या शु ध्द
सोन्याहन
ू शोधण्यास किठण करील.
13 म्हणून मी आकाश हादरून सोडील, व पृ थ्वी ितच्या स्थानावरून हालिवली जाईल,
से नाधीश परमे श्वराचा सं ताप आिण त्याच्या तीव्र क् रोधाचा िदवस ये ईल.
14 िशकारी झाले ल्या हिरणाप्रमाणे िकंवा में ढपाळ नसले ल्या में ढराप्रमाणे ,
प्रत्ये क मनु ष्य आपल्या स्वतःच्या लोकाकडे वळे ल आिण आपल्या दे शाकडे पळू न जाईल.
15 जो कोणी सापडे ल त्यास मारण्यात ये ईल आिण जो कोणी पकडला जाईल त्यास तलवारीने
मारण्यात ये ईल.
16 त्यां च्या डोळ्यादे खत त्यांची बालके आपटू न तु कडे तु कडे करण्यात ये तील.
त्यांची घरे लु टली जातील आिण त्यां च्या िस्त्रयां वर बलात्कार होतील.
17 पाहा, मी त्यां च्यािवरुद्ध माद्य लोकांस हल्ला करण्यासाठी उठवीन,
ते रुप्याबद्दल पवार् करणार नाहीत िकंवा ते सोन्याने आनं दीत होणार नाही.
18 त्यांचे बाण तरूणांना भे दन
ू जातील. ते बालकां वर दया करणार नाहीत आिण मु लांना सोडणार
नाहीत.
19 आिण राज्याचे अिधक कौतु क, खास्द्यां च्या वै भवाचा अिभमान अशी बाबे ल,
ितला सदोम आिण गमोराप्रमाणे दे वाकडू न उलथून टाकण्यात ये ईल.
20 ती कधी वसिवली जाणार नाही आिण िपढ ानिपढ ापासून ितच्यामध्ये कोणी राहणार नाहीत.
अरब आपले तं बू ते थे ठोकणार नाहीत िकंवा में ढपाळ आपले कळप ते थे िवसाव्यास ने णार नाहीत.
21 परं तु रानातील जं गली पशू ते थे पडतील. त्यांची घरे घु बडांनी भरतील;
आिण शहामृ ग व रानबोकड ते थे उड ा मारतील.
2 उघडया
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तरस त्यां च्या िकल्ल्यात आिण कोल्हे त्याच्या सुं दर महालात ओरडतील. ितची वे ळ जवळ
आली आहे आिण ितच्या िदवसास िवलं ब लागणार नाही.
1

14

परमे श्वर याकोबावर दया करील; तो इस्राएलाची पु न्हा िनवड करील आिण त्यांना त्यां च्या
स्वतःच्या दे शात स्थापील. परके त्यां च्यात सहभागी होतील आिण ते स्वतः याकोबाच्या
घराण्याला जडू न राहतील. 2 राष्ट् रे त्यांना आपल्या स्वतःच्या िठकाणावर आणतील. मग
इस्राएलाचे घराणे त्यांना परमे श्वराच्या दे शात दास व दासी करून ठे वतील. ज्यांनी त्यास बं िदवान
करून ने ले होते त्यास ते बं दीत ठे वतील आिण ते आपल्या पीडणार्यावर राज्य करतील.
3 त्या िदवशी तु झ्या दुःखापासून आिण यातने पासून आिण तु जवर लादले ले कठीण दास्यापासून
परमे श्वर तु ला िवसावा दे ईल, 4 बाबे लाच्या राजा िवरूद्धचे हे टोचणारे गाणे तू म्हणशील,
“����������� ��� ��� ���� ���, गिवर्ष्ठाचा त्वे ष सं पला.
5 दुष्टाची काठी, अिधकार्याचा जो राजदं ड, तो परमे श्वराने मोडला आहे .
6 जो क् रोधाने लोकांस िनरं तर ठोसे मारत असे ,
तो रागाने राष्ट् रावर राज्य करीत असे , कोणाला आडकाठी घालता ये ईना असा हल्ला करत असे
तो परमे श्वराने मोडला आहे .
7 सवर् पृ थ्वी िवसावा पावली आहे आिण शां त झाली आहे ; त्यांनी गाणे गाऊन उत्सावाला सु रवात
केली आहे .
8 लबानोनाचे गं धसरूबरोबर दे वदारूवृ क्षसु ध्दा तु झ्यावर हिषर्त होतात;
ते म्हणतात, ‘�� ���� ����� ����������� ����� ������� ������� ���� ���
����.’
9 जे व्हा तू अधोलोकात खाली जाशील ते व्हा तु ला भे टण्यास ते उत्सु क आहे .
तो तु जसाठी पृ थ्वीवरील मरून गे लेल्या सवर् राजांना उठवील,
सवर् राष्ट् रां च्या राजांना आपल्या िसं हासनावरून उठवीत आहे .
10 ते सवर् बोलतील आिण तु ला म्हणतील, ‘�� ����������� ����� ���� ���. तू
आमच्या सारखा झाला आहे .
11 तु झा थाटमाट, तु झ्या तं तुवाद्यां च्या आवाज अधोलोकात खाली जात आहे .
तु झ्याखाली अळ्या पसरल्या आहे त आिण िकडे तु ला झाकत आहे त.’
12 हे ददीप्यमान तार्या, प्रभातपु त्रा, तू आकाशातून खाली कसा पडला आहे स!
ज्या तू राष्ट् रांस िजं कले , तु ला तोडू न कसा जिमनीवर टाकला आहे !
13 जो तू आपल्या मनात म्हणालास, ‘�� ������ �� ����,
दे वाच्या तांरागणाच्यावर उच्चस्थानी मी माझे िसं हासन करीन,
आिण उ रे च्या अगदी शे वटच्या भागात मी मं डळीच्या पवर्तावर बसे न.
14 मी मे घाच्या उं चीच्यावरती चढे न; मी परात्पर दे वासारखा होईन.’
15 तथािप तु ला आता खाली अधोलोकात, खोल खळग्यात आणले आहे .
16 जे तु झ्याकडे िनरखून पाहतील; तु झ्याबद्दल िवचार करतील.
ते म्हणतील, ‘������ ������ ���� ������� � ������ �������� �� ��� ��
�����?
17 जो जग रानासारखे करीत असे , त्यांची नगरे उलथून टाकत असे आिण ज्यांने त्याच्या कैद्यांना
आपल्या घरी जाऊ िदले नाही तो हाच का?’
18 सवर् राष्ट् रांचे राजे , त्यां च्यातील सवर्, गौरवाने प्रत्ये कजण आपल्या स्वतःच्या कबरे त िनजले
आहे त.
19 पण, तु ला फेकू न िदले ल्या फांदीप्रमाणे तु झ्या कबरे तून काढून बाहे र फेकले आहे .
जे तलवारीने भोसकले ले, खाचे तल्या दगडांमध्ये खाली उतरले जातात, तसे तू मृ त्यु ने झाकला
आहे स.
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20 जसे

पाया खाली तु डवले ले मृ त शरीर, तु ला कधीच त्यां च्याबरोबर पु रण्यात ये णार नाही,
कारण तू आपल्या दे शाचा नाश केला आहे . तू आपले लोक वधले आहे त,
जे वाईट करणार्यांची मु ले आहे त आिण त्यांचा कधी पु न्हा उल्ले ख होणार नाही.”
21 त्यां च्या पूवर्जां च्या अन्यायामु ळे त्यां च्या मु लांसाठी तु म्ही क ल करण्याची तयारी करा,
म्हणजे ते उठणार नाहीत आिण पृ थ्वी ताब्यात घे णार नाहीत व सं पण
ू र् जग नगरांनी भरणार नाही.
22 “�� ���������������� ����,” ��� ������� �������� ����� ����.
“�� ����������� ���, वं शज आिण भावी िपढ ा ह्यांना तोडू न टाकीन,” �� ��������
����� ����.
23 मी ितला घु बडाची मालम ा व पाण्याचे तळे असे ही करीन,
आिण मी ितला नाशाच्या झाडू ने झाडू न टाकीन, असे से नाधीश परमे श्वर जाहीर करतो.
24 से नाधीश

परमे श्वराने शपथ वाहन
ू म्हणाला,
खात्रीने , माझे जे उद्दे श आहे त, त्याप्रमाणे होईल; आिण जसे मी योजले तसे च होईल.
25 मी आपल्या दे शात अश्शूराला तोडीन आिण माझ्या पवर्तावर त्यास पायाखाली तु डवीन.
नं तर त्याचे जोखड त्यां च्यावरून िनघे ल आिण त्याचे ओझे त्यां च्या खां द्यावरून दरू सारले जाईल.
26 सं पण
ू र् पृ थ्वीसाठी योिजले ला उद्दे श हाच आहे आिण जो हात सवर् राष्ट् रां वर उगारले ला आहे तो
हात हाच आहे .
27 कारण से नाधीश परमे श्वराने हा सं कल्प केला आहे ; तो कोण थांबवू शकेल? त्याचा हात
उगारले ला आहे , आिण तो कोणाच्याने मागे वळवू शकेल?
28 राजा

आहाजाच्या मृ त्यूच्या वषार्त ही घोषणा आली.
पिलष्टी, तु ला मारणारी काठी मोडली आहे म्हणून आनं द करू नको.
कारण सापाच्या मु ळातून फुरसे िनघे ल आिण उडता आग्या सपर् त्याचे फळ होईल.
30 गरीबाचे प्रथम जन्मले ले खातील,
आिण गरजवं त सु रिक्षते त पडू न राहतील.
मी तु झे मूळ उपासमारीने मारीन तो तु झे उरले ले सवर् मारून टाकील.
31 वे शीनो मोठ ाने आक् रोश करा;
नगरांनो आरोळी करा.
पिलष्टी तू सवर् िवतळू न जाशील.
कारण उ रे कडू न धु राचे ढग ये त आहे आिण ते थे त्याच्या सै न्यात मागे राहणारा कोणी नाही.
32 तर त्या राष्ट् राच्या दत
ू ाला कोण एक उ र दे ईल?
परमे श्वराने सीयोन स्थापले आहे आिण त्याच्या लोकांतले पीडीत त्यामध्ये आश्रय घे तील.
29 अगे

15
1 मवाबाबद्दलची घोषणा.
खरोखर, एका रात्रीत मवाबाचे आर वै राण आिण नाश करण्यात आले ;
खरोखर एका रात्रीत मवाबाचे कीर वै राण आिण नाश करण्यात आले .
2 दीबोनाचे लोक मं िदरापयर्ंत, उच्चस्थानावर रडण्यास चढून गे ले;
नबो व मे दबा यां च्यासाठी मवाब िवलाप करत आहे .
त्यां च्या सवार्च
ं ी डोकी मुं िडले ली आहे त व त्यां च्या सवार्ंच्या दाढ ा कापले ल्या आहे त.
3 ते आपल्या रस्त्यात गोणताट पांघरून आहे त; आपल्या घराच्या धाब्यावर
आिण आपल्या चौकात प्रत्ये कजण आक् रोश करीत आहे त, अश्रू गाळीत आहे त
4 हे शबोन व एलाले आरोळी मारत आहे त; त्यांचा आवाज याहसापयर्ंत ऐकू जात आहे .
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यामु ळे मवाबाचे शस्त्रधारी माणसे आरोळ्या दे त आहे त; त्यांचा जीव त्यां च्यात थरथरत आहे .
5 मवाबाकरता माझे हृदय ओरडते ; ितचे शरणाथीर् सोअर आिण एगलाथ-शिलशीया ये थवर पळू न
गे ले आहे त.
लूहीथच्या चढणीवर ते रडत रडत चढत आहे त;
होरोनाईमाच्या वाटे वर त्यां च्या नाशासाठी मोठ ाने आक् रोश करीत आहे त.
6 पण िनम्रीमाचे पाणी आटले आहे ;
गवत सु कून गे ले आहे आिण नवीन गवत नाहीसे झाले आहे ; काहीच िहरवे नाही.
7 यास्तव त्यांनी वाढवले ली िवपु लता आिण साठवले ले आहे ते ,
वाळुं जाच्या ओढ ापलीकडे घे ऊन जात आहे त.
8 मवाबाच्या प्रदे शामध्ये सगळीकडे रडणे चालले आहे ;
त्यांचा आकांत एग्लाइमापयर्ंत आिण बै र-एलीमापयर्ंत त्यांचा आक् रोश पोहचला आहे .
9 दीमोनाचे पाणी रक्ताने भरले आहे त; पण मी दीमोनावर अिधक जास्त सं कटे आणीन.
जे मवाबापासून िनसटले आहे त आिण जे दे शात बाकी आहे त त्यां च्यावर िसं ह हल्ला करतील.
1 जो

16

से लापासून रानापयर्ंत दे शावर राज्य करतो
त्यास तु म्ही सीयोनकन्ये च्या पवर्तावर कोकरे पाठवा.
2 कारण िवखरले ल्या घरट ाप्रमाणे , भटकणार्या पक्षयाप्रमाणे ,
मवाबाच्या िस्त्रया आणोर्न नदीच्या उताराजवळ भटकतील.
3 सूचना दे , न्याय अं मलात आण; दुपारी तू आपली सावली रात्रीसारखी कर; शरणाथीर्स लपीव;
शरणाथीर्चा
ं िवश्वासघात करू नकोस.
4 मवाबामधील िनवार्िसतास, तु झ्यात राहू दे ;
तू त्यांना नाश करणार्यापासून लपण्याचे िठकाण हो.
कारण जु लूम करणारा थांबेल आिण नासधूस बं द होईल.
ज्यांनी तु डवले ते दे शातून नाहीसे होतील.
5 िवश्वासाच्या कराराने िसं हासन स्थािपत होईल; आिण दावीदाच्या तं बत
ू न
ू कोणीएक िनष्ठावान
ते थे बसे ल.
तो धािमर्कते ने न्याय शोधील आिण त्याप्रमाणे न्याय दे ईल.
6 आम्ही मवाबाच्या गवार्िवषयी, त्यां च्या उद्धटपणािवषयी,
त्याची फुशारकी व सं तापािवषयी ऐकले आहे . पण त्यांची फुशारकी िनरथर्क आहे त.
7 यामु ळे मवाब मवाबाकरता आकां त करील, प्रत्ये कजण आकां त करील.
कीर-हे रेसे थाच्या मनु कां च्या ढे पांसाठी जे पूणर्पणे उध्वस्त झाले आहे तु म्ही त्यासाठी शोक कराल.
8 हे शबोनाची शे ते व त्याचप्रमाणे िसब्मे च्या द्राक्षवे ली सु कून गे ल्या आहे त.
राष्ट् रां च्या अिधपतींनी िनवडले ल्या द्राक्षवे ली पायदळी तु डवल्या आहे त
त्या याजे रास पोहचल्या आिण रानामध्ये पसरून गे ल्या होत्या.
त्यांचा कोंब चोहोकडे पसरून समु दर् ाच्या पार गे ला होता.
9 यामु ळे मी खरोखर याजे राबरोबर िसब्मे च्या द्राक्षवे लीकरता रडे ल.
मी आपल्या अश्रूंनी हे शबोन व एलाले तु म्हास पाणी घालीन.
कारण तु झ्या शे तातील उन्हाळी फळांनी आिण तु झ्या कापणीच्या आनं दाच्या आरोळीचा मी शे वट
केला आहे .
10 उपवनातील फळ झाडांपासून आनं द व उल्लास नाहीसा झाला आहे ; आिण तु मच्या
द्राक्षमळ्यात ते थे गायनाचा व आनं दाचा गजर होत नाही.
व्यापारी दाबून मद्य काढण्याचे व्यवसाय करणार नाही; द्राक्षां च्या हं गामातील आनं दाचा गजर मी
बं द केला आहे .
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यामु ळे मवाबाकरता माझे अं तःकरण आिण कीर हे रेसासाठी माझे अं तयार्म तं तुवाद्यासारखे
उसासे टाकतात.
12 जे व्हा मवाब स्वतः उं चस्थानावर जाताना थकेल
आिण प्राथर्ना करायला त्याच्या मं िदरात प्रवे श करील, तरी त्याची प्राथर्ना काहीच िसद्धीस ने णार
नाही.
13 पूवीर्च्या काळी मवाबािवषयी जे वचन परमे श्वर बोलला आहे ते हे च आहे . 14 पु न्हा परमे श्वर
बोलला, “��� ���������� ���, मवाबाचे गौरव नाहीसे होईल; त्यांचे लोक पु ष्कळ असूनही,
अवशे ष फार थोडे आिण क्षु ल्लक राहील.

17
1 िदिमष्कािवषयीची

घोषणा.
पाहा, िदिमष्क हे एक नगर म्हणून राहणार नाही; ते नासाडीचा ढीग होईल.
2 अरोएराची नगरे पूणर् सोडू न जातील.
ती कळपासाठी पहुडण्याची जागा होईल आिण त्यांना कोणी घाबरवणार नाही.
3 एफ् राइमापासून तटबं दीची नगरे नाहीशी होतील. िदिमष्कापासून त्याचे राज्य
आिण अरामाचा अवशे ष ही नाहीसे होतील, ही इस्राएल लोकां च्या गौरवासारखी होतील, असे
से नाधीश परमे श्वर म्हणतो.
4 त्या

िदवसात असे होईल की,
याकोबाचे वै भव िवरळ होईल आिण त्याचा पु ष्ट दे ह सडपातळ होईल.
5 जे व्हा जसे कापणी करणारा उभे धान्य गोळा करताना आिण त्याच्या हाताने कणसे कापतो तसे
होईल.
जसे रे फाईमां च्या खोर्यात कोणी कणसे िटपतो तसे होईल.
6 जसे जे व्हा जै तन
ू झाड हलिवले असता त्यावर काही फळे िशल्लक राहतात,
दोन िकंवा तीन फळे सवार्हन
ू उं च शें ड ावर राहतात, चार िकंवा पाच त्याच्या उं चावरच्या फलदायी
फां द्यावर राहतात, असे परमे श्वर इस्राएलाचा दे व म्हणतो.
7 त्या िदवशी लोक आपल्या उत्पन्नकत्यार्कडे पाहतील आिण त्यांचे डोळे इस्राएलाच्या एका
पिवत्र प्रभूकडे लागतील.
8 आपल्या हातां च्या कामाकडे , ते वे द्यांकडे पाहणार नाहीत िकंवा आपल्या बोटांनी केले ल्या
अशे रा स्तं भ आिण सूयर्मत
ू ीर् याकडे ते पाहणार नाहीत.
9 त्या िदवसात त्यांची बळकट नगरे डोंगराच्या माथ्यावरील वनराईच्या उतारावर सोडले ल्या
िठकाणांसारखी,
जी िठकाणे इस्राएल लोकां च्यामु ळे त्यांनी सोडली होती त्यासारखी होतील, आिण ते थे ती ओस
पडतील.
10 कारण तू आपल्या तारणकत्यार् दे वाला िवसरलास आिण आपल्या सामथ्यार्च्या खडकाकडे दुलर्क्ष
केले .
यामु ळे तू रम्य रोपे लावली आिण िनसटू न अपरीचीत प्रवासास िनघाला.
11 त्या िदवशी तू लािवले आिण कुंपण घातले व मशागत केली. लवकरच तु झे बीज वाढले ,
परं तु त्याचा हं गाम दुःखाच्या व भारी शोकाच्या िदवशी अयशस्वी होईल.
12 समु दर
् ाच्या गजर्नेपर् माणे गजर्ना करणारा पु ष्कळ लोकांचा समु दाय
आिण महापु राच्या जलां च्या गोंगाटासारखी गोंगाट करणारी राष्ट् रांची गदीर् यांना हायहाय!
13 राष्ट् रे महापु राच्या बहुत जलां च्या गोंगाटाप्रमाणे गोंगाट करतील,
परं तु दे व त्यांना धमकावील ते व्हा ते दरू पळतील
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आिण वार्यापु ढे डोंगरावरच्या भु सासारखे व वादळापु ढे धु ळीसारखा त्यांचा पाठलाग होईल.
14 ते व्हा पाहा, सं ध्याकाळी दहशत! आिण पहाटे पूवीर् ती नाहीशी होते ;
जे आम्हां ला लु टतात त्यांचा हा वाटा आहे , आिण जे आम्हास लु बाडतात त्यांचा िहस्सा हाच आहे .

18
1 कू शातील

नद्यां च्या पलीकडील सळसळणार्या पं खाच्या दे शा हायहाय;
समु दर् ातून, लव्हाळ्यां च्या पात्रातून जलावर वकील पाठवतो.
ू ांनो, त्या उं च आिण मनिमळावू राष्ट् रांकडे ,
शीघ्रगती दत
जे लोक भीतीपासून दरू व जवळ आहे त त्यां च्याकडे , जे बलवान व अिजं क्य राष्ट् र,
ज्याची भूमी नद्यांनी िवभागली आहे त्याच्याकडे जा,
3 अहो जगातल्या सवर् रिहवाश्यांनो आिण जे कोणी पृ थ्वीवर राहणार्यांनो,
जे व्हा पवर्तावरून िनशाण उं चिवण्यात ये ईल ते व्हा पाहा; आिण जे व्हा कणार् फुंकण्यात ये ईल ते व्हा
ऐका.
4 परमे श्वराने मला हे सां िगतले आहे की,
जसे सूयार्च्या प्रकाशात उकळणारी उष्णता असते अथवा जसे कापणीच्या उन्हात दिहवरयु क्त
अभ्र ये ते, तसे मी आपल्या िनवासस्थानातून शांतपणे िनरीक्षण करीन.
5 कापणीच्यापूवीर्, जे व्हा बहार सं पल्यावर फुले द्राक्षात िपकू लागतात,
ते व्हा तो कोयत्याने डहाळ्या कापील व खाली काढून टाकेल आिण पसरले ल्या फां द्या काढून टाकेल.
6 पवर्तावरील पक्षयांसाठी आिण पृ थ्वीवरील जनावरांसाठी त्या एकत्र टाकू न ठे वल्या जातील.
उन्हाळ्यात पक्षी त्यामध्ये राहतील आिण थं डीत पृ थ्वीवरील जनावरे त्यावर िहवाळा घालवतील.”
7 त्या वे ळेला, उं च आिण मनिमळावू लोक, भीतीपासून दर
ू व जवळ असे बलवान व
अिजं क्य राष्ट् र, ज्या राष्ट् राची भूमी नद्यांनी िवभागले ली आहे ते , से नाधीश परमे श्वराचे
नाव िदले ल्या स्थळी म्हणजे सीयोन डोंगरावर से नाधीश पमे श्वराला स्वतःचा नजराणा
म्हणून अपर्ण करण्यास ये तील.
2 जो

19
घोषणा. पाहा, परमे श्वर, वे गवान मे घावर स्वार होऊन िमसराकडे ये त आहे ;
िमसराच्या मूतीर् त्याच्यापु ढे थरथरतील आिण िमसर्यांचे हृदय आतल्या आत िवतळे ल.
2 दे व म्हणतो, मी िमसर्यांना िमसरािवरूद्ध िचथावे ल, ते माणसे आपल्या भावािवरूद्ध, आिण
आपल्या शे जार्यािवरूद्ध;
नगर नगरािवरूद्ध आिण राज्य राज्यािवरूद्ध लढे ल.
3 िमसराचा उत्साह त्याच्यामध्ये कमजोर होईल. मी त्यांचा सल्ला नष्ट करील,
जरी ते मूतीर्ना, मृ त मनु ष्याच्या आत्म्याला, व मां ित्रकाजवळ व भूतवै द्यांचा सल्ला शोधतील.
4 “�� ���������� ��� ���� ��������� ����� ���� ��� �� �����������
���� ����������� ����� ����.
असे प्रभू से नाधीश परमे श्वर म्हणतो.
5 समु दर
् ाचे पाणी पूणर् कोरडे पडे ल आिण नदी आटे ल व िरक्त होईल.”
6 नद्यांना दुगं र्ध ये ईल; िमसराचे प्रवाह कमी होतील आिण सु कून जातील.
बोरू व लव्हाळे सु कून जातील
7 नीलजवळचे बोरू,
नीलच्या मु खाजवळची आिण नीलजवळ सवर् पे रले ली शे ते सु कून जातील, धु ळीत बदलतील आिण
वार्याने उडू न जातील.
1 िमसरािवषयी
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8 कोळी

िवलाप आिण शोक करतील व जे सवर् नील नदीत गळ टाकणारे शोक करतील
त्यासारखे जे पाण्यावर जाळी पसरतात ते दुःखीत होतील.
9 जे िपं जले ला ताग तयार करतात आिण जे पांढरे कापड िवणतात ते िनस्ते ज होतील.
10 िमसरचे वस्त्र कामगार िचरडले जातील; जे सवर् मोलासाठी काम करतात ते नाउमे द होतील.
11 सोअनाचे सरदार पूणर्पणे मूखर् आहे त. फारोचे शहाणे सल्लागार बु द्िधहीन झाले आहे त.
तु म्ही फारोला कसे म्हणू शकता, मी ज्ञानाचा मु लगा, प्राचीन काळच्या राजाचा मु लगा आहे ?
12 मग ते , तु झी सु ज्ञ माणसे कोठे आहे त?
तर आता त्यांनी तु ला सां गावे आिण से नाधीश परमे श्वराने िमसराबद्दल काय योजले आहे ते त्यांनी
समजावे .
13 सोअनाचे सरदार मूखर् बनले आहे त, नोफाचे *सरदार फसले आहे त; जे ितच्या गोत्राची
कोनिशला असे आहे त त्यांनी िमसराला चु कीच्या मागार्ने ने ले आहे .
14 परमे श्वराने त्यां च्यामध्ये िवकृतीचा आत्मा िमसळला आहे
आिण जसा मद्यपी आपल्या ओकारीत लटपटत चालतो तसे त्यांनी सवर् कामात जे ितने केले ,
िमसराला चु कीच्या मागार्ने ने ले आहे .
15 ते थे िमसरासाठी डोके िकंवा शे पट
ू , झावळ्याची फांदी िकंवा लव्हाळा कोणीही एक काहीच करू
शकत नाही.
16 त्या िदवशी िमसरी बायकांसारखे होतील. ते थरथर कापतील आिण भयभीत होतील कारण
से नाधीश परमे श्वर आपला हात वर उं चावे ल तो त्यां च्यावर उगारील. 17 यहद
ू ाची भूमी िमसराला
लटपटिवण्याचे कारण होईल. जे व्हा कोणीएक ितची आठवण त्यास करून दे ईल, ते घाबरतील,
परमे श्वराने त्यां च्यािवरुद्ध जी योजना आखली आहे त्यामु ळे असे होईल.
18 त्या िदवशी िमसर दे शामध्ये पाच नगरे कनानाची भाषा बोलतील आिण ती से नाधीश
परमे श्वरापु ढे एकिनष्ठते ची शपथ वाहतील. त्यातील एका नगरास सूयार्चे नगर म्हणतील.
19 त्या िदवशी िमसर दे शाच्या मध्ये परमे श्वरासाठी एक वे दी होईल आिण त्याच्या सीमे वर
परमे श्वरासाठी एक दगडी स्तं भ होईल. 20 ही िमसर दे शात से नाधीश परमे श्वराचे िचन्ह व साक्ष
अशी होतील. कारण ते जु लूमामु ळे परमे श्वराकडे जे व्हा आरोळी मारतील ते व्हा तो त्यां च्यासाठी
एक तारणारा व सं रक्षणकतार् पाठवील, आिण तो त्यांना सोडवील.
21 त्या काळी परमे श्वर िमसर्यांस ओळख करून दे ईल आिण िमसरी परमे श्वरास ओळखतील.
ते यज्ञ व अपर्णासह उपासना करतील आिण बली अपर्ण करतील. ते परमे श्वरास नवस करतील
आिण तो पूणर् करतील. 22 परमे श्वर िमसराला पीडील, पीडील व बरे ही करील. ते परमे श्वराकडे
परत ये तील; तो त्यांची प्राथर्ना ऐकेल व त्यांना बरे करील.
23 त्या िदवसात िमसरातून अश्शूराकडे महामागर् होईल आिण अश्शूरी िमसरात व िमसरी
अश्शूरात ये ईल; आिण िमसरी अश्शूर्यां च्या बरोबर उपासना करतील.
24 त्या िदवसात इस्राएल िमसराशी व अश्शूराशी िमळाले ला असा ितसरा सोबती होईल; तो
पृ थ्वीच्यामध्ये आशीवार्द होईल. 25 से नाधीश परमे श्वराने त्यांना आशीवार्द िदला. िमसर माझे
लोक व अश्शूर माझ्या हातचे कृत्य व इस्राएल माझे वतन आशीवार्दीत असो.

20
1 ज्या वषीर् से नापती ततार्न *अश्दोदास आला, म्हणजे जे व्हा अश्शूराचा राजा सगोर्न याने त्यास
पाठवले , त्याने अश्दोदािवरूद्ध लढाई करून ते घे तले . 2 त्या वे ळेला आमोजाचा मु लगा यशयाशी
परमे श्वर बोलला आिण म्हणाला, “�� � ������ ����� ������� ��������� ������
����� ��� � ������ ������� ���� ���.” ������ ��� ����, तो नग्न व अनवाणी
चालला.

*
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परमे श्वर म्हणाला, “���� ���� ���� ����������� ���������� ���
��������� ����� � ���� ��� ��� ����� ���� � ������ ����� ���,
4 त्याप्रमाणे िमसर्यांना लाज वाटावी म्हणून अश्शूरचा राजा िमसरच्या कैद्यांना व कू शाच्या
तडीपार केले ल्या तरुणांना व वृ द्धांना, नग्न आिण अनवाणी आिण त्यांचे कुल्ले उघडे करून ने ईल.
5 जो कू श त्यांची आशा आिण जो िमसर दे शाचे वै भव त्यामु ळे ते हताश व लिज्जत होतील.”
6 त्या िदवशी या समु दर
् िकनार्यावरील राहणारे लोक म्हणतील, “�����, हा आमच्या आशे चा
स्त्रोत, ज्याच्याकडे साहाय्यासाठी व अश्शूराच्या राजापासून रक्षण करण्यासाठी आम्ही पळालो
तो असा आहे , तर आम्ही कसे सु टून जाऊ?”
3

21
1 समु दर
् ाजवळच्या

राणािवषयी ही दे ववाणी.
जसा दिक्षणे चा वादळवारा सवर् काही खरडू न ने तो त्याप्रकारे तो रानांतन
ू , भयं कर दे शातून ये त
आहे .
2 दु:खदायक असा दृष्टां त मला दे ण्यात आला आहे ,
िवश्वासघातकी मनु ष्य िवश्वासघाताने करार करतो, आिण नाश करणारा नाश करतो.
हे एलामा वर जा आिण हल्ला कर, हे माद्या वे ढा घाल,
मी ितचे सवर् उसासे थांबवीन.
3 यास्तव माझ्या कंबरे त वे दना भरल्या आहे त,
प्रसु ती वे दने पर् माणे तडफडणार्या स्त्री प्रमाणे त्या वे दनांनी मला पकडले आहे .
जे मी ऐकले त्यामु ळे मी खाली वाकलो आहे , जे मी पािहले त्यामु ळे मी िवचलीत झालो.
4 माझे हृदय धडधडते , थरकाप माझ्यावर हावी होतो.
रात्र मला िकती सु खावह वाटे , ती आता मला भे दरून टाकणारी झाली असून.
5 त्यांनी मे ज तयार केला, त्यांनी कापड पसरवले आिण खाल्ले व प्याले ,
उठा, अिधकार्यांनो, आपल्या ढालींना ते ल लावा.
6 जा, त्या िठकाणी एक पहारे करी ठे व असे प्रभूने मला सां िगतले ,
तो जे काही पाहणार त्याची वातार् सां गावी.
7 जे व्हा तो रथ, घोडे स्वार,
गाढवावर बसले ले, उं टावर बसले ले पाहील,
ते व्हा त्याने सतकर् व सावधान असायला हवे .
8 पहारे करी िसं हनाद करून म्हणाला,
हे प्रभू, पाहार्याच्या बु रूजावर मी रोज िदवसभर उभा असतो
आिण पूणर् रात्र मी आपल्या चौकीवर उभा राहतो.
9 आिण जोडी जोडीने चालणार्या घोडस्वारांचे एक सै न्य ये त आहे .
त्याने म्हटले , बाबे ल पडली, पडली,
आिण ितच्या सवर् कोरीव दे व मूतीर्चा
ं पूणर् पणे नाश होऊन ते जिमनीस िमळाल्या आहे त.
10 हे माझ्या मळणी केले ल्या आिण खळ्यां तील धान्या! माझ्या खळ्यातील ले करा!
से नाधीश परमे श्वर, इस्राएलाचा दे व,
ह्याकडू न जे काही मी ऐकले , ते तु म्हास घोषीत केले .
11 दम
ू ा*िवषयीचा

घोषणा,
से ईर† ये थन
ू मला कोणी मला हाक मारतो, पहारे कर्या, रात्री काय रािहल? पहारे कर्या, रात्री
काय रािहल?
*
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12 पाहारे करी म्हणाला, सकाळ ये ते व रात्रही ये ते, जर तु म्ही िवचाराल तर िवचारा आिण परत या.
13 अरे िबया

िवषयी घोषणा,
ददानीच्या कािफल्यालो, अरबस्तानच्या रानांत तु म्ही रात्र घालवणार.
14 अहो ते माच्या राहणार्यांनो, तहानले ल्यांना पाणी आणा,
पळू न गे लेल्यांना भाकरी घे ऊन भे टा.
15 कारण ते तलवारी, वाकवले ले धनु ष्य, काढले ल्या तलवारी
आिण यु द्धाच्या दडपणापासून पळाले आहे त.
16 कारण परमे श्वराने मला सां िगतले ,
एका वषार्च्या आत, जसा मोलकरी एका वषार्साठी िनयूक्त केला जातो, त्याच प्रकारे केदारचे वै भव
तु म्ही सं पले ले पाहाल.
17 फक्त थोडे च धनु धार्री, वीर योद्धा केदार मध्ये उरतील, कारण इस्राएलाचा दे व परमे श्वर हे
बोलला आहे .

22
खोर्यािवषयी* ही दे ववाणी;
तु म्ही सवर् घरच्या माळीवर जात आहा, त्याचे काय कारण आहे ?
2 एक गोंगाटाने भरले ले शहर, आं नदाने भरले ली नगरी,
तु झ्यातील जे तलवारीने ठार केले ले नाहीत आिण जे यु द्धात मारले गे ले नाहीत.
3 तु झे सवर् अिधकारी एकत्र होऊन पळाले , त्यांना धनु धार्रांनी धरले आहे ,
तु झ्यामध्ये जे सापडले त्या सवार्न
ं ा त्यांनी एकवट करून बां धले , ते दरू पळाले आहे त.
4 यास्तव मी म्हणालो, माझ्याकडे पाहू नका, मी कष्टाने रडे न,
माझ्या लोकां च्या मु लीच्या नाशाबद्दल माझे सां त्वन करु नका.
5 कारण हा गोंगाटाचा, पायाखाली तु डवण्याचा आिण गडबडीचा िदवस से नाधीश परमे श्वर, प्रभू
याजकडू न दृष्टांताच्या खोर्यात आला आहे . त्या िदवशी लोक िभं ती फोडतील आिण डोंगराकडे
ओरडतील.
6 एलामाने मनु ष्यांचा रथ आिण घोडे स्वार घे ऊन बाणांचा भाता वािहला,
आिण कीराने ढाल उघडी केली.
7 आिण असे झाले की तु झे िनवडले ले खोरे
रथांनी भरून गे ले आिण घोडस्वार वे शींजवळ आपापली जागा घे तील.
8 त्याने यहद
ू ावरील रक्षण काढून घे तले आहे ,
आिण त्या िदवशी तू वनांतील घरांत शस्त्रां वर दृष्टी लावली.
9 दािवदाच्या नगराला पु ष्कळ भगदाडे पडले ली तु म्ही पािहले आहे ,
आिण तु म्ही खालच्या तळ्यातील पाणी जमा केले .
10 तू यरूशले मेच्या घरांची मोजदाद केली, आिण िभं त बळकट करण्यासाठी तू घरे फोडली†.
11 दोन िभं तीच्या मध्ये हौद बां धन
ू जु न्या तळ्याच्या पाण्यासाठी सोय केली.
पण तू शहर बां धनार्याचा िवचार केला नाही, ज्याने त्या बद्दल पूवीर्च योिजले होते .
12 त्या िदवसात से नाधीश परमे श्वर म्हणाला,
रडावे , शोक करावा व टक्कल पाडावे आिण गोणताट घालावे .
1 दृष्टां ताच्या

*
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त्याऐवजी, पाहा, उत्सव आिण हषर्, बै ल मारणे , में ढरे कापणे , मांस खाणे व द्राक्षरस िपणे
चालले आहे .
आपण खाऊ व िपऊ, कारण उद्या आपल्याला मरायचे च आहे .
14 आिण सै न्याच्या परमे श्वराने माझ्या कानात हे सां िगतले की,
जरी तू मे लास, तरी या तु झ्या पापांची क्षमा केली जाणार नाही. से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो.
13 परं तू

परमे श्वर, प्रभू असे म्हणतो, हा कारभारी शे बना, जो राजाच्या घरावर ने मला आहे ,
त्याकडे जा व त्यास बोल;
16 तू ये थे काय करीत आहे स? तू कोण आहे स?
जसा कोणी आपली कबर उं च िठकाणांत खोदतो आिण आपले राहण्याचे स्थान खडकामध्ये करतो
तशी तू आपणासाठी कबर खोदीत आहे स.
17 पाहा, परमे श्वर पराक् रमी मनु ष्यासारखा तु ला फेकू न दे ईल आिण तु ला घट् ट धरील.
18 तो तु ला गु ं डाळू न चें डु सारखा मोठ ा दे शात फेकू न दे ईन,
तू आपल्या धन्याच्या घरात अप्रितष्ठा असा आहे स तो तू मरशील, आिण तु झ्या गौरवाचे रथ
ते थेच राहतील.
19 प्रभू परमे श्वर म्हणतो मी तु ला उच्च पदावरून काढून टािकल तु झे उच्च पद िहसकावून घे ईल.
तू खाली ओढला जाशील.
20 आिण त्या िदवशी असे होईल िहल्कीयाचा पु त्र एल्याकीम यास मी बोलावीन.
21 तु झा झगा मी त्यास घालीन आिण तु झा कमरबं ध त्यास दे ईन व तु झे अिधकर मी त्याच्या हाती
दे ईन.
यरूशले मेच्या राहणार्यांना व यहद
ू ाच्या घराण्याला िपता असा होईल.
22 दािवदाच्या घराण्याची िकल्ली मी त्याच्या खां द्यावर ठे वीन,
तो उघडील आिण कोणीच ते बं द करणार नाही, आिण जे काही बं द करील ते कोणीच उघडू शकणार
नाही.
23 त्यास मी सु रक्षीत िठकाणी िखळ्याप्रमाणे पक्का करीन,
आिण तो आपल्या िपत्याच्या घराला वै भवशाली राजासन असे होईल.
24 त्याच्या िपत्याच्या घराण्यातील सवर् गौरव, मु ले व सं तती, सवर् लहान पात्रे,
पे ल्यापासून सु रईपयर्ंत सवर् भांडी ितच्यावर टां गन
ू ठे वतील.
25 से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो, मग असे घडे ल की, िभं तीत पक्का केले ला िखळा असतो तो
िशळ्या जवळ िढला होउन पडे ल व जो भार ितच्यावर होता तो छे दला जाईल, कारण परमे श्वर हे
बोलला आहे .
15 से नाधीश

23
1 सोर

िवषयी दे ववाणी,
ताशीर्शच्या जहाजानों, आक् रोश करा कारण तु मच्या जहाजासाठी बं दर व तु मच्यासाठी घर नाही,
असे िक ीमच्या दे शापासून त्यांना प्रगट करण्यात आले आहे .
2 समु दर
् तीरीच्या रिहवाश्यांनों, आश्चयर्चिकत व्हा,
तु म्ही सीदोनाचे व्यापारी,
जे तु म्ही समु दर् ावरून प्रवास करता, ज्यां च्या प्रितनीधींनी तु झ्या गरजा पूरवल्या.
3 आिण महान जलां वरून
नाईल नदीकाठी िपकले ले सवर् पीक, समु दर् ा पलीकडू न आणले ले सीहोर या भागातले धान्य ते सोर
याकरीता आणले ; ती राष्ट् रांची बाजारपे ठ होती.
4 हे सीदोना लज्जीत हो, कारण समु दर
् , समु दर् ातील पराक् रमी, बोलला आहे , तो म्हणतो,
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“�� ������� ����� ������ ����� � �� ��������� ����,
मी तरूण पु रूष वाढवले नाहीत व तरूणींना लहाण्याच्या मोठ ा केल्या नाहीत.”
5 िमसर दे शात हे वतर्मान कळे ल ते व्हा ते थे सोर िनवािसया साठी मोठा शोक केला जाईल.
6 ताशीर्शास पार जा, समु दर
् तीरी राहणार्यांनो तु म्ही आकांत करा.
7 अित आनं दी, सु खी व वै भवशाली नगरी, हे तु मच्या बाबतीत घडले आहे , पूवीर्च्या काळापासून
ती प्रिसध्द व नावजले ली होती,
पण आता तीचे च पाय ितला परदे शात घे ऊन जात आहे त.
8 मु कुट दे णार हे सोर, ज्याचे व्यापारी अिधकारी आहे त, ज्याचे वाणी पृ थ्वीतले प्रितष्ठीत आहे त,
त्या िवषयी हे कोणी योजीले ?
9 सवर् शोभे च्या वै भवाला डाग लावण्यासाठी व पृ थ्वीतल्या सवर् प्रितष्ठांना अप्रितष्ठीत
करण्यासाठी से नाधीश परमे श्वराने हे योिजले आहे .
10 हे ताशीर्शच्या कन्ये नील नदीप्रमाणे आपली भूमी नां गर. सोर मध्ये तु ला व्यापारी िठकाण
नाही.
11 परमे श्वराने आपला हात समु दर
् ावर उगारला आहे आिण त्याने राज्ये हालवून टाकली.
त्याने कनानाचे सवर् दुगर् नष्ट करण्याची आज्ञा िदले ली आहे .
12 तो म्हणतो, “�� ������ ������ ������ ����� ����� �� ����� ����
������ ����� �����,
उठ, सायप्रस पार कर, पण ते थेही तु ला आराम िमळणार नाही.”
13 खास्दयांचा *दे श पाहा तो आता नामशे ष आहे , अश्शूर दे शातील लोकांनी त्यास ओसाड
करण्यासाठी जं गली पशु च्या स्वािधन केले आहे
त्यांनी त्यांचे बूरूज वे ढा दे ण्यासाठी स्थापले आहे त व त्याचे ढीगारे बनवतील, समु दर् ावर सं चार
करणार्यानो रडा शोक करा कारण तु मच्या बं दराचा नाश झाला आहे त्याचा पु णर् िवध्वं स
केले ला आहे .
14 ताशीर्शच्या जहाजांनो हाय हाय करा िवलाप करा कारण तु मचे बं दर पूणर् पणे नाश पावले ले आहे .
15 त्या िदवसात असे घडे ल की सवर् जगाला सोराची िवस्मृ ती सतर वषपयर्ंत पडे ल, सोर
प्रदे शाची कोणालाच आठवण राहणार नाही तो पयर्ंत एका राजाची कारिकदर् सं पेल.
16 हे िवसरले ल्या वे श्ये , वीणा घे आिण नगरात िफर,
ती छान प्रकारे वाजव, तु झी आठवण व्हावी म्हणून खु प गाणी गा.
17 स र वषार्च्या शे वटी असे होईल की परमे श्वर दे व सोराची मदत करील, ते व्हा ते आपल्या
वे तनाकडे िफरे ल, आिण भूमीच्या सवर् पाठीवर पृ थ्वीतल्या सवर् राज्यां शी व्यिभचार करे ल. 18 ितच्या
व्यापाराचा माल व त्याचे वतन परमे श्वरास पिवत्र होईल, ते वतन साठवले जाणार नाही व राखून
ठे वले जाणार नाही, तर जे परे श्वरासमोर राहतात त्यांनी भरपूर खावे व िटकाऊ वस्त्र घालावे
म्हणून त्यां च्यासाठी त्याचा व्यापार्याचा माल ये ईल.

24
1 पाहा परमे श्वर पृ थ्वीला ओसाड व िरकामी करीत आहे , तो त्यातील राहणार्यांची पागांपां ग करीत

आहे .
जशी लोकांची तशी याजकांची, जशी से वकाची तशी धन्याची, जशी दासीची तशी ितच्या
धिनणीशी,
जशी िवकत घे णार्याची तशी िवकणार्याची, जशी उसणे दे णार्याची तशी उसणे घे णार्याची, जशी
उधार घे णार्याची तशी जो त्यास उधार दे तो त्याची िस्थती होईल.
3 पृ थ्वी पूणर्पणे उध्वस्त केली जाईल आिण नागािवली जाईल,
2 आिण

*
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कारण परमे श्वर हे वचन बोलला आहे .
4 मे घ पाऊस पाडीत नाही म्हणून, पृ थ्वी सु कून गे ली आहे , पाणी आटू न गे ले आहे पृ थ्वीवरील
सज्जन म्हणवणार्या पापी लोकांनी ितचा नाश केला आहे .
5 पृ थ्वीवरच्या लोकांनी परमे श्वराने िदले ले िविध व िनयमांचे पालन केले नाही, िवधींचे अितक् रमण
केले ,
आिण सावर्कालीक करार मोडला आहे .
6 त्यामु ळे सावर्कािलक करार शािपत झाला आहे व ते थे राहणारे दोषी आढळले आहे त. त्यांना
त्याचे फळ भोगावे लागत आहे ; शापाचा पिरणाम म्हणून पु ष्कळ लोक भस्म होतील व
फार थोडे उरतील.
7 नवीन द्राक्षरस वाळू न गे ला, द्राक्षवे ल सु कले आहे त, सवर् आनं दोत्सव करणारे कण्हत आहे त.
8 डफांचा आनं दी आवाज आिण हषार्ने जे मौजमजा करीत ते थांबले आहे त,
वीणे चा आनं द बं द केला आहे .
9 ते आता मद्य पीता-पीता गाणी गाणार नाहीत, आिण त्यांना जे मद्य पीतात ती आता कडू होईल.
10 अं दाधूं दी असले ली नगरी मोडू न पडली आहे , प्रत्ये क घर बं द आिण िरकामे आहे .
11 द्राक्षरसामु ळे चौका चौकात रडणे आहे .
सवर् हषर् अं धकारमय आहे , भूमीचा आनं द नाहीसा झाला आहे .
12 नगरात ओसाडी उरली आहे , आिण दरवाज्याचा नाश झाला आहे .
13 द्राक्षांचा हं गाम सपं ल्यावर व जै तन
ू वृ क्ष हलिवल्यावर, झाडावर जशी थोडीशी फळे उरतात
तशी या दे शाची अवस्था झाले ली असणार तसे पृ थ्वीवरील सवर् राष्ट् रांचे होईल.
14 ते आपला आवाज उं चावतील आिण परमे श्वराचे ऐश्वयर् ओरडतील,
आिण समु दर् ावरून मोठ ाने आरोळी मारतील.
15 यास्तव पूवत परमे श्वराचे गौरव करा,
आिण सागरातील द्वीपांमध्ये इस्राएलाचा दे व परमे श्वर, याच्या नावाला गौरव द्या.
16 पृ थ्वीच्या सीमे तन
ू आम्ही अशी गीते ऐकली आहे त की, “��������� ���� ���.”
पण मी म्हणालो, मी वाया गे लो आहे , मी दरू वाया गे लो आहे , मला हाय हाय! कारण िवश्वास
घातकीने िवश्वासघात केला आहे ,
होय, िवश्वास घातक्याने िवश्वास घात केला आहे .
17 पृ थ्वीतील राहणार्यांनो, भीती व खांच आिण पाश ही तु झ्यावर आहे त.
18 जो भीतीच्या आवाजापासून पळे ल तो खांचेत पडे ल, आिण जो खांचेमधून वर िनघे ल तो पाशात
पडे ल.
स्वगार्च्या िखडक्या उघडल्या आहे त, आिण पृ थ्वीचे पाये हालत आहे त.
19 पृ थ्वी अगदी मोडू न गे ली आहे , पृ थ्वी फाटली आहे .
पृ थ्वी फार िहं सकरीतीने हलवली आहे .
20 पृ थ्वी एखाद्या मद्यप्यासारखी झोकांड ा खाईल, आिण एखाद्या टां गत्या िबछान्याप्रमाने झोके
खाईल,
ितचा अपराध ितच्यावर भारी होईल ते व्हा ती पडे ल आिण पु न्हा उठणार नाही.
21 त्या िदवशी असे होईल की परमे श्वर उं च िठकाणी असले ल्या सै न्याला उं च िठकाणी, आिण
पृ थ्वीच्या राजांना पृ थ्वीवर िशक्षा करे ल.
22 त्यांना एकित्रत करून अं धार कोठडीत आिण कारागृ हात बं द करून ठे वील,
नं तर त्यांचा न्याय केला जाईल.
23 नं तर से नाधीश परमे श्वर सीयोनातील आपला राजासनावर आरूढ होईल ते व्हा त्याच्या ते जाने
चं दर् तांबस
ू होईल व सूयर् िफका पडे ल,
तो िसयोन पवर्तावरून आपल्या विडलांसमोर वै भवाने यरूशले मेत राज्य करील.
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25
परमे श्वरा, तू माझा दे व आहे स, मी तु ला उं च करीन, मी तु झी स्तु ती करीन.
कारण तू अद्भत
ू कृत्ये केली आहे स,
जे सं कल्प तू पूवीर्च योजून ठे वले होते , ते तू आपल्या पिरपूणर् िवश्वासाच्या द्वारे घडवून आणले
आहे स,
2 कारण तू शत्रूंच्या नगराला ढीग केले आहे स, तटबं दीच्या नगराला ओसाडी असे केले आहे स,
आिण परक्यांचे महाल असे ते नगर रािहले नाही.
3 याकिरता सामथ्यर्वान लोक तु झे गौरव करतील व िनदर्यी राष्ट् रे तु ला भीतील.
4 कारण तू गोरगरीबांचा रक्षणकतार् आहे स, गरजूंना त्यां च्या दुःखाच्या समयी तू सं रक्षक असा
आहे स.
जे व्हा िनदर्यींचा फटका भींतीला लागणार्या वादळासारखा असतो,
ते व्हा तू उन्हाच्या तापात त्यांची सावली व सकंटाच्या वादळात त्यांचा िनवारा असा आहे स.
5 उन्हाच्या तापाने तापले ली भूमी मे घाच्या छाये ने थं ड होते , तसे जे िनदर्य शत्रू आहे त ह्यां च्या
गजर्ना शांत करशील
6 ते व्हा या सीयोन डोंगरावर म्हणजे च ये रुशले मेत से नाधीश परमे श्वर आपल्या लोकांस मे जवानी
ते थे उ मो म चवदार पदाथर् असतील मांसाचे मज्ज सहीत तु कडे असतील,
तसे च चवदार द्राक्षमध दे ण्यात ये ईल ते सवर् खाऊन िपऊन तृ प्त होतील.
7 त्यावे ळी पापाचे मे घपटल व मृ त्यूछाये चे सावट तो या डोंगरावरून लोकांपासून दर
ू करील व
त्यांना मोकळे करील.
8 तो मरणाला कायमचे नाहीसे करील, परमे श्वर सवार्ंच्या डोळ्यांचे अश्रू पु सून टाकील
दे शातील त्यां च्या लोकां वरील सवर् अन्याय अपमान दरू करील परमे श्वर दे व हे बोलला आहे हे तो
करीलच.
9 सवर् लोक त्या िदवशी म्हणतील व घोषणा दे ऊन सां गतील, “���� �� ���� ��� ���
���������� ���� ������� ��� ������ ����� ��� ������,
कारण तोच आमचे तारण करणारा आहे , हा आमचा परमे श्वर आहे , आम्ही सवर् आं नदी आहो कारण
त्याच्याकडू न आम्हां ला तारण प्राप्ती होईल.
10 कारण परमे श्वराचा हात यरूशले मेला आशीर्वाद दे ण्यासाठी
िसयोन पवर्तावरून उचलला जाईल व त्याचे आशीर्वाद सदै व यरूशले मेतील लोकांबरोबर राहतील,
पण मवाब गवताप्रमाणे पायाखाली तु डवील जाईल व फेकल्या जाईल.
11 पाण्यात पोहणारा पोहण्यासाठी हातांनी पाणी सारतो तसे च दे व त्यांना दर
ू सारील व त्यांचा सवर्
अिभमान,
गवर् व सवर् दुराचार याचा नाश करून त्यांचा शे वट करील.
12 मवाबाची उं च तटबं दी व सु रक्षीत िठकाणे नष्ट करील.
1 हे

26
1 त्या

िदवशी यहद
ू ा प्रदे शात हे गीत गातील,
आम्हास बळकट शहर आहे , दे वाने त्याच्या भींतींना व तटबं दीना तारण असे केले आहे .
2 वे शी उघडा म्हणजे िनतीमान राष्ट् र जो िवश्वास पाळतो, ते आत ये तील.
3 परमे श्वरा, तु झ्यावर िवसं बन
ू असणार्यांना आिण तु झ्यावर िवश्वास ठे वणार्यांना, तू खरी शांती
दे तोस.
4 सवर्काळ परमे श्वरावर िवश्वास ठे व, कारण प्रभू परमे श्वर, याच्या ठायी सवर्काळचा खडक आहे .
5 कारण जे अिभमानाने राहतात त्यांना तो खाली आणील, तो उं च गढांना, खाली आणणार, तो
ितला भूमीपयर्ंत खाली नीच करणार, तो ितला धु ळीस िमळवणार.
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पाय व दिरद्र्यांचे पाय त्यांना तु डवतील.
हा िनतीमानाचा मागर् आहे , जो तू सरळ आहे स तो तू िनतीमानाची वाट सपाट करतो.
8 होय, परमे श्वरा, तु झ्या न्यायाच्या मागार्त आम्ही तु झी वाट पािहली आहे ,
आमच्या जीवाची इच्छा तु झ्या नावाकडे , तु झ्या स्मरणाकडे च आहे .
9 प्रत्ये क रात्रीबरोबर तु झ्याशी एकरूप होण्याची आमची इच्छा आहे ,
माझा आत्मा माझ्यामध्ये आतु रते ने तु ला शोधीन,
कारण जे व्हा तु झा न्याय या पृ थ्वीवर ये तो, ते व्हा या जगातील राहणारे न्यायीपण िशकतात.
10 पापी मनु ष्यावर तू फक्त दयाच करीत रािहलास तर तो कधीच न्यायीपण िशकणार नाही.
सरळपणाच्या भूमीत तो दुष्टते नेच वागणार,
आिण परमे श्वराचा मिहमा पाहणार नाही.
11 परमे श्वरा, तु झा हात उं चावले ला आहे , पण त्यांनी त्याकडे लक्ष िदले नाही.
तु झ्या लोकांबद्दल असले ला तु झा आवे श ते पाहतील आिण फिजत होतील. तु झे शत्रू नक्कीच
त्यां च्याच आगीत भस्मसात होतील.
12 परमे श्वरा, तू आमच्यासाठी शां ती ठरवशील, कारण खरच तू आमची सवर् कामे आमच्यासाठी पूणर्
केले आहे त.
13 परमे श्वर आमचा दे व, तु ला सोडू न इतर दे वतांनी आम्हावर राज्य केले . पण आम्ही फक्त तु झीच
स्तु ती करतो.
14 ते मृ त आहे त, ते िजवं त नाहीत; ते प्रेते आहे त, ते उठणार नाहीत.
खरोखर, तू त्यांना दं ड दे ऊन त्यांचा नाश केला आहे स आिण त्यांची आठवण तू नष्ट केली आहे स.
15 हे परमे श्वरा, तू राष्ट् र वाढवले आहे स, तू राष्ट् र वाढवले आहे , तू सन्मानीत आहे स,
तू भूमीच्या सवर् सीमा िवस्तािरत केल्या आहे त.
16 परमे श्वरा, सं कटात असताना ते तु झे स्मरण करतात. तु झी िशक्षा त्यां च्यावर असता त्यांनी
तु झ्यापु ढे प्राथर्ना केली.
17 जे व्हा एखादी स्त्री प्रसूतीची वे ळ जवळ आली म्हणजे ती वे दने ने िवव्हळते आिण आपल्या
वे दनांमध्ये ओरडते ,
प्रभू, तसे आम्ही तु झ्यापु ढे आहोत.
18 त्याचप्रमाणे आम्ही गरोदर होतो, आम्ही प्रसूतीवे दने मध्ये होतो, पण आम्ही फक्त वार्याला
जन्म िदला. पृ थ्वीत आम्ही काही तारण केले नाही,
आिण जगातील राहणारे पडले नाहीत.
19 तु झे मरण पावले ले िजवं त होतील, आमचे मृ त शरीरे उठतील. जे धु ळीत स्थाियक झाले ते तु म्ही
जागे व्हा आिण आनं दाने गायन करा.
कारण तु झ्यावरील दिहवर हे प्रभातीचे िजवनदायी दिहवर आहे , पृ थ्वी ितचे भक्ष ितच्यातील मृ त
बाहे र टाकील.”
20 माझ्या लोकांनो, आपापल्या खोल्यां त जा आिण दारे लावून घ्या.
क् रोध टळू न जाईपयर्ंत थोडा वे ळासाठी लपा.
21 कारण पाहा, परमे श्वर पृ थ्वीतल्या राहणार्यां च्या अन्यायाबद्दल िशक्षा करण्यास आपले स्थान
सोडू न ये त आहे .
मारल्या गे लेल्यांचे रक्त पृ थ्वी प्रगट करे ल, आिण आपल्या वधले ल्यांना यापु ढे झाकू न ठे वणार
नाही.
7 सरळपण
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िदवशी िलव्याथान जो चपळ सपर्, जो वाकडा सपर् िलव्याथान त्यास परमे श्वर आपल्या
कठोर व मोठ ा व दृढ तलवारीने िशक्षा करणार आिण समु दर् ातील प्राणी त्यास मारील.
2 ते व्हा लोक रम्य द्राक्षमळ्याबद्दलचे गाणे म्हणतील.
3 “�� ��������, ितची नीगा राखणारा, मी प्रत्ये क क्षणी ितला पाणी घातले ;
त्यामु ळे कोणीही ितला दुखावणार नाही, म्हणून मी रात्र िदवस ितचे राखण करतो.
4 मी रागवले लो नाही, लढाईत माझ्यापु ढे काट ांची झाडे व काटे री झाडे कोण ठे वील!
पण यु ध्दात मी त्याच्या िवरूद्ध चाल करून जाईल आिण मी त्यास जाळू न नष्ट करून टाकीन.
5 अथवा त्याने माझ्याशी समे ट करावा म्हणून त्याने माझ्या सं रक्षणाला धरावे , त्याने माझ्याशी
शांती प्रस्थापीत करावी.
6 ये णार्या िदवसात याकोब मु ळावे ल, इस्राएल उमले ले व त्यास नवीन पालवी फुटे ल,
आिण ते जगाची पाठ फळांनी भरतील.”
7 काय परमे श्वराने याकोबावर आिण इस्राएलावर हल्ला केला, जसा त्याने त्यां च्यावर हल्ला
करणार्यां वर हल्ला केला? अथवा यांनी ज्यांचा वध केला आहे त्यां च्या वधाप्रमाणे यांचा
वध करण्यात आला आहे काय?
8 याचप्रकारे तु म्ही याकोब आिण इस्राएलाला दर
ू *पाठवून अचूक मापदं डांनी† त्यांचा िवरोध
केला आहे . पु वच्या वार्याच्या िदवशी त्यांना तो प्रचं ड वार्याने दरू करतो.
9 याकरीता याकोबाच्या अपराधांना क्षमा कशी केली जाईल, आिण त्याचे पाप दर
ू करण्याचे फळ
हे च आहे .
तो वे दीचे सवर् दगड खडू च्या चूणर् केले ल्या चु नखड ासारखे करे ल,
आिण तसे च अशे रा दे वीचे खांब िकंवा धूप वे दीही उभ्या राहणार नाहीत.
10 कारण तटबं दी असले ले शहर नाश झाले आहे आिण वस्ती असले ले राणासारखी सोडू न िदले ली
आहे .
वासरू ते थे चरे ल आिण ते थे बसे ल आिण त्याच्या फां द्या खाऊन टाकेल.
11 त्याच्या फां द्या सु कतील ते व्हा त्या तोडल्या जातील, िस्त्रया त्या सरपणासाठी वापरतील.
कारण हे लोक समजदार नाहीत. म्हणून त्यांना घडिवणारा दे व
ह्यास्तव यां च्यावर दया करणार नाही, आिण त्यांचा िनमार्णकरता यां च्यावर कृपा दाखवणार नाही.
12 त्या िदवशी असे होईल की,
परमे श्वर फरात नदीपासून सु रवात करून िमसरच्या नदीपयर्ंतच्या आपल्या िपकाची मळणी करील,
आिण तु म्ही इस्राएलच्या लोकांनो एकत्र गोळा केले जाणार.
13 त्या िदवशी मोठा कणार् वाजे ल,
आिण ते व्हा अश्शूर दे शामध्ये नाश होणारे आिण िमसर दे शात जे घालवले आहे त ते ये तील.
आिण यरूशले मेस पिवत्र पवर्तावर परमे श्वरास पु जतील.
1 त्या

28
मद्यप्यांनो तु मच्या गवार्च्या मु कुटाला *हायहाय! आिण धुं द झाले ल्या सु िपक
खोर्याच्या माथ्यावरील मोठी शोभा दे णारे जे कोमे जणारे फुल त्यास हायहाय!
2 पाहा! परमे श्वराकडे पराक् रमी आिण बलवान असा एक आहे . तो गारिपटीप्रमाणे आहे .
नष्ट करणार्या वादळाप्रमाणे , आिण प्रचं ड ढगफू टी प्रमाणे , तो पृ थ्वीला आपल्या हाताने ताडना
करे ल.
3 एफ् राइममधील मद्याप्यांचा अिभमानी मु कुट पायाखाली तु डवला जाईल.
4 त्याच्या वै भवशाली सौंदयार्चे कोमे जणारे फू ल, जे खोर्याच्या माथ्यावर आहे ,
1 एफ् राइममधील
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उन्हाळ्यात झाडावर प्रथम आले ल्या अं िजरांपर् माणे त्याची िस्थती होईल, त्याकडे पाहणारा
पाहतो ते व्हा तो त्याच्या हातांत असतानांच तो खाऊन टाकतो.
5 त्या िदवशी से नाधीश परमे श्वर आपल्या लोकां च्या उरले ल्यांना सु ं दर मु कुट असा होईल.
6 आिण जो न्याय करत बसतो त्यास तो न्यायाचा आत्मा आिण जे वे शीजवळ लढाई मागे हटवतात
त्यांना तो पराक् रम असा होईल.
हे सु द्धा द्राक्षरसाने हे लकावे खात आहे त, आिण मादक मद्यानी अडखळत आहे त.
याजक व सं देष्टे सवर्च जण द्राक्षरस व मद्य िपऊन धुं द झाले आहे त आिण मद्याने त्यांना िगळू न
घे तले आहे .
ते मद्याने अडखळू न पडत आहे त आिण ते दृष्टांतात भ्रमतात, ते न्याय करण्यात अडखळतात.
8 खरोखर सवर् मे जे ओकारीने भरले ली आहे त, कोठे ही स्वच्छ जागा रािहले ली नाही.
9 तो कोणाला ज्ञान िशकवील? आिण तो कोणाला िनरोप समजावे ल?
दुग्धापासून दरू केले ल्यांना िकंवा स्तनपानापासून दरू केले ल्यांना काय?
10 कारण िनयमा वर िनयम, िनयमावर िनयम, ओळीवर ओळ, ओळीवर ओळ, इथे थोडे , ितथे थोडे ,
असे आहे .
11 खरच, तोतर्या ओठांनी आिण अन्य भाषे ने तो या लोकां शी बोले ल.
12 पूवीर् तो त्यांना म्हणाला, “���� ��������� ���, थकले ल्यांना ये थे ये ऊन िवश्रां ती घे ऊ
द्या, आिण हे उत्साहवधर्क आहे .” �� �� ���� ������.
13 लोकांस परमे श्वराचे बोलणे परक्या भाषे सारखे अनाकलनीय वाटले .
हुकू मावर हुकू म, हुकू मावर हुकू म, िनयमावर िनयम, िनयमावर िनयम, थोडे इकडे , थोडे ितकडे , एक
धडा ितकडे . लोकांनी स्वत:ला पािहजे ते केले .
म्हणून ते मागे पडू न पराभूत झाले , ते सापळ्यात अडकले आिण पकडले गे ले.
14 याकिरता, जे तु म्ही थट् टा करता, आिण जे तु म्ही यरूशले मेवर राज्य करता,
ते तु म्ही परमे श्वराचे वचन काय म्हणते ते ऐका.
15 तु म्ही म्हटले , “����� ����������� �������� ���� ���.
अधोलोकाशी आम्ही करार केला आहे म्हणून आम्हां ला िशक्षा होणार नाही, जे व्हा बु डवणारी िशक्षा
पार केली जाईल ते व्हा ती आमच्यापयर्ंत ये ऊ शकणार नाही;
कारण आम्ही कपटाच्या मागे लपलो आहोत व असत्याला आपले आश्रय केले आहे .”
16 यासाठी परमे श्वर, माझा प्रभू म्हणतो,
“����, मी िसयोने त आधारिशला, पारखले ला धोंडा,
कोपर्याचा मोलवान धोंडा, स्थीर पाया म्हणून घालतो.
जो कोणी त्यावर िवश्वास ठे वे ल, तो लाजवला जाणार नाही.
17 मी न्याय मोजमापाची काठी,
आिण िनतीम ा हा ओळं बा असे करीन,
ते व्हा गारपीट खोट ांचे आश्रय झाडू न टाकील,
आिण पूराचे पाणी लपण्याच्या जागा झाकू न टाकील.”
18 तु मचा मृ त्यूशी असले ला करारनामा िवरवला जाईल
आिण अधोलोकाशी तु मचा झाले ला करार रद्द केला जाईल.
जे व्हा प्रकोपाचा पूर पार केला जाईल,
त्या द्वारे तु म्ही झाकले जाल.
19 जे व्हा तो पार जाईल ते व्हा तो तु ला झाकू न टाकेल.
आिण रोज रोज सकाळी, िदवसा आिण रात्री तो पार जाईल.
आिण जे व्हा सं देश कळे ल, तर ते भयच असे होईल.
20 कारण अं थरूण पाय पसरावयास खूप लहान आहे ,
7 पण
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आिण पांघरुण पांघरायला पु रत नाही एवढे ते अरुं द आहे .
21 जसा परासीम डोंगरामध्ये परमे श्वर उभा रािहला होता,
जसा तो िगबोन दरीत रागावला होता त्याप्रमाणे तो रागावे ल.
अशासाठी की त्याने आपले कायर्,
त्याचे अद्भत
ू कृत्य आिण त्याचे िवस्मयकारी कृत्य करावे .
22 तर आता तु म्ही थट् टा करू नका,
नाहीतर तु मची बं धणे घट् ट करण्यात ये तील.
कारण पृ थ्वीवर नाश होण्याचा ठराव,
मी से नाधीश परमे श्वरापासून ऐकला आहे .
23 मी सां गत असले ला सं देश लक्षपूवर्क ऐका,
सावध असा, माझे शब्द ऐका.
24 पे रणी करण्यासाठी शे तकरी सतत शे त नां गरतो का?
तो सतत मशागत करतो का?
25 त्याने जमीन तयार केल्यावरच तो काळे िजरे टाकतो व िजरे िवखरतो,
तो गहू रां गेत आिण जव ने मले ल्या िठकाणी आिण त्याच्या काठाला काठ ा गहू पे रीत नाही काय?
26 कारण त्याचा दे व त्यास सूचना दे तो,
तो त्यास सु ज्ञपणे िशकवतो.
27 िशवाय, काळे िजरे घणाने मळत नाही, िकंवा ितच्यावर गाडीचे चाक िफरवले जात नाही,
पण काळे िजरे काठीने आिण िजरे दं डाने झोडतात.
28 भाकरीसाठी धान्य दळतात, पण ते नीट दळले जात नाही.
आिण जरी त्याच्या गाडीचे चाक व त्याचे घोडे ते िवखरतात तरी तो ते दळीत नाही.
29 से नाधीश परमे श्वर, जो सं कल्पात सु ं दर आहे आिण ज्ञानाने श्रेष्ठ आहे . त्याच्याकडू न हे आहे .

29
1 अरीएल*, अरीएल, म्हणजे ते शहर ज्यात दािवदाने तळ िदला, ितला हायहाय!
वषार्ला वषर् जोडा, सण िफरून ये वोत.
2 पण मी अरीएलला िशक्षा करीन आिण त्यामु ळे ती दु:ख व शोक करील,
आिण ती मला अरीएलासारखी होईल.
3 मी तु झ्यासभोवती तळ घालून तु ला वे ढीन,
आिण मी तु झ्याभोवती मजबूत कुंपण घालीन आिण तु झ्यािवरूद्ध वे ढा उभारीन.
4 तू नीच केली जाशील आिण भूमीवरून बोलशील. तु झा आवाज धु ळीतून कमी िनघतील,
तु झा आवाज भूमीतून बाहे र िनघणार्या भूतासारखा असे ल, आिण तु झा शब्द धु ळीतून
आल्याप्रमाणे ये ईल.
5 तु झ्या शत्रूंचा समु दाय धु ळीच्या कणांसारखा आिण िनदर्यांचा समु दाय उडत्या भु सासारखा
होईल
आिण हे एका क्षणांत एकाएकी घडणार.
6 से नाधीश परमे श्वराकडू न, भूकंप, मोठीगजर्ना व मोठे वादळ, वावटळ आिण खाऊन टाकणारी
अग्नी, यांनी तु ला शासन करण्यात ये ईल.
7 ते सवर् रात्रीच्या आभासासारखे असे ल,
अने क राष्ट् रातील समु दाय अरीएलिवरूद्ध लढतील,
ते ितच्यावर आिण ितच्या दुगार्वर हल्ला करतील.

*
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8 हे

असे असणार की एक भु केला मनु ष्य आपण खात आहे असे स्वप्न पाहतो, पण जे व्हा तो जागा
होतो तर त्याचे पोट िरकामे च असते .
हे असे असणार की तान्हे ला स्वप्न पाहतो की तो पीत आहे , पण तो जागा होतो आिण पाहा तो
मूिछर् त आहे व त्याचा जीव त्रासले ला आहे ,
होय, जे राष्ट् र समु दाय िसयोन पवर्तािवरूद्ध लढतात त्यांची अशीच िस्थती होईल.
9 तु म्ही

िविस्मत व आश्चयर्चिकत व्हा, तु म्ही आपणास आं धळे करा आिण आं धळे व्हा.
ते धुं द आहे त पण द्राक्षरसाने नव्हे . ते झल
ू त आहे त पण मद्याने नव्हे .
10 कारण परमे श्वराने तु म्हावर गाढ झोपे चा आत्मा ओतला आहे .
त्याने तु मचे डोळे बं द केले आहे त, जे भिवष्यवादी आहे त आिण परमे श्वर तु मची डोकी झाकले , जे
तु म्ही दृष्टांत पाहता.
11 तु म्हास सवर् दशर्न शब्द, मोहरबं द केले ल्या पु स्तकाच्या शब्दाप्रमाणे झाले आहे त. तु म्ही असे
पु स्तक वाचता ये णार्याला दे ऊन त्यास वाचायला सां गू शकता. पण तो म्हणे ल. “�� ��
������ ���� ��� ����. ते मोहरबं द आहे .”
12 िकंवा तु म्ही असे पु स्तक वाचता न ये णार्याला दे ऊन त्यास ते वाचायला सां गू शकता. तो म्हणे ल,
“��� ����� ��� �������� �� �� ������ ���� ��� ����.”
13 माझा प्रभू म्हणतो, हे लोक, माझ्यावर त्यांचे प्रेम आहे , असे म्हणतात ते शब्दांनी
माझ्याबद्दलचा आदर व्यक्त करतात.
पण त्यांची मने माझ्यापासून फार दरू आहे त. त्यांचा माझ्याबद्दलचा आदर,
म्हणजे फक्त त्यांनी पाठ केले ले व मनु ष्यांनी घालून िदले ले िनयम आहे त.
14 म्हणून मी शक्तीशाली व चमत्कािरक गोष्टी करून या लोकांस िविस्मत करीत राहीन. आश्चयार्
मागून आश्चयर्,
त्यां च्यातील सु ज्ञ मनु ष्याचे ज्ञान नष्ट होईल, आिण त्यां च्यातील शहाण्या मनु ष्याचा समजदारपणा
नाहीसा होईल.
15 जे परमे श्वरापासून आपल्या योजना खोल लपवतात,
आिण ज्यांची कृत्ये अं धारात आहे त, व जे असे म्हणतात, “�������� ��� �����? आिण
ओळखते ? त्यांना हायहाय!”
16 तु म्ही गोष्टींची उलटफेर करता! कुंभार मातीप्रमाणे आहे असे मानतील काय? एखाद्याने तयार
केले ली वस्तूच त्या तयार करणार्याला बोले ल काय? “�� ��� ����� �����, आिण
त्यास काही समजत नाही” ��� ������ ����� ������ ��������������
����� ���?
17 काही काळाच्या आत
लबानोन सु पीक भूमीमध्ये बदलण्यात ये ईल आिण सु पीक भूमी घनदाट जं गल होईल.
18 त्या िदवशी बिहरा पु स्तकातील शब्द ऐकू शकेल
आिण आं धळ्याचे डोळे गडद अं धारातून पाहतील.
19 पीडले ले पु न्हा परमे श्वराच्या ठायी आनं द करत राहतील
आिण मनु ष्यातले गरीब इस्राएलाच्या पिवत्राबद्दल हषर् करतील.
20 कारण िनदर्यींचा अं त होईल आिण उपहास करणारा नाश होईल. दुष्कृत्ये करण्यात आनं द
मानणारे सवर् काढले जातील.
21 जे मनु ष्यांना शब्दाने खोटे पाडतात. ते त्याच्यासाठी पाश मांडतात
जे वे शीत न्याय शोधतात आिण नीितमानास खोटे पणानी दाबून टाकतात.
22 परमे श्वर, ज्याने अब्राहामाला खं डून घे तले , परमे श्वर याकोबाच्या घराण्यािवषयी असे बोलतो.
“����� ������ ������ ����� ���� � ������ ���� ��� ������ �����
����.
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पण जे व्हा तो त्याची सवर् मु ले पाहील, जे माझ्या हातचे कायर् असे ल, ते माझे नाव पिवत्र
मानतील.
ते याकोबाचा पिवत्र प्रभूला पिवत्र मानतील; इस्राएलाच्या दे वाचा आदर करतील.
24 जे भ्रां त आत्म्याचे ते बु द्धी पावतील आिण जे तक् रार करतात ते िवद्या प्राप्त करतील.”
23

30
असे म्हणतो, “������ ������� ������ ��.
ते योजना करतात, त्या माझ्यापासून नाही; ते दुसर्या राष्ट् राबरोबर यु ती करतात,
पण त्या माझ्या आत्म्याच्या मागर्दशर्नाने नाही,
अशी ती पापाने पापाची भर घालतात.
2 ते फारोकडे सं रक्षण मागण्याकिरता
आिण त्याच्या छाये त आश्रय घे ण्याकरता मला न िवचारता िमसरकडे खाली उतरून जातात.
3 यास्तव फारोचे सं रक्षण हे तु म्हास लाज
आिण िमसरमधील आश्रय हे तु मच्या साठी मानखं डणा असे होईल.
4 तु मचे अिधकारी सोअनला आिण तु मचे दत
ू हाने सला गे ले आहे त.
5 कारण ते मदत करू न शकणार्या, जे साहाय्य िकंवा िहत करणारे नाहीत
तर लाज व िनं दा असे आहे त त्यां च्यामु ळे ते सवर् लाजवले जातील.”
6 ने गेबमधल्या* प्राण्यां िवषयी घोषणा सं देश:
आपले काही चां गले करता न ये णार्या लोकांकडे ,
सं कटाच्या आिण धोक्याच्या प्रदे शातून, िसं हीण व िसं ह, िवषारी साप आिण आग्या उडता सपर्,
ते आपले धन गाढवां च्या खां द्यावर व आपली सं प ी उं टाच्या पाठीवर घालून ने तात.
7 िमसरच्या मदतीला काही िकंमत नाही. म्हणून मी िमसरला स्वस्थ बसणारा रहाब असे नाव िदले .
8 आता तू त्यां च्या उपिस्थतीत पाटीवर िलही आिण पु स्तकावरही कोरून ठे व,
अशासाठी की पु ढल्या काळासाठी साक्षी म्हणून ते साठू न राहील.
9 कारण हे बं डखोर लोक आहे त, खोटे मु ले,
मु ले जी परमे श्वराची िशकवणूक ऐकण्यास नकार दे तात.
10 ते पाहणार्यांना म्हणतात, “������ ���� ���.”
आिण भिवष्यवाद्याला म्हणता, “������ ��� ��� ������ ����� ���;
आम्हास बर्या वाटतील, आवडतील अशाच गोष्टी सां ग, कपटी भिवष्ये सां ग.
11 मागार्तन
ू बाजूला िफर, वाटे तून बाजूला िफर,
इस्राएलाच्या पिवत्र दे वाला आमच्यापासून दरू घे ऊन जा.”
12 यामु ळे इस्राएलचा पिवत्र असे म्हणतो,
“���� ������ �� ����� �������
आिण जु लूम व कपट यां वर िवसं बन
ू राहता.
13 म्हणून हा अन्याय तु म्हास,
जसा तु टले ला भाग पडण्यास तयार असतो, जसा उं च िभं तीमध्ये फुगवटा असतो,
ज्याचे पडणे अकस्मात एकाएकी होते त्यासारखा होईल.
14 कुंभाराची मडकी फोडावी तसे तो ते फोडू न त्याचे तु कडे करील, तो त्यास सोडणार नाही.
आिण त्याचे तु कडे चु लीतून िवस्तव घ्यायला िकंवा डबक्यातून पाणी उपसायला खापरही ठे वणार
नाही.”
15 कारण परमे श्वर, माझा प्रभू, इस्राएलचा पिवत्र दे व असे म्हणतो,
1 परमे श्वर
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“������ ������ ��� ���� ����, तर तु म्ही तराल. तु मची माझ्यामध्ये शांतता आिण
िवश्वास हीच शक्ती आहे .”
पण तु म्ही इच्छुक नव्हते .
16 तु म्ही म्हणता, नाही!
कारण आम्ही घोड ां वर बसून पळू , म्हणून तु म्हास पळावे लागे ल.
आिण आम्ही चपळ घोड ां वर स्वार होऊन जाऊ, पण जे तु मच्या पाठीस लागतील ते पण चपळ
होतील.
17 एकाने धमकी िदल्यास तु मची हजारो माणसे पळू न जातील.
पाच जणां च्या धमकीने तु म्ही पळू न जाल.
पवर्ताच्या िशखरावर ध्वजस्तं भासारखे िकंवा डोंगरावरच्या झें ड ासारखे तु म्ही िशल्लक उराल
तोपयर्ंत असे होईल.
18 तरीही

परमे श्वर तु मच्यावर दया करावी म्हणून वाट पाहील. तु म्हावर दया दाखवावी म्हणून तो
उं चावला जाईल,
कारण परमे श्वर न्यायाचा दे व आहे , जे सवर् त्याची वाट पाहतात ते आशीवार्दीत आहे त.
19 कारण यरूशले म ये थे िसयोने त लोक राहतील आिण तू पु न्हा कधीही रडणार नाहीस.
खिचत तो तु झ्या रडण्याचा आवाज होताच तु झ्यावर दया करील, जे व्हा ते ऐकल, तो तु ला उ र
दे ईल.
20 जरी परमे श्वर तु ला सं कटाची भाकर आिण दु:खाचे पाणी दे ईल,
तरी तु झे िशक्षक पु न्हा लपू शकणार नाही, तर तु झे डोळे तु झ्या िशक्षकांना पाहतील.
21 जे व्हा तु म्ही डावीकडे िकंवा उजवीकडे वळाल तर तु झे कान तु झ्यामागून वाणी ऐकतील, “��
����� ����� ���. तु म्ही या मागार्त चालावे .”
22 तु म्ही आपल्या चांदीच्या कोरीव मूतीर्चा मु लामा व आपल्या सोन्याच्या ओतीव मूतीर्ची मढवणी
तु म्ही िवटाळवाल.
तु म्ही त्या दे वांना मािसकपाळीच्या कपड ाप्रमाणे फेकू न द्याल. तु म्ही त्यांना म्हणाल, “�����
����� ��.”
23 तु म्ही जे बी भूमीत पे राल त्यासाठी पाऊस तो दे ईल
आिण भूमीतून मु बलक अशी भाकर दे ईल.
आिण िपके िवपु ल होईल.
त्या िदवसात तु झी गु रे मोठ ा कुरणांमध्ये चरतील.
24 आिण बै ल व गाढव जे नां गरतात
ते सु पाने व दांताळ्याने उफणले ल्या धान्याचे आं बवण खातील.
25 आिण वधाच्या मोठ ा िदवशी बु रुज खाली पडतील. ते व्हा उं च पवर्तावर व प्रत्ये क उं च
डोंगरावर पाण्याचे झरे व ओघ वाहतील.
26 त्यावे ळी, चं दर
् ाचा प्रकाश सूयर्पर् काशाप्रमाणे प्रखर होईल आिण सूयर्पर् काश जसा सात
िदवसाचा प्रकाश तसा सात पट होईल.
परमे श्वर त्याच्या जखमी लोकांस मलमपट् टी करील आिण माराने झाले ल्या त्यां च्या जखमा बर्या
करील ते व्हा असे घडे ल.
परमे श्वराचे नाव त्याच्या क् रोधाने जळते , व दाट धु राच्या लोटाने दुरवरून ये त आहे ,
त्याचे ओठ क् रोधाने भरले आहे त आिण त्याची जीभ खाऊन टाकणार्या अग्नीप्रमाणे आहे .
28 त्याचा श्वास जणूकाय नदीच्या जोराच्या प्रवाहासारखा आहे जो माने पयर्ंत चढत आहे ,
अशासाठी की नाशाच्या चाळणीने राष्ट् रांना चाळावे , आिण त्याचा श्वास लोकां च्या तोंडामध्ये
बहकिवणारा लगाम राहील.
27 पाहा!
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पिवत्र सण पाळण्याच्या रात्रीप्रामाणे तु मचे गीत होते .
आिण जसा कोणी परमे श्वराच्या डोंगरावर इस्राएलाच्या खडकाकडे जाताना पावा वाजवत जातो
तसा तु म्हास आनं द होईल.
30 परमे श्वर आपला वै भवी आवाज लोकांस ऐकू जाऊ दे ईल आिण वारा, पाऊस व गारपीट सह
क् रोधािवष्ट व अग्नी यांनी तो आपला भु ज चालवील.
31 परमे श्वराचा आवाज ऐकू न अश्शूर िवखु रला जाईल. तो त्यास आपल्या काठीने मारील.
32 आिण काठीचा जो प्रत्ये क फटका परमे श्वर त्याच्यावर मारील तो,
डफ व वीणा वाजत असताना होईल, आिण हात खाली वर करीत यु द्धांमध्ये तो त्यां च्याशी लढे ल.
33 पूवीर्पासून तोफेत तयार करून ठे वले आहे . ते राजासाठी तयार केले आहे , ते पु ष्कळ खोल आिण
रूंद केले आहे .
त्याच्या चीते साठी िवस्तव आिण खूप लाकडे असे आहे . परमे श्वराचा श्वास जळत्या गं धकाच्या
प्रवाहाप्रमाणे त्यास पे टवतो.
29 जसे

31
,
जे कोणी मदतीसाठी खाली िमसरमध्ये जातात आपल्या घोड ां वर अवलं बन
ू राहतात त्यांना
हायहाय,
आिण रथां वर (कारण ते पु ष्कळ आहे त) आिण घोडस्वारां वर (कारण ते अगिणत आहे त) भरवसा
ठे वतात.
परं तु ते परमे श्वराचा शोध घे त नाहीत िकंवा ते इस्राएलाचा जो पिवत्र त्याकडे लक्ष दे त नाही!
2 तोही ज्ञानी आहे आिण तो सं कटे आणील व आपली वचने माघारी घे णार नाही.
आिण तो दुष्टां च्या घराण्यािवरूद्ध आिण जे कोणी पाप करणार्यां च्या मदतीिवरूद्ध उठे ल.
3 िमसर मनु ष्य आहे दे व नाही, त्यांचे घोडे मांस आहे त आत्मा नाही.
जे व्हा परमे श्वर आपला हात बाहे र लांब करील, ते व्हा दोघे ही त्यांना मदत करणारा अडखळे ल आिण
ज्याची मदत केली तो पडे ल;
दोघांचा नाश होईल.
4 परमे श्वराने मला हे सां िगतले आहे , “��� ����� ����, तरुण िसं ह, आपल्या फाडले ल्या
भक्षयावर गु रगु रतात,”
जे व्हा में ढपाळांचा गट बोलावून त्यां च्यािवरुद्ध आणला असताही,
त्यां च्या आवाजाने भयभीत होत नाही, िकंवा त्यां च्या गोंगाटाने दबकत नाहीत;
तसा से नाधीश परमे श्वर िसयोन पवर्तावर, त्याच्या टे कडीवर लढाई करण्यास उतरे ल.
5 ज्याप्रमाणे पक्षी िघरट ा घालतो तसा से नाधीश परमे श्वर यरूशले मचे रक्षण करील;
तो ितचे रक्षण करील आिण तो ितच्यावरून ओलांडून जाऊन ितला वाचवील व सु रिक्षत ठे िवल.
6 इस्राएलाच्या लोकांनो, जे तु म्ही त्याच्यापासून तीव्रते ने दर
ू िनघून गे लात ते तु म्ही
त्याच्याकडे माघारी या. 7 कारण त्या िदवशी ते प्रत्ये क आपल्या पापी हातांनी तयार केले ल्या
सोन्याच्या आिण चांदीच्या मूतीर्चा
ं त्याग करतील.
8 अश्शूर तलवारीने पडे ल; जी त्याचा नाश करील ती स ाधारी मनु ष्याची तलवार नव्हे .
तो तलवारीपासून पळू न जाईल आिण त्यातील तरूणांना पकडू न गु लाम केले जाईल.
9 ते त्यांचा सवर् आत्मिवश्वास भयामु ळे गमावून बसतील, आिण त्यांचे सरदार परमे श्वराचा यु द्धाचा
झें डा बघून घाबरतील
ज्याचा अग्नी िसयोने त आहे आिण परमे श्वराची भट् टी यरूशले मेत आहे , त्या परमे श्वराची ही
घोषणा आहे .
1
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32
1 पाहा,

राजा सदाचाराने राज्य करील, आिण त्याचे सरदार न्यायाने स ा चालवतील.
जण जसा वार्यापासून आडोसा व वादळामध्ये आश्रय व पाऊस तसा होईल,
सु क्या भूमीत जसे पाण्याचे प्रवाह, उष्ण प्रदे शातील मोठ ा खडकाखालील सावलीसारखा तो
होईल.
3 ते व्हा जे हे पाहतील त्यांचे डोळे मं दावणार नाही आिण ऐकणार्यांचे कान हे लक्षपूवर्क ऐकतील.
4 अिवचारी बारकाईने समजून घे ईल, तोतरा सहजते ने व स्पष्ट बोले ल.
5 मूखार्ला अिधक काळ सन्मान्य म्हणणार नाही, िकंवा फसिवणार्यास प्रितष्ठीत. म्हणणार
नाहीत.
6 कारण मूखर् मनु ष्य आपल्या मनात मूखर्पणाच्या गोष्टी बोलतो आिण वाईट गोष्टींचे बे त आखतो
आिण तो दुष्कृत्ये आिण दे विवरहीत चु कीच्याच गोष्टी परमे श्वरािवरूद्ध बोलतो.
तो भु केले ल्यांना अन्न खाऊ दे त नाही आिण तहाने लेल्यांना पाणी िपऊ दे त नाही.
7 फसवणार्याच्या पद्धती वाईट असतात. तो दुष्ट योजना आखून
गरीब योग्य ते बोलतो ते व्हाही तो असत्याने गरीबाचा नाश करू पाहतो.
8 परं तु सन्माननीय मनु ष्य सन्माननीय योजना करतो कारण त्याच्या सन्माननीय कृतीमु ळेच तो
उभा राहतो.
9 तु म्ही ज्या िनधार्स्तपणे राहणार्या िस्त्रयांनो उठा, आिण माझी वाणी ऐका; अहो िनिश्चं त
कन्यांनो, माझे ऐका.
2 प्रत्ये क

10 अहो

िनिश्चं त िस्त्रयांनो, एक वषार्हन
ू अिधक काळ तु मचा आत्मिवश्वास तु टे ल,
कारण द्राक्षाचे हं गाम बु डे ल, फळे गोळा करता ये णार नाही.
11 तु म्ही आरामात राहणार्या िस्त्रयांनो, थरथर कापा; तु म्ही आत्मिवश्वास असणार्यांनो,
अस्वस्थ व्हा;
आपली तलम चां गली वस्त्रे काढा आिण आपल्याला उघडे करा; आपल्या कमरे भोवती तागाची
वस्त्रे गु ं डाळा.
12 रम्य शे तीसाठी व फलदायी द्राक्षवे लीसाठी त्या िवलाप करतील.
13 माझ्या लोकां च्या भूमीवर काटे व कुसळे उगवतील,
एकेकाळी आनं दीत असले ल्या शहरातील घरां वरदे खील त्या उगवतील.
14 कारण महाल सोडू न िदले जातील, गदीर्ची शहरे ओस पडतील;
टे कडी व टे हळणीचा बु रूज सवर्काळपयर्ंत गु हा होईल,
रान गाढवांचा आनं द, कळपांची कुरणे होतील.
15 जोपयर्ंत आम्हावर दे वाच्या आत्म्याची वृ ष्टी वरून होणार नाही तोपयर्ंत असे होईल,
आिण रान फलदायी शे ती होईल, आिण फलदायी शे ती मात्र जं गलासारखी होईल.
16 मग रानात न्यायत्वाची वस्ती होईल, फलदायी शे तीत िनतीम ा वास करील.
17 िनतीम े चे कायर् शां ती; िनतीम े चा पिरणाम शां तता आिण सवर्काळचा आत्मिवश्वास होईल.
18 माझे लोक शां तस्थळी वस्ती करतील, सु रिक्षत िनवासस्थानी, आिण शां त जागी राहतील.
19 पण जं गलाचा नाश होते वे ळी गारा पडतील व नगर अगदी जमीनदोस्त केले जाईल.
20 जे तु म्ही सवर् जलांजवळ पे रता, जे तु म्ही बै ल व गाढव यांचे पाय मोकळे करता, ते तु म्ही
आशीवार्िदत आहा.

33
1 अरे

िवध्वं सका, जो तु झा नाश झाला नाही!
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अरे िवश्वासघातक्या, जो तु झा त्यांनी िवश्वासघात केला नाही, तु ला िधक्कार असो!
जे व्हा तू िवध्वं स करणे थांबवशील ते व्हा तू नाश पावशील,
जे व्हा तू िवश्वासघातकीपणा सोडशील, ते व्हा ते तु झा िवश्वासघात करतील.
2 हे परमे श्वरा, आमच्यावर कृपा कर; आम्ही तु झी वाट पाहतो;
रोज सकाळी तू आमचा भु ज हो, आमच्या सं कटकाळी आमचा उद्धारक हो.
3 मोठा आवाज ऐकताच लोक पळू न गे ले; जे व्हा तू उठलास, राष्ट् रांची पां गापां ग झाली.
4 टोळ नाश करतात त्याप्रमाणे तु मची लूट गोळा करतील, जसे टोळ धाड टाकतात तसे मनु ष्ये
ितजवर धाड टाकतील.
5 परमे श्वर उं चावला आहे . तो उच्चस्थानी राहतो. त्याने िसयोने स प्रामािणकपणा व चां गुलपणा
यांनी भरले आहे .
6 तु झ्याकाळी तो िस्थरता दे ईल, तारण, सु ज्ञता व ज्ञान, यांची िवपु लता दे ईल, परमे श्वराचे भय
त्याचा धनसं गर् ह होईल.
7 पाहा त्याचे वीर बाहे र रस्त्यात रडत आहे त; शां तीचा सं देश आणणारे शां तीच्या आशे ने स्फुंदन
ू
जोराने रडत आहे त.
8 राजमागर् ओसाड पडले आहे त; ते थे कोणीही प्रवासी नाही.
त्याने िनबर्ंध मोडला आहे , साक्षीदारांसह तु च्छ ले खले , आिण नगरांचा *अनादर केला.
9 भूमी शोक करते आिण ती शु ष्क झाली आहे ; लबानोन िनस्ते ज झाला आहे आिण शु ष्क झाला
आहे ;
शारोन सपाट रानाप्रमाणे झाला आहे ; आिण बाशान व कमल आपली पाने गाळीत आहे त.
10 परमे श्वर म्हणतो आता मी उठे न, आता मी उठू न उभा रािहल, आता मी उं चावला जाईन.
11 तु म्ही भु सकटाची गभर्धारणा कराल व धसकट प्रसवाल, तु मचा श्वास अग्नी आहे तो तु म्हास
खाऊन टाकील.
12 लोक भाजले ल्या चु न्याप्रमाणे भस्म होतील, जसे काटे री झु डपे तोडू न व अग्नीत टाकतात.
13 जे तु म्ही फार दर
ू आहात, मी काय केले आहे ते ऐका; आिण जे तु म्ही जवळ आहात, ते तु म्ही
माझे सामथ्यर् जाणून घ्या.
14 िसयोने तील पापी घाबरले आहे त. अधम्यार्स थरकाप सु टला आहे .
आमच्यातला कोण जाळू न टाकणार्या अग्नीत वस्ती करील?
15 तो, नीतीने वागतो व सत्य बोलतो, जु लूमजबरी करून िमळणारा लाभ तु च्छ ले खतो;
जो लाच नाकारतो, घातपातांचा कट करीत नाही
व दुष्कृत्याकडे पाहत नाही.
16 तो आपले घर उच्च स्थळी करील;
त्याचे रक्षणाचे स्थान पाषाणाच्या तटबं दीचे दुगर् असे होतील; त्यांना अन्न व पाण्याचा मु बलक
पु रवठा अखं डीत चालू राहील.
17 तु झे ने तर
् राजाला त्याच्या शोभे त पाहतील; ते िवस्तीणर् भूमी पाहतील.
18 भयप्रद गोष्टींचे स्मरण तु झ्या मनाला होईल; िलखाण करणारा कोठे आहे , पै से तोलणारा कोठे
आहे ? मनोर्यांची गणती करणारा कोठे आहे ?
19 उद्धट मनोवृ तीचे लोक, अनोळखी भाषा बोलणारे लोक, ज्यांचे तु ला पु णर्पणे आकलन झाले नाही
अशा लोकांस तू फार काळ पाहणार नाहीस.
20 िसयोने कडे पाहा, हे नगर आपल्या मे जवाणीचे आहे ;
तु झे डोळे यरूशले मेकडे शांतीचे वस्तीस्थान म्हणून पाहतील. त्याचा तं बू कधीही काढणार नाहीत,
त्याच्या खु ं ट ा कधीही उपटणार नाहीत, ज्याच्या दोरखं डातील एकही दोरी तु टणार नाही.
*

33:8

33:21

900

यशया 34:12

त्या जागी वै भवी परमे श्वर आपल्या समवे त असे ल, ती जागा रूंद नदी व प्रवाहांची अशी
होईल.
त्यामध्ये वल्हे कर्यां च्या यु द्ध नौका आिण मोठे जहाज त्यातून प्रवास करणार नाहीत.
22 कारण परमे श्वर आमचा न्यायाधीश आहे . परमे श्वरच आम्हास न्याय दे णारा आहे , परमे श्वर
आमचा राजा आहे ; तोच आम्हास तारील.
23 तु झे दोर िढले झाले आहे त; त्यांना आपल्या डोलकाठीस घट् ट धरून ठे वत आधार नाहीत; ते
शीड पसरीत नाहीत;
जे व्हा मोठ ा लु टीची लूट वाटण्यात आली, जे पां गळे त्यांनी लूट वाटू न घे तली.
24 मी रोगी आहे , असे म्हणणारा त्यामध्ये वस्ती करणार नाही. जे लोक त्यामध्ये राहतात त्यां च्या
अन्यायांची क्षमा करण्यात ये ईल.
21

34
1 तु म्ही

राष्ट् रांनो, जवळ या व ऐका; तु म्ही लोकांनो, लक्ष द्या! पृ थ्वी व तीने भरले ल्या, जग आिण
त्यातून ये णार्या सवर् गोष्टी ऐकोत.
2 कारण सवर् राष्ट् रावर परमे श्वर रागावला आहे आिण त्यां च्या सै न्यां िवरूद्ध सं ताप झाला आहे ;
त्याने त्यांचा समूळ नाश केला आहे . त्याने त्यांचा सं हार करण्यासाठी त्यां च्या हवाली केले आहे .
3 त्यां च्यातील वधले ल्यास न पु रताच ठे वून दे तील; त्यां च्या मृ त शरीराची दुगं र्धी सवर्तर
् पसरे ल,
आिण त्यां च्या रक्ताने पवर्त िभजून िचं ब होईल.
4 आकाशातील सवर् तारे िनस्ते ज होतील,
आिण एखाद्या गु ं डाळीप्रमाणे आकाश गु ं डाळले जाईल; आिण सवर् तारे लु प्त होतील,
जसे द्राक्षवे लीचे पान सु कून पडते , जसा अं िजराच्या झाडाचा सु कले ला पाला गळू न पडतो.
5 ज्यावे ळेस माझी स्वगीर्य तलवार रक्ताने माखे ल,
पाहा, ती आता अदोमावर उतरली आहे , ज्या लोकांचा समूळ नायनाट करण्याचे मी ठरिवले आहे
त्यां च्यावर ती उतरे ल.
6 परमे श्वराची तलवार आच्छादली असून रक्त गाळीत आहे ,
ती कोकर्यां च्या आिण बोकड ां च्या रक्ताने माखली असून में ढ ाच्या गु द्र्यां च्या चरबीने पु ष्ट
झाली आहे .
कारण परमे श्वर बस्रा नगरात यज्ञबली व अदोमाच्या भूमीत मोठा सं हार करणार आहे .
7 रानबै लांची आिण तरूण बै लाबरोबर, वृ द्धाची त्यां च्याबरोबर क ल करण्यात ये ईल.
त्यांची भूमी रक्त िपईल व ते थील धु ळीमध्ये चरबीच चरबी असे ल.
8 कारण सूड घे ण्याचा परमे श्वराचा िदवस आहे . आिण िसयोने वर अन्यायाची भरपाई करण्याचे वषर्
परमे श्वराने िनिश्चत केले आहे .
9 अदोमातील प्रवाह बदलून डांबर होतील, ितची धूळ गं धक होईल,
आिण त्याची भूमी जळत्या डांबराप्रमाणे होईल.
10 तो रात्र व िदवस पे टत राहील. त्याचा धूर िनरं तर वर चढत जाईल.
ती िपढ ानिपढ ापासून ओसाड पडे ल; सवर्काळपयर्ंत कोणी ितच्यावरून चालणार नाही.
11 पण िहं स्त्र पक्षी आिण प्राणी ितथे राहतील; घु बडे आिण डोमकावळे ते थे आपली घरटी
करतील.
तो ितच्यावर अस्ताव्यस्तते ची दोरी ताणील आिण ओसाडीचा ओळं बा लावील.
12 ितच्या सरदारांना
राज्यावर बोलावतील पण ते थे त्यातले कोण असणार नाहीत, आिण ितचे सवर् अिधपती नाहीसे
होतील.
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ितच्या महालात काटे री झाडे वाढतील, आिण ितच्या िकल्ल्यात खाजकुईलीची झाडे व
काट ांची झाडे उगवतील.
ती कोल्ह्यांचे वस्तीस्थान, शहामृ गाचे अं गण होईल.
14 िहं स्त्रपशू तरसांबरोबर ते थे भे टतील आिण रानबोकडे एकमे कास हाक मारतील. आपल्या
िमत्रांना हाका मारतील.
िनशाचर प्राणीही ते थे राहतील व त्यास िवश्रांतीचे स्थान िमळे ल.
15 ते थे घु बड आपल्यासाठी घरटे करे ल, अं डी घालून ती उबवतील. आिण आपल्या िपल्लांचे रक्षण
करतील.
होय, घार आपआपल्या जोडीदारांसोबत जमा होतील.
16 परमे श्वराच्या ग्रंथातून शोधा, यातून एकही सु टणार नाही.
कोणी एक जोडप्यािवना असणार नाही; कारण माझ्याच मु खाने हे आज्ञािपले आहे , आिण त्याच्या
आत्म्याने त्यांना एकवट केले आहे .
17 त्यां च्या जागे साठी त्यांनी िचठ् ठी टाकली आहे , आिण त्याने आपल्या हाताने ती भूमी दोरीने
मापून त्यांना वाटू न िदली आहे .
ते त्यांचे सवर्काळचे वतनदार होतील; ते िपढ ानिपढ ा त्यामध्ये राहतील.

35
1 िनजर्न

आिण रुक्ष भूमी आनं दी होईल; आिण िनजर्ल आनं द दे ईल आिण
कमळाप्रमाने बहरे ल.
2 ते िवपु लते ने बहरे ल आिण हषर् व गायन करून आनं द करतील;
त्यास लबानोनाचे वै भव, कमल व शारोन याचे सौदयर् िदले जाईल;
ते परमे श्वराचे गौरव, आमच्या दे वाचे सौदयर् पाहतील.
3 दुबर्ल हातांना बळकट करा आिण थरथर कापणारे गु डघे घट् ट करा.
4 जे िभणार्या हृदयाचे आहे त त्यांना म्हणा, “����������� ����, िभऊ नका;”
पाहा, तु मचा दे व अपे क्षेपेक्षा मोठ ा प्रमाणात,
दे वाच्या भरपाईसह ये ईल. तो ये ईल आिण तु मचा उद्धार करील.
5 मग आं धळ्यांचे डोळे उघडतील आिण बिहर्यांचे कान ऐकतील.
6 नं तर लं गडे हरणाप्रमाणे उड ा मारील आिण मु क्याची जीभ गाणे गाईल.
अराबाहन
ू पाण्याचे झरे आिण िनजर्न प्रदे शातून पाण्याचे प्रवाह वाहतील.
7 मृ गजले तलाव आिण तहानले ली जमीन पाण्याचे झरे होईल;
कोल्हे राहण्याच्या जागी जे थे ते एकदा िनजले , त्या जागी बोरू व लव्हाळे ह्यांसहीत गवत उगवे ल.
8 ते थील महामागार्ला पिवत्रते चा मागर् असे म्हणतील.
अशु द्ध त्यामध्ये चालणार नाहीत. परं तु जे त्याच्यावर चालतील तो त्यां च्यासाठी आहे , कोणी मूखर्
त्याच्यावरून जाणार नाही.
9 ते थे िसं ह नसतील, िहं स्त्र श्वापदे त्यावर चढणार नाहीत; ते ते थे सापडणार नाहीत,
परं तु ते थे उद्धारले ले चालतील.
10 परमे श्वराने खं डून घे तले ले माघारी ये तील आिण ते िसयोनात गायन करीत
आिण त्यां च्या मस्तकावर सदासवर्काळ असणारा आनं द राहील;
आनं दाने व हषार्न
ं े ते भरून जातील; दु:ख आिण शोक दरू पळू न जातील.
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यहद
ू ाच्या सवर्
तटबं दी नगरां वर हल्ला केला, आिण त्यांचा ताबा घे तला. 2 नं तर अश्शूरच्या राजाने रब-शाके*
याला आपल्या मोठ ा सै न्यासह लाखीशाहन
ू यरूशले मेमध्ये िहज्कीया राजाकडे पाठवले , तो
वरच्या तळ्याच्या नळाजवळ परटाच्या शे ताच्या रस्त्यावर ये ऊन पोहचला, आिण उभा राहीला.
3 मग िहल्कीयाचा मु लगा एल्याकीम, घरावरचा कारभारी व शे बना िचटणीस व आसाफचा मु लगा
यवाह इितहास ले खक हे त्याच्याकडे भे टण्यास गे ले.
4 रब-शाके त्यांना म्हणाला, “������ ���� ���������� �����, अश्शूरचा महान राजा
म्हणतो, तु झ्या िवश्वासाचा स्त्रोत काय आहे ? 5 ते थे यु द्धासाठी मसलत आिण सामथ्यर् आहे ,
असे सां गन
ू , तू फक्त िनरथर्क शब्द बोलतो, आता तू कोणावर िवश्वास ठे वतो? माझ्यािवरूद्ध बं ड
करण्यासाठी तु ला कोण धै यर् दे तो?
6 पाहा, तू या िमसराच्या ठे चले ल्या बोरूच्या चालण्याच्या काठीवर िवश्वास ठे वतोस, पण
ू जाईल; जे कोणी एक िमसराचा
जर मनु ष्य आपल्या हातातील काठीवर टे कतो, तर तो भे दन
राजा फारो याच्यावर भरवसा ठे वतात, तो त्यांना तसाच आहे .” 7 पण जर तू मला म्हणशील,
आम्ही आमचा दे व परमे श्वर ह्यां वर भरवसा ठे वतो, तर िहज्कीयाने ज्यांची उच्चस्थाने व वे द्या
पूजेसाठी काढून टाकल्या आिण यहद
ू ाला आिण यरूशले मेला म्हटले , “������ ���������
��� �������� ������ ���, तोच तो आहे की नाही?”
8 तर आता मी माझा धनी अश्शूरचा राजा याच्यापासून एक चां गला प्रस्ताव तु झ्याशी
करण्याची इच्छा आहे , मी तु ला दोन हजार घोडे दे ईन, जर तू त्यां च्यासाठी घोडे स्वार शोधण्यास
समथर् असलास तर.
9 माझ्या धन्याच्या किनष्ठ से वकां तील एक नायकाचा तरी प्रितकार तू कसा करू शकशील?
तु म्ही रथ व घोडे स्वारांसाठी तु मचा भरवसा िमसरावर ठे वता? 10 तर आता, मी ये थपयर्ंत प्रवास
करून आलो, ते या दे शािवरूद्ध लढण्यास आिण नाश करण्यास, ते परमे श्वरािशवाय काय?
परमे श्वर मला म्हणाला, या दे शावर हल्ला कर आिण त्यांचा नाश कर.
11 मग िहल्कीयाचा मु लगा एल्याकीम आिण शे बना व यवाह हे रब-शाकेला म्हणाले , “�����
������ ������� ����� ����� ���, कारण ती आम्हास समजते . कोटावरील लोकांस
तु मचे बोलणे समजे ल म्हणून तु म्ही आमच्याशी यहद
ू ी भाषे त† बोलू नका.” 12 पण रब-शाके
म्हणाला “������ �������, मला तु झ्या धन्याशी व तु जशी हे शब्द बोलण्यास मला पाठवले
आहे काय? कोटावर बसले ल्या मनु ष्यांनी तु म्हाबरोबर आपली स्वतःची िवष्ठा खावी आिण
आपल्या स्वतःचे मूतर् प्यावे हे सां गण्यासाठी मला पाठवले नाही काय?”
13 नं तर रब-शाके उभा रािहला व खूप मोठ ा आवाजात यहद
ू ी भाषे त‡ म्हणाला, “���� ����,
अश्शूरचा राजा याचे शब्द ऐका.” 14 राजा म्हणाला, “��������� ������� ���� ����
��� ���; कारण तो तु मचे रक्षण करण्यास समथर् नाही. 15 परमे श्वर आम्हास खात्रीने सोडवील;
हे नगर अश्शूर राजाच्या हाती िदले जाणार नाही, असे बोलून िहज्कीयाने तु म्हास परमे श्वरावर
भरवसा ठे वायला लावू नये .”
16 िहज्कीयाचे ऐकू नका, कारण अश्शूरचा राजा असे म्हणतोः माझ्याशी शां तीचा करार करा
आिण माझ्याकडे बाहे र या, नं तर प्रत्ये कजण आपापल्या द्राक्षवे लाचे व आपापल्या अं िजराचे फळ
खा आिण प्रत्ये कजण आपल्या स्वत:च्या टाकीतले पाणी प्या. 17 मी ये ईन आिण जो दे श तु मच्या
स्वतःच्या दे शासारखा आहे , धान्याचा व नव्या द्राक्षरसाचा दे श, भाकरीचा व द्राक्षमळ्याचा दे श,
त्यामध्ये मी तु म्हास ने ईपयर्ंत तु म्ही असे करा.
18 परमे श्वर आपल्याला सोडवील असे सां गन
ू िहज्कीयाने तु म्हास चु कीचा मागर् दाखवू नये .
अश्शूर राज्याच्या सामथ्यार्पासून कोणत्या राष्ट् रातील दे वाने आपल्या लोकांस सोडवीले आहे
*
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काय?
हमाथ आिण अपर्द यांचे दे व कोठे आहे त? सफरवाईमचे दे व कोठे आहे त? त्यांनी
शोमरोनाला माझ्या सामथ्यार्पासून सोडिवले काय? 20 ज्यांनी आपला दे श माझ्या सामथ्यार्पासून
सोडवला आहे , असे या दे शां च्या सवर् दे वांपैकी कोण आहे त, तर परमे श्वर माझ्या हातून यरूशले म
सोडवील काय?
21 पण लोक शां त राहीले , आिण त्यांनी काहीच उ र िदले नाही, कारण त्यास उ र दे ऊ नका
अशी राजाची आज्ञा होती. 22 नं तर िहल्कीयाचा मु लगा एल्याकीम जो घरावरचा कारभारी होता,
शे बना िचटणीस व आसाफाचा मु लगा यवाह इितहास ले खक हे आपले कपडे फाडू न िहज्कीयाकडे
आले व त्यांनी त्यास रब-शाकेचे शब्द सां िगतले .
19
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मग असे झाले की, जे व्हा िहज्कीया राजाने त्यांचा िनरोप ऐकू न, त्याने आपले कपडे फाडले ,
स्वतःला गोणपाटाने झाकू न आिण परमे श्वराच्या मं िदरात गे ला. 2 त्याने एल्याकीम जो घरावर
कारभारी होता, आिण शे बना िचटणीस आिण याजकातील वडील यांना गोणपाट घातले ले असे
आमोजाचा मु लगा यशया सं देष्ट ाकडे पाठवले , त्या सगळ्यांनी खास शोकप्रदशर्क कपडे घातले .
3 ते त्यास म्हणाले , िहज्कीया असे म्हणतो, हा िदवस यातने चा, िधक्काराचा व अपमानाचा िदवस
आहे , कारण जसे बालक जन्मायला तयार आहे , पण आईला ितच्या बालकाला जन्म दे ण्यास शक्ती
नाही. 4 परमे श्वर तु झा दे व रब-शाकेचे शब्द ऐकेल, त्याचा धनी अश्शूरचा राजा याने त्यास िजवं त
दे वाची िनं दा करायला पाठवले आहे , आिण जे शब्द तु झा दे व परमे श्वर याने ऐकली आहे त त्यांचा
तो कदािचत िनषे ध करील, म्हणून जे उरले ले आहे त त्यां च्यासाठी आपली प्राथर्ना उं च कर.
5 ते व्हा िहज्कीया राजाचे से वक यशयाकडे आले . 6 आिण यशया त्यांना म्हणाला, तु झ्या धन्याला
सां ग; परमे श्वर म्हणतो, अश्शूरी राजाच्या से वकांनी ज्या शब्दांनी माझा अपमान केला आहे , ते
शब्द तू ऐकले आहे स, त्याने तू घाबरून जाऊ नको. 7 पाहा, मी एक आत्मा त्याच्यात घालीन आिण
तो काही बातमी ऐकू न आपल्या दे शात परत जाईल, तो आपल्याच दे शात तलवारीने पडे ल, असे
मी करीन.
8 मग रब-शाके माघारी आला आिण त्यास अश्शूराचा राजा िलब्नािवरूद्ध लढाई करताना
सापडला, कारण त्याने राजा लाखीशाहन
ू गे ला आहे , हे त्याने ऐकले . 9 मग सन्हे रीबाने ऐकले की,
कू शाचा व िमसराचा राजा ितर्हाका आपणाशी लढावयास गे ला आहे , असे बोलताना कोणी ऐकले ,
ते ऐकू न त्याने िहज्कीयाकडे पु न्हा िनरोप घे ऊन जासूद पाठवले की, 10 यहद
ू ाचा राजा िहज्कीया,
याला सां गा, तू ज्या दे वावर भरवसा ठे वतोस तो यरूशले म अश्शूराच्या राजाच्या हाती िदले जाणार
नाही, असे म्हणून तु ला न फसवो.
11 पाहा, तू ऐकले आहे स अश्शूराच्या राजांने त्यां च्या सवर् दे शांचा पूणर्पणे कसा नाश केला आहे ,
तर तू सु टशील काय? 12 गोजान, हारान, रे सफ व तलस्सारातले एदे नाचे लोक या ज्या राष्ट् रांचा
माझ्या वाडवडीलांनी नाश केला त्यां च्या दे वांनी त्यांना वाचवले का? 13 हमाथाचा राजा आिण
अपर्दचा राजा सफरवाईम नगराचा राजा, हे नाचा व इव्वाचा राजा हे कोठे आहे त?
14 िहज्कीयाने जासूदाकडू न हे पत्र िस्वकारुन त्याने ते वाचले , नं तर तो परमे श्वराच्या मं िदरात
गे ला आिण त्याने ते परमे श्वरापु ढे पसरले . 15 िहज्कीयाने परमे श्वराकडे प्राथर्ना केली 16 हे
सै न्यां च्या परमे श्वरा, इस्राएलाच्या दे वा, जो तू करुबावर बसतो, तो तूच मात्र सवर् राज्यांचा
दे व आहे स, तूच स्वगर् आिण पृ थ्वी िनमार्ण केलीस.
17 हे परमे श्वरा, कान लाव व ऐक! हे परमे श्वरा तु झे डोळे उघड आिण पाहा, आिण सन्हे रीबाचे
शब्द ऐक, जी त्याने िजवं त दे वाची िनं दा करण्यासाठी पाठवली आहे त. 18 हे सत्य आहे , परमे श्वरा,
अश्शूरच्या राजाने सवर् राष्ट् राचा व त्यां च्या भूमीचा नाश केला आहे .
1
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दे व नव्हते परं तु मनु ष्यां च्या हाताचे काम होते , फक्त
लाकू ड व दगड होते , म्हणून अश्शूर्यांनी त्यांना नष्ट केले . 20 तर आता, हे परमे श्वरा, आमच्या
दे वा, आम्हास त्यां च्या हातातून सोडीव, म्हणजे तूच मात्र परमे श्वर आहे स हे पृ थ्वीतल्या सवर्
राजांनी जाणावे .
21 नं तर आमोजाचा मु लगा यशया याने िहज्कीयाला िनरोप पाठवून म्हणाला, “����������
��� �������� ������, ‘���� ��������� ���� �������� ����������� ��
���� ��������� ����. 22 त्याच्याबद्दल परमे श्वर हे शब्द बोलला आहे .
िसयोने ची कुमारी तु ला तु च्छ मानून ितरस्काराने तु ला हसते , यरूशले मेची कन्या, तु ला डोके हलवून
दाखवते .
23 तू कोणाची िनं दा आिण अपमान केलास? आिण कोणािवरूद्ध आवाज उं च केलास
आिण आपले डोळे गवार्ने उं चावले ? इस्राएलाच्या पिवत्र प्रभूच्या िवरुध्द.
24 तू आपल्या से वकांकडू न प्रभूची अवज्ञा करून म्हटले , मी आपल्या पु ष्कळशा रथाबरोबर
मी पवर्ताच्या उं चावर, लबानोनाच्या अगदी आतल्या भागावर चढून आलो आहे ,
त्याचे उं च गं धसरू, व त्याचे िनवडक दे वदारू मी तोडीन
आिण मी त्याच्या अगदी दरू च्या उं चीवर त्याच्या फळझाडां च्या जं गलात प्रवे श करीत आलो
25 मी िविहरी खणल्या व िवदे शी पाणी प्यालो;
मी आपल्या पायाच्या तळव्यांनी िमसरच्या सवर् नद्या सु कवून टाकीन.
26 मी हे मागच्या काळात कसे केले
आिण प्राचीन िदवसात हे कसे योिजल्याप्रमाणे केले , हे तू ऐकले नाही काय? आता हे मी घडवून
आणले आहे .
तू अिजं क्य नगरे घटवून त्यांचे नासाडीचे ढीग करण्यास ये थे आहे .
27 त्यामध्ये राहणारे , अल्प शक्तीचे होते , ते मोडू न गे ले व फजीत झाले .
ते शे तात लावले ल्या रोपासारखे , िहरवे गवत, छतावरचे िकंवा शे तातले गवत,
वाढ होण्यापूवीर् पूवच्या वार्यापु ढे करपले आहे .
28 पण तु झे बसणे , बाहे र जाणे , आत ये णे आिण माझ्यािवरूद्धचा तु झा क् रोध मला ठाऊक आहे .
29 कारण माझ्यािवरूद्धच्या तु झ्या क् रोधामु ळे आिण व तु झा उद्धटपणा माझ्या कानी पोहचला
आहे ,
मी आपले वे सण तु झ्या नाकात व आपला लगाम तु झ्या तोंडात घालीन;
तू ज्या मागार्ने आलास त्याने च मी तु ला मागे िफरवीन.
30 तु झ्यासाठी हे िचन्ह होईलः
या वषीर् तु म्ही जे काही आपोआप उगवे ल ते खाल आिण दुसर्या वषीर् जे त्यातून उगवे ल ते खाल,
परं तु ितसर्या वषीर् तु म्ही पे रणी करा व कापा, द्राक्षमळे लावा आिण त्याचे फळ खा.
31 यहद
ू ाच्या घराण्यातील वाचले ले अविशष्ट पु न्हा मूळ धरतील आिण फळ धारण करतील.
32 कारण यरूशले मेमधून अवशे ष बाहे र ये तील; िसयोनाच्या डोंगरावरून वाचले ले ये तील,
से नाधीश परमे श्वराचा आवे श हे करील.
33 म्हणून अश्शूरच्या राजािवषयी परमे श्वर हे म्हणतोः
तो या नगरात ये णार नाही, िकंवा ये थे एकही बाण मारणार नाही, तो या समोर ढालीसह ये णार नाही
िकंवा यािवरूद्ध वे ढा रचून थै मान घालणार नाही.
34 तो ज्या मागार्ने आला त्याच मागार्ने िनघून जाईल; तो या नगरात प्रवे श करणार नाही, ही
परमे श्वराची घोषणा आहे .
35 कारण मी आपल्यासाठी व माझा से वक दावीद याच्यासाठी या नगराचे रक्षण करीन.
36 मग परमे श्वराच्या दे वदत
ू ाने जाऊन अश्शूराच्या तळावरील एक लक्ष पं चाऐंशी हजार
सै िनकांना ठार मारले , जे व्हा पहाटे स माणसे उठली, ते व्हा सवर्तर् प्रेते पडले ली होती. 37 मग
अश्शूरचा राजा सन्हे रीबाने इस्राएल सोडले व घरी गे ला व आिण िननवे त जाऊन रािहला.
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38 ते व्हा असे

झाले की, तो आपला दे व िनस्रोख याच्या घरात पूजा करीत असताना, त्याची मु ले
अद्रम्मे लेक व शरे सर यांनी त्यास तलवारीने ठार मारले , मग ते अरारात दे शात पळू न गे ले, नं तर
त्याचा मु लगा एसरहद्दोन त्याच्या जागी राज्य करू लागला.
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त्या िदवसात, िहज्कीया आजारी पडू न मरणाच्या टोकास आला होता, आमोजाचा मु लगा
यशया सं देष्टा त्याच्याकडे आला आिण त्यास म्हणाला, “�������� ������, तु झ्या घराची
व्यवस्था कर; कारण तू मरणार आहे स तू जगणार नाहीस.” 2 मग िहज्कीयाने िभं तीकडे तोंड वळवले
आिण परमे श्वरास प्राथर्ना केली. 3 तो म्हणाला, “���������, मी आपल्या पूणर् अं तःकरणाने
आिण प्रामािणकपणाने तु झ्यासमोरच चाललो, याची कृपया आठवण कर आिण तु झ्या दृष्टीने जे
चां गले ते मी करत आलो.” ��� �������� �������� ����.
4 नं तर यशयाला परमे श्वराकडू न सं देश आला, तो म्हणाला, 5 जा आिण माझ्या लोकांचा पु ढारी
िहज्कीयाला सां ग, परमे श्वर असे म्हणतो, तु झा पूवर्ज दािवदाचा, दे व म्हणतो, मी तु झी प्राथर्ना
ऐकली आिण तु झे अश्रू पािहले . पाहा, मी तु झ्या आयु ष्याची पं धरा वष आणखी वाढवीन. 6 मी
तु ला आिण या नगराला अश्शूराच्या राजापासून अिधकारातून सोडवीन आिण या नगराचे सं रक्षण
करील.
7 आिण माझ्यापासून तु ला हे िचन्ह असे ल, परमे श्वर, जे मी बोलतो ते करतो. 8 पाहा,
सूयार्स्तानं तर सूयर् िक्षितजाखाली गे ल्यामु ळे आहाजाच्या पायर्यां वर पडणारी सावली मी दहा
पावले मागे आणीन. सूयार्स्त होताच सूयार्ची सावली दहा पावले मागे जाईल.
9 जे व्हा यहद
ू ाचा राजा िहज्कीया आजारी होता आिण त्यातून बरा झाल्यावर त्याने िलिहले ली
ही प्राथर्ना आहे ः
10 मी म्हणालो, मी माझ्या आयु ष्याच्या अध्यार्मागार्त असता
मी मृ तलोकां च्या द्वारात जाईन; माझ्या रािहले ल्या वषार्त मला िवसाव्यासाठी ते थे पाठवले .
11 मी म्हणालो की, “�� ����������, िजवं तां च्या भूमीत परमे श्वरास आणखी पाहणार नाही;
मी जगातील राहणार्यांना िकंवा मानवजातीला आणखी पाहणार नाही.
12 माझे जीवन काढून घे तले आहे , आिण में ढपाळाच्या तं बप
ू र् माणे माझ्यापासून दरू केले ली आहे ;
मी िवणकर्याप्रमाणे आपले जीवन गु ं डाळले आहे ; तो मला मागावरून कापून काढणार आहे ;
िदवसाच्या व रात्रीच्यामध्ये तू माझा शे वट करशील.
13 मी सकाळपयर्ंत रडत रािहलो;
िसं हाप्रमाणे तो माझी सवर् हाडे मोडतो; िदवसाच्या व रात्रीच्यामध्ये तू माझ्या जीवनाचा शे वट
करशील.
14 मी िनळवीप्रमाणे िकलिबललो; पारव्याप्रमाणे मी कुंजन केले ;
माझे डोळे वर पाहन
ू पाहन
ू थकले आहे त.
माझ्या प्रभू, माझ्यावर जु लूम झाला आहे . मला मदत कर.”
15 मी काय बोलू? त्याने दोन्ही केले , तो माझ्याशी बोलला आिण त्याने ते केले आहे ;
मी आपल्या जीवनात हळू हळू चाले ल कारण माझ्या िजवाला खूप क्ले श झाले .
16 हे प्रभू, तू माझ्यावर दुःखे पाठवली ती माझ्या चां गल्यासाठी आहे त. माझे जीवन मला परत
िमळे ल;
तू माझे जीवन व आरोग्य परत िमळवून दे .
17 माझ्या भल्यासाठीच या दुःखांचा अनु भव मला आहे .
तूच मला नाशाच्या खळग्यातून वाचवले आहे स.
1
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कारण माझी सवर् पापे तू मागे फेकली आहे स.
18 कारण अधोलोक तु झे आभार मानीत नाही. मृ त्यू तु झी स्तु ती करत नाही;
जे खाली खोल खड् ड ात जातात त्यांना तु झ्या सत्याची आशा नसते .
19 िजवं त मनु ष्य, िजवं त मनु ष्य, तोच एक तु झे आभार माने ल, जसा मी आज करीत आहे ;
िपत्याने मु लांना तु झ्या सत्याची जाणीव करून द्यावी.
20 “�������� ��� �������� ����� ��� ��� ����� ������ �����������
���� ������
परमे श्वराच्या मं िदरात सं गीतासह साजरा करू.”
21 आता यशया म्हणतो, अं जीराची एक चांदकी आणून गळवावर बां धा आिण त्यास बरे वाटे ल.
22 िहज्कीया असे ही म्हणाला, मी परमे श्वराच्या मं िदरात चढून जाईन याचे िचन्ह काय?

39
2

20:12-19

1 त्या वे ळेला, बलदानाचा मु लगा मरोदख-बलदान, बाबे लचा राजा याने

िहज्कीयाला पत्रे आिण
भे टी पाठवल्या; कारण त्याने िहिज्कया आजारी असल्याचे आिण बरा झाल्याचे ऐकले होते . 2 या
गोष्टीमु ळे िहज्कीयाला आनं द झाला; त्याने आपल्या भांडारातील मोल्यवान वस्तू चांदी, सोने ,
मसाले , अमूल्य ते ल आिण त्याचे शस्त्रगार आिण त्याच्या भांडारात हे सवर् सापडले ते सवर् दाखवले .
िहज्कीयाने त्यांना दाखिवले नाही असे त्याच्या घरात िकंवा त्याच्या सवर् राज्यात काहीच रािहले
नव्हते .
3 मग यशया सं देष्टा िहज्कीया राजाकडे आला आिण त्यास िवचारले , “�� ����� ���� ���
����� ����? ती कोठू न आली होती?” �������� �������, “�� ������� �����
������� ��������� ��� ����.” 4 यशयाने िवचारले , “������ ���� �������
��� ��� ������?” ���������� ����� ����, “������ ������ ��������
����� ������� ������. मी त्यांना माझ्या सवर् मोलवान वस्तू दाखिवल्या नाहीत असे
काहीच नाही.”
5 मग यशया िहज्कीयाला म्हणाला, से नाधीश परमे श्वराचे वचन ऐक 6 पाहा, असे िदवस ये णार
आहे त की, जे व्हा तु झ्या महालातील प्रत्ये क गोष्ट, ज्या तु झ्या पूवर्जांनी आतापयर्ंत जमिवले आहे
ते सवर् बाबे लाला घे ऊन जातील. काहीच उरणार नाही, असे परमे श्वर म्हणतो.
7 आिण तु झ्यापासून जी मु ले जन्मतील, ज्यांचा तू स्वतः िपता असशील त्यांना घे ऊन जातील
आिण बाबे लच्या राजवाड ात तु झी मु ले षं ढ म्हणून राहतील. 8 मग िहज्कीया यशयाला म्हणाला,
“����������� ��� �� ������ �� ������������ ���.” ���� ������ �����
����, माझ्या िदवसात ते थे शांतता आिण िस्थरता राहील.

40
3:4-6
दे व म्हणतो, सां त्वन करा, माझ्या लोकांचे सां त्वन करा.
2 यरूशले मेशी प्रेमळपणाने बोला; आिण ितला घोषणा करून सां गा की
तु झे यु द्ध सं पले आहे , ितच्या अन्यायाची क्षमा झाली आहे ,
ितने आपल्या सवर् पापांसाठी परमे श्वराच्या हातून दुप्पट िस्वकारले आहे .
3 घोषणा करणार्याची वाणी म्हणते , अरण्यात परमे श्वराचा मागर् तयार करा; आमच्या दे वासाठी
रानात सरळ राजमागर् करा.
4 प्रत्ये क दरी उं च होईल, आिण प्रत्ये क डोंगर आिण टे कडी सपाट होईल;
आिण खडबडीत जमीन सपाट होईल आिण उं चसखल जागा मै दान होईल.
1 तु मचा
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आिण परमे श्वराचे गौरव प्रगट होईल आिण सवर् लोक ते एकित्रत पाहतील; कारण
परमे श्वराच्या मु खातील हे शब्द आहे त.
6 एक वाणी म्हणाली, “����� ��” ����� ����� ���, “�� ��� ����� ���?”
सवर् दे ह गवत आहे आिण त्यांचा सवर् िवश्वासूपणाचा करार वनातील फुलासारखा आहे .
7 गवत सु कते व फुल कोमजते , जे व्हा परमे श्वराच्या श्वासाचा फुंकर त्यावर पडतो; खात्रीने
मानवजात गवत आहे .
8 “��� ����� ��� ��� ������� �� ������ ������ ��� ���������� ���
�����.”
9 िसयोने स*, सु वातार् घे ऊन ये णारे जाणारे , उं च डोंगरावर चढ;
यरूशले मेस †सु वातार् सां गणार्ये , आपला आवाज जोराने उं च कर. मोठ ाने आरोळी मार; घाबरू
नकोस.
यहद
ू ातील नगरांना सां ग, ये थे तु झा दे व आहे !
10 पाहा, प्रभू परमे श्वर, िवजयी वीरासारखा ये त आहे आिण त्याचे बलवान बाहू त्यासाठी स ा
चालवील.
पाहा, त्याचे बक्षीस त्याच्याबरोबर आहे आिण त्याचा मोबदला त्याच्यापु ढे च आहे .
11 में ढपाळाप्रमाणे आपल्या कळपास तो चारील,
तो कोकरास आपल्या बाहत
ू एकवटू न त्यांना आपल्या उराशी धरून वाहील आिण तान्ह्या िपल्लांना
पाजणार्या में ढ ाना तो जपून ने ईल.
ओंजळीने समु दर् ाचे पाणी कोणी मोजले आहे , आकाशाचे माप आपल्या वतीने ,
पृ थ्वीवरची धूळ पाटीत धरली, डोंगराचे वजन तागडीत
िकंवा टे कड ा तराजूत तोलल्या आहे त?
13 परमे श्वराचे मन कोणाला समजले आहे िकंवा त्याचा सल्लागार म्हणून कोणी सूचना िदल्या
आहे त?
14 त्याने कोणापासून कधी सूचना िस्वकारली? कोणी त्यास योग्य गोष्टी करण्याचा मागर् िशकवला,
आिण त्यास कोणी ज्ञान िशकवले िकंवा सु ज्ञते चा मागर् दाखवला?
15 पाहा, राष्ट् रे बादलीतल्या एका थें बासमान आहे त आिण तराजूतल्या धु ळीच्या कणासारखी
मोजली आहे ;
पाहा तो बे टही धु ळीच्या कणासारखे उचलतो.
16 लबानोन जळणास पु रे सा नाही,
िकंवा त्यातले वनपशू होमापर्णासाठी पु रे से नाहीत.
17 त्याच्यापु ढे सवर् राष्ट् रे अपु रे आहे त; त्याच्या दृष्टीने ती काही नसल्यासारखीच आहे त.
18 तर मग तु म्ही दे वाची तु लना कशाशी कराल? तर त्याची तु लना कोणत्या प्रितमे शी करणार?
19 मूतीर्! कारागीराने ओतून केली आहे ः सोनार ितला सोन्याने मढवतो आिण ितच्यासाठी चांदीच्या
साखळ्या ओततो.
20 जो अपर्ण दे ण्यास असमथर् असा गरीब तो न कुजणारे लाकू ड िनवडतो; न पडणारी मूतीर्
बनिवण्यासाठी तो िनपूण कारागीर शोधतो.
21 तु म्हास माहीत नाही काय? तु म्ही ऐकले नाही काय? तु म्हास सु रवातीपासून सां िगतले नाही
काय? पृ थ्वीचा पाया घातल्यापासून हे तु म्हास समजले नाही काय?
22 जो पृ थ्वीच्या वरील नभोमं डळावर बसतो तो हाच आहे आिण त्याच्यापु ढे रिहवासी टोळासारखे
आहे त.
तो आकाश पडद्याप्रमाणे ताणतो आिण त्यामध्ये राहण्यासाठी तं बप
ू र् माणे पसरतो.
12 आपल्या

*
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23 तो अिधपतींना काहीही नसल्यासारखे

कमी करतो आिण पृ थ्वीच्या अिधपतींना अथर्शन्ू य करतो.
केवळ लावले आहे त; पाहा, ते केवळ पे रले आहे त; पाहा त्यांनी केवळ भूमीत मूळ धरले
आहे ,
तो त्यां च्यापु ढे त्यावर फुंकर घालतो आिण ते सु कून जातात व वादळ त्यांना धसकटासारखे उडवून
ने ते.
25 “�� ������ ���� ����� ������ ����? माझ्यासारखा कोण आहे ? असे तो पिवत्र
प्रभू म्हणतो.
26 आकाशाकडे वर पाहा! हे सवर् तारे कोणी िनमार्ण केले आहे त?
तो त्याच्या िनमीर्तीचे मागर्दशर्न करून बाहे र ने तो आिण त्या सवार्न
ं ा नावाने बोलावतो.
त्याच्या सामथ्यार्च्या महानते मुळे आिण प्रबळ स ाधीश आहे म्हणून, त्यातला एकही उणा नाही.
27 हे याकोबा, तू असे का म्हणतोस, आिण इस्राएलास जाहीर करतोस,
माझे मागर् परमे श्वरापासून गु प्त आहे त आिण माझा दे व माझ्या समथर्नािवषयी लक्ष दे त नाही?
28 तु ला माहीत नाही काय? तू ऐकले नाही काय?
परमे श्वर हा सनातन दे व, पृ थ्वीच्या सीमा िनमार्ण करणारा,
थकत िकंवा दमत नाही; त्याच्या बु द्धीला मयार्दा नाही.
29 तो थकले ल्यांना शक्ती दे तो; आिण िनबर्लांस नवचै तन्य दे ऊन ताकद दे तो.
30 तरुण लोकही थकतात आिण दमतात, आिण तरुण माणसे अडखळतात आिण पडतात.
31 पण जे कोणी परमे श्वराची प्रतीक्षा करतात ते त्यांची नवीन शक्ती सं पादन करतील; ते
गरुडासारखे पं खांनी वर उडतील;
ते धावतील तरी दमणार नाहीत; ते चालतील तरी गळू न जाणार नाहीत.
24 पाहा, ते

41
1 अहो द्वीपांनो, तु म्ही माझ्यापु ढे शां त राहा; राष्ट् रे त्यांची शक्ती सं पादन करोत;
ते जवळ ये वोत आिण बोलोत; चचार् आिण वादिववाद करण्यास आपण एकमे कांजवळ ये ऊ.
2 पूवकडू न ये णार्याला कोणी उठिवले ? त्यास त्याच्या क् रमाने चां गल्यासे वेसाठी कोणी बोलावले
आहे ?
त्याने राष्ट् रे त्याच्यापु ढे िदली आिण तो राजावर अिधकार चालवीन असे केले ;
त्याने त्यांना धु ळीसारखे त्याच्या तलवारीच्या आिण उडवले ल्या धसकटासारखे त्याच्या धनु ष्याला
िदले .
3 तो त्यांचा पाठलाग करतो आिण ज्या जलद वाटे वर मोठ ा कष्टाने त्यां च्या पावलाचा स्पशर् होतो,
ते सु रिक्षत पार जातात.
4 ही कृत्ये कोणी शे वटास आिण िसद्धीस ने ली? सु रवातीपासून िपढ ांना कोणी बोलािवले ?
मी, परमे श्वर, जो पिहला आिण जो शे वटल्यासह आहे तोच मी आहे .
5 द्वीपे पाहतात आिण िभतात; पृ थ्वीच्या सीमा भीतीने थरथर कापतात; त्या जवळ ये तात.
6 प्रत्ये कजण त्याच्या शे जार्याला मदत करतो आिण प्रत्ये कजण एक दुसर्याला म्हणतो, धीर
धर.
7 ते व्हा सु तार सोनाराला धीर दे तो, आिण तो जो हातोड ाने काम करतो जो ऐरणीसह काम करतो,
त्यास धीर दे ऊन सां धण्यािवषयी, ते चां गले आहे . असे म्हणतो मग ते सरकू नये म्हणून तो ते
िखळ्यांनी घट् ट बसवतो.”
8 परं तु तू, इस्राएला, माझ्या से वका, याकोबा, माझ्या िनवडले ल्या, अब्राहाम याच्या सं ताना,
9 मी तु ला पृ थ्वीच्या सीमांपासून परत आणले आिण मी तु ला खूप लांबपासूनच्या दर
ू िठकाणाहन
ू
बोलावले ,
आिण मी तु ला म्हटले , तू माझा से वक आहे स; मी तु ला िनवडले आहे आिण तु ला नाकारले नाही.
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नकोस, कारण मी तु झ्याबरोबर आहे . िचं तातु र होऊ नकोस, कारण मी तु झा दे व आहे .
मी तु ला शक्ती दे ईन, आिण मी तु ला मदत करीन, मी आपल्या िवजयाच्या उिचत उजव्या हाताने
तु ला आधार दे ईन.
11 पाहा, जे सवर् तु झ्यावर रागावले आहे त ते लिज्जत व फिज्जत होतील; जे तु ला िवरोध करतात
ते काहीच नसल्यासारखे होतील आिण नष्ट होतील.
12 जे तु झ्याबरोबर भांडण करतात त्यांचा शोध तू करशील आिण तरी ते तु ला सापडणार नाहीत.
जे तु झ्यािवरूद्ध लढाई करतात ते शून्यवत, काहीच नसल्यासारखे होतील.
13 कारण मी, परमे श्वर तु झा दे व, तु झा उजवा हात धरतो, मी तु ला सां गतो: घाबरू नकोस; मी तु ला
मदत करीन.
14 हे िकटका, याकोबा आिण इस्राएलाच्या मनु ष्या; घाबरू नको.
मी तु म्हास मदत करीन ही परमे श्वराची घोषणा आहे , इस्राएलाचा पिवत्र प्रभू, तु मचा उद्धारक
आहे .
15 पाहा, मी तु ला नवीन व दुधारी, मळणीच्या घणाप्रमाणे करीत आहे ;
तू डोंगर मळू न त्यांचा चु राडा करशील; तू टे कडयांना भु सांपर् माणे करशील.
16 तू त्यांना उफणशील आिण वारा त्यांना वाहन
ू दरू ने ईल; वावटळ त्यांना िवखरील.
आिण तू परमे श्वराच्या ठायी हषर् करशील, इस्राएलाच्या पिवत्र प्रभूच्या ठायी तू उत्साह
करशील.
17 िखन्न झाले ले आिण गरजवं त पाण्याचा शोध घे तात, पण ते थे काहीच नाही आिण त्यांची जीभ
तहाने ने कोरडी पडली आहे ;
मी परमे श्वर त्यां च्या प्राथर्नेला उ र दे ईल; मी, इस्राएलाचा दे व, त्यांना सोडणार नाही.
18 मी उतरणीवरून खाली प्रवाह आिण दर्यां मधून झर्याचे पाणी वाहायला लावीन;
मी वाळवं टात पाण्याचे तळे आिण शु ष्क भूमीवर पाण्याचे झरे वाहतील.
19 मी रानात गं धसरू, बाभूळ, व में दीचे , जै तन
ू वृ क्ष वाढतील.
मी वाळवं टात दे वदारू, भद्रदारू आिण सरू एकत्र वाढण्यास कारण करील.
20 मी हे यासाठी करीन की, लोकांनी पाहावे , ओळखावे आिण एकित्रत समजावे ,
परमे श्वराच्या हाताने हे केले आहे , इस्राएलाचा पिवत्र प्रभू ज्याने हे उत्पन्न केले आहे .
10 िभऊ

21 परमे श्वर

म्हणतो, आपला वाद पु ढे आणा;
याकोबाचा राजा म्हणतो, आपल्या मूतीर्साठी
ं
आपले उ म वादिववाद पु ढे आणा.
22 त्यांनी आपले वादिववाद आमच्याकडे आणावे ; त्यांनी पु ढे यावे आिण काय घडणार आहे ते
सां गावे ,
पूवीर्च्या होणार्या गोष्टी आम्हास सां गा,
म्हणजे आम्ही त्यावर काळजीपूवर्क िवचार करू आिण त्याची पिरपूतर्ता कशी होईल ते जाणू.
म्हणजे ह्यागोष्टी आम्हास चां गल्या कळतील.
23 भिवष्यात होणार्या गोष्टीिवषयी सां गा, म्हणजे जर तु म्ही दे व असाल तर आम्हास समजे ल;
काही तरी चां गले िकंवा वाईट करा, म्हणजे आम्ही िवस्मीत आिण प्रभावीत होऊ.
24 पाहा, तु मच्या मूतीर् आिण तु मचे कृत्ये काहीच नाहीत; जो कोणी तु म्हास िनवडतो तो
ितरस्करणीय आहे .
25 “�� ����������� ����� ������ ��� ��� �� ��� ���; तो सूयार्च्या
उगवतीपासून जो माझ्या नावाने हाक मारतो त्यास मी बोलावून घे तो,
आिण तो िचखलाप्रमाणे स ाधार्यास तु डिवल, जसा कुंभार िचखल पायाखाली तु डवतो तसा
त्यांना तु डिवल.”
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आम्हास कळावे , म्हणून पिहल्यापासून कोणी जाहीर केले ? आिण त्यावे ळेपूवीर् आम्ही असे
म्हणावे , तो योग्य आहे ?
खरोखर त्यांनी काहीच सां िगतले नाही, होय! तू सां िगतले ले कोणीच ऐकले नाही.
27 मी िसयोने ला प्रथम म्हणालो, पाहा, ते ये थे आहे त; मी यरूशले मेकडे अग्रदत
ू पाठिवला आहे .
28 जे व्हा मी पािहले , ते थे कोणी नाही, मी त्यांना िवचारले असता, एका शब्दाने तरी उ र दे ऊ
शकेल असा त्यां च्यामध्ये कोणीही नाही,
एक चां गला सल्ला दे ऊ शकेल असा कोणी नाही.
29 पाहा, त्यातले सवर् काहीच नाहीत,
आिण त्यांची कृत्ये काहीच नाहीत; त्यां च्या धातूच्या ओतीव प्रितमा वारा आिण शून्यवतच आहे त.
26

42
1 पाहा,

माझा से वक, ज्याला मी उचलून धरतो; माझा िनवडले ला, याच्या िवषयी माझा जीव
आनं दीत आहे ः
मी आपला आत्मा त्याच्याठायी ठे वीन; तो राष्ट् रावर न्याय आणील.
2 तो मोठ ाने ओरडणार नाही िकंवा आरोळी ठोकणार नाही िकंवा त्याचा आवाज रस्त्यावर ऐकू
ये ऊ दे णार नाही.
3 तो चे पले ला बोरू मोडणार नाही आिण िमणिमणती वातसु ध्दा तो िवझवणार नाही. तो
प्रामािणकपणे न्याय दे ईल.
4 पृ थ्वीवर न्याय प्रस्थािपत करीपयर्ंत तो मं दावणार नाही िकंवा धै यर्हीन होणार नाही;
आिण िकनारपट् टीवरील दे श त्याच्या िनयमशास्त्राची वाट पाहतील.
5 परमे श्वर दे व हे म्हणत आहे , ज्याने आकाश िनमार्ण केले आिण त्यास िवस्तारीले ; ज्याने पृ थ्वी
पसरली आिण ज्यामध्ये जीवन िदले आहे ;
तो त्यावरील लोकांस श्वास दे तो आिण त्यावर राहणार्यांना िजवन दे तो;
6 मी, परमे श्वराने , तु ला न्यायानु सार बोलािवले आहे आिण तु झा हात धरीन.
मी तु झे रक्षण करीन आिण तु ला लोकांसाठी करार व परराष्ट् रीयांसाठी प्रकाश दे णारा असे करीन.
7 आं धळ्यांचे डोळे उघडावे , बं िदवानांना अं धारकोठडीतून
आिण अं धारात बसले ल्यांना बं दीगृ हातून सोडवावे .
8 “�� �������� ���, हे माझे नाव आहे ;
आिण मी आपले गौरव दुसर्यांबरोबर िकंवा कोरीव मूतीर्बरोबर आपली स्तु ती वाटू न घे णार नाही.
9 पाहा, पूवीर्च्या गोष्टी घडू न चु कल्या आहे त,
आता मी नवीन घटने बद्दल जाहीर करतो.
त्या होण्यापूवीर् मी त्याबद्दल तु म्हास सां गत आहे .”
नवीन गाणे गा, आिण पृ थ्वीच्या शे वटापासून,
जे तु म्ही खाली समु दर् ात जाता आिण त्याच्यात जे आहे ते सवर्, िकनार्यावरील दे श आिण ते थे
राहणारे त्याची स्तु ती करा.
11 वाळवं टांनो आिण नगरांनो आरोळी मारा, ज्या खे ड ात केदार राहतो, मोठ ाने आनं दाने ओरडा!
से लात राहणार्यांनो गायन करोत, डोंगरमाथ्यावरून आरोळी करोत.
12 त्यांना परमे श्वरास गौरव दे ऊ द्या आिण िकनार्यावरील दे शात त्याची स्तु ती जाहीर करोत.
13 परमे श्वर शूर योध्द्याप्रमाणे बाहे र जाईल; तो यु द्धवीरासारखा पु ढे जाईल. तो आपल्या आवे शाने
उ े िजत होईल.
10 परमे श्वरास
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तो ओरडे ल, होय! तो आपल्या यु द्धाची मोठ ाने ओरडू न गजर्ना करील; तो आपल्या शत्रूंना
आपले सामथ्यर् दाखवील.
14 बराच वे ळ मी काही बोललो नाही; मी स्तब्ध रािहलो आिण स्वतःवर सं यम ठे वला;
आता मी प्रसूितवे दना होणार्या स्त्रीसारखा मोठ ाने ओरडे न, मी उसासे व धापा टाकीन.
15 मी टे कड ा आिण पवर्त उध्वस्त करीन आिण त्यांचे सवर् झाडे झुडपे मी सु कवून टाकीन;
आिण मी नद्यांची बे टे करीन आिण पाणथळ जमीन कोरडी करीन.
16 मी आं धळ्यांना माहीत नसले ल्या मागार्ने आणीन, त्यांना माहीत नसले ल्या वाटे ने मी त्यांना
ने ईन, मी त्यां च्यापु ढे अं धाराचा प्रकाश करीन, वाकडी िठकाणे सरळ करीन.
या गोष्टी मी करीन आिण मी त्यांना सोडणार नाही.
17 जे कोणी कोरीव मूतीर्वर भरवसा ठे वतात, ओतीव मूतीर्ना
ं म्हणतात,
तु म्ही आमचे दे व आहात. ते मागे वळतील, ते पूणर्पणे लिज्जत होतील.
18 तु म्ही

बिहर्यांनो ऐका; आिण तु म्ही आं धळ्यांनो, तु म्हास िदसावे म्हणून तु म्ही पाहा.
िकंवा ज्याला मी पाठवले त्या माझ्या िनरोप्यासारखा
बिहरा कोण आहे ?
माझ्या कराराच्या भागीदारासारखा िकंवा परमे श्वराच्या से वकासारखा आं धळा कोण आहे ?
20 तु म्ही पु ष्कळ गोष्टी पाहता, परं तु त्याचे आकलन होत नाही; त्याचे कान उघडे आहे त, परं तु
कोणी एक ऐकत नाही.
21 परमे श्वर आपल्या न्यायीपणामु ळे आिण िनयमशास्त्र वै भवशाली केल्याने खूश झाला.
22 पण हे लोक लु टले ले आिण लु बाडले ले आहे त;
ते सवर् खड् ड ामध्ये सापळ्यात पडले ले आहे त, तु रुं गात कैदी झाले आहे त;
ते सवर् लूट असे झाले आहे त त्यांना सोडवणारा कोणी नाही आिण त्यांना परत माघारी म्हणणारा
कोणी नाही!
23 तु मच्यातील याकडे कोण कान दे ईल? भिवष्यात कोण कान दे ऊन ऐकेल आिण श्रवण करील?
24 याकोबाला लु टीस व इस्राएलास लु टणार्यांस कोणी िदले ?
ज्या परमे श्वरािवरूद्ध आम्ही पाप केले ,
त्याच्या मागार्ने चालण्यास त्यांनी नकार िदला आिण त्याचे िनयम पाळण्याचे त्यांनी नाकारले
त्याने च की नाही?
25 म्हणून त्याने आपला भडकले ला कोप त्यां च्यािवरुद्ध नासधूसीच्या यु द्धासह ओतला.
त्याने त्यां च्या सभोवती आग लावली तरी त्यांना कळले नाही; त्यास जाळले . पण तरी तो मनावर
घे ईना.
19 माझ्या से वकािशवाय कोण आं धळा आहे ?

43
आता हे याकोबा, ज्या कोणी तु ला उत्पन्न केले आिण हे इस्राएला, ज्या कोणी तु ला घडवले ,
तो परमे श्वर असे म्हणतो,
िभऊ नकोस, कारण मी तु ला खं डणी भरून सोडवले आहे ; मी तु ला नाव घे ऊन बोलावले आहे , तू
माझा आहे स.
2 जे व्हा तू पाण्यातून जाशील, मी तु झ्या बरोबर असे ल; आिण नद्यातून जाशील त्या तु ला पूणर्
झाकणार नाहीत.
जे व्हा तू अग्नीतून चालत जाशील, तू जळणार नाहीस िकंवा ज्वाला तु ला इजा करणार नाही.
3 कारण मी तु झा दे व परमे श्वर, इस्राएलाचा पिवत्र प्रभू, तु झा तारणारा आहे .
मी तु झ्याकरता िमसर खं डणी म्हणून िदला आहे , तु झ्यासाठी मी कू श व सबा यांची अदलाबदल
केली आहे .
1 तर
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माझ्या दृष्टीने मोलवान आिण िवशे ष आहे स, मी तु झ्यावर प्रीती करतो;
म्हणून मी तु झ्याबद्दल लोक आिण तु झ्या िजवाबद्दल दुसरे लोक दे ईन.
5 घाबरू नकोस, कारण मी तु झ्याबरोबर आहे ; मी पूवपासून तु झी सं तती आणीन, आिण
पिश्चमे कडू न तु ला एकत्र गोळा करीन.
6 मी उ रे ला म्हणे न, त्यांना दे ऊन टाक; आिण दिक्षणे ला म्हणे न, कोणालाही मागे धरून ठे वू नको;
माझे मु ले दुरून आिण माझ्या मु लींना पृ थ्वीच्या दरू सीमे पासून आण.
7 ज्या प्रत्ये काला माझ्या नावाने बोलावले आहे , ज्याला मी माझ्या गौरवासाठी िनिमर्ले आहे ,
ज्याला मी घडिवले , होय! ज्याला मी केले आहे .
8 जे कोणी डोळे असून आं धळे व कान असून बिहरे त्यांना बाहे र आण.
9 सवर् राष्ट् रे एकत्र जमोत आिण लोकांनी एकत्र गोळा होवोत.
त्यां च्यातील कोण हे जाहीर करे ल आिण आम्हास पूवीर्च्या घडले ल्या घटनांचे घोषणा करील?
त्यांनी आपणास योग्य िसद्ध करण्यास आपले साक्षीदार आणावे त, त्यांनी ऐकू न व खात्रीपूवर्क
म्हणावे की हे खरे आहे .
10 परमे श्वर जाहीर करतो, तु म्ही माझे साक्षीदार आहात आिण माझा से वक ज्याला मी िनवडले
आहे ,
अशासाठी की, तु म्ही जाणावे व माझ्यावर िवश्वास ठे वावा आिण मीच तो आहे हे समजावे .
माझ्या आधी कोणी दे व िनमार्ण झाला नाही आिण माझ्यानं तर कोणीही व्हायचा नाही.
11 मी, मीच परमे श्वर आहे आिण माझ्यावाचून कोणीही तारणारा नाही.
12 मीच तारण जाहीर केले आहे , आिण घोषणा करतो आिण तु मच्यात कोणी दुसरा दे व नाही.
तु म्हीच माझे साक्षीदार आहात. मी दे व आहे . असे परमे श्वर म्हणतो.
13 यािदवसापासून मीच तो आहे ,
आिण माझ्या हातातून कोणीही सोडवू शकणार नाही. मी कृती करतो आिण ती कोणाच्याने परत
बदलू शकेल?
14 परमे श्वर, तु मचा उद्धारक, इस्राएलाचा पिवत्र प्रभू म्हणतो,
कारण मी तु झ्यासाठी बाबे लला िनरोप पाठवीन आिण त्या सवार्न
ं ा खाली फरार करीन,
खास्द्यांचे हषार्चे अिवभार्व िवलापगीतात बदले ल.
15 मी परमे श्वर आहे , तु मचा पिवत्र प्रभू, इस्राएलाचा िनमार्णकतार्, तु मचा राजा आहे .
16 परमे श्वर जो समु दर
् ातून मागर् आिण प्रचं ड पाण्यातून वाट उघडतो,
17 जो रथ व घोडा, सै न्य व वीर यांना बाहे र काढून आणतो. ते एकित्रत खाली पडतात;
ते पु न्हा कधीच उठत नाहीत; ते िवझले आहे त, वातीप्रमाणे मालवले आहे त.
18 पूवीर्च्या या गोष्टींबद्दल िवचार करू नका, िकंवा फार पूवीर्च्या गोष्टी मनात आणू नका.
19 पाहा, मी एक नवी गोष्ट करणार आहे ; आता ती घडण्याची सु रवात होत आहे ; तु म्ही ती पाहणार
नाही का?
मी रानातून रस्ता तयार करीन आिण वाळवं टातून पाण्याचे प्रवाह वाहवीन.
20 रानातले वनपशू कोल्हे व शहामृ ग मला मान दे तील,
कारण मी आपल्या िनवडले ल्या लोकांस िपण्यासाठी रानात पाणी आिण वाळवं टात नद्या दे ईन,
21 या लोकांस मी आपल्यासाठी िनिमर्ले, त्यांनी माझी स्तु ितस्तोत्रे कथन करावी.
22 हे याकोबा, तू मला हाक मारली नाहीस; हे इस्राएला, तू मला कंटाळला आहे स.
23 तू मला होमापर्णासाठी आपल्या में ढरातील एकही माझ्याकडे आणले नाहीस;
िकंवा तु झ्या अपर्णाने माझा मान राखला नाहीस. मी तु झ्यावर अन्नापर्णांचा भार घातला नाही
आिण तु ला धूपापर्णाकरता त्रास िदला नाही.
24 तू माझ्यासाठी गोड सु गंधीत ऊस पै का दे ऊन आणला नाही, आपल्या यज्ञबलीच्या वपे ने तू मला
तृ प्त केले नाहीस.
4 तू
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पण तू आपल्या पापांचा भार माझ्यावर घातला आहे . तू आपल्या वाईट कृत्यांनी मला श्रमिवले
आहे .
25 मी, होय! मी आपल्यासाठी तु झी पापे पु सून टाकतो; तो मी, मीच आहे , आिण तु झी पातके यापु ढे
मी लक्षात ठे वणार नाही.
26 जे घडले त्याची मला आठवण दे . आपण परस्पर वाद करू; तू न्यायी िसद्ध व्हावे म्हणून तू आपला
वाद पु ढे मांड.
27 तु झ्या पिहल्या िपत्याने पाप केले आिण तु झ्या िशक्षकांनी माझ्यािवरूद्ध अपराध केला आहे .
28 म्हणून मी पिवत्रस्थानाच्या अिधपतींना अशु द्ध करीन. मी याकोबाला बं दी असले ल्या
िवध्वं साच्या हाती दे ईल आिण इस्राएलास िशवीगाळ करून अपमान करील.

44
1 तर

आता याकोबा, माझ्या से वका आिण इस्राएला, ज्या तु ला मी िनवडले आहे तो तू माझे ऐक.
तु ला िनमार्ण केले आिण गभर्स्थानापासून तु ला घिडले , जो तु झे साहाय्य करतो तो परमे श्वर
असे म्हणतो, हे याकोबा, माझ्या से वका,
आिण यशु रुना, ज्या तु ला मी िनवडले आहे तो तू िभऊ नको.
3 कारण मी तहानले ल्या जिमनीवर पाणी ओतीन आिण मी कोरड ा जिमनीवर प्रवाह वाहतील.
मी तु झ्या सं ततीवर आपला आत्मा आिण तु झ्या मु लां वर आपला आशीवार्द ओतीन.
4 पाण्याच्या प्रवाहाजवळ जसे वाळुं ज, तसे ते गवतामध्ये उगवते .
5 “���� ������, ‘�� ����������� ���’ ����� ‘��������’ ��� ����� �����;
आिण दुसरा आपल्या हातावर परमे श्वरासाठी असे िलहील आिण त्यास इस्राएलाच्या नावाने
बोलावतील.”
6 इस्राएलाचा राजा परमे श्वर, ितचा उद्धारक, से नाधीश परमे श्वर म्हणतो,
“��� ���� ��� ��� ��� ���� ���; आिण माझ्यािशवाय कोणी दे व नाही.
7 माझ्यासारखा कोण आहे ? तर त्याने जाहीर करावे आिण मला स्पष्टीकरण करावे
माझे पु रातन लोक स्थापले ते व्हापासून ज्या गोष्टी घडत आहे त व पु ढे ज्या घडतील त्या त्यांनी
कळवाव्या.
8 तु म्ही िभऊ नका िकंवा घाबरे होऊ नका. पु रातन काळापासून मी तु ला सां िगतले आिण जाहीर
केले नाही काय?
तू माझा साक्षीदार आहे . माझ्यािशवाय ते थे कोणी दे व आहे काय? ते थे कोणी दुसरा ‘���’ ����;
मला कोणी माहीत नाही.”
2 ज्याने

9

जे कोरीव मूतीर् घडवतात ते सवर् काहीच नाहीत; ज्या गोष्टीत ते आनं दीत होतात त्या
कवडीमोलाच्या आहे त.
त्यांचे साक्षी पाहू शकत नाही िकंवा काहीच समजत नाही आिण ते लिज्जत होतील.
10 हे दे व कोणी िकंवा जी ओतीव मूतीर् क्षु ल्लक आहे ती कोणी घडवली आहे ?
11 पाहा, त्याचे सवर् सोबती लिज्जत होतील; कारागीर तर केवळ माणसे आहे त.
ते सवर् एकत्र जमून िनणर्य घे वोत; ते एकत्र भयभीत व लिज्जत होतील.
12 लोहार त्याच्या हत्याराने , िनखार्यां वर काम करून, घडवत असतो.
तो त्यास हातोड ाने आकार दे तो आिण आपल्या बळकट बाहन
ू े काम करतो.
तो भु केला होतो आिण त्याची शक्ती जाते . तो पाणी पीत नाही आिण क्षीण होतो.
13 सु तार लाकडाचे माप दोरीने रे ष मारून करतो आिण गे रूने आखणी करतो.
त्याच्या हत्याराने त्यास आकार दे तो आिण कंपासाने त्यावर खु णा करतो.
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ती पिवत्रस्थानात रहावी म्हणून त्यास मनु ष्याच्या आकाराची, आकषर्क मनु ष्यासारखी घडवून
तयार करतो.
14 तो आपणासाठी गं धसरू तोडतो, िकंवा सरू वा अल्लोनची झाडे िनवडतो.
तो आपणासाठी जं गलात झाडे तोडतो. तो दे वदारूचे झाड लावतो पाऊस ते वाढवतो.
15 मग मनु ष्य त्याचा उपयोग सरपणासाठी आिण स्वतःला गरम ठे वण्यासाठी करतो. होय! त्याने
अग्नी पे टून आिण भाकर भाजण्यासाठी करतो.
मग त्यांपासून दे व बनवतो आिण त्याच्या पाया पडतो; तो त्यापासून मूतीर् करतो व त्याच्या पाया
पडतो.
16 लाकडाचा एक भाग अग्नीसाठी जाळतो, त्यावर मांसाचा भाग भाजतो. तो खातो आिण तृ प्त
होतो.
तो स्वत:ला ऊबदार ठे वतो आिण म्हणतो, “���! मला ऊब आहे , मी अग्नी पाहीला आहे .”
17 िशल्लक रािहले ल्या लाकडाचे तो दे व बनवतो, आपली कोरीव प्रितमा घडवतो; तो त्याच्यापु ढे
नतमस्तक होतो व पूजा करतो,
आिण प्राथर्ना करून म्हणतो, तू माझा दे व आहे स म्हणून मला वाचव.
18 त्यांना कळत नाही, िकंवा त्यांना समजत नाही, कारण त्यांचे डोळे आं धळे आहे त व ते पाहू शकत
नाही, आिण त्यां च्या हृदयाला आकलन होत नाहीत.
19 कोणी िवचार करीत नाही िकंवा त्यांना नीट समजत नाही ते म्हणतात,
मी लाकडाचा एक भाग अग्नीत जाळला; होय, मी त्याच्या िनखार्यावर भाकर भाजली. मी त्याच्या
िनखार्यावर मांस भाजले व खाल्ले .
आता त्याच्या दुसर्या भागाच्या लाकडाचा आराधने साठी काहीतरी ओंगळ बनवू काय? मी
लाकडाच्या ठोकळ्याच्या पाया पडू काय?
20 हे जसे तो जर राख खातो; त्याचे फसवले ले हृदय चु कीच्या मागार्ने ने ते. तो आपल्या जीवाला
वाचवू शकत नाही िकंवा तो म्हणत नाही, “������ ����� �������� �� ������
���� ��� ����.” ��� �� ������� ����.
21 “��

������, आिण इस्राएला, यागोष्टीबद्दल िवचार कर, कारण तू माझा से वक आहे स.
मी तु ला िनमार्ण केले ; तू माझा से वक आहे स. हे इस्राएला, मला तु झा िवसर पडणार नाही.
22 मी तु झी बं डखोरीची कृत्ये , दाट ढगाप्रमाणे आिण तु झे पाप आभाळाप्रमाणे , पु सून टाकली
आहे त;
माझ्याकडे माघारी ये , कारण मी तु ला उद्धारीले आहे .”
23 अहो, आकाशांनो, गायन करा, तु म्ही पृ थ्वीच्या खालील अधोलोकांनो आरोळी मारा;
अहो पवर्तांनो व रान, त्यातली सवर् झाडे गायन करा;
कारण परमे श्वराने याकोबास उद्धारीले आहे आिण इस्राएलात आपले प्रताप दाखिवले आहे .
24 तु झा उद्धारक, ज्याने तु ला गभार्वस्थे पासून घडवले तो परमे श्वर,
ज्याने सवर्काही िनमार्ण केले ,
जो एकटा आकाश पसरतो, ज्या एकट ाने पृ थ्वी तयार केली तो म्हणतो मीच परमे श्वर आहे .
25 व्यथर् बोलणार्याचे शकू न मी िनष्फळ करतो आिण जे शकू न वाचतात त्यांना कािळमा लावतो;
जो मी ज्ञानाचे ज्ञान मागे िफरवतो आिण त्यांचे सल्ले मूखर्पण करतो.
26 मी परमे श्वर! जो आपल्या से वकाची घोषणा पिरपूणर् करतो आिण आपल्या दत
ू ांचा सल्ला
िसद्धीस ने णारा,
जो यरूशले मेिवषयी म्हणतो की, ती वसिवली जाईल आिण यहद
ू ाच्या नगरािवषयी म्हणतो की,
ती पु न्हा बां धली जातील आिण मी त्याच्या उजाड जागे ची उभारणी करीन.
27 जो खोल समु दर
् ाला म्हणतो, आटू न जा आिण मी तु झे प्रवाह सु कवीन.
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जो कोरे शािवषयी म्हणतो, तो माझा में ढपाळ आहे , तो माझी प्रत्ये क इच्छा पूणर् करील. तो
यरूशले मेिवषयी म्हणे ल, ती पु न्हा बां धण्यात ये ईल आिण मं िदरािवषयी म्हणे ल, तु झा पाया
घातला जाईल.

45
1 परमे श्वर

आपला अिभिषक्त कोरे शाला म्हणतो,
ज्याच्यापु ढे राष्ट् रे िजं कायला त्याचा उजवा हात मी धरला आहे ,
आिण ज्याच्यापु ढे दरवाजे उघडायला मी राजास िनशस्त्र करीन, म्हणून वे शी उघड ा राहतील.
2 मी तु झ्यापु ढे चाले न आिण पवर्त सपाट करीन;
मी िपतळी दरवाजाचे तोडू न तु कडे तु कडे करीन आिण त्यां च्या लोखं डी सळ्यांचे कापून तु कडे तु कडे
करीन
3 आिण मी तु ला अं धारातील सं प ी व दर
ू लपिवले ली धन दे ईन.
अशासाठी की, मी जो तु ला तु झ्या नावाने हाक मारतो तो इस्राएलाचा दे व मी परमे श्वर आहे , हे
तु ला कळावे .
4 कारण माझा से वक याकोबासाठी, आिण माझा िनवडले ला इस्राएल ह्याच्यासाठी,
मी तु ला नावाने हाक मारली आहे . तू मला ओळखत नव्हतास, तरी मी तु ला उपनाव िदले .
5 मी परमे श्वर आहे आिण मीच फक्त दे व आहे दुसरा कोणीही नाही.
जरीही तू मला ओळखत नव्हतास, तरीही तु ला यु द्धास सशस्त्र केले .
6 अशासाठी की, सूयार्च्या उगवतीपासून मावळतीपयर्ंत लोकांनी जाणावे की माझ्यावाचून कोणी
दे व नाही.
मी परमे श्वर आहे , आिण दुसरा कोणीही नाही.
7 मी प्रकाश बनिवला आिण अं धाराला अिस्तत्वात आणले ;
मी शांती आणतो आिण अनथर् उत्पन्न करतो; मी परमे श्वर आहे , जो ह्यासवर् गोष्टी करतो.
8 हे

आकाशा, वरून खाली पाऊस पाड! ढग साित्वक तारणाचा पाऊस खाली पाडो.
पृ थ्वी ते शोषून घे वो, त्या तारणास अं कुर फुटोत
आिण त्याचबरोबर धािमर्कता एकित्रत वाढो. मी परमे श्वराने त्या दोघांना िनिमर्ले आहे .
9 जो कोणी आपल्या िनमार्त्याशी वाद घालतो त्यास हायहाय!
मातीच्या खापरांमध्ये एक खापर असा तो आहे . तू काय करतोस, असे िचखल आपल्या
घडणािवर्याला म्हणे ल काय? िकंवा तु ला हात नाहीत काय जे व्हा तू हे करतो?
10 जो आपल्या िपत्याला म्हणतो, तू काय जन्म दे तोस? िकंवा स्त्रीस म्हणतो, तू काय जन्म
दे तेस? त्यास हायहाय! असो.
11 इस्राएलाचा पिवत्र प्रभू, ितचा िनमार्णकतार् परमे श्वर असे म्हणत आहे ,
ये णार्या गोष्टीिवषयी मला कोण िवचारणार, तु म्ही माझ्या मु लां िवषयी प्रश्न कराल का? तु झ्या
हातच्या कामाबद्दल काय करायचे ते मला सां ग?
12 मी पृ थ्वी केली व ितच्यावर माणसे िनमार्ण केली.
मी माझ्या हाताने आकाश पसरीले , आिण मी सवर् तार्यांना िदसण्याची आज्ञा िदली.
13 मीच न्यायीपणाने कोरे शाची उठावणी केली आहे आिण मी त्याचे सगळे मागर् सपाट करील.
तो माझे नगर बां धील; आिण काही मोल िकंवा मोबदला न घे ता माझ्या बं िदवान झाले ल्या लोकांस
घरी जाण्यास सोडू न दे ईल. असे से नाधीश परमे श्वर म्हणतो.
14 परमे श्वर असे म्हणतो, िमसराची िमळकत आिण कू शाचा माल, सवाई लोक, जे उं च बां ध्याचे
मनु ष्ये आहे त,
ही तु जजवळ आणली जातील. ते तु झे होतील. ते तु झ्यामागे साखळ्यांनी बां धले ले ये तील.
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ते तु झ्या पाया पडू न तु झ्याजवळ िवनं तीकरून म्हणतील,
खात्रीने दे व तु झ्याबरोबर आहे , आिण त्याच्यािशवाय दुसरा कोणी नाही
15 हे इस्राएलाच्या दे वा, तारणार्या, खरोखर तू जो स्वतःला लपिवणारा आहे स.
16 ते सवर् एकंदरीत लिज्जत व फिजत होतील; ज्यांनी ओतीव मूतीर् घडिवल्या आहे त ते अपमानीत
होऊन चालतील.
17 पण परमे श्वराकडू न इस्राएल सवर्काळच्या तारणाने तारला जाईल;
तु म्ही पु न्हा कधीही लिज्जत िकंवा अपमानीत होणार नाही.
18 आकाशाचा िनमार्णकतार्, तोच सत्य दे व,
ज्याने पृ थ्वी िनमार्ण केली व घडवली, ितची स्थापना केली.
ती त्याने उजाड अशी िनिमर्ली नाही, ज्याने ती वस्ती करण्यासाठी िनमार्ण केली, तो परमे श्वर असे
म्हणतो,
“��� �������� ��� � ����� ���� ����.”
19 मी एकटे पणात, गु प्त जागी कधी बोललो नाही;
तु म्ही व्यथर् जागी मला शोधा असे मी याकोबाच्या वं शाना कधीही सां िगतले नाही.
मी परमे श्वर आहे , जो प्रामािणकपणे बोलतो; रास्तगोष्टी घोषणा करणारा आहे .
20 जे

तु म्ही राष्ट् रातून िनभावले ले शरणाथीर् ते तु म्ही एकत्र जमा व्हा व या.
जे कोरीव मूतीर्ची लाकडे वाहन
ू ने तात आिण ज्या दे वाला तारण करता ये त नाही त्याची प्राथर्ना
करतात त्यांना काही ज्ञान नाही.
21 त्यांना जवळ आणा आिण पु रावा आणा, मला घोषणा करा! त्यांना एकत्र ये ऊन मसलत करू
द्या.
पूवीर्पासून तु म्हास हे कोणी दाखवले आहे ? ते कोणी जाहीर केले ?
मी, परमे श्वराने च की नाही? तर जो मी न्यायी दे व व तारणारा त्या माझ्यावाचून कोणी दुसरा दे व
नाही; माझ्यावाचून कोणी नाही.
22 अहो पृ थ्वीच्या सवर् सीमांनो, माझ्याकडे वळा आिण तारण पावा;
कारण मी दे व आहे , आिण माझ्यािशवाय दुसरा दे व नाही.
23 मी आपली शपथ वाहीली आहे ,
न्यायीपणाच्या माझ्या मु खातून वचन िनघाले आहे , ते मागे िफरणार नाही आिण ते असे की
माझ्यापु ढे प्रत्ये क गु डघा वाकेल. प्रत्ये क जीभ माझ्यापु ढे शपथ वाहील.
24 माझ्यािवषयी कोणी म्हणे ल, फक्त परमे श्वराच्याठायीच तारण व सामथ्यर् आहे .
जे सवर् त्याच्यावर रागावले आहे त ते त्याच्यापु ढे भीतीने दबकत लिज्जत होऊन ये तील.
25 इस्राएलाचा सवर् वं श परमे श्वराच्याठायी नीितमान ठरे ल; ते त्याचा अिभमान बाळगतील.
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बे ल *खाली वाकला आहे , नबो †झु कला आहे ; त्यां च्या मूतीर्चे
ं ओझे जनावरां वर वाहन
ू
ने ण्यासाठी लादले आहे . या वाहन
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याच्या
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यार्
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या
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र
लादले
ू
आहे .
2 ते एकदम लवत आहे त, गु डघे टे कतात; ते प्रितमा सां भाळू शकत नाहीत,
परं तु ते स्वतःही बं दीवासात जातात.
3 याकोबाच्या घराण्या आिण याकोबाच्या घराण्यातील वाचले ले सवर् तु म्ही,
ज्या तु म्हास मी जन्माच्या पूवीर्पासून, गभार्पासून वाहीले आहे . माझे ऐका.
4 तु मच्या म्हातारपणापयर्ंतही मी आहे आिण तु मचे केस िपकेपयर्ंत मी तु म्हास वाहन
ू ने ईन.
1

*
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मी तु म्हास िनमार्ण केले आिण मी तु म्हास आधार दे ईल, मी वाहन
ू तु मचे रक्षण करीन.
5 तु म्ही माझी तु लना कोणाशी कराल? आिण मला कोणाशी सदृश्य ले खाल, या करता त्यां च्याशी
आमची तु लना होईल?
6 लोक िपशवीतून सोने ओततात आिण चांदी तराजूने तोलतात.
ते सोनाराला मोलाने ठे वतात आिण तो त्यांचा दे व करतो; ते नतमस्तक होतात आिण उपासना
करतात.
7 ते आपल्या खां द्यां वर उचलून घे तात आिण वाहन
ू ने तात; तो ने ऊन त्याच्या जागी ठे वतात आिण
तो त्याच्या जागे वर उभा राहतो व त्या जागे तन
ू हालत नाही.
ते त्यास आरोळी मारतात, पण तो त्यांना उ र दे त नाही िकंवा कोणालाही त्याच्या सं कटातून
वाचवत नाही.
8 या गोष्टींबद्दल िवचार करा; तु म्ही बं डखोरांनो! कधीही दुलर्क्ष करू नका.
9 प्राचीन काळच्या, पूवीर्च्या गोष्टीबद्दल िवचार करा,
कारण मी दे व आहे आिण दुसरा कोणी नाही, मी दे व आहे आिण माझ्यासारखा कोणीच नाही.
10 मी आरं भीच शे वट घोषणा करतो आिण ज्या गोष्टी अजूनपयर्ंत घडल्या नाहीत, त्या मी
आधीपासून सां गत आलो आहे .
मी म्हणतो, “������ ����� ������� ����� ��� �� ������ ������������
����.”
11 मी पूवककडू न एका िहं स्त्र पक्षाला, माझ्या िनवडीचा मनु ष्य दर
ू च्या दे शातून बोलावतो;
होय, मी बोललो आहे ; ते मी पूणर्ही करीन; माझा उद्दे श आहे , मी तोसु ध्दा पूणर् करीन.
12 चां गले करण्यापासून लांब राहणार्या कठोर मनाच्या लोकांनो, तु म्ही माझे ऐका.
13 मी आपला न्याय जवळ आणत आहे ; तो फार दर
ू नाही आिण माझे तारण थांबणार नाही; आिण
मी िसयोनाला तारण दे ईन आिण माझी शोभा इस्राएलास दे ईन.
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कुमारी कन्ये , खाली ये आिण धु ळीत बस;
खास्द्यां च्या कन्ये , िसं हासनािशवाय जिमनीवर बस.
तु ला यापु ढे सुं दर आिण नाजूक म्हणणार नाहीत.
2 जाते घे आिण पीठ दळ; तु झा बु रखा काढ,
तु झ्या झग्याचा घोळ काढून टाक, तु झे पाय उघडे कर, नद्या ओलांडून जा.
3 तु झी नग्नता उघडी होईल, होय, तु झी लज्जा िदसे ल.
मी सूड घे ईल आिण कोणा मनु ष्यास सोडणार नाही.
4 “���� �������, त्याचे नाव से नाधीश परमे श्वर इस्राएलाचा पिवत्र प्रभू आहे .”
5 खास्द्यां च्या कन्ये शां त बस आिण अं धकारात जा;
तु ला यापु ढे राज्याची राणी म्हणणार नाहीत.
6 मी माझ्या लोकां वर रागावलो होतो; मी माझे वतन अशु द्ध केले आहे
आिण मी ते तु झ्या हातात िदले आहे , पण तू त्यांना दया दाखवली नाही;
तू वृ द्धां वर फार जड ओझे ठे वले आहे .
7 तू म्हटले , मी त्यां च्यावर सवोर्च्च राणीप्रमाणे िचरकाल राज्य करीन.
म्हणून तू यागोष्टी मनात घे तल्या नाहीत, िकंवा यांचा पिरणाम लक्षात घे तला नाही.
8 ते व्हा आता हे ऐका, अगे िवलािसनी जी तू सु रिक्षतपणे बसली आहे स,
जी तू आपल्या मनात म्हणते स, मीच आहे आिण माझ्यासारखे कोणीच नाही;
मी कधीच िवधवा अशी बसणार नाही िकंवा मला मु ले गमवल्याचा अनु भव कधी ये णार नाही.
9 परं तु अपत्यहीनता व िवधवापण
1 बाबे लाच्या
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या दोन्ही गोष्टी एका िदवशी एका क्षणात तु झ्यावर ये तील;
ू ोणा आिण पु ष्कळ मं तर् तं तर् व ताईत यांना न जु मानता तु जवर जोराने ये तील.
तु झे जादट
10 तू आपल्या दुष्कृत्यां वर िवश्वास ठे वलीस; तू म्हणालास, मला कोणी पाहणार नाही;
तु झे शहाणपण आिण ज्ञान यांनी तु ला बहकावले ,
पण तू आपल्या मनात म्हणते स, मीच आहे आिण माझ्यासारखे कोणी नाही.
11 तु झ्यावर सं कटे ये तील; तु झ्या आपल्या मं तर
् ातं तर् ाने ते घालवून दे ण्यास तू समथर् नाहीस.
तु झ्यावर िवप ी ये ईल; ती तू िनवारण करू शकणार नाहीस.
तु ला समजण्या पूवीर्च अचानक तु झ्यावर सं कटे ये तील.
12 ज्या तु झ्या पु ष्कळ मं तर
ू ोणात
् तं तर् ात आिण जादट
आपल्या लहानपणापासून िवश्वासाने त्याचे पठन करून त्यामध्ये िटकू न राहीला;
कदािचत त्यामध्ये तू यशस्वी होशील, कदािचत तू िवप ीला घाबरून दरू होशील.
13 तू आपले बहुत सल्लागार करून थकली आहे स;
आिण तु ला जे काय घडणार आहे त्यापासून तु झे रक्षण करो. जे आकाशाचा तक्ता आिण तार्यांकडे
पाहन
ू
नव चं दर् दशर्न जाहीर करतात, ती माणसे उभे राहन
ू तु झे रक्षण करोत.
14 पाहा, ते धसकटाप्रमाणे होतील; अग्नी त्यांना जाळील;
त्यांना स्वतःला ज्वाले च्या हातातून वाचवता ये णार नाही;
ते थे ती ज्वाला ितच्यासमोर बसण्यास िकंवा हा कोळसा त्यांना शे कण्यासाठी योग्य नाही.
15 ज्यां च्यासाठी तू मे हनत केली, तु झ्या तरुणपणापासून तू त्यां च्याबरोबर व्यापार केलास; ते सवर्
तु ला सोडू न जातील.
ते प्रत्ये कजण आपापल्या मागार्ने भरकटले ; तु ला वाचवायला कोणीही नाही.
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तु म्ही इस्राएलाच्या नावाने ओळखले जाता, आिण जे तु म्ही यहद
ू ाच्या शु क्राणातून जन्मले
आहा, याकोबाच्या घराण्या, हे ऐक.
जे तु म्ही परमे श्वराच्या नावाची शपथ वाहता आिण इस्राएलाच्या दे वाला िवनं ती करता,
पण हे तु म्ही प्रामािणकपणे आिण खरे पणाने करीत नाही.
2 कारण ते स्वत:ला पिवत्र नगराचे म्हणतात आिण इस्राएलाच्या दे वावर िवश्वास ठे वतात, ज्याचे
नाव से नाधीश परमे श्वर
3 “�� ����������� �� ������ ����� ������ ����, त्या माझ्या मु खातून िनघाल्या
आिण मीच त्या कळिवल्या.
मी त्या अचानक करु लागलो, आिण त्या घडू न आल्या.
4 कारण मला मािहत होते की तु म्ही हट् टी आहात, तु मच्या माने चे स्नायु लोखं डाप्रमाणे ताठ आिण
तु झे कपाळ कां स्याचे आहे .
5 यास्तव मी तु ला या गोष्टी आधीच घोषीत केल्या, त्या घडण्या अगोदरच मी तु ला सां िगतले ,
जे णेकरून तू असे म्हणू नये की, माझ्या मूतीर्ने ती कृत्ये केली, आिण माझ्या कोरीव मूतीर्ने व माझ्या
ओतीव मूतीर्ने ती आज्ञािपले .”
6 तू या गोष्टी बद्दल ऐकले ; हे सवर् पु रावे पहा; आिण तू, मी जे काही बोललो ते खरे आहे का ते मान्य
नाही करणार? आतापासून मी तु ला नव्या गोष्टी, माहीत नसले ल्या गोष्टी दाखवील्या
आहे त.
7 या गोष्टी पूवीर् घडू न गे लेल्या नाहीत, त्या आ ाच अिस्तत्वां त आणल्या या आता घडत
असणार्या गोष्टी आहे त, आिण आधी तू त्यां च्याबद्दल कधीच ऐकले नाहीस.
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त्यामु ळे आम्हां ला हे अगोदरच माहीत होते असे तू म्हणू शकणार नाही.
8 त्या तू ऐकल्या नाही, त्या तु ला माहीत नाही, या गोष्टी पूवर्कालापासून तु झ्या कानाला मािहत
नव्हत्या,
कारण मला मािहत होते के तू फार कपट करणारा आहे स, आिण जन्मापासूनच तू बं डखोर आहे स.
9 पण माझ्या नावा किरता, आिण माझ्या सन्मानाथर् मी तु झा नाश करणार नाही.
10 पाहा! मी तु ला गाळू न पािहले आहे , पण चांदी सारखे नाही, मी तु ला सं कटाच्या भट् टीत शु ध्द
केले आहे .
11 माझ्यासाठी, माझ्यासाठीच, मी हे करे न, कारण मी माझ्या नावाचा अनादर कसा होऊ दे ऊ?
मी माझे वै भव दुसर्याला दे णार नाही.
माझे ऐक, आिण इस्राएला, ज्याला मी बोलािवले आहे , माझे ऐक.
मी तोच आहे , मी पिहला आहे , शे वटलाही मी आहे .
13 होय, माझ्याच हाताने पृ थ्वीचे पाये घातले , आिण माझ्या उजव्या हाताने स्वग पसरली, जे व्हा
मी त्यांना हाक मारतो ते व्हा ते एकत्र उभे राहतात
14 तु म्ही सवर् एकत्र या आिण माझे ऐका. ज्या कोणी तु मच्या मध्ये कोणी या गोष्टी सां िगतल्या?
परमे श्वराची सहमती, त्याचा बाबे लिवरूद्ध असणारा हे तू साध्य करीन. तो खास्द्यां िवरूद्ध
परमे श्वराच्या इच्छे प्रमाणे करीन.
15 मी, मी बोललो आहे , होय, मी त्यास बोलािवले आहे , मी त्यास आणले आहे आिण तो यशस्वी
होईल.
16 माझ्या जवळ या आिण हे ऐका;
प्रारं भापासून मी गु प्तात बोललो नाही, जे व्हा हे घडले , ते व्हा मी तीथे आहे .
आिण आता परमे श्वर दे वाने आिण त्याच्या आत्म्या ने मला पाठवले आहे .
17 जो तु झा खं डून घे णारा, इस्राएलचा पिवत्र परमे श्वर असे म्हणतो,
मी परमे श्वर तु झा दे व, जो तु म्हास यशस्वी होण्यासाठी िशकवतो,
ज्या मागार्त तू चालावे त्यामध्ये जो तु ला चालवतो.
18 जर तू फक्त माझ्या आज्ञा पाळल्या असत्या तर िकती बरे झाले असते !
ते व्हा भरून वाहणार्या नदीप्रमाणे तु झी शांती असती आिण समु दर् ाच्या लाटांपर् माणे तु झे तारण
असते .
19 तु झे वं शज वाळू च्या प्रमाणे आिण तु झ्या पोटची मु ले ितच्या कणांपर
् माणे झाले असते .
आिण तु मचे नाव माझ्यासमोर काढून टाकले गे ले नसते अथवा नष्ट केले गे ले नसते .
20 माझ्या लोकांनो, बाबे ल सोडा, खास्दयापांसन
ू पळा,
गायनाच्या शब्दाने तु म्ही हे कळवा, तु म्ही हे सां गा, पृ थ्वीच्या अं ता पयर्ंत गाजवून बोला.
सां गा, परमे श्वराने त्याचा से वक याकोब याला खं डूण घे तले आहे .
21 तो त्यांचे वाळवं टां तन
ू मागर्दशर्न करत असता, त्यांना तहान लागली नाही,
त्याने खडकातून त्यां च्यासाठी पाणी वाहायला लावले ,
आिण त्याने खडक फोडला आिण पाणी बाहे र वाहू लागले .
22 पण परमे श्वर म्हणतो, “�������� ����� ����.”
12 याकोबा,
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द्िवपांनो, माझे ऐका! आिण दरू दरू च्या िठकाणी राहणार्या लोकांनो, लक्ष द्या.
माझ्या आईने मला जगात आणले असताच, मी जन्मताच परमे श्वराने मला बोलावले आहे .
2 त्याने माझे मु ख ती ण तलवारी सारखे केले आहे , त्याने मला त्याच्या हाताच्या सावलीत लपवले
आहे .
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त्याने मला उजळता बाण केले आहे आिण आपल्या भात्यात मला लपवून ठे वले आहे .
3 तो मला म्हणाला, “�� ���� ���� ������� ����, ज्याच्या ठायी मी माझा मिहमा प्रकट
करीन.”
4 पण मी म्हणालो मी िनरथर्क मे हनत केली, मी माझी शक्ती व्यथर् घालवली आहे .
तथािप माझा न्याय परमे श्वराजवळ आिण माझे प्रितफळ माझ्या दे वाजवळ आहे .
5 आिण आता, तो परमे श्वर म्हणतो, ज्याने मला त्याचा से वक व्हावा म्हणून जन्मापासून घडवले
आहे ,
ह्यासाठी की याकोबाला त्याच्याजवळ परत आणावे ,
मी परमे श्वराच्या दृष्टीत सन्मान पावलो आहे , आिण माझा दे व माझे बळ झाले आहे .
6 तो म्हणतो, “�������� ��� �������� � ��������� ������� ���
���������� �� ���� ���� ������ �� ��� ���� ����� ���.
तू पृ थ्वीच्या शे वटापयर्ंत माझे तारण व्हावे म्हणून मी तु ला राष्ट् रांना प्रकाश असा दे तो.”
7 मनु ष्यांनी ज्याला तु च्छ मानले , राष्ट् रांनी ज्याला वीट मानले , अिधकार्यां च्या से वकाला
इस्राएलचा खं डणारा, त्याचा पिवत्र दे व असे म्हणतो,
परमे श्वर जो िवश्वासू, इस्राएलाला पिवत्र, ज्याने तु ला िनवडले आहे त्याच्यामु ळे राजे तु ला
पाहन
ू उठतील आिण अिधकारी नमन करतील.
8 परमे श्वर

असे म्हणतो,
योग्य वे ळेला मी माझी दया दाखवीन, मी तु ला उ र दे ईल, आिण तारणाच्या िदवशी मी तु ला
मदत करे न.
मी तु झे रक्षण करे न आिण तु ला लोकांचा करार असा दे ईन.
दे श पु न्हा बां धायला आिण ओसाड वतन करून घ्यायला,
9 तू कैद्यांना बाहे र ये ण्यास सां गशील. अं धारात राहणार्या लोकांस तू म्हणशील अं धारातून बाहे र
या व तु म्ही आपणास प्रकट करा.
ते मागार्त चरतील आिण सवर् उघड ा टे कड ा त्यांची कुरणे होतील.
10 त्यांना भूक व तहान लागणार नाही, तळपणारा सूयर् आिण उष्णता त्यांना इजा करणार नाहीत.
कारण जो त्यां च्यावर दया करतो, तो त्यांना घे ऊन चाले ल. तो त्यांना पाण्याच्या झर्याजवळ घे ऊन
जाईल.
11 मी माझे डोंगर सपाट करीन आिण खोलगट रस्त्यावर भर घालून ते उं च करीन.
12 “����! दर
ू दरू च्या िठकाणाहन
ू ते माझ्याकडे ये त आहे त उ र आिण पिश्चम िदशांकडू न ते
माझ्याकडे ये त आहे त. काही सीनी ये त आहे त.”
13 हे स्वगार्न
ं ो गायन करा, हे पृ थ्वी, आनं दीत हो, डोंगरांनो, आनं दाचा कल्लोळ करा.
कारण परमे श्वराने त्याच्या लोकांचे सां त्वन केले आहे , आिण तो आपल्या दु:खीतां वर दया करील.
14 पण आता िसयोन म्हणते , “����������� ��� ����� ����, माझा प्रभू मला िवसरला.”
15 कोणी स्त्री ितने जन्म िदले ल्या, आपल्या दुध िपत्या बाळाला दया न दाखवता िवसरे ल काय?
होय, कदािचत ती िवसरे ल पण मी तु ला िवसरणार नाही.
16 पाहा! तु झे नाव मी माझ्या तळहातावर कोरले आहे . तु झे कोट िनत्य माझ्या पु ढे आहे त.
17 तु झी मु ले त्वरा करीत आहे त, ज्यांनी तु झा नाश केला आहे , ते दर
ू जात आहे त.
18 तू आपल्या सभोवती नजर टाक आिण पाहा, ते सवर् एकत्र गोळा होऊन, तु झ्या कडे ये तील.
परमे श्वर म्हणतो, मी िजवं त आहे , खिचत तू त्यांना दािगण्यांपर् माणे आपल्या वर घालशील, एका
नवरी सारखे तू त्यांना आपणावर घालशील.
19 जरी तू कचरा आिण उजाड अशी होती, आिण उध्वस्त झाली होती.
तर आता राहाणार्यांस फार सं कुिचत होशील आिण जे तु ला िगळत असत ते फार दरू होतील.
20 िवयोग समयी तु झ्यापासून दर
ू झाले ली मु ले तु झ्या कानात म्हणतील.
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“�� ���� ���� ���� ���. आम्हास राहायला मोठी जागा कर, जे णेकरून आम्ही त्यामध्ये
राह.ू ”
21 मग तू मनाशी म्हणशील, मी मु लां वेगळी झाले ली, वांझ, हद्दपार झाले ली व इकडे ितकडे
भटकणारी अशी असता, माझ्यासाठी या मु लांना कोणी जन्म िदला?
22 परमे श्वर, माझा प्रभू असे म्हणतो,
“��, मी हात उं चावून राष्ट् रांना खूण करीन. मी सवर् लोकांस िदसावा म्हणून माझा ध्वज उं च धरीन,
ते व्हा ते तु झी मु ले त्यां च्या हातात आिण तु झ्या मु लींना खां द्यां वरून तु झ्याकडे आणतील.
23 राजे तु झे सं गोपण करणारे बाप होतील, आिण त्यां च्या राण्या तु झ्या दाया होतील.
ते भूमीकडे तोंड लववून, तु झ्यापु ढे वाकू न तु ला नमन करतील आिण ते तु झ्या पायाची धूळ
चाटतील,
आिण मग तु ला कळे ल की मीच परमे श्वर आहे , जे माझ्यावर िवश्वास ठे वतात ते लाजवले जाणार
नाहीत.”
24 वीर योद्धा पासून लूट िहसकू न घे तील काय? अथलाल जूलमी राजाकडे कायद्याने बं दी असले ले
सोडले जातील काय?
25 पण परमे श्वर असे म्हणतो,
होय, बं िदवान योद्धांकडू न काढून घे ण्यात ये तील, आिण लूटले ले सोडवले जातील.
कारण मी तु झ्या शत्रूंचा िवरोध करीन, आिण तु झ्या मु लांना वाचिवल.
26 “�� ������ ������������ �������� ���� ����� �����, आिण जसे नव्या
द्राक्षरसाने तसे ते स्वत:च्याच रक्ताने मद्यधुं द होतील.
आिण सवर् मनु ष्य जाणतील की, मी परमे श्वर, तु झा तारणारा आहे , आिण याकोबाचा समथर् तु झा
खं डणारा आहे .”
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असे म्हणत आहे ,
ज्यावरून मी तु झ्या आईबरोबर घटस्फोट घे तला त्या घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र कोठे आहे ?
आिण ज्याच्याकडे मी तु म्हास िवकले तो सावकार कोठे आहे ?
पाहा, तु म्हास िवकले कारण तु मच्या पापामु ळे आिण तु मच्या बं डखोरीमु ळे, तु मच्या आईला दरू
पाठिवण्यात आले . तु म्ही केले ल्या दुष्कृत्यांमुळे मी तु म्हास दे ऊन टाकले . तु मच्या आईने
केले ल्या पापांमुळे मी ितला दरू केले ,
2 मी आलो पण ते थे कोणीच नव्हते का? मी हाक मारली पण कोणीच उ र िदले नाही का?
माझा हात तु झी खं डणी दे ण्यास तोकडा होता? माझ्यात तु ला सोडवण्याचे सामथ्यर् नाही का?
पाहा, मी आपल्या धमकीने समु दर् कोरडा करतो; मी नद्यांचे वाळवं ट करतो;
त्यांचे मासे पाण्या अभावी मरतात आिण सडतात.
3 मी आकाशाला काळे कपडे घालतो. मी ते गोणपाटासह झाकतो.
1 परमे श्वर

थकले ल्यांना बोलून धीर कसा द्यावा म्हणून प्रभू परमे श्वराने , मला सु िशिक्षतांची जीभ िदली
आहे .
तो मला सकाळी सकाळी जागे करतो;
तो मला िशकिवल्याप्रमाणे माझे कान उघडतो.
5 प्रभू परमे श्वराने माझा कान उघडला आहे ,
आिण मीही बं डखोर झालो नाही िकंवा मागे वळलो नाही.
6 ज्यांनी मला मारले त्यां च्यापु ढे मी पाठ केली
आिण ज्यांनी माझ्या दाढीचे केस उपटले त्यां च्यापु ढे मी आपले गाल केले .
लज्जा व थुं कणे यांपासून मी आपले तोंड लपवले नाही.
4
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7 कारण प्रभू परमे श्वर मला मदत करील;

म्हणून मी लिज्जत झालो नाही; माझा प्रभू मला मदत
करील.
म्हणून मी माझे तोंड गारगोटीसारखे केले , कारण मला माहीत आहे माझी फिजती होणार नाही.
8 मला िनतीमान ठरवणारा परमे श्वर जवळ आहे . मला कोण िवरोध करणार? उभे राहा आिण एक
दुसर्यास धै यार्ने तोंड द्या.
9 पाहा, प्रभू परमे श्वर मला मदत करील. मला कोण दोषी ठरिवल?
पाहा, ते सवर् वस्त्राप्रमाणे जीणर् होतील; कसर त्यांना खाऊन टाकील.
10 परमे श्वराचे भय धरणारे तु मच्यात कोण आहे त? त्याच्या से वकाची वाणी ऐकणारे कोण आहे त?
प्रकाशािवना गहन काळोखात कोण चालतो?
त्याने परमे श्वराच्या नावावर िवश्वास ठे वावा आिण आपल्या दे वावर अवलं बन
ू रहावे .
11 पाहा, जे सवर् तु म्ही अग्नी पे टवता, जे तु म्ही स्वतःला मशालीसह सु सज्ज करता;
ते तु म्ही आपल्या अग्नीच्या प्रकाशात आिण तु म्ही पे टिवले ल्या ज्योतीत चाला.
परमे श्वर म्हणतो, माझ्या हातून, हे तु मच्याकडे ये ईलः तु म्ही वे दने च्या जागी खाली पडू न रहाल.

51
1 “��

������ �������� �������, जे तु म्ही परमे श्वरास शोधता, ते तु म्ही माझे ऐका!
ू काढले आहे , आिण ज्या खाचे च्या खळग्यातून तु म्हास खणून बाहे र
ज्या खडकातून तु म्हास खोदन
काढले आहे , त्याच्याकडे तु म्ही पाहावे .
2 अब्राहामाकडे पाहा जो तु मचा पूवर्ज आहे आिण िजने तु म्हास जन्म िदला त्या साराकडे तु म्ही
पाहा. कारण जे व्हा मी त्याला बोलावले ते व्हा तो एकटाच होता.
मी त्यास बोलावले , मी त्यास आशीवार्द िदला आिण त्याचे पु ष्कळ केले .”
3 होय, परमे श्वर िसयोने चे आिण ितच्या उदध्वस्त िठकाणांचे सां त्वन करील.
तो त्याचे रान एदे नाच्या बागे सारखे आिण त्याचे वाळवं ट तो यादन नदीच्या जवळ, परमे श्वराच्या
बागे सारखे केले आहे .
आनं द व हषर्, आभारप्रदशर्न आिण गायनाचा शब्द ही त्यामध्ये होतील.
4 “������ �������, माझ्या कडे लक्ष द्या, माझ्या लोकांनो माझ्या कडे आपला कान लावा,
कारण िनयम माझ्यापासूनच िनघे ल, आिण मी माझे न्यायीपण राष्ट् रांना प्रकाश असे करीन.
5 मी न्यायीपण जवळ आले आहे , माझे तारण बाहे र िनघाले आहे , आिण माझे बाहू राष्ट् रांचा
न्यायिनवाडा करतील.
द्वीपे माझी वाट पाहतील, आिण माझ्या बाहं व
ू र भरवसा ठे वतील.
6 तू आपले डोळे वर आकाशाकडे लाव, आिण खाली पृ थ्वीवर सभोवती पाहा.
धु क्याप्रमाणे आकाशे नाहीसे होतील, पृ थ्वी वस्राप्रमाणे जीणर् होईल, आिण ितच्यातील राहणारे
िचलटाप्रमाणे मरतील,
परं तु माझे तारण अनं तकाल राहील, आिण माझी धािमर्कता ितचे काम करणे थांबवणार नाही.
7 ज्यांना चां गुलपणा म्हणजे काय? ते कळते व जे तु म्हा लोकां च्या हृदयात माझे िनयमशास्त्र
आहे , ते तु म्ही माझे ऐका!
मनु ष्याच्या अपमानाला घाबरू नका, िकंवा त्यां च्या कठोर शब्दांनी तु म्ही हृदयात खचून जाऊ नका.
8 कारण त्यांची अवस्था जु न्या वस्त्राप्रमाणे होईल, कसर त्याना खाईल, आिण िकड त्यांना
लोकरींप्रमाणे खाईल,
पण माझा चां गुलपणा सवर्काळ राहील आिण माझे तारण अखं ड चालू राहील.”
9 परमे श्वराच्या बाहू जागा हो, जागा हो, आिण सामथ्यर् धारण कर, जसा प्राचीन िदवसात, पु रातन
काळात तसा जागा हो.
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ज्याने समु दर् ातील राक्षसास आिण मगराला भोसकले तो तूच नाही काय?
10 समु दर
् आटवायला तू कारणीभूत झालास. ज्याने मोठ ा डोहातील पाणी सु कवले आिण
समु दर् ातील अित सखोल भागाचा रस्ता केला, ह्यासाठी की खं डणी भरून सोडवले ले पार
होतील, तो तूच नाही काय?
11 परमे श्वराचे खं डून घे तले ले आनं दाअश्रूने िसयोनास परत ये तील
आिण त्यां च्या माथ्यां वर सवर्काळचा हषर् राहील, ते आनं द व हषर् पावतील, शोक व उसासे पळू न
जातील.
12 “��, मीच आहे जो तु मचे सां त्वन करतो, मग तु म्ही मनु ष्यांना का भ्यावे ? जे मृ त्यू पावणारी
आहे त, मनु ष्यांचे मु ले, गवतासारखा केली गे ली आहे त.”
13 ज्याने स्वग पसरवली, ज्याने पृ थ्वीचा पाया घातला,
तो परमे श्वर तु झा िनमार्णकतार्, त्यास तू का िवसरते स?
पीडक जणू काय नाश करायला िसद्ध आहे ,
म्हणून तू प्रत्ये क िदवशी सारखी हताश असते ,
परं तू पीडणार्याचा क् रोध कोठे आहे ?
14 जो खाली वाकले ला आहे , परमे श्वर त्यास सोडण्यास त्वरा करे ल, तो मरून खाचें त पाडला जाणार
नाही, आिण त्यास अन्नाची वाण पडणार नाही.
15 “���� ��, परमे श्वर तु मचा दे व आहे , जो समु दर
् घु सळतो अशासाठी की त्यां च्या लाटांनी
गजर्ना करण्यात.” ������� �������� ��� ������ ��� ���.
16 मी माझे शब्द तु झ्या तोंडी घालीन आिण माझ्या हाताच्या छाये त तु ला झाकले आहे .
अशासाठी की, मी आकाशाची स्थापना करावी आिण पृ थ्वीचा पाया घालावा, आिण तू माझी प्रजा
आहे , असे िसयोने ला म्हणावे .
17 ऊठ, ऊठ, यरूशले मे, जागी हो.
तू परमे श्वराच्या हातून त्याच्या क् रोधाचा प्याला िपऊन घे तला आहे .
तू थरकापाच्या प्याल्यांतला गाळ चोखून िपऊन घे तला आहे .
18 ज्या मु लांना ितने जन्म िदला त्या सवार्प
ं ै की ितला कोणीही मागर्दशर्न करून चालवायला नाही,
आिण ज्या मु लांना ितने वाढवीले त्या सवार्प
ं ै की कोणी ितचा हात धरीत नाही.
19 ही दोन सं कटे तु झ्यावर आली, तु झ्याबरोबर कोण दु:ख करणार?
उजाडी व नाश आिण दुष्काळ व तलवार, कोण तु झे सां त्वन करणार?
20 तु झी मु ले दुबळे होऊन प्रत्ये क चौकात पडले आहे त, जणू काय जाळ्यात पकडले ले काळवीट
होय.
परमे श्वराने रागाने आिण तु झ्या दे वाच्या धमकीने ते भरून गे ले आहे त.
21 पण आता हे ऐक, जी तू पीडीत व मस्त आहे स पण द्राक्षरसाने नाही,
22 तु झा दे व, प्रभू परमे श्वर, जो आपल्या कैवार घे तो, तो असे म्हणतो,
मी थरकापाचा प्याला, माझ्या क् रोधाच्या प्याल्यातला गाळ तु झ्या हातातून घे तला आहे . तो तू
पु न्हा िपणार नाहीस,
23 आता आम्ही तु झ्यावरून चालावे म्हणून आडवा पड, असे जे तु झे पीडणारे तु झ्या जीवाला
म्हणाले आहे त,
त्यां च्या हाती मी तो ठे वीन,
आिण चालणार्यांसाठी तू आपले शरीर भूमीप्रमाणे , रस्त्याप्रमाणे टाकू न ठे वले आहे .

52
1 िसयोने ,

जागी हो, जागी हो, आपली शक्ती धारण कर,
यरूशले मे, पिवत्र नगरी, तु झी सुं दर वस्त्रे पिरधान कर.
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कारण यापु ढे सुं ता न झाले ला व अपिवत्र असा कोणी पु न्हा तु झ्यामध्ये ये णार नाही.
2 तु झ्या अं गावरची धूळ झटक, यरूशले मे, ऊठ, उठू न बस,
िसयोने च्या बं दीवान कन्ये तू कैदी होतीस, तु झ्या माने चा साखळदं ड काढून टाक.
3 परमे श्वर म्हणतो, “������ ���� ����� ���� ����, आिण तु मची मु क्तता पै शावाचून
करण्यात आली आहे .”
4 कारण परमे श्वर, माझा प्रभू म्हणतो, “���������� ���� ��� ���� �������
��������� ����������� ���� ����.
अश्शूरने अलीकडे च त्यां च्यावर जु लूम केला आहे .
5 परमे श्वर असे म्हणतो, काय घडले आहे ते आता पाहा माझ्या लोकांस फुकट ने ण्यात आले आहे ,
तर आता माझे इथे काय काम आहे ? जे त्यां च्यावर अिधकार चालवतात ते आक् रं दन
करतील आिण पूणर् िदवस माझ्या नावाची िनं दा होत आहे .”
6 यास्तव माझे लोक माझे नाव जाणतील,
यामु ळे त्या िदवशी ते जाणतील त्यां च्याशी बोलणारा मीच आहे , होय तो मीच आहे .
7 “����� ���������� ���� ��� ��������� ��� ���. तारण झाले आहे . िसयोन,
तु मचा दे व हाच राजा आहे .” ��� �� ����� ����, त्याचे पाय पवर्तां वर िकती सुं दर आहे त.
8 तु झ्या पाहारे कर्यांचा उं चावले ला आवाज ऐक, ते एकत्र ये ऊन हषार्ने ओरडत आहे त.
कारण त्यां च्यातील प्रत्ये काने परमे श्वरास िसयोने ला परत ये ताना पािहले आहे .
9 यरूशले मेच्या ओसाड स्थळांनो, आनं दाने एकत्र गायन करीत सु टा,
कारण परमे श्वराने त्याच्या लोकांचे सां त्वन केले आहे . त्याने यरूशले मेला खं डूण घे तले आहे .
10 परमे श्वराने सवर् राष्ट् रांसमोर आपला पिवत्र भूज िदसण्याजोगा केला आहे .
सवर् पृ थ्वी आमच्या दे वाचे तारण पाहील.
11 तु म्ही िनघा, तु म्ही िनघा, तु म्ही ये थन
ू िनघून जा, अपिवत्र गोष्टींना स्पशर् करू नका.
तु म्ही त्यामधून िनघून जा, जे तु म्ही परमे श्वराची पात्रे वाहता ते तु म्ही आपणाला शु द्ध करा.
12 कारण तु म्ही घाईने िनघणार नाही, िकंवा तु म्हास पळू न जाणे भाग पडणार नाहीत.
कारण परमे श्वर तु मच्यापु ढे जाणार, आिण इस्राएलचा दे व तु मच्या पाठीशी असे ल.
13 माझ्या

से वकाकडे पाहा. तो सु ज्ञपणे व्यवहार करणार आिण यशस्वी होणार.
तो उं चावला जाईल आिण उं च व थोर होईल.
14 “������ ������� ����� ��� ������ ����� ����.
त्याचे रुप कोणाही मनु ष्यापे क्षा िबघडले ले होते , म्हणून त्याचे रुप दुसर्या मनु ष्यांपेक्षा फार वे गळे
होते .
15 तो पु ष्कळ राष्ट् रांस िशं पडील, त्याच्याकडे पाहन
ू राजे आपली तोंडे बं द करतील, कारण जे
त्यांना सां िगतले नव्हते ते पाहतील, आिण जे त्यांनी ऐकले नव्हते ते समजतील.”
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जे ऐकले त्यावर कोणी िवश्वास ठे वला आहे ? आिण परमे श्वराचा भु ज कोणास प्रगट
झाला आहे ?
2 कारण तो एखाद्या रोपट ाप्रमाणे परमे श्वरासमोर वाढला आिण शु ष्क भूमीवर अं कुराप्रमाणे
वाढला;
त्याच्यात उल्ले खनीय रुप िकंवा सौंदयर् नव्हते . जे व्हा आम्ही त्यास पाहीले , आम्हास आकिषर्त
करून घे ईल अशी सुं दरता त्याच्यात नव्हती.
3 लोकांनी तु च्छ मानले ला आिण नाकारले ला; दुःखी आिण यातने शी पिरिचत तो मनु ष्य होता.
ज्याच्यापासून लोक आपले तोंड लपवत, असा तो तु च्छ होता; आिण आम्ही त्यास िकरकोळ मानले .
4 पण खरोखर त्याने आमचे िवकार आिण आमचे दुःख आपल्यावर घे ऊन वािहले ;
1 आम्ही
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तरी आम्ही दे वाने त्यास िशक्षा केले ली, दे वाने त्यास हाणले ला आिण पीडले ला असा आम्ही िवचार
केला.
5 पण आमच्या बं डखोर कृत्यां च्या कारणां मुळे तो भोसकला गे ला; आमच्या अपराधां मुळे तो
िचरडला गे ला.
आमच्या शांतीसाठी त्याच्यावर िशक्षा आली, त्याच्या जखमांनी आम्हास आरोग्य िमळाले .
6 पण आम्ही में ढराप्रमाणे बहकू न दर
ू गे लो होतो; आम्ही सवर् आपापल्या मागार्त िफरलो होतो,
आिण परमे श्वराने आमचे सवर् अपराध त्याच्यावर ठे वले .
7 त्याच्यावर अत्याचार झाले ; तरी जे व्हा त्याने आपल्या स्वतःला नम्र केले ते व्हा त्याने आपले
तोंडही उघडले नाही;
जसे कोकरू कापणार्यापु ढे आिण में ढी लोकर कातणार्यासमोर शांत राहते , तसे त्याने आपले तोंड
उघडले नाही.
8 बळजबरी करून आिण िनवाडा करून त्यास दोषी ठरवून,
पण त्यास िजवं तां च्या भूमीतून काढून ने ले; कारण माझ्या लोकां च्या अपराधांमुळे त्याच्यावर दं ड
ठे वण्यात आला. त्या िपढीपासून कोणी त्याच्याबद्दल असा िवचार केला काय?
9 त्याची कबर दुष्टांबरोबर करण्याचा त्यांचा बे त होता, त्याच्या मृ त्यूनंतर त्यास श्रीमं ताबरोबर
पु रले .
तरी त्याने काही िहं सा केली नव्हती िकंवा त्याच्या मु खात काही कपट नव्हते .
10 तरी परमे श्वराची इच्छा होती त्यास जखमी अवस्थे त ठे चावे ; जर तु म्ही लोक त्याचे जीवन
पापापर्ण करता,
तो त्याची सं तती पाहील, तो आपले िदवस दीघर् करील आिण परमे श्वराचा उद्दे श त्याच्याद्वारे पिरपूणर्
होईल.
11 तो आपल्या िजवाच्या दुःखसहनानं तर, तो पाहील व त्याच्या आपल्या ज्ञानाने समाधानी होईल.
माझा आपला िनतीमान से वक पु ष्कळांचा न्याय करील; तो त्यां च्या अन्यायाचा भार आपल्यावर
घे ईल.
12 ह्यामु ळेच मी त्यास त्याचा वाटा मोठ ा जमावामध्ये दे ईल, आिण तो अने क िबघडले ल्याबरोबर
िवभागून घे ईल,
कारण त्याने आपले जीवन मरणापयर्ंत उघडे केले आिण तो अपराध्यात गणले ला होता.
त्याने बहुतांचे पाप आपल्यावर घे तले आिण अपराध्यांसाठी मध्यस्थी केली.
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“�� ���� ������, तू जन्म िदला नाहीस; ज्या तु ला प्रसूितवे दना नाहीत, ती तू आनं दाने
आिण मोठ ाने आरोळी मारून जयघोष करून गायन कर.
कारण परमे श्वर म्हणतो, ‘������� ���������� ����������� �����
���������� ���� ���� ����.’ ”
2 तू आपला तं ब ू मोठा कर आिण तं बच
ू े पडदे अिधक दरू बाहे र पसरण्याचे थांबू नको;
आपल्या दोर्या लांब कर आिण आपल्या मे खा मजबूत कर.
3 कारण उजवीकडे आिण डावीकडे तु झा िवस्तार होईल,
आिण तु झे वं शज राष्ट् रांस िजं कून घे तील आिण उजाड झाले ल्या नगरांना वसवतील.
4 घाबरू नकोस कारण तू लिज्जत होणार नाहीस िकंवा िनराश होऊ नको कारण तू कलं कीत होणार
नाहीस;
तू आपल्या तरुणपणाची लाज आिण आपल्या त्यागण्याची बदनामी िवसरशील.
5 कारण तु झा िनमार्ता तु झा पती आहे ; त्याचे नाव से नाधीश परमे श्वर आहे .
इस्राएलाचा पिवत्र प्रभू तु झा उद्धारक आहे ; त्यास सवर् पृ थ्वीचा दे व असे म्हटले जाईल.
1
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कारण तु ला त्यागले ली आिण आत्म्यात दुःखीत पत्नीप्रमाणे परमे श्वर तु ला परत बोलािवत
आहे ,
तरुण िववाहीत स्त्रीप्रमाणे आिण नाकारले ली, असे तु झा दे व म्हणत आहे .
7 मी तु ला थोड ा वे ळासाठी सोडले , परं तु मोठ ा करुणे ने मी तु ला एकत्र करीन.
8 मी रागाच्या भरात क्षणभर आपले तोंड तु जपासून लपवले ;
पण मी सवर्काळच्या कराराच्या िवश्वासाने मी तु झ्यावर दया करीन. असे परमे श्वर, तु झा तारणहार
म्हणतो.
9 “���� �������� ���������� �� ��� ����
जशी मी शपथ घे ऊन म्हणालो नोहाचा जलप्रलय पु न्हा कधीही भूमीवर चालणार नाही,
तशी मी शपथ घे तली मी तु झ्यावर कधी रागावणार नाही आिण तु ला िधक्कारणार नाही.
10 जरी पवर्त कोसळतील आिण टे कड ा ढळतील,
तरी माझा कराराचा िवश्वासूपणा तु झ्यापासून दरू होणार नाहीत िकंवा माझ्या शांतीचा करार
ढळणार नाही,
असे तु झ्यावर दया करणारा परमे श्वर म्हणतो.
जाचले ले, वादळाने मस्त झाले ले आिण सां त्वन न पावले ले,
पाहा, तु झे पाषाण सु रम्य रं गात बसवीन, आिण तु झा पाया नीलमण्यांनी घालीन.
12 तु झा कळस माणकांचा आिण तु झ्या वे शी मी चकाकणारी रत्ने करीन,
आिण बाहे रील भींत सुं दर खड ांची करीन.
13 आिण तु झ्या सवर् मु लांना परमे श्वर िशकवील; आिण तु मच्या मु लांची शां ती महान असे ल.
14 नीितम े त तू स्थापीत होशील.
तु ला ये थन
ू पु ढे छळाचा अनु भव ये णार नाही, कारण तू िभणार नाही, आिण तु ला घाबरवण्यास
कोणीही तु झ्याजवळ ये णार नाही.
15 पाहा, जर कोणीएक अशां तता िनमार्ण करीत असे ल, तर ती माझ्यापसून नाही; कोणीएक
तु झ्याबरोबर अशांतता िनमार्ण करतो तो अपयशात पडे ल.
16 पाहा, मी लोहाराला िनमार्ण केले , जो तो िवस्तव फुलावा म्हणून हवा फुंकतो
आिण आपल्या कामासाठी हत्यार घडिवतो आिण िवनाशासाठी मी िवनाशक उत्पन्न करतो.
17 तु झ्यािवरुध्द तयार केले ले कोणते ही हत्यार सफल होणार नाही;
आिण तु जवर आरोप ठे वणार्या प्रत्ये कास दोषी ठरवशील.
परमे श्वराच्या से वकाचे हे च वतन आिण माझ्यापासून त्यांचे समथर्न आहे .” �� �����������
������ ���.
11 अगे

55
1 अहो

सवर् तान्हे ल्यांनो, पाण्याजवळ या! आिण ज्याच्याजवळ पै सा नाही,
ू घ्या.
सवर् या, िवकत घ्या आिण खा! या, पै श्यािशवाय व मोलािशवाय मद्य आिण दध
2 जी भाकर नव्हे ितच्यासाठी तु म्ही चांदी का तोलून दे ता?
आिण ज्याने समाधान होत नाही त्यासाठी श्रम का करता?
माझे लक्षपूवर्क ऐका आिण जे चां गले आहे ते खा व िमष्टान्नात तु मचे जीवन आनं दीत होवो.
3 तु म्ही कान द्या आिण माझ्याकडे या! ऐका, म्हणजे तु मचे जीवन िजवं त राहील!
मी खरोखर तु मच्याबरोबर सवर्काळचा करार करीन, िवश्वासाची कृती करून दावीदाशी करार केला.
4 पाहा, मी त्यास राष्ट् रात साक्षी, लोकांचा अिधपती व से नापती याप्रमाणे ठे वले आहे .
5 पाहा, तू राष्ट् र ओळखत नाहीस अशा राष्ट् राला तू बोलावशील आिण ज्या राष्ट् राला तु झी
ओळख नाही ते तु जकडे धाव घे तील.
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कारण परमे श्वर तु झा दे व, इस्राएलाचा पिवत्र प्रभू, ज्याला तू गौरिवले आहे याच्याकरता
तु जकडे धाव घे तील.
6 परमे श्वर सापडे ल त्याकाळी त्यास शोधा; तो जवळ असतानाच त्यास बोलवा.
7 दुष्ट आपला मागर् व पापी मनु ष्य आपले िवचार सोडू न दे वो.
तो परमे श्वराकडे माघारी ये वो आिण तो त्यां च्यावर दया करील व तो आमच्या दे वाकडे ये वो, तो
त्यांना िवपु लपणे क्षमा करील.
8 कारण माझे िवचार तु मचे िवचार नाहीत, िकंवा तु मचे मागर् माझे मागर् नाहीत. हे परमे श्वराचे
म्हणणे आहे .
9 कारण जसे आकाश पृ थ्वीपे क्षा उं च आहे तसे माझे मागर् तु मच्या मागार्हन
ू आिण माझे िवचार
तु मच्या िवचांरापे क्षा उं च आहे त.
10 कारण जसे पाऊस आिण बफर् आकाशातून खाली पडतात
आिण पु न्हा भूमी िभजवल्यािशवाय आिण उत्पन्न करण्यास व अं कुर व पे रणार्यास बीज आिण
खाणार्यास भाकर िदल्यािशवाय आकाशात परत जात नाही.
11 तसे च माझ्या तोंडातून िनघाले ले शब्द िनरथर्क होऊन परत माझ्याकडे ये णार नाही,
परं तु जे मी इिच्छले ते पूणर् करील आिण ज्यासाठी पाठवले ते यशस्वी होईल.
12 कारण तु म्ही आनं दाने बाहे र जाल आिण शां तीने चालवले जाल;
तु मच्यापु ढे डोंगर आिण टे कड ा आनं दाने जयघोष करतील आिण शे तांतील सवर् झाडे आनं दाने
टाळ्या वाजवतील.
13 काटे री झु डपाच्याऐवजी, सदाहिरत वाढतील; आिण काट ाकुट ां च्या जागी में दी उगवे ल.
आिण ते परमे श्वराच्या नावासाठी सवर्काळचे िचन्ह होईल, ते कधीही नष्ट होणार नाही.

56
1 परमे श्वर

असे म्हणतो, जे योग्य आहे ते करा, जे न्याय्य आहे ते करा;
कारण माझे तारण आिण प्रामािणकपणा प्रगट व्हावयास जवळ आहे .
2 जो मनु ष्य हे करतो आिण तो घट् ट धरून राहतो.
तो शब्बाथ पाळतो, तो अपिवत्र करत नाही आिण वाईट करण्यापासून आपला हात आवरून
धरतो तो आशीवार्िदत आहे .
3 जो िवदे शी परमे श्वराचा अनु यायी झाला आहे त्याने असे म्हणू नये ,
परमे श्वर कदािचत आपल्या लोकांपासून मला वे गळे करील.
षं ढाने असे म्हणू नये पाहा, मी झाडासारखा शु ष्क आहे .
4 कारण परमे श्वर म्हणतो, जे षं ढ माझे शब्बाथ पाळतात
आिण मला आवडणार्या गोष्टी िनवडतात आिण माझा करार घट् ट धरून राहतात.
5 त्यांना आपल्या घरात आिण आपल्या भींतीच्या आत मु ले व मु लीपे क्षा जे उ म असे स्मारक
दे ईल.
ू टाकले जाणार नाही.
मी त्यांना सवर्काळ राहणारे स्मारक दे ईल जे छे दन
6 जे िवदे शीही परमे श्वराची से वा करण्यासाठी
आिण परमे श्वराच्या नावावर प्रीती करतात, त्याच्या आराधने साठी स्वतःहन
ू त्याच्याशी जोडले
आहे त,
जे प्रत्ये कजण शब्बाथ पाळतात आिण तो अपिवत्र करण्यापासून जपतात आिण माझे करार
घट् ट धरून ठे वतात
7 त्यांना मी आपल्या पिवत्र पवर्तावर आणीन आिण प्राथर्नेच्या घरात मी त्यांना आनं दीत करीन;
त्यांची होमापर्णे आिण त्यांची अपर्णे माझ्या वे दीवर मान्य होतील,
कारण माझ्या घराला सवर् राष्ट् रांचे प्राथर्नेचे घर म्हणतील.
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प्रभू परमे श्वराची घोषणा आहे , जो इस्राएलाच्या घालवले ल्यास जमवतोः
मी अजून इतरासही गोळा करून त्यां च्यात िमळवीन.
8 ही

9 रानातील

सवर् वन्य पशूंनो, जं गलातील सवर् पशूंनो या व खाऊन टाका!
सवर् पहारे करी आं धळे आहे त; त्यांना समजत नाही;
ते सवर् मु के कुत्रे आहे त; ते भुं कू शकत नाहीः
ते स्वप्न पाहणारे , पडू न राहणारे व िनद्राप्रीय आहे त.
11 त्या कु यांची भूक मोठी आहे ; त्यांना कधीच पु रे से िमळत नाही;
ते िववे कहीन में ढपाळ आहे त; ते सवर् आपापल्या मागार्कडे ,
प्रत्ये कजण लोभाने अन्यायी िमळकतीकडे वळले आहे त.
12 ते म्हणतात, “��, चला आपण द्राक्षरस आिण मद्य िपऊ; आजच्यासारखा उद्याचा िदवस होईल,
तो िदवस मोजण्यास अशक्य असा महान होईल.”
10 त्यांचे

1 धािमर्क

57

नाश पावतो, पण कोणीच हे िवचारात घे त नाही. आिण कराराचे िवश्वासू लोक एकत्र
जमले , पण कोणासही हे समजले नाही की, धािमर्क दुष्टांमुळे एकत्र झाला आहे .
2 तो शां तीत प्रवे श करतो, जो प्रत्ये क आपल्या सरळते ने चालतो, तो आपल्या पलं गावर िवसावा
घे तो.
3 पण तु म्ही, चे टिकणीच्या मु लांनो, व्यिभचािरणी आिण जाराच्या सं तानांनो, इकडे जवळ या.
4 तु म्ही आनं दाने कोणाचा उपहास करता?
कोणा िवरूद्ध तु म्ही आपले तोंड उघडता आिण जीभ काढता?
तु म्ही बं डखोरांची मु ले, खोट ांची सं तान नाही काय?
5 तु म्ही प्रत्ये क झाडा खाली, एला झाडां मध्ये मदोन्म होता,
तु म्ही जे सु कले ल्या नदीखोर्यांमध्ये , खडकां च्या कड ांखाली मु ले ठार मारता.
6 नदीतल्या खोर्यातील गु ळगु ळीत दगडां मध्ये तु झा वाटा आहे , त्यासाठीच तु ला िनयु क्त केले ,
ते च तु झे भक्ती करण्याचे साधन आहे त.
तू तु झे पे यापर्णे त्यांनाच ओतून िदले आिण अन्नापर्ण वािहले आहे . या गोष्टींमध्ये मी आनं द घ्यावा
का?
7 तू तु झे अं थरूण उं च पवर्तावर तयार केले आहे , ते थेच तू यज्ञ अपर्ण करायला वर गे लीस.
8 तू आपले िचन्हे दारां च्या व खांबाच्या आड ठे वले ,
तू मला िनजर्न केले आहे , तू स्वत: ला नग्न केले स आिण वर चढून गे लीस, तू आपले अं थरूण पसरट
केले .
तू त्यां च्याशी करार केला, त्यांचे अं थरूण तु ला िप्रय झाले , तू त्यांचे खासगी भाग पािहले स.
9 ते ल घे ऊन तू राजा समोर गे लीस; आिण आपली सु गंधी द्रव्ये पु ष्कळ केलीस.
ू तू अित दरू पाठवले , आिण तू अधोलोकात गे लीस.
तु झे दत
10 तू आपल्या लांब मागार्मुळे थकली आहे स, परं तू तू कधीही असे म्हटले नाही की, “��
��������� ���.”
आपल्या हातात तु ला जीवन सापडले आहे , यास्तव तू दुबर्ल झाली नाहीस. 11 तू कोणामु ळे अशी
काळजीत आिण भयात आहे स, ज्यामु ळे तू फसवे पणाचे काम केले स?
तू माझी दखलही घे तली नाहीस िकंवा माझ्याबद्दल गं भीरपणे िवचारही केला नाहीस.
मी बराच वे ळ गप्प नव्हतो, मी होतो का? तरीही तु म्ही मला गं भीरते ने घे तले नाही.
12 मी तु झ्या चां गुलपणाबद्दल घोषणा करे न, पण तु झी कृत्ये लक्षात घे तली असता,
ते तु ला मदत करणार नाही.
13 जे व्हा तू रडशील, ते व्हा तु झ्या मूतीर्चा
ं समु दाय तु ला सोडवो.
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त्याऐवजी वारा त्यांना घे ऊन जाईल, श्वास त्या सवार्न
ं ा उडवून ने ईल. पण जो माझ्याठायी आश्रय
घे तो तो भूमीचा ताबा घे ईल,
आिण माझा पिवत्र डोंगर वतन करून घे ईल.
14 तो म्हणे ल, बां धा, बां धा, रस्ता मोकळा करा,
माझ्या लोकां च्या रस्त्यातील सवर् अडथळे काढून टाका.
कारण जो उं च व परम थोर आहे , जो सदासवर्काळ राहतो, ज्याचे नाव पिवत्र आहे , तो असे
म्हणतो,
मी उं च आिण पिवत्र जागी राहतो,
नम्र जनां च्या आत्म्याला पु नरुज्जीिवत करायला, आिण पश्चातापी लोकां च्या हृदयाला
पु नरुज्जीिवत करायला,
अनु तापी व नम्र आत्म्याचा जो आहे त्याच्याजवळही मी राहतो.
16 कराण मी सदासवर्काळ दोष लावणार नाही आिण सदासवर्काळ रागही धरणार नाही.
कारण मनु ष्याचा आत्मा आिण मी त्यास िदले ले जीवन, हे माझ्यासमोर कमजोर होतील.
17 कारण त्याच्या लोभाच्या अन्यायामु ळे मला राग आला, आिण मी त्यास िशक्षा केली. मी आपले
मु ख लपवले आिण मी रागावलो.
पण तरीही तो मागे हटला व आपल्या हृदयाच्या मागार्त चालत गे ला.
18 मी त्याचे मागर् पािहले आहे त,
पण मी त्यास बरे करीन. मी त्यास मागर्दशर्न करीन आिण त्यास व त्याच्या शोक करणार्यास
सां त्वन दे ईल.
19 आिण मी त्यां च्या मु खातून आभारवचने उच्चारवीन, जो दर
ू आहे त्याला,
आिण जो जवळ आहे त्यास शांती, असो, असे परमे श्वर म्हणतो, आिण मी त्यास िनरोगी करीन.
20 पण दुष्ट हे खवळले ल्या समु दर
् ाप्रमाणे आहे त, जो शांत राहत नाही,
आिण त्यांची जले हे िचखल व माती ढवळू न काढतात.
21 “�������� ���� ����� ����.” ��� �������� ������.
15
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1 गळा

काढून रड, दम धरू नको, रणिशं गाप्रमाणे तु झा आवाज मोठा कर.
माझ्या लोकांनी केले ल्या चु का त्यांना सां ग आिण याकोबाच्या घराण्यास त्यांची पापे दाखव.
2 तरी ते मला रोज शोधतात आिण माझे ज्ञानाचे मागर् जाणून घ्यायला त्यांना आनं द होतो.
अशा राष्ट् राप्रमाणे ज्याने दे वाच्या आज्ञांचे पालन करण्याचे सोडले नाही आिण न्यायीपणाचा
सराव केला.
ते धािमर्कते ने न्याय करण्यास मला िवचारतात, परमे श्वराकडे जाणे त्यांना आवडते . 3 ते म्हणतात,
“����� �� ���� ����, पण ते तू पािहले नाहीस? आम्ही का आपणाला नम्र केले ,
तू त्याची दखल घे तली नाहीस?”
पाहा! “��������� ����� ������ �������� ������������ ���� �����
आिण तु मच्या सवर् कामकर्यांना छळता.”
4 पाहा! तु म्ही िववाद व भांडण यासाठी आिण तु मच्या दुष्टते च्या हातांनी मारण्यासाठी तु म्ही उपास
करता.
तु मचा आवाज उच्चस्थानी ऐकू जावा, म्हणून तु म्ही आजच्याप्रमाणे उपवास करणार नाही.
5 या अशाप्रकारचा उपास मला हवा आहे काय, ज्यात मनु ष्याच्या जीवास पीडा व्हावी?
आपले डोके लव्हाळ्यासारखे खाली लववणे आिण आपल्या खाली गोणताट व राख पसरवणे , तू
खरच याला उपास म्हणतोस, तो िदवस जो परमे श्वरास आनं दीत करे ल?
6 “�� �������� ����� �� �������� ����,
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दुष्टते च्या बे ड ा तोडणे , जोखडाचे बं द सोडणे व पीिडतांना मोकळे करणे व तु म्ही प्रत्ये क जोखड
मोडावे हाच मी िनवडले ला उपास नाही काय?
7 भु केले ल्यांना तु म्ही आपल्या घासातील घास द्यावा, बे घरांना तु मच्या घरात आसरा द्यावा, हे असे
नाही काय?
जे व्हा तू कोणी उघडा पाहतोस तर त्यास कपडे द्यावे , आिण आपणाला स्वतः:च्या नाते वाईकांपासून
लपवून ठे वू नये .”
8 तू असे करशील ते व्हा पहाटे च्या प्रकाशाप्रमाणे तु झा प्रकाश उगवे ल, आिण तु झे आरोग्य
लवकर उजळे ल.
तु झा चां गुलपणा तु झ्यापु ढे चाले ल आिण परमे श्वराचे गौरव तु झा पाठीराखा होईल.
9 ते व्हा तू परमे श्वरास हाक मारशील आिण परमे श्वर उ र दे ईल.
तू त्याची आरोळी करशील आिण तो म्हणे ल, मी इथे आहे .
जर तू आपल्या मधून जोखड, बोट दाखवने , दुष्टपणाचे भाषण काढून टाकशील.
10 जर तू भु केल्यांना मदत केली आिण दुःखी लोकांची गरज पूणर् केली,
ते व्हा तु झा प्रकाश अं धकारात चमकू न उठे ल, आिण तु झा अं धकार मध्यान्हीच्या
सूयर्पर् काशाप्रमाणे तळपे ल.
11 ते व्हा परमे श्वर तु ला सतत मागर्दशर्न करे ल, आिण ओसाड प्रदे शात तो तु झ्या आत्म्याला तृ प्त
करील,
आिण तु मची हाडे मजबूत करील. भरपूर पाणी िमळणार्या बागे पर् माणे तु म्ही व्हाल.
आिण ज्या झर्याचे पाणी कधी आटत नाही, अशा सतत वाहणार्या झर्याप्रमाणे तु म्ही व्हाल.
12 तु झ्यापै की काही प्राचीन अवशे षांची पु नःबां धणी करतील; तू पु ष्कळ नाश झाले ल्या िपढ ा
उभारशील.
तु ला “����� ������� ������ ��� ����������� ����� ��� ������ ���
�������.”
13 माझ्या

पिवत्र िदवशी तू आपला स्वत:चा आनं द पूणर् करू नये म्हणून शब्बाथापासून आपला
पाय िफरवशील
आिण शब्बाथाला आनं द, परमे श्वराचा पिवत्र िदवस, आदराचा िदवस म्हणशील,
आिण आपले स्वत:चे कामकाज न करता व आपल्याच मनाचा आनं द न पाहता
आिण आपल्याच गोष्टी न बोलता, तू त्याचा आदर करशील.
14 तर तू परमे श्वराच्या समक्ष आनं द पावशील, आिण मी तु ला पृ थ्वीच्या उच्च िठकाणी चालवे न;
आिण तु मचे वडील याकोब यां च्या मालकीच्या सवर् गोष्टी तो तु म्हास दे ईल, कारण परमे श्वराचे
मु ख हे बोलले आहे .

59
1

पाहा, तारण करवत नाही इतका परमे श्वराचा हात लहान झाले ला नाही, आिण ऐकू ये त नाही
इतका त्याचा कान मं द झाला नाही.
2 तर तु मच्या पापमय कृत्यांनी तु म्हास तु मच्या परमे श्वरापासून वे गळे केले आहे .
आिण तु मच्या पापांनी त्यास आपले मु ख लपवण्यास आिण तु मचे न ऐकण्यास भाग पाडले आहे .
3 कारण तु मचे हात रक्ताने माखले आहे त व तु मची बोटे अपराधां मुळे िवटाळली आहे त.
तु मचे ओठ खोटे बोलतात आिण तु मची जीभ द्वे ष उच्चारते .
4 कोणीही न्यायीपणाने दावा सां गत नाही, आिण कोणीही सत्यात आपली बाजू मांडत नाही.
ते पोकळ शब्दां वर िवश्वास ठे वतात आिण खोटे बोलतात, ते दुष्टाईची गभर्धारणा करून
अन्यायाला जन्म दे तात.
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िवषारी सापाची अं डी उबिवतात आिण कोळ्याचे जाळे िवणतात.
जो त्याची अं डी खातो तो मरतो, आिण ते तु म्ही फोडले असता त्यातून सपर्च िनघतो.
6 त्यांनी बनिवले ल्या जाळ्याचा उपयोग कपड ांसाठी होऊ शकत नाही आिण त्यांचे अं ग ते
आपल्या कृत्यांनी झाकू शकणार नाहीत.
त्यांची कृत्ये ही पापाची कृत्ये आहे त, आिण त्यां च्या हातात िहं सेची कामे आहे त.
7 त्यांचे पाय दुष्कमार्कडे धावतात, आिण िनष्पाप रक्त पाडायला ते घाई करतात.
त्यांचे िवचार हे अन्यायाचे िवचार आहे त, िहं सा आिण नाश हे त्यांचे मागर् आहे त.
8 त्यांना शां तीचा मागर् मािहत नाही, आिण त्यां च्या वाटे त न्याय आढळत नाही.
त्यांनी कुिटल मागर् स्थािपले , आिण जो कोणी या मागार्त प्रवास करतो तो शांतता ओळखत नाही.
9 यास्तव न्याय आम्हापासून दर
ू आहे , आिण चां गुलपणा आमच्यापयर्ंत पोहचत नाही.
आम्ही प्रकाशासाठी थांबतो, पण पाहा अं धार; आम्ही ते ज शोधतो, पण आम्ही काळोखात
चालतो.
10 आम्ही आं धळ्यांपर
् माणे िभं ती चाचपतो, त्याप्रमाणे जे पाहू शकत नाहीत.
ू ारी पडतो; बलवानांमध्ये आम्ही मरण पावले ल्या
रात्री अडखळू न पडावे तसे आम्ही भर दप
मनु ष्यांपर् माणे आहोत.
11 आम्ही अस्वलांसारखे गु रगु रतो आिण कबु तरांसारखे िफरतो,
आम्ही न्यायाची वाट पाहातो पण काही नाही; तारणाची वाट पाहतो परं तु ते आम्हापासून फार दरू
आहे .
12 कारण तु झ्यासमोर आमचे अपराध पु ष्कळ आहे त, आिण आमची पातके आम्हां िवरूद्ध साक्ष
दे तात.
कारण आमचे अपराध आमच्या सोबत आहे त, आिण आम्हांस आमची पातके माहीत आहे त.
13 आम्ही बं ड केले , परमे श्वरास नकारले आिण आमच्या दे वाला अनु सरण्याचे सोडू न दर
ू िफरलो
आहे .
आम्ही खं डणी बद्दल बोललो आिण बाजूला वळलो आहो, वाईट गोष्टींचा िवचार केला व मनात
दुष्ट बे त केले .
14 न्यायास मागे ढकलण्यात आले आहे , आिण प्रामािणकपणा फार दर
ू उभा आहे .
सत्य सावर्जिनक चौकात पडले आहे , आिण सरळपण आत ये ऊ शकत नाही.
15 सत्य जात रािहले आिण दुष्कमार्पासून दर
ू िफरणारे बळी पडतात.
परमे श्वराने पािहले पण त्यास कोठे च चां गुलपणा सापडला नाही, परमे श्वरास हे आवडले नाही.
16 त्याने पािहले की कोणी मनु ष्य नाही, आिण कोणी मध्यस्थही नाही.
ते व्हा त्याच्याच बाहन
ू े त्याच्याकडे तारण आणले ,
आिण त्याच्याच न्यायीपणाने त्यास आधार िदला.
17 त्याने चां गुलपणाचे िचलखत घातले , तारणाचे िशरस्त्राण आपल्या डोक्यावर घातले ,
त्याने सूडाचे वस्र पिरधान केले आिण जसा झग्याने तसा तो आवे शाने वे िष्टले ला होता.
18 त्यां च्या कृत्याप्रमाणे च तो त्यांना परतफेड करील, त्याच्या शत्रूस क् रोध, वै र्यास प्रितफल
भरून दे ईल, द्वीपांना दं ड म्हणून त्यांचा प्रितफळ दे ईल.
19 ह्याप्रकारे पिश्चमे पासून ते परमे श्वराच्या नावाचे भय धरतील, आिण सु यार्च्या उदयापासून
त्याच्या प्रतापाचे भय धरतील. कारण शत्रू पाण्याच्या लोंढ ाप्रमाणे ये तील ते व्हा
परमे श्वराचा आत्मा त्यां च्यािवरुद्ध झें डा उभािरल.
20 मग तारणारा िसयोने कडे ये ईल आिण याकोबात जे अपराधापासून वळतात त्यां च्याकडे ही ये ईल,
परमे श्वर असे म्हणतो.
21 परमे श्वर म्हणतो, त्याच्याशी माझा करार हाच आहे , माझा आत्मा जो तु झ्यात आहे आिण माझे
शब्द जे मी तु झ्या मु खात टाकले , ते तु झ्या मु खातून िकंवा तु झ्या सं तानाच्या मु खातून िकंवा
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तु झ्या सं तानाचे जे सं तान त्यां च्या मु खातून आतापासून सवर्काळपयर्ंत िनघून जाणार नाही,
असे परमे श्वर म्हणतो.

60
1 “��,

प्रकाशमान हो, कारण तु झा प्रकाश आला आहे , आिण परमे श्वराचे ते ज तु झ्यावर उगवले
आहे .”
2 जरी अं धार पृ थ्वीला आिण िनबीड काळोख लोकांस झाकेल,
तरी परमे श्वर तु झ्यावर उदय पावे ल आिण, त्याचे ते ज तु झ्यावर ये ईल.
3 राष्ट् रे तु झ्या प्रकाशाकडे ये तील, आिण राजे तु झ्या उगवत्या ते जस्वी प्रकाशाकडे ये तील.
4 तु झ्या सभोवती पाहा! ते सवर् एकत्र जमतात आिण तु झ्याकडे ये तात.
ू न ये तील आिण तु झ्या मु लींना कडे वर बसून आणतील.
तु झी मु ले दरु
5 ते व्हा तू हे पाहशील आिण आनं दाने उल्हासीत होशील, आिण तु झे हृदय हषार्ने भरून वाहे ल.
कारण समु दर् ातील भरपूर सं प ी तु झ्यापु ढे ओतली जाईल, राष्ट् रांचे सवर् धन तु झ्याकडे ये ईल.
6 िमद्यान आिण एफा ये थील उं टाचे कळप तु ला झाकतील,
शे बातले सवर् ये तील,
ते सोने आिण धूप आणतील आिण परमे श्वराची स्तु ितस्तोत्रे गातील.
7 केदारमधील सवर् में ढ ा गोळा करून तु झ्याकडे एकत्र केल्या जातील. नबायोथचे में ढे तु झी
से वा करतील.
ते माझ्या वे दीवर िस्वकायर् असे अपर्ण होतील, आिण मी माझ्या ते जस्वी घराला आणखी गौरवीत
करीन.
8 हे कोण आहे त जे मे घाप्रमाणे उडतात, आिण कबु तराप्रमाणे आपल्या आश्रयस्थानाकडे उडत
ये तात?
9 द्वीपे माझी वाट पाहतात, आिण परमे श्वर तु झा दे व याच्या नावासाठी,
आिण इस्राएलाच्या पिवत्रासाठी तु झ्या मु लांना आपले सोने व रुपे यांसहीत दुरुन आणावे ,
म्हणून पिहल्याने ताशीर्शाची जहाजे वाट पाहतील, कारण त्याने तु ला शोभिवले आहे .
10 िवदे श्यांची मु ले तु झ्या भींती पु न्हा बां धतील, आिण त्यांचे राजे तु झी से वा करतील.
“��� ����� �� ���� ������ ����, परं तु आता माझ्या प्रसन्नते ने मी तु झ्यावर दया
केली आहे .”
11 तु झे दरवाजे सदोिदत उघडे राहतील, िदवस असो िकंवा रात्र ते कधीही बं द होणार नाहीत.
ह्यासाठी की राष्ट् रे व त्यांची सं प ी आिण कैद केले ले राजे तु झ्याकडे आणावे .
12 खिचत, जे राष्ट् र व राज्य तु झी से वा करतील नाही त्याचा नाश होईल, ती राष्ट् रे पु णर्पणे
िवनाश पावतील.
13 माझ्या पिवत्र जागे ला सु ं दर करायला लबानोनाचे वै भव म्हणजे सरू,
दे वदारू आिण भद्रदारू हे तु झ्याकडे ये तील, आिण मी माझे पायाचे स्थान गौरवशाली करील.
14 ज्यांनी तु ला दुखावले , ते च आता तु झ्यापु ढे नमतील, ते तु झ्या पायावर झु कतील.
ते तु ला परमे श्वराचे नगर म्हणतील, इस्राएलाच्या पिवत्राचे िसयोन म्हणून सं बोधतील.
15 “�� ������� ��� ������������� �����, तु झ्यातून कोणीही जात नसे ,
मी तु ला िचरकालासाठी गौरवाची एक गोष्ट करीन, एका िपढी पासून दुसर्या िपढीपयर्ंतचा आनं द
असे करीन.”
16 तू राष्ट् रांचे दुध िपणार आिण राजांचे स्तन चोखणार,
मग तु ला समजे ल की परमे श्वर तु झा दे व, तु ला सोडवणारा आिण तारणारा, याकोबाचे सामथ्यर् आहे .
17 “�� ��������� ���� ���� ��� ���������� ������ ����� ����,
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आिण लाकडाच्या ऐवजी, िपतळे व दगडां च्या ऐवजी लोखं ड आणील. तु झे अिधकारी शांती व तु झे
कर घे णारे न्याय असे मी करीन.”
18 तु झ्या भूमीत पु न्हा कधीही िहं सेची वातार् आिण नासधूस िकंवा उजाडी ऐकू ये णार नाही,
परं तु तू तु झ्या वे शीला तारण आिण तु झ्या दरवाजांना स्तु ती म्हणशील.
19 “����� ����� ���� ������ ����� ����,
आिण चं दर् ाचा उजे डही तु झ्यावर चमकणार नाही.
पण परमे श्वर तु झा अक्षय प्रकाश होईल,
आिण तु झा दे वच तु झे वै भव असणार.”
20 “���� ‘�����’ ��� ������� ���� ��� ‘��������’ ���� ����� ����.
कारण परमे श्वर तु झा अक्षय प्रकाश असे ल,
आिण तु झ्या शोकाचे िदवस सं पतील.”
21 “���� ���� ��� ������� �����, आिण माझा मिहमा व्हावा म्हणून मी लावले ले रोप,
माझ्या हाताचे कृत्य असे ते सवर्काळपयर्ंत भूमी वतन करून घे तील.”
22 “�� ���� �� ���� ����, आिण जो धाकटा तो बलवान राष्ट् र होईल. मी, परमे श्वर, त्या
समयी हे लवकर घडवून आणणार.”

61
1 प्रभू परमे श्वराचा आत्मा माझ्यावर आहे , कारण त्याने मला अिभषे क केला आहे .
ह्यासाठी की िदनांस सु वातार् सां गावी आिण भग्नहृदयाच्या लोकांस बरे करावे .
पाडाव केले ल्यास मु क्तता आिण बं िदवानांस मोकळीक गाजवून सां गावी.
2 परमे श्वराच्या कृपासमयाचे वषर् व त्याच्या प्रितकाराचा िदवस घोषणा करून सां गायला,
आिण शोक करणार्या सवार्न
ं ा सां त्वन करायला त्याने मला पाठवले आहे .
3 िसयोने च्या शोक करणार्यांस राखे च्या ऐवजी शोभा, शोकाच्या िठकाणी आनं दाचे ते ल,
िखन्न आत्म्याच्या िठकाणी प्रशं सेचे वस्र ने मन
ू द्यायला त्याने मला पाठवले आहे .
आिण त्याचा मिहमा व्हावा म्हणून त्यांना न्यायीपणाची वृ क्षे, परमे श्वराने लावले ले असे म्हणतील.
4 “�� ������� ���� ����� ������ �������, ते पूवीर् नाश झाले ले पु नसर्ंचियत
करतील,
ते फार पूवीर्ची मोडले ली नगरे , फार वषार्प
ं व
ू ीर् नाश पावले ली शहरे नव्यासारखी करतील.”
5 परदे शी उभे राहन
तु
मचे
कळप
चारतील
आिण परदे शीयांची मु ले तु मच्या शे तांत आिण
ू
द्राक्षमळ्यांत काम करतील.
6 तु ला “����������� ����” ������ ������ ���� ��� �������.
जगातील सवर् राष्ट् रांची सं प ी तु म्ही भोगाल आिण ती िमळाल्याबद्दल तु म्हास अिभमान वाटे ल.
7 “������ ������ ���� ���� ������ �����, आिण तु झ्या अप्रितष्ठे च्या ऐवजी ते
आपल्या िवभागािवषयी आनं द करतील,
म्हणून ते आपल्या भूमीत दुप्पट भाग पावतील, सवर्काळचा आनं द त्याना प्राप्त होईल.”
8 कारण मी परमे श्वर न्यायावर प्रीती करतो, आिण मी दरोडे खोर आिण िहं सक अन्यायाचा*
ितरस्कार वाटतो.
मी िवश्वासाने त्यांचे प्रितफळ त्यांना दे ईन, आिण मी माझ्या लोकांबरोबर सवर्काळचा करार करीन.
9 त्यांचे वं शज सवर् राष्ट् रां त आिण लोकां मध्ये त्यांचे सं तान ओळखले जातील.
त्यांना पाहणारे सवर् ते कबूल करतील की, “����������� ���� ������ ����������
���� ���, ते हे च आहे त.”

*
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10 मी परमे श्वराच्या ठायी अत्यं त हषर् पावतो, माझ्या दे वाच्या ठायी माझा जीव अतीशय आनं दीत

होतो.
कारण जसा पती फेटा घालून आपणाला सु शोिभत करतो, आिण नवरी जशी अलं काराणे स्वतःला
भूिषत करते ,
तशी त्याने मला तारणाचे वस्रे ने सवली आहे त, मला नीितम े च्या झग्याने आच्छादले आहे .
11 कारण पृ थ्वी जशी आपले अं कूरले ले रोप उगवते , आिण जशी बाग त्याच्यामधील लागवड
उगवते .
त्याचप्रमाणे परमे श्वर सवर् राष्ट् रांसमोर चां गुलपणा व प्रशं सा अं कुरीत करीन.
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“�� ����������� ���� ������ ����, आिण यरूशले मेकरीता ितचा चां गुलपणा
ते जस्वी प्रकाशाप्रमाणे चमकेपयर्ंत आिण तारण जळत्या मशालीप्रमाणे िनघे पयर्ंत मी
गप्प बसणार नाही.”
2 मग राष्ट् रे तु झा चां गुलपणा पाहतील सवर् राजे तु झी प्रितष्ठा पाहतील.
परमे श्वर तु ला जे नवे नाव दे ईल, त्या नावाने तु ला हाक मारतील.
3 तू परमे श्वराच्या हातातील सु ं दर मु कुटाप्रमाणे होशील, आिण तु झ्या दे वाच्या हातात राजकीय
पगडी होशील.
4 यापु ढे तु ला “���������” ��� ������� �����, िकंवा तु झ्या भूमीला “����” �����
������� ����.
खरच तु ला “���� ���� ������ ���� ���*” ��� �������, आिण तु झ्या भूमीला
“�������†” �������.
कारण परमे श्वराचा आनं द तु झ्यामध्ये आहे , आिण तु झी भूमी िववािहत होईल.
5 जसा तरूण मु लगा तरूणीशी िववाह करतो, त्याचप्रकारे तु झी मु ले‡ तु झ्याशी िववाह करतील.
जसा वर आपल्या वधूवरुन हषर् करतो, तसा तु झा दे व तु झ्यावरून हषर् करील.
6 हे यरूशले मे, तु झ्या वे शीवर मी रखवालदार ठे वला आहे .
ते रांतर् िदवस गप्प बसणार नाहीत.
जे तु म्ही परमे श्वरास स्मरता, ते तु म्ही शांत बसू नका.
7 यरूशले मेला पु न:स्थापीपयर्ंत आिण पृ थ्वीवर ितला प्रशं सनीय करीपयर्ंत, त्यास िवसावा घे ऊ
दे ऊ नका.
8 परमे श्वराने आपल्या उजव्या हाताची आिण सामथ्यर्वान बाहच
ू ी शपथ वाहीली आहे ,
खिचत तु मचे धान्य मी तु झ्या शत्रूंना अन्न व्हायला दे णार नाही.
9 जो अन्न िमळवतो, तोच ते खाईल आिण तो परमे श्वराची स्तु ती करील,
आिण द्राक्षे गोळा करणारा त्याचा द्राक्षरस माझ्या पिवत्र भूमीवर िपतील.
10 वे शीतून आत ये , लोकांचा मागर् तयार करा!
बां ध, मागर् तयार कर, रस्त्यावरील दगड बाजूला काढा, राष्ट् रांकिरता िनशाणी म्हणून ध्वज उं च
उभारा.
11 पाहा! परमे श्वराने पृ थ्वीच्या सीमे पयर्ंत घोषीत केले आहे की,
“���������� ������� ����, पाहा! तु मचा तारणारा ये त आहे .
त्यांचे बिक्षस त्याच्याजवळ आहे . त्यांचे प्रितफळ त्याच्यापु ढे आहे .”
12 त्यांना पिवत्र लोक, “����������� ����� ���� ��������” ��� ������ ����
आिण तु ला शोधले ली, न टाकले ली नगरी असे म्हटले जाईल.
1
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अदोमाहन
ू ये त आहे , जो लाल वस्रे घातले ला बस्राहन
ू ये त आहे , तो कोण आहे ?
जो राजे शाही वस्त्रे असले ला, जो त्याच्या महान शक्तीमु ळे आत्मिवश्वासाने कू च करीत आहे ,
तो कोण आहे ?
जो न्यायीपणाने बोलणारा, आिण तारायला सामथ्यर् आहे , तो मीच आहे .
2 तु झी वस्त्रे लालभडक का? आिण ती का द्राक्षांचा रस काढण्यार्याच्या कपड ासारखी आहे त?
3 “�� ��������� ����������� ������ ��� ��� ������������ ����
����������� ������.
मी आपल्या रागाने त्यांना तु डवले आिण आपल्या क् रोधाने त्यांना रगडले .
त्यांचे रक्त माझ्या कपड ां वर उडाले आिण माझी सवर् कपडे मळीन झाली आहे त.
4 कारण प्रितकाराच्या िदवसा कडे पाहत आहे , आिण माझ्या खं डून घे तले ल्यांचे वषर् आले आहे .
5 मी पािहले आिण मला मदत करण्यासाठी कोणीही नव्हते . कोणीही मदतीला नाही म्हणून मला
आश्चयर् वाटले .
परं तू माझ्याच बाहन
ू े माझ्यासाठी िवजय िदला आिण माझ्याच रागाने मला वर ने ले.
6 माझ्या रागात मी लोकांस पायाखाली तु डवले आिण त्यांना माझ्या रागात मस्त केले आिण त्यांचे
रक्त मी पृ थ्वीवर उडवले .
1 जो

परमे श्वराच्या कराराचा िवश्वासूपणा आिण त्याची प्रशं सनीय कृत्ये सां गेन.
परमे श्वराने आम्हांसाठी जे सवर् केले आिण इस्राएलाच्या घराण्याचे जे िहत केले ते मी सां गेन.
त्याच्या करुणामु ळेच ही दया त्याने आम्हां ला दाखवली आहे .
8 कारण तो म्हणाला, खिचत हे माझे लोक आहे त, मु ले, जी िवश्वासघातकी नाहीत.
म्हणून तो त्यांचा त्राता झाला.
9 त्यां च्या सवर् दु:खात,
तो पण दु:खी झाला आिण त्याच्या समक्षते च्या दुतांने त्यांना तारले .
त्याने आपल्या प्रेमाने व आपल्या करूणे ने त्यांना वाचवले ,
आिण त्याने सवर् पु रातन िदवसात त्यांना उचलून वाहन
ू ने ले.
10 पण त्यांनी बं ड केले आिण त्याच्या पिवत्र आत्म्याला िखन्न केले .
म्हणून तो त्यांचा शत्रू झाला आिण त्यां च्यािवरुद्ध लढला.
11 त्याच्या लोकांनी मोशे च्या प्राचीन काळािवषयी िवचार केला.
ते म्हणाले , तो दे व कोठे आहे ? ज्याने आपल्या कळपाच्या में ढपाळांसोबत त्यांना समु दर् ातून वर
आणले ,
दे व कोठे आहे ? ज्याने आपला पिवत्र आत्मा त्यां च्यामध्ये घातला
12 ज्याने आपले वै भवशाली सामथ्यर् मोशे च्या उजव्या हाताने पु ढे ने ले,
आिण ज्याने आपणास सावर्कािलक नाव करायला त्यां च्यापु ढे समु दर् दुभागला, तो दे व कोठे आहे ?
13 तो दे व कोठे आहे ? ज्याने त्यांना खोल समु दर
् ामधून चालवत ने ले, जसा घोडा सपाट जिमनीवर
धावत सु टतो, तसे ते अडखळले नाहीत.
14 परमे श्वराने त्यांना खोर्यात उतरत जाणार्या गु रांपर
् माणे िवसावा िदला.
ह्याप्रमाणे तू लोकांस मागर्दशर्न केले स आिण ह्यासाठी की तु झे प्रतापी होवो.
7 मी

खाली पाहा आिण तु झ्या पिवत्र व ते जोमय वस्तीतून नोंद घे .
तु झा आवे श आिण तु झी महतकृत्ये कोठे आहे त?
तु झी करुणा आिण दयाळू कृती आमच्याकडू न ठे वल्या आहे त
16 तू तर आमचा िपता आहे स,
तरी अब्राहाम आम्हास ओळखत नाही आिण इस्राएलाला आम्ही माहीत नाही.
15 स्वगार्तन
ू
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परमे श्वरा, तू आमचा िपता, सवर्काळपासून आम्हां ला खं डून घे णारा, हे तु झे नाव आहे .
17 परमे श्वरा, तू आम्हास तु झ्यापासून मागार्तन
ू का बहकू दे तोस आिण तु झ्या आज्ञा न पाळाव्यात
म्हणून तू आमचे हृदये कठीण का करतोस?
तु झ्या से वकाकिरता परत ये , जे तु झ्या वतनाचे वं श आहे त.
18 तु झी माणसे थोडाच वे ळ तु झे पिवत्र स्थान ताब्यात घे तील, पण आमच्या शत्रूंनी तु झे पिवत्र
मं िदर पायाखाली तु डवले .
19 त्या लोकांसारखे आम्ही झालो, ज्यां च्यावर तू कधीच राज्य केले नाही आिण ज्याना तु झे नाव
िदले गे ले नाही.
1
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अहा! जर तू स्वगर् दुभंगला आिण खाली उतरून आलास! तर पवर्त तु झ्या उपिस्थतीत
थरथरतील,
2 जसा अग्नी काड ा पे टवतो, जसा अग्नी पाणी उकळवतो
तसा तू आपल्या शत्रूंस आपले नाव कळवायला राष्ट् रे तु झ्यापु ढे थरथर कापावीत म्हणून तू
खाली उतरून आला असता तर िकती बरे झाले असते !
3 जे व्हा तू या महान गोष्टी केल्या ज्या आम्हास अपे क्षीत नव्हत्या, ते व्हा तू खाली उतरून आलास,
पवर्त तु झ्या समोर भीतीने थरथर कापले .
4 तर जो त्याची आशा धरतो त्याच्यासाठी जे त्याने तयार केले आहे ,
ते प्राचीन काळापासून कोणीही ऐकले ले िकंवा समजले नाही, हे दे वा तु झ्यािशवाय कोण्याच्या
डोळ्याने ते पािहले नाही.
5 जे लोक सत्कृत्यात आनं द मानतात, जे तु झ्या मागार्त तु झी आठवण करतात आिण ते पाळतात,
त्यांना मदत करायला तू आला आहे ,
पण तू रागावलास आिण आम्ही पाप केले . त्या मध्ये आमचे तारण होईल का?
6 कारण आम्ही सगळे त्या प्रमाणे झालो आहोत जे अशु द्ध आहे . आिण आमच्या सवर् नीितमान
कृती या मािसक पाळीच्या िचं ध्यांसारख्या आहे त,
आम्ही सवर् पानांपर् माणे सु कून जातो; आमच्या पापांनी आम्हास, वारा जसा पाचोळा दरू वाहन
ू
ने तो, तसे दरू ने ले आहे .
7 तु झ्या नावाला हाक मारे ल असा कोणी नाही आहे , आिण तु ला धरून घ्यायला कोणी प्रयत्न
करीत नाही.
कराण तू आपले मु ख आम्हापासून लपवले आहे आिण आम्हांस आमच्या पातकां च्या हाती सोपवून
िदले आहे .
8 पण तरीही परमे श्वरा, तू आमचा िपता आहे स. आम्ही मातीप्रमाणे आहोत आिण तू आमचा
कुंभार आहे स. आम्ही सवर् तु झ्या हातांचे काम आहो.
9 परमे श्वरा, आमच्यावर सतत रागावू नकोस आिण आमची पातके कायमची लक्षात ठे वू नकोस.
जे आम्ही तु झे लोक आहोत, कृपया आम्हा सवार्क
ं डे लक्ष दे .
10 तु झी पिवत्र नगरे वाळवं टाप्रमाणे बनली आहे त.
िसयोनचे वाळवं ट झाले आहे . यरूशले मेचा नाश झाला आहे .
11 आमचे पिवत्र आिण सु ं दर मं िदर, जे थे आमचे पूवर्ज तु झी उपासना करत असत,
त्यास अग्नीने नष्ट करण्यात आले आहे . आिण आम्हास िप्रय असले ल्या सवर् गोष्टींचा नाश झाला
आहे .
12 परमे श्वरा तू कसा काय आपणाला आवरू शकतो? तू गप्प राहशील आिण आम्हास सतत
पीडशील काय?
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1

ज्यांनी िवचारले नाही, त्यांना मी दशर्न दे ण्यास तयार झालो, जे शोधत नव्हते त्यांना मी
सापडण्यास तयार झालो.
ज्या राष्ट् रांनी माझ्या नावाचा धावा नाही केला, त्यांना मी म्हणालो, मी इथे आहे ! मी इथे आहे !
2 मी पूणर् िदवस आपला हात त्या लोकांसाठी पसरला जे हट् टी आहे त,
जे चां गल्या मागार्ने चालत नाहीत, जे आपल्याच कल्पना योजतात आिण आपल्याच िवचारां च्या
मागे चालतात.
3 ते असे लोक आहे त जे सतत माझे मन दुखवतात,
ते बागे त यज्ञ करतात आिण िवटां वर धूप जाळतात.
4 ते कबरींमध्ये बसून रात्रभर पहातात,
आिण डु कराचे मांस खातात व त्यां च्या पात्रांत ओंगळ मासाचा रस्सा असतो.
5 तरी ते असे म्हणतात, ‘��� ��� ����, माझ्याजवळ ये ऊ नकोस, कारण मी तु झ्यापे क्षा पिवत्र
आहे .
या गोष्टी माझ्या नाकात जाणार्या धु राप्रमाणे आहे त, अशी अग्नी जी सतत जळत राहते .
6 “����, हे माझ्या समोर िलहीले आहे ,
मी गप्प बसणार नाही, पण त्यांना परत फेड करीन, त्यांचे अन्याय मी त्यां च्या पदरी भरून दे ईन.”
7 “������� ���� ��� ��������� �������� ���� �� ��������� ���� ����
����.” �������� ��� ������.
“��������� ��� ������������ ��� ���������� ���� ����� ������
����� �� ������� ������ ��� ��� ����.
मी त्यांना त्यां च्या पूवीर्च्या कमार्चे फळ त्यां च्या पदरी मोजून दे ईन.”
8 परमे श्वर असे म्हणतो, “������������� ����� ������ �� �����,
ते व्हा कोणी म्हणते , त्याचा नाश करू नका, कारण त्यामध्ये काही चां गले आहे .”
मी माझ्या से वकां च्या बाबतीत असे च करीन. मी त्यांना सं पण
ू र्पणे नष्ट करणार नाही.
9 मी याकोबामधून वं शज आणीन आिण यहद
ातू
न
माझ्या
पवर्
ताचा वतनदार उत्पन्न करीन.
ू
माझ्या िनवडले ल्यांना ती भूमी वतन िमळे ल आिण माझे से वक ते थे राहतील.
10 मग शारोन में ढ ांचे कुरण होईल, अखोरच्या खोर्यात गु रांचे िवसाव्याचे िठकाण होईल.
या सवर् गोष्टी, ज्या लोकांनी माझा शोध केला आहे त्यां च्यासाठी होतील.
11 “�� ������ �� ����������� ����� ����, माझ्या पिवत्र डोंगराला िवसरता, जे
तु म्ही गादासाठी मे ज तयार करता आिण मनीसाठी िमिश्रत मद्याचे प्याले भरून ठे वता.
12 पण मी तु म्हास तलवारीसाठी ने मले आहे , आिण तु म्ही सवर् वधण्यासाठी वाकवले जाल,
कारण मी जे व्हा बोलािवले , तु म्ही उ र िदले नाही, जे व्हा मी बोललो, तु म्ही ऐकले नाही;
त्याऐवजी तु म्ही माझ्या नजरे त जे वाईट ते केले , आिण मला आवडत नसले ल्या गोष्टी करण्याची
तु म्ही िनवड केली.”
13 ते व्हा, परमे श्वर, माझा प्रभू असे म्हणाला, “������ �������� ����� �����, पण
तु म्ही भु केले रहाल.
माझ्या से वकांना पाणी िमळे ल, पण तु म्ही तहानले ले रहाल.”
माझे से वक सु खी होतील, पण तु म्ही लिज्जत व्हाल.
14 माझ्या से वकां च्या हृदयां त आनं दीपणा असल्याने ते सु खी होतील.
पण तु म्ही दुष्ट प्रवृ ीचे लोक रडाल, आिण आत्म्याच्या भं गाने तु म्ही आक् रं दन कराल.
15 तु म्ही तु मची नावे माझ्या िनवडले ल्यांसाठी बोलावे म्हणून शाप अशी ठे वून जाणार. मी, प्रभू
परमे श्वर, तु म्हास ठार मारील.
मी माझ्या से वकांना नव्या नावाने बोलावील.
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16 जो

कोणी पृ थ्वीवर आपणाला आशीवार्द दे ईल, तो सत्याच्या दे वाच्या ठायी स्वत:ला आशीवार्द
दे ईल.
जो कोणी पृ थ्वीवर शपथ वाहतो, तो सत्याच्या दे वाची शपथ वाहील.
कारण पूवीर्चे सवर् त्रास िवसरले जातील, कारण ते माझ्या दृष्टीपासून लपून आहे त.
17 कराण

पाहा! मी नवा स्वगर् आिण नवी पृ थ्वी िनमार्ण करणार,
आिण भूतकाळातील गोष्टींची आठवण होणार नाही, त्यातील एकही मनात ये णार नाही.
18 पण तर जे मी तयार करणार त्यामध्ये तु म्ही सदासवर्काळ आनं द व उल्लास कराल. पाहा! मी
यरूशले मेला हषर् आिण ितच्या लोकांस आनं द असे अिस्तत्वात आणीन.
19 “�� ������������ ���� ��� ������ ���������� ���� ���� ����
����.”
ितच्यात आक् रोश व रडणे पु न्हा ऐकू ये णार नाही.
20 ितच्या मध्ये काही िदवस जगे ल असे तान्हे बाळ,
िकंवा वृ द्ध मनु ष्य त्याच्या काळाआधी मरण पावणार नाही. जो शं भर वषार्च
ं ा होऊन मरण पावला,
तर तो एक तरुण व्यक्ती म्हणून गणला जाईल.
शं भर वषार्त मरण पावले ला एक पापी मनु ष्य शाप समजला जाईल.
21 “�� ��� ������� ��� ��������� ����� �����, आिण ते द्राक्षाचे मळे लावतील
व त्याचे फळ खातील.”
22 एकाने घर बां धायचे व त्यामध्ये दुसर्याने राहायचे िकंवा एकाने द्राक्षमळा लावायचा व दुसर्याने
त्या मळ्यातील द्राक्षे खायची असे ते थे पु न्हा कधीही होणार नाही.
कारण झाडाच्या िदवसांपर् माणे माझ्या लोकांचे िदवस होतील. मी िनवडले ले लोक, त्यांनी स्वत:
तयार केले ल्या गोष्टींचा, आनं द लु टतील.
23 ते व्यथर् श्रम करणार नाहीत, िकंवा तात्काळ दहशत गाठील अशाला ते जन्म दे णार नाहीत.
कारण ते आपल्या सं ततीसहीत परमे श्वराने आशीवार्द िदले ल्यांची मु ले आहे त.
24 त्यांनी हाक मारण्या पूवीर्च मी त्याना उ र दे ईन, आिण ते बोलत असताच मी त्यांचे ऐकेन.
25 लांडगे आिण कोकरे एकत्र चरतील, आिण िसं ह बै लाप्रमाणे गवत खाईल.
पण धूळ ही सापाचे अन्न होईल.
माझ्या पिवत्र पवर्तात कोणी उपद्रव िकंवा नाश करणार नाही असे परमे श्वर म्हणतो.

66
1 परमे श्वर असे म्हणतो,
“���� ���� ������� ��� ������ ��� ��������� ��� ���. मग तु म्ही
माझ्यासाठी कोठे घर बां धाल? मला िवश्रांतीची जागा कुठे आहे ?”
2 “���� ������ ������ ������ ������� ������, या प्रकारे गोष्टी घडल्या
आहे त.” �������� ��� ������.
“�� �� ��� � ������� ��������� ���, आिण माझ्या वचनाने थरथर कापतो अशा
मनु ष्यास मी मान्य करतो.”
3 जो यज्ञासाठी बै ल कापतो तो मनु ष्यघातकासारखा आहे , जो कोकर्याचा यज्ञ करतो तो कु याची
मान तोडणार्यासारखा आहे .
जो अन्नापर्ण अिपर्तो तो डु कराचे रक्त अपर्णारा असा आहे , जो धूप जाळतो तो मूतीर्ची स्तु ती
करणारा असा आहे ,
त्यांनी स्वत: आपले मागर् िनवडले आहे त आिण त्यांचा जीव त्याच्या अमं गळ पदाथार्च्या ठायी
सं तोष पावतो.
4 अशाच प्रकारे मी त्यांची िशक्षा िनवडे न. ते ज्या गोष्टींना फार िभतात ितच त्यां च्यावर आणीन.
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कारण जे व्हा मी बोलावले ते व्हा कोणी उ र िदले नाही. जे व्हा मी बोललो ते व्हा त्यांनी ऐकले
नाही, तर माझ्या दृष्टीने जे वाईट ते त्यांनी केले आिण ज्यात मला सं तोष नाही ते त्यांनी
िनवडले .
5 जे तु म्ही परमे श्वराच्या वचनाने थरथर कापता ते तु म्ही त्याचे वचन ऐका,
तु मच्या ज्या भावांनी तु मचा द्वे ष केला, ज्यांनी माझ्या नावा करीता तु म्हास बाहे र टाकले आहे ,
ते म्हणाले की आम्ही तु मचा हषर् पाहावा असा परमे श्वराचा मिहमा होवो.
पण ते लाजवले जातील.
6 नगरातून आिण मं िदरातून मोठा आवाज ये त आहे .
परमे श्वर शत्रूला िशक्षा करीत असल्याचा तो आवाज आहे .
7 “���� ��� ������������� �� ������ ����, ितला वे दना लागण्याच्या आधीच
ितला पु रुषसं तान झाले .”
8 अशी गोष्ट कोणी ऐकली काय? कोणी अशी गोष्ट पािहली आहे काय? एकाच िदवसात राष्ट् र
जन्म घे ते काय? एक राष्ट् र एका क्षणात स्थापन होईल का?
कारण िसयोन प्रसूितवे दना पावली ते व्हाच ती आपली मु ले प्रसवली.
9 परमे श्वर म्हणतो, मी आईला प्रसूितच्या वे ळेत आणून ितचे मु ल जन्मिवणार नाही काय?
जो मी जन्मास आणतो तो मी गभर्स्थान बं द करीन काय? तु मचा दे व असे म्हणतो.
10 यरूशले मेवर प्रेम करणारे , तु म्ही सवर् ितच्याबरोबर हषर् करा आिण ितच्यासाठी उल्लास करा.
जे तु म्ही ितच्यासाठी शोक करता, ते तु म्ही सवर् ितच्याबरोबर आनं दाने हषर् करा.
11 कारण तु म्ही ितच्या सां त्वनांचे स्तन चोखून तृ प्त व्हावे , आिण ितच्या मिहम्याच्या िवपूलते चे
ू ओढून घे ऊन सं तुष्ट व्हावे .
दध
12 परमे श्वर असे म्हणतो “�� ��������� ���������� �� ���� ������,
आिण पृ थ्वीवरील सवर् राष्ट् रां च्या सं प ीचा वाहणारा ओघ तु मच्या कडे ये ईल.
तु म्ही ते चोखाल, तु म्ही कडे वर वािहले जाल आिण मांड ां वर खे ळिवले जाल.
13 आई जशी मु लाला सां त्वन दे ते, तसा मी तु म्हास सां त्वन दे ईन, आिण यरूशले मेत तु म्ही सां त्वन
पावाल.”
14 तु म्ही हे पाहाल आिण तु मचे हृदय हषर् पावे ल, आिण िहरवळीप्रमाणे तु मचे हाडे नवी होतील.
आिण परमे श्वराचा हात त्याच्या से वकाकडे आहे हे कळे ल, पण त्याच्या शत्रूंचा त्यास राग ये ईल.
15 कारण पाहा! परमे श्वर अग्नीसहीत ये ईल, आिण अग्नीद्वारे आपला क् रोध प्रकट करावा, आिण
धमकीसोबत ज्वाला िनघाव्यात म्हणून त्याचे रथ वावटळीसारखे होतील.
16 कारण परमे श्वर अग्नीने आिण तलवारीने सवर् मनु ष्यावर न्याय करे ल. परमे श्वर मारले जातील
ते खूप असतील.
17 जे डु कराचे मांस खातात व अमं गळ गोष्टी व उं दीर खाऊन,
बागां च्यामध्ये झाडा खाली आपणाला पिवत्र करतात आपणांस स्वच्छ करतात, ते एकत्र नाश
होतील असे परमे श्वर म्हणतो.
18 कारण मला त्यांचे िवचार आिण कल्पना ठाऊक आहे त. ती वे ळ ये णार आहे जे व्हा मी सवर्
राष्ट् रांना व भाषांना एकत्र करीन. आिण ते ये तील व माझे वै भव पाहतील.
19 काही लोकां वर मी खूण करीन. मी या वाचिवले ल्या काही लोकांस ताशीर्श, पूल, लूद
(धनु धार्र्यांचा दे श), तु बाल, यवान आिण दरू दरू च्या द्वीपात, ज्यांनी माझी कीतीर् ऐकली नाही
व माझे वै भव पािहले नाही त्याच्याकडे पाठवीन. ते राष्ट् रांमध्ये माझे वै भव प्रकट करतील.
20 आिण ते सवर् राष्ट् रां तन
ू तु मच्या भावांना आणतील. ते त्यांना माझ्या पिवत्र डोंगरावर,
यरूशले मेला, घोड ां वरून, खे चरां वर, उं टावरून, रथांतन
ू आिण गाड ांतन
ू आणतील. ते म्हणजे
जणू काही इस्राएलाच्या लोकांनी िनमर्ळ तबकातून, परमे श्वराच्या मं िदरात आणले ले नजराणे
असतील. 21 “�������� ���� ������ �� ���� � ���� ���������� ������.”
�������� ��� ������.

66:22
22 कारण
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मी जे नवीन आकाशे व पृ थ्वी िनमार्ण करीन, ती माझ्या समोर अक्षय राहतील.
त्याचप्रमाणे तु मची नावे आिण मु ले माझ्याबरोबर िटकू न राहतील, परमे श्वर असे म्हणतो.
23 आिण एका मिहन्या पासून दुसर्या मिहन्या पयर्ंत, एका शब्बाथापासून दुसर्या शब्बाथापयर्ंत,
सवर् लोक माझ्या समोर नमन करायला ये त जातील, परमे श्वर असे म्हणतो.
24 “��� ���� ���������� ������������� ����� ���� ������� ������ ��
�������,
कारण त्यांचा िकडा मरणार नाही आिण त्यांचा अग्नी कधी िवझणार नाही. आिण ते मनु ष्ये सवर्
मनु ष्यास घृ णास्पद होतील.”
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The Book of

Jeremiah
ियमर्या

ियमर्या, त्याचा ले खक बारुखसोबत. ियमर्या, ज्याने याजक व सं देष्टा या दोघांचीही से वा केली
होती, तो िहल्कीया नावाच्या याजकाचा मु लगा होता. (2 राजे 22:8 चा मु ख्य याजक नाही.)
तो अनाथोथच्या लहानशा गावातून आला (ियमर्या 1:1). त्याला बारुख नावाच्या एका ले खकाने
से वाकायार्त सहकायर् केले ज्याला ियमर्याने आज्ञा िदली आिण ज्याने सं देष्ट ाच्या सं देशांमधून
सं किलत केले ल्या िलखाणांचे प्रितिलपी व सं रक्षण केले होते (ियमर्या 36:4, 32; 45:1).
ियमर्याला आश्रू ढाळणारा सं देष्टा (ियमर्या 9:1; 13:17; 14:17), आक् रमक बाबे लकरांनी
िदले ल्या न्यायदं डाच्या भिवष्यवाण्यामु ळे सं घषर्पण
ू र् जीवन जगणारा म्हणून ओळखण्यात आले ले
आहे .
साधारण इ. पू. 626 - 570.
हे कदािचत बाबे लच्या बं िदवासादरम्यान कधीतरी पूणर् झाले होते , तरी काहींचे म्हणणे आहे की
पु स्तकांचे सं पादन नं तरही चालू रािहले आहे .
यहद
ू ा आिण यरूशले मचे लोक आिण पिवत्र शास्त्राचे इतर वाचक.
ियमर्याचे पु स्तक हे िख्रस्ताचे पृ थ्वीवरती ये ण्याआधी आपल्या लोकांना ते िनमार्ण करण्याच्या
हे तन
ू े नवीन कराराची झलक दे ते. या नव्या करारामु ळे दे वाच्या लोकांचे पु नवर्सन होणार आहे , कारण
तो त्याच्या िनयमांना दगडी पाट ां ऐवजी, दे हस्वभावाच्या हृदयावर िलिहणार होता. ियमर्याचे
पु स्तक यहद
ू ाला अं ितम भिवष्यवाण्यांची नोंद करते , जर राष्ट् राने पश्चा ाप केला नाही तर
भिवष्यातील िवनाशाची चे तावणी दे ते. राष्ट् राला दे वाकडे परत जाण्याकिरता ियमर्यास पाचारण.
त्याच वे ळी ियमर्याने पश्चा ाप न करणार्या मूतीर्पूजा आिण अनै ितकते मुळे यहद
ू ाचा नाश
करण्याची अपिरहायर्ता ओळखली.
न्याय
रूपरे षा
1. दे वाद्वारे ियमर्याचे पाचारण — 1:1-19
2. यहद
ू ाला चे तावणी — 2:1-35:19
3. ियमर्याचे दुःख — 36:1-38:28
4. यरूशले मचे पतन आिण त्याचे पिरणाम — 39:1-45:5
5. राष्ट् रािवषयी भिवष्यवाण्या — 46:1-51:64
6. ऐितहािसक पिरिशष्ट — 52:1-34
1 बन्यामीन प्रां तातील अनाथोथ ये थल्या याजकांपैकी िहल्कीयाचा पु त्र ियमर्या ह्याची वचने :
म्हणजे यहद
ू ाचा राजा आमोन ह्याचा मु लगा योशीया ह्याच्या कारिकदीर्च्या ते राव्या वषार्त
परमे श्वराचे वचन यीमर्याकडे आले . 3 तसे च यहद
ू ाचा राजा योशीया ह्याचा मु लगा यहोयाकीम
ह्याच्या कारिकदीर्च्या िदवसात, आिण यहद
ू ाचा राजा योशीयाचा मु लगा िसद्कीया ह्याच्या
2
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कारिकदीर्च्या अकराव्या वषार्च्या समाप्तीपयर्ंत, पाचव्या मिहन्यात, जे व्हा यरूशले मधील लोकांस
पाडाव करून ने ले तोपयर्ंत ते त्याच्याकडे आले . 4 परमे श्वराचे वचन माझ्याजवळ आले ,
5 “�� ���� ������ ����� ��������������, मी तु ला िनवडले आहे ,
आिण तू गभार्तन
ू िनघण्याआधीच मी तु ला पिवत्र केले आहे . मी तु ला राष्ट् रांचा सं देष्टा असे केले
आहे .” 6 मी म्हणालो, “���! परमे श्वर दे वा, मी कसे बोलावे हे मला माहीत नाही, कारण
मी फार लहान आहे .”
7 पण परमे श्वर मला म्हणाला,
“�� ���� ���� ��� ��� ����� ����. मी तु ला पाठवीन ते थे सगळीकडे तु ला गे लेच
पािहजे ,
आिण जे काही मी तु ला आज्ञापीन ते तू बोलशील.
8 त्यांना तू घाबरु नकोस, कारण तु ला सोडवायला मी तु झ्या सोबत आहे . असे परमे श्वर म्हणतो.”
9 मग परमे श्वराने हात लांब करून माझ्या तोंडाला स्पशर् करून म्हणाला, “���, मी माझी वचने
तु झ्या मु खात घातली आहे त.
10 खाली ओढण्यासाठी, फाडू न टाकण्यासाठी, नष्ट करून टाकण्यासाठी, आिण उलथून
टाकण्यासाठी, उभारणी करण्यासाठी आिण नवीन लागवड करण्यासाठी,
आजपासून मी राष्ट् रे आिण राज्ये तु झ्या ताब्यात दे त आहे .”
11 परमे श्वराचे वचन मजकडे आले , “�������, तु ला काय िदसते ?” �� �������, “���
��������� ������ �� ���� �����.” 12 परमे श्वर मला म्हणाला, “���� �����
���� ���. कारण मी माझे वचन साधण्यास लक्ष ठे वत आहे .” 13 मग दुसर्यांदा परमे श्वराचे वचन
माझ्याकडे आले आिण म्हणाले , “���� ��� �����?” �� �������, “��� �� �����
��� ���� ���, िजचे तोंड उ रे कडू न िफरले आहे .” 14 परमे श्वर मला म्हणाला, “�������
��������� �������� ���������� �������� ������ ����, 15 कारण परमे श्वर
म्हणतो, मी उ रे कडील राज्यातील सवर् कुळांना बोलावीन आिण ते ये तील, ते प्रत्ये क आपापले
राजासन यरूशले मेच्या वे शींच्या प्रवे शाजवळ आिण सभोवती त्याच्या सवर् कोटां च्या समोर व
यहद
ू ाच्या सवर् नगरां च्या समोर स्थापन करतील. 16 आिण मी त्यां च्यािवरुद्ध माझा िनणर्य घोिषत
करीन, कारण त्यांनी मला सोडू न इतर दे वतांपुढे धूप जाळला, आिण आपल्या हातां च्या कामांची
पूजा केली, या त्यां च्या दुष्टाईबद्दल मी त्यां च्यािवरुद्ध िशक्षा सां गेन. 17 यास्तव, तू स्वत:ला
तयार कर, उभा राहा आिण जे काही मी तु ला आज्ञापीन ते त्यांना सां ग, त्यांना घाबरु नकोस,
जर तू त्यांना घाबरलास, तर मी तु ला त्यां च्यासमोर भयभीत करे न. 18 पाहा, आज मी तु ला
मजबूत शहर व लोखं डी खांबाप्रमाणे आिण कां स्याच्या िभं तीप्रमाणे केले आहे , ह्यासाठी की तू या
भूमीवरच्या सवार्ंिवरूद्ध यहद
ू ाच्या राजां िवरुध्द, त्याच्या अधीकार्यां िवरुध्द, ते थील याजकां िवरूद्ध
आिण लोकां िवरूद्ध समथर्पणे उभे रहावे . 19 ते सवर् लोक तु झ्यािवरूद्ध लढतील, पण ते तु झा पराभव
करणार नाहीत, कारण तु ला सोडवायला मी तु झ्याबरोबर आहे , परमे श्वर असे म्हणतो.”

2
वचन मजकडे आले आिण म्हणाले ,
��� ������������ ��������� ��� ����� ��, परमे श्वर असे म्हणतो,
तु झ्यािवषयी तु झ्या तरूणपणाची िनष्ठा, तु झ्या वाडिनश्चयाची िप्रती,
जे व्हा तु म्ही वाळवं टातून आिण पडीत जिमनीतून माझ्यामागे आलात, हे माझ्या ध्यानात आहे .
3 इस्राएल परमे श्वरास पिवत्र होते , त्याच्या उत्पन्नांचे प्रथम फळ.
जो कोणी या प्रथम फळातील खातो तो पाप करतो, त्यां च्यावर आप ी ये ईल, असे परमे श्वर
म्हणतो.”
4 याकोबाच्या घराण्यांनो आिण इस्राएलाच्या घराण्याच्या सवर् कुळांनो, परमे श्वराचे वचन ऐका.
1 परमे श्वराचे

2 “��
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असे म्हणतो: “������� ���������� ����������� ��� ��� ������
�����, जे ते माझ्यापासून दरू गे ले आिण,
कवडी मोल दै वतां च्या मागे जाऊन ते पण स्वत: कवडीमोल झाले ?
6 कारण ते असे ही म्हणाले नाहीत की, ‘������ ������ ������� ����, तो परमे श्वर कोठे
आहे ?
ज्याने आम्हां ला रानांतन
ू पार ने ले, ओसाड आिण खडकाळ प्रदे शातून, काळोख व धोका असले ल्या
िनजर्ल दे शातून,
जे थन
ू कोणीही प्रवास करीत नाही अशा प्रदे शातून आम्हां ला पार ने ले.
तो परमे श्वर कोठे आहे ?”
7 पण मी तु म्हास कमलाच्या भूमीत आणले ह्यासाठी की तु म्ही ितचे फळ आिण इतर चां गल्या
गोष्टीं खाव्या.
तरीही तु म्ही माझी ही भूमी िवटाळवीली, तु म्ही माझा वारसा घृ णास्पद केला.
8 “�������� ‘�������� ���� ���’ ��� ������� ����. आिण िनयमशास्त्रातील
तज्ञांना माझ्या बद्दल काळजी नाही!
राज्यकत्यार्न
ं ी माझ्यािवरूद्ध अपराध केला, सं देष्ट ांनी बआल दे वाच्या नावाने याच्या नावे
भिवष्य वतर्िवले आिण िनरथर्क गोष्टींच्या मागे लागले .”
9 म्हणून मी अजूनही तु मच्यावर दोषारोप ठे वणार आहे आिण तु मच्या नातवं डानासु द्धा दोषी ठरवीन,
परमे श्वर असे म्हणतो.
10 कारण िक ीम लोकां च्या बे टावर पार जाऊन व्यवस्थीत पाहा. कोणाला तरी केदारला पाठवा
आिण लक्षपूवर्क पाहा,
कोणी असे कधी काही केले आहे का ते बघा!
11 काय राष्ट् रांनी दे वांची अदलाबदली केली, जरी ते दे व नसले तरी?
पण माझ्या लोकांनी जे काही मदत करू शकत नाही त्याच्याशी आपल्या वै भवाची अदलाबदली
केली आहे .
12 “��������, घडले ल्या गोष्टीबद्दल तु ला आश्चयार्चा धक्का बसू दे , िभतीने थरकाप होऊ दे .”
��� �������� ������.
13 कारण माझ्या लोकांनी दोन दुष्कम केली आहे त. जो मी िजवं त पाण्याचा झरा त्या मला सोडू न
त्यांनी आपणासांठी हौद, फुकटे हौद ज्याच्याने काही पाणी धरवून ठे ववत नाही ते खोदले
आहे त.
14 “������� ����� ��� ���? तो घरी जन्मला नाही काय? मग तो लूट का झाला आहे ?
15 तरुण िसं हांनी त्याच्यािवरुध्द डरकाळ्या फोडल्या आहे त. त्यांनी मोठा आवाज केला आहे आिण
त्यांनी त्याची भूमी भयानक अशी केली आहे .
त्याच्या शहरांचा नाश झाला आहे , त्यामध्ये कोणी रिहवाशी नाही.
16 नोफ आिण तहपन्हे स ये थील लोकांनी तु मचा माथा फोडला आहे आिण तु झ्यातून गु लाम काढले
आहे त.
17 तु म्ही स्वत: ला तसे केले नाही काय?
जे व्हा परमे श्वर तु मचा दे व तु म्हास योग्य मागार्ने घे ऊन जात होता, ते व्हा तु म्हीच त्यास सोडले .
18 तर आता, िशहोराचे *पाणी िपण्यास िमसरच्या रस्त्यात तु ला काय काम आहे ?
आिण फरात नदीचे पाणी िपण्यासाठी अश्शूराची वाट का धरावी?
19 तु झे दुष्कृत्ये तु ला दोष दे तील आिण तु झा अिवश्वासूपणा तु ला िशक्षा दे ईल. तर आता ह्यावर
िवचार कर,
मी, परमे श्वर तु झा दे व, तू माझा त्याग केला आहे , आिण तु झ्या ठायी माझे भय नाही हे िकती
वाईट आिण कडू आहे !” ����� ������� �������� ��� ������.
5 परमे श्वर

*
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��� ������������ ���� ���� ����� ��� ���� ����� �����. तरी
तू म्हणालीस,
‘�� ���� ���� ����� ����.’ �� �������� ��� ��������� ���� ��������
������� ��������� �� ������������������ ������.
21 पण मी, माझ्याकिरता खास द्राक्षवे ली म्हणून खरे बीज असे तु ला लावले ,
तर आता तू बदलून माझ्यासाठी िवश्वासघातकी अशा परक्या जातीच्या द्राक्षवे लीप्रमाणे झाली
आहे .
22 जरी तू स्वत:ला नदी मध्ये स्वच्छ केले स िकंवा खूप साबणाने आपणाला धूतले ,
तरी तु झ्या अपराधाचा डाग माझ्या समोर आहे ,” ��� ������� �������� ��� ������.
23 “�� ������ ����, मी बआल दै वताच्या मागे गे ली नाही” ��� �� ��� ��� �����
�����?
तू दरीमध्ये केले ल्या वतर्नाकडे पाहा! तू काय केले स त्याबद्दल िवचार कर. एका जागे वरुन दुसर्या
जागी धावणार्या चपळ उं िटणीप्रमाणे तू आहे स.
24 जी जं गलात राहायला सवकले ली रानगाढवी स्वे च्छाधीन असता वारा हुंगते तशी तू आहे स.
ती माजावर असताना कोण ितला परतवील? जे ितला शोधतात ते आपणास श्रम दे णार नाहीत.
ितच्या ऋतूत ती त्यांना सापडे ल.
25 तू आपल्या पायांना अनवाणी होण्यापासून आिण तु झ्या गळ्याला तृ षीत होण्यापासून आवरून
धर.
पण तू म्हणते स, आशा नाही, नाही, मी परक्यां वर प्रीती केली आहे आिण मी त्यां च्या मागे
जाईलच.
26 चोराला लोकांनी पकडताच तो तसा लज्जीत होतो, त्याचप्रमाणे इस्राएलाचे घराने लाजले
आहे .
ते , त्यांचे राजे आिण त्यांचे अिधकारी, याजक आिण सं देष्टे लिज्जत झाले आहे त.
27 हे त्यातील एक आहे त जे झाडाला म्हणतात, “�� ���� ��� ����” ��� ������
������ ��, “�� ��� ���� ���� ����.”
कारण त्यांनी आपली पाठ माझ्याकडे िफरवली आहे , त्यांचे तोंड नाही. असे असले तरी, ते आपल्या
सं कटात म्हणतील, “�� ��� �������� ���.”
28 तर तु म्ही स्वत:साठी घडिवले ले दे व कोठे आहे त? सं कट समयी तु म्हास सोडावयास त्या समथर्
असतील तर त्यांनी उठू न यावे .
कारण हे यहद
ू ा, तु झ्या शहरां इतक्या तु झ्या मूत्यार् आहे त!
29 “�� ������ �������� �� ���� ����� �� �� ���� ���� ���� ���? तु म्ही
सवार्न
ं ी माझ्यािवरूद्ध पाप केले आहे त,” ��� �������� ������.
30 “������ ������ �� ������ ���� �� ������ ���� ���. त्यांनी िशस्त
िस्वकारली नाही,
नाश करणार्या िसं हाप्रमाणे तु मच्याच तलवारीने तु मच्या भिवष्यावाद्यांना खाऊन टाकले .”
31 जे तु म्ही या िपढीतले आहा, परमे श्वराच्या वचनाकडे लक्ष द्या. इस्राएलाच्या लोकांस मी
वाळवं टासारखा आहे का? िकंवा काळोख प्रदे शासारखा त्यांना आहे काय?
“����� ������ ������ ���. आम्ही तु झ्याकडे ये णार नाही.” �� ��� �� �������?
32 कुमारी आपले दािगने आिण वधू आपला पोषाख िवसरे ल काय?
पण माझे लोक मला असं ख्य वे ळा िवसरले आहे त.
33 िप्रती शोधायला तू आपला मागर् कसा चां गला करते स,
असे करून तू दुष्ट िस्रयांनाही आपले मागर् िशकवले आहे स.
34 गरीब व िनष्पाप यां च्या िजवांचे रक्त तु झ्या कपड ां वर सापडले आहे .
तु झे घर फोडताना तु ला ते सापडले नाहीत.
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सवर् गोष्टी असूनही उलट तू म्हणते स, “�� ������� ���. खरोखर परमे श्वराचा क् रोध
माझ्यावरून िफरला आहे .”
पण पाहा, “�� ��� ���� ����” �� ��� ����������� ���� ����� �����.
36 तू आपला मागर् बदलणे हे एवढे हलक्याने का घे तीस?
अश्शूरिवषयी जशी तू िनराश झालीस, तशी तू िमसरिवषयीही िनराश होशील.
37 आिण तू आपले हात आपल्या डोक्यावर घे ऊन ते थन
ू ही उदास अशी िनघून जाशील.
कारण ज्यां च्यावर तु झा भरवसा होता त्यांना परमे श्वराने नाकारले , म्हणून तु ला त्यां च्याकडू न
काहीच मदत होणार नाही.
35 या

3

म्हणतात, एखाद्या मनु ष्याने त्याच्या पत्नीला सोडले , तर ती त्याच्यापासून िनघून जाऊन इतर
पु रुषाची झाली,
तर तो पु न्हा ितच्यापाशी परत जाईल का? ती पूणर्पणे िवटाळले ली नसे ल काय? ती स्री ही भूमी
आहे .
तू वे श्ये सारखी पु ष्कळ सहयोगीं सोबत वागलीस आिण आता तु ला माझ्याकडे परत यायचे आहे ?
असे परमे श्वर म्हणतो.
2 डोळे वर करून उजाड टे कड ांकडे पाहा; जे थे तु झ्याजवळ कोणी िनजला नाही असे कोणते िठकाण
उरले आहे ?
रानात अरब दबा धरतो तशी तू त्यां च्या वाटा धरून बसलीस;
तू आपल्या वे श्या व्यवसायाने व दुष्टते ने राष्ट् र भ्रष्ट केले आहे स.
3 म्हणून वसं त ऋतूतील पाऊस थांबवण्यात आला आहे आिण वळवाचा पाऊस पडला नाही.
पण तरी तु झा चे हरा गिवर्ष्ठ आहे , जसा वारां गने चा असतो तसा.
तू तु झ्या कृत्यांबद्दल लाजत नाहीस.
4 माझ्या बापा, मी तरूण असताना तु च माझा जवळचा िमत्र आहे स. असे आतापासून तू मला
म्हणणार नाही काय.
5 “�� ������ �������� ���? तो राग सतत बाळगे ल काय?”
पाहा, “�� ��� �������, पण तू दुष्कृत्ये केली आहे स आिण ते सतत करीत आहे स.”
1 ते

6 नं तर

योशीया राजाच्या िदवसात परमे श्वर माझ्याशी बोलला. परमे श्वर म्हणाला,
इस्राएल माझ्या बाबतीत कसा अिवश्वासू आहे , हे तू पािहले स का? एका व्यिभचारीणी प्रमाणे
ितने प्रत्ये क टे कडीवर आिण प्रत्ये क िहरव्या झाडाखाली व्यिभचार केला.
7 मी म्हणालो, “�� ���������� ���� �������� ��� ������� ��������� ���
����.” �� �� ��������� ��� ��� ����. ते व्हा इस्राएलने काय केले हे
इस्राएलाच्या अिवश्वासू बहीण, यहद
ू ाने पािहले .
8 धमर्त्यागी इस्राएल! या सवर् कारणां मुळे तीने व्यिभचार का केला हे मला िदसून आले आहे . ितने
व्यिभचार केला म्हणून मी ितला सूटपत्र िदले आहे . पण ह्यामु ळे ितची िवश्वासघातकी
बहीण यहद
ू ा भयभीत झाली नाही आिण ितने सुद्धा बाहे र जाऊन व्यिभचारीणीप्रमाणे
व्यवहार केला.
9 ितने ितचा राष्ट् र “������” ���� ������ ���� ����� ������, म्हणून दगड आिण
लाकू ड यांपासून त्यांनी मूतीर् तयार केल्या.
10 इस्राएलची िवश्वासघातकी बहीण (यहद
ू ा) मनापासून माझ्याकडे परत आली नाही, तर ये ण्याचे
ितने फक्त ढोंग केले . असे परमे श्वर म्हणतो
11 ते व्हा परमे श्वर मला म्हणाला, “���������� ������� ��������� �����������
���� ������� ���� ���!
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12 तू जाऊन ही वचने

उ रे कडे घोषीत कर. परमे श्वर असे म्हणतो, हे िवश्वासहीन इस्राएला, परत
ये ! परमे श्वर असे म्हणतो, मी तु मच्यावर ने हमीच सं तापणार नाही, कारण मी िवश्वासू
आहे , मी सवर्काळ क् रोध धरणार नाही.
13 तु म्ही पाप केले आहे , तु म्ही परमे श्वराच्या, तु मच्या दे वाच्या, िवरूद्ध गे लात.
प्रत्ये क िहरव्या झाडाखाली तू अन्य दै वतांसोबत आपले मागर् वाटू न घे तले ,
आिण माझा शब्द ऐकला नाही, असे परमे श्वर म्हणतो.
14 अिवश्वासू लोकहो, परत या. परमे श्वर असे म्हणतो, कारण मी तु मचा पती आहे .
मी प्रत्ये क नगरातील एक आिण प्रत्ये क कुटु ं बातील दोन माणसे असे मी घे ईन, आिण तु म्हास
िसयोनला आणीन.
15 माझ्या मना सारखे में ढपाळ मी तु म्हास दे ईन, आिण ते तु म्हास ज्ञान आिण समज हे चारतील.
16 आिण त्या िदवसात असे होईल की, तु म्ही दे शात बहत
ू पट असे व्हाल आिण फळ द्याल. परमे श्वर
असे म्हणतो, त्या वे ळेला, लोक पु न्हा कधीही असे म्हणणार नाहीत, परमे श्वराच्या
कराराचा कोश, असे ते आणखी म्हणणार नाही. ये थन
ू पु ढे ते त्या पिवत्र कोशाचा
िवचारसु द्धा करणार नाहीत. ते कोणी बनवणार पण नाही.
17 त्या वे ळेला यरूशले म बद्दल अशी घोषणा करतील, हे परमे श्वराचे िसं हासन आहे आिण
परमे श्वराच्या नावाचा मान राखण्यासाठी सवर् राष्ट् रे यरूशले ममध्ये एकत्र ये तील. या
पु ढे ते त्यां च्या दुराग्रही आिण दुष्ट मनांचे अनु सरण करणार नाहीत.
18 त्या िदवसात यहद
ू ाचे घराणे इस्राएलाच्या घराण्यासोबत चाले ल. उ रे कडच्या प्रदे शातून*
ते गोळा होऊन ये तील व मी त्यां च्या पूवर्जांना िदले ल्या भूमीत ते ये तील.
म्हणालो, मी तु ला ले करांमध्ये कसे ठे वीन? आिण रमणीय दे श, म्हणजे राष्ट् रां च्या सै न्याचे
सु शोिभत वतन, तु ला कसे दे ईन?
ते व्हा मी म्हटले तु म्ही मला माझ्या ‘����’ ��� ������ � ��� �������������� ����
������ ����.
20 पण पतीशी िवश्वासघात करणार्या पत्नीप्रमाणे तु म्ही आहात.
इस्राएलाच्या घराण्या, तु म्ही माझा िवश्वासघात केला आहे .” �������� ��� ������.
21 उजाड टे कड ां वरुन ये णारा रडण्याचा आवाज तु म्ही ऐकू शकता, इस्राएली लोक रडत आहे त.
कारण त्यांनी आपले मागर् बदलले आिण मला, त्यां च्या परमे श्वर दे वाला िवसरले .
22 “���������� �������, परत या, मी तु मचा िवश्वासघातकीपणा बरा करीन.
पाहा! आम्ही तु झ्याकडे ये ण्याचे कारण म्हणजे तू आमचा दे व परमे श्वर आहे स!”
23 टे कड ां वरून आिण पवर्तां वरून फक्त खोटे पणा ये तो,
खिचत इस्राएलचे तारण हे परमे श्वर आपल्या दे वाच्या ठायी आहे ,
24 तरीही लाजे च्या दे वाने आमच्या विडलां च्या मालकीचे सवर्काही खाल्ले आहे . त्या खोट ा
दै वताने आमच्या पूवर्जांची मु ले व मु ली, में ढ ा व गु रे आिण त्यांची कोकरे व वासरे िगळली
आहे त.
25 आम्ही आपल्या लज्जे त पडू . आमची लाज आम्हां ला झाको, कारण आम्ही आमच्या परमे श्वर
दे वािवरूद्ध पाप केले .
आम्ही आिण आमच्या विडलांनी, आपल्या तरुणपणापासून या िदवसापयर्ंत परमे श्वरा आमचा दे व
याचा शब्द ऐकला नाही.
19 मी

4

असे म्हणतो, “�� ������� �� �� ��� �����, माझ्याकडे परत वळशील.
तू आपले ितरस्करणीय गोष्टी माझ्यासमोर दरू करशील आिण जर तू भटकणार नाहीस,
1 परमे श्वर

*

3:18
. तो ई. स. पूवर् 722 मध्ये शोमरोनाचे आिण ई. स. पूवर् 586 मध्ये
यरूशले मचे पतन दशर्वतो. ही ती जमीन आहे त्यामध्ये इस्राएल आिण यहद
ू ा ह्यांना बं िदवान करून ने ले.
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जर तू परमे श्वर िजवं त आहे अशी शपथ, सत्यते ने, न्यायाने आिण न्यायीपणाने वाहशील,
तर त्याच्या ठायी राष्ट् रे आपणास आशीवार्दीत म्हणतील व त्याच्या ठायी हषर् करतील.”
3 कारण परमे श्वर यहद
ू ा व यरूशले म मधील प्रत्ये क व्यक्तीला म्हणतो: “������ ���� ����
������,
काट ांमध्ये बी पे रु नका.
4 अहो यहद
ू ातील मनु ष्यांनो आिण यरूशले ममधील रिहवास्यांनो, परमे श्वरासाठी तु म्ही आपली
सुं ता करा व आपले हृदय परमे श्वराला समपर्ण करा. नाही तर तु मच्यातील कोणालाही
िवझवता न ये णारा माझा क् रोधाचा अग्नी बाहे र पडू न तु म्हास जाळू न टाकील. हे असे
घडण्याचे कारण तु म्ही केले ल्या दुष्कृत्ये आहे त.”
2 आिण

“��������� ������ �� ������ ���� ��� ��������� �� ��� ��� ����:
‘����� ������� �����, घोषीत करा, एकत्र या. आपण सवर् मजबूत शहराकडे
जाऊ या.’
6 खु ण म्हणून ध्वज उभारा व तो िसयोने च्या िदशे ने दाखवा आिण सु रिक्षतते साठी पळा. थांब ू नका,
कारण मी उ रे कडू न अिरष्ट व भयानक िवध्वं स आणीत आहे .
7 िसं ह त्याच्या झाडीतून बाहे र आला आहे , आिण राष्ट् रांचा नाश करणारा िनघाला आहे . िजथे
कोणी राहत नाही असे , तु मच्या शहरांना भयामध्ये आिण ओसाडी मध्ये पालटायला तो
आपल्या स्थानांतन
ू िनघून ये त आहे .
8 म्हणून स्वत:ला गोणताट गु ं डाळा, रडा आिण मोठ ाने आक् रोश करा. कारण परमे श्वराचा क् रोध
आमच्यापासून मागे िफरला नाही.”
9 “��� �������� ������, त्या िदवशी असे होईल की राजांचे आिण त्यां च्या अिधकार्यांचे
हृदय मरून जाईल, याजक घाबरतील आिण सं देष्टे भयभीत होतील.”
10 ते व्हा मी म्हणालो, “���������, माझ्या प्रभू तू यहद
ू ातील आिण यरूशले ममधील लोकांस
खरोखरच यु क्तीने फसिवले स. ‘�� ������� �������� �� ������� �����
�����.’ ����� �� ���������� ����� ���.”
11 त्या वे ळेला या लोकांस व यरूशले मेला असे सां गण्यात ये ईल. “���� �����������
��� ���������� ��� ������ ��������� �������� �����. तो त्यांना
उफळायला िकंवा स्वच्छ करायला ये णार नाही.”
12 हा वारा त्यापे क्षा जोराचा आहे आिण तो माझ्या आज्ञे वरून ये त आहे , आिण मी आता
त्यां च्यािवरुद्ध माझा िनकाल जाहीर करीन.
13 पाहा! तो ढगाप्रमाणे आक् रमण करील, त्याचे रथ वादळाप्रमाणे आहे त. त्यांचे घोडे गरुडांपेक्षा
वे गवान आहे त. आम्हां ला हाय! कारण आम्ही लु टले ले आहो.
14 हे यरूशले मे, तू तारली जावी, म्हणून तू आपल्या हृदयातील पाप धु ऊन काढ. “��� ���
�����” �� ������ ������ ��� ����� ���� ��� ������?
15 कारण बातमीचा आवाज दान शहरातून ये त आहे आिण एफ् राईमाच्या पवर्तां वरून ये णारी िवप ी
ऐकू ये त आहे .
16 “����������� ��������� ����� ������� ����. पाहा! यरूशले मेिवरूद्ध
घोषीत करा की, दरू दे शातून वे ढा घालणारे ये त आहे त आिण यहद
ू ाच्या िवरूद्ध ते आपला
शब्द उच्चारत आहे त.
17 शे ताचे रक्षण करणारे तसे ते ितच्याभोवती आहे त. कारण ितने माझ्या िवरूद्ध बं ड केले आहे . असे
परमे श्वर म्हणतो.
18 तूझे मागर् आिण तु झे कमर् यानी तु ला या गोष्टी आणून िदल्या आहे त. ही तु झी दुष्टाई आहे ,
आिण ती कडू या कारणाने तु झ्या हृदयापयर्ंत पोचली आहे .”
5
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माझे हृदय! माझे हृदय! मी माझ्या हृदयात दु:खी आहे . माझ्याठायी माझे हृदय अनावर
झाले आहे . माझ्याने शांत बसवत नाही, कारण हे माझ्या जीवा तू रणिशं ग्याचा आवाज,
लढाईची ओरड ऐकली आहे .
20 अिरष्टामागून अिरष्ट घोषीत करण्यात आले आहे . कारण सं पण
ू र् दे शाचा नाश झाला आहे .
एकाएकी त्यांनी माझ्या तं बच
ू ा व कनातींचा नाश केला आहे .
21 यु द्धाचा झें डा मी िकती काळ पाह?
ू काय मला रणिशं ग्याचा आवाज ऐकायला िमळे ल?
22 कारण दे व म्हणतो, “���� ��� ����� ����, ते मला ओळखत नाहीत. ती मूखर् लोक आहे त
आिण त्यांना काहीएक समजत नाही. दुष्कृत्ये करण्यात ते पटाईत आहे त पण चां गले
करायचे त्यांना ज्ञान नाही.”
23 मी पृ थ्वीकडे पािहले आिण पाहा! ती उजाड आिण आकारिवरहीत होती. मी आकाशाकडे पािहले
त्यामध्ये काही प्रकाश नव्हता.
24 मी डोंगराकडे पािहले आिण पाहा! ते कापत होते व सवर् टे कड ा थरथरत होत्या.
25 मी पािहले आिण पाहा! पण कोठे ही माणसे नव्हती आिण आकाशातील सवर् पक्षी पळाले होते .
26 मी पािहले आिण पाहा! फळबागे चे वाळवं ट झाले होते आिण सवर् शहरे परमे श्वरा समोर,
त्याच्या सं तप्त क् रोधासमोर खाली ओढले गे ले होते .
27 परमे श्वर असे म्हणाला: “������� ������ ������ ����, पण मी त्यांचा सं पण
ू र् नाश
करणार नाही.
28 या कारणामु ळे भूमी शोक करणार आिण वर आकाशे काळोख होतील. कारण मी माझे बे त घोषीत
केले आहे त, मी त्यापासून माघार िफरणार नाही.”
29 प्रत्ये क शहर स्वर व धनु धार्री यां च्या आवाजाने पळू न जातील, ते जं गलात पळू न जातील.
प्रत्ये क शहर डोंगरकड ाच्या िठकाणी चढे ल. शहरे ओसाड पडतील, कारण ते थे कोणीही
राहणारे नसतील.
30 आता तू उद्ध्वस्त होशील, ते व्हा काय करशील? जरी तू िकरिमजी वस्त्रे घातली, आिण
सोन्याच्या दािगण्याने आपल्याला सजवते स, जरी तू काजळ घालून डोळे मोठे करते स,
पण जे मनु ष्य तु झ्याकरता वासनाधीन होते आता तु झा ितरस्कार करतात. उलट, ते तु झा
जीव घे ण्याचा प्रयत्न करीत आहे त.
31 त्यामु ळे मी दुःखाचा आवाज ऐकतो आहे , पिहल्या बाळं तपणाच्या वे ळेला स्त्री ज्याप्रमाणे
िकंकाळी फोडते , तसाच िसयोनकन्ये चा आवाज मी ऐकला आहे . ती श्वासाकरता धडपडत
आहे , ती आपले हात पसरत आहे , “��� ��� ���! कारण माझ्या घातक्यांमुळे माझा
जीव कंटाळला आहे !”
19

5
परमे श्वर म्हणतो, “����������� ����������� ����, सभोवती पाहा आिण या
गोष्टींचा िवचार करा. नगरातील चव्हाटे शोधा. सत्याचा शोध घे णारा आिण न्यायीपणाने
चालणारा, असा कोणी एक मनु ष्य जरी आढळला,
तरी मी यरूशले मेची क्षमा करीन.
2 परमे श्वर िजवं त आहे , जरी ते असे म्हणतात ती ते खोटी शपथ वाहत आहे त.”
3 हे परमे श्वरा, तु झे डोळे सत्याकडे पाहत नाहीत काय? तू लोकांस मारले स पण त्यांना वे दना
झाल्या नाहीत.
तू त्यांना पूणर्पणे पराभूत केले , तरी त्यांनी िशक्षा घे ण्याचे नकारले . त्यांनी आपले मु ख खडकांपेक्षा
कठीण केले आहे , कारण त्यांनी पश्चातप करण्याचे नकारले आहे .
4 ते व्हा मी म्हणालो, “���� �� ���� ����.
ते मूखर् आहे त, कारण त्यांना परमे श्वराचा मागर् व आपल्या दे वाचा िनयम माहीत नाही.
1
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म्हणून मी महत्वाच्या लोकांकडे जाऊन त्यांना दे वाचा सं राष्ट् र घोषीत करीन. कारण त्यांना
कमीत कमी परमे श्वराचा आपल्या दे वाचा िनयम तर माहीत आहे .”
पण त्यांनी तर एकमताने जू मोडले आहे आिण तो साखळदं ड तोडला आहे जो त्यांना दे वासोबत
बां धन
ू होता.
6 म्हणून गदर् झाडीतून िसं ह त्यां च्यावर हल्ला करे ल, जं गलातील लांडगा त्यांना ठार मारील.
िच ा त्यां च्या शहरािवरूद्ध ये ईल. जो कोणी शहरातून बाहे र जाईल तो फाडण्यात ये ईल.
कारण त्यांची पापे बहत
ू पट झालीत, आिण त्यांचे अिवश्वासू कृत्ये फार झाली आहे त.
7 मी या लोकांस का क्षमा करावी?
तु झ्या मु लांनी माझा त्याग केला आिण त्यांनी जे दे व नाही त्यां च्या शपथा वािहल्या.
मी त्यांना भरपूर खाऊ घातले , परं तू त्यांनी व्यिभचार केला आिण वारां गने च्या घराचा मागर् पकडला.
8 भरपूर खाद्य खाणार्या व समागमाला तयार असणार्या घोड ांपर
् माणे ते मोकाट िफरत होते .
प्रत्ये क पु रुष त्याच्या शे जार्याच्या पत्नीसाठी िकंकाळला.
9 ते व्हा मी त्यांना िशक्षा नाही करावी काय? असे परमे श्वर म्हणतो,
असल्या राष्ट् रां िवषयी माझ्या अं त: करणात सूड उमटू नये का?
10 ितच्या द्राक्षवे लींच्या माळीवर चढून जा आिण नाश कर, परं तू त्यांचा सं पण
ू र् नाश करु नकोस.
ितच्या द्राक्षवे लीची काटछाट कर, कारण ती द्राक्षवे ल परमे श्वराकडू न नाही.
11 कारण यहद
ू ा व इस्राएल घराण्याने माझा फार िवश्वासघात केला आहे , असे परमे श्वर म्हणतो.
12 त्यांनी मला नाकार िदला, ते म्हणाले ; “�� ��� ����,
अरीष्ट आम्हां वर नाही ये णार, िकंवा आम्ही तलवार व दुष्काळ पाहणार नाही.
13 सं देष्टे हे पोकळ वार्या प्रमाणे होतील आिण परमे श्वराचे वचन आम्हां ला घोषीत करायला
कोणीच नाही. त्यां च्या धमक्या त्यां च्यावरच ये वो.”
14 यास्तव से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो, “�� �� ����� ����������� ����,
मी जे शब्द तु झ्या मु खात घालत आहे , ते आगीप्रमाणे असतील आिण हे लोक लाकडाप्रमाणे
असतील. कारण ती आग त्यांना खाऊन टाकील.
15 पाहा! परमे श्वर असे म्हणतो, हे इस्राएलाच्या घराण्या, मी दरु
ू न एक राष्ट् र आणतो,
ते शक्तीशाली राष्ट् र आहे . ते प्राचीन राष्ट् र आहे . त्या राष्ट् रांतील भाषा तु ला माहीत नाहीत.
िकंवा ते काय बोलतात ते तू समजू शकणार नाही.
16 त्यांचे भाते उघड ा थडग्यांपर
् माणे आहे त. ते सवर् सै िनक आहे त.
17 तु झे पीक व तु झी भाकर जी तु झ्या मु लांना व तु झ्या मु लींनी खावी ती ते खाऊन टाकतील,
ते तु झी में ढरे व तु झी गु रे ते खाऊन टाकतील. ते तु झी द्राक्षे वली आिण अं जीर झाडे खाऊन
टाकतील.
त्यां च्या तलवारीच्या जोरावर ते तु मच्या मजबूत शहरांचा नाश करतील, ज्याच्यावर तु म्ही िवसं बन
ू
होता.”
18 “�� ����� ���� ������ �� ����� �������� ���� ����� ����. असे
परमे श्वर म्हणतो.
19 हे असे घडणार, जे व्हा तू, इस्राएल आिण यहद
ू ा असे म्हणे ल की, आपल्या परमे श्वर
दे वाने आम्हासोबत या सवर् गोष्टी का केल्या? ते व्हा ियमर्या तू त्यांना असे म्हण,
‘����������� ������ ���������� ����� ������ ����� ������
������� ���� ����, त्याचप्रकारे जो राष्ट् र तु मचा नाही त्यामध्ये तु म्ही परक्यांची
से वा कराल.”
20 याकोबाच्या घराण्याला ही वातार् कळव आिण यहद
ू ाला हे ऐकू दे .
21 मूखर् लोकांनो, जे तु म्हास डोळे असून पाहत नाही व कान असून ऐकत नाही ते तु म्ही हे ऐका.
22 परमे श्वर म्हणतो, तु म्ही भीत नाही काय? िकंवा माझ्यापु ढे तु म्ही भीतीने थरथर कापत नाही
काय?
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मी सनातन िनयमाने समु दर् ाच्यािवरूद्ध वाळू ची सीमा घातली आहे , जे णेकरून त्याने उल्लं घन करू
नये .
जरी समु दर् उठतो आिण खाली पडतो, तरी त्याच्याने उल्लं घवत नाही. जरी त्याच्या लाटा
गजर्तात, तरी त्या ओलांडून जात नाही.
23 पण हे लोक दुराग्रही हृदयाचे आहे त, जे बं डखोर होऊन दर
ू गे ले आहे .
24 यहद
ू ातील लोक आपल्या हृदयात म्हणत नाहीत, परमे श्वर आपला दे व, जो योग्य वे ळेला
आगोटीचा व वळवाचा पाऊस पाडतो. आिण आमच्याकरता ने मले ले आठवडे राखतो,
त्याचे भय आपण धरू या.
25 तु मच्या अन्यायाने या गोष्टी तु मच्यापासून राखून ठे वल्या आहे त. तु मच्या पापांनी तु म्हापासून
चां गले ते आवरून धरले आहे .
26 कारण माझ्या लोकात काही दुष्ट मनु ष्य आढळतात. दबा धरणार्या फासे पारध्यांपर
् माणे ते
एखद्यावर नजर ठे वतात.
ते जाळे पसरतात आिण लोकांस पकडतात.
27 पक्षयांनी िपं जरे भरावे त तशी ह्यांची घरे कपटांनी भरले ली आहे त. म्हणून ते श्रीमं त व मोठे
झाले आहे त.
28 ते पु ष्ट झाले आहे त, स्वस्थ मनु ष्यासारखे ते चकाकतात. त्यांनी दुष्टपणाची सवर् बं धने पार केली
आहे त. ते लोकां च्या आिण अनाथां च्या िवनं तींना समथर्न करत नाहीत. त्यांची भरभराट
झाली आहे परं तू ते गरीबांचा न्याय न्यायीपणाने करत नाही.
29 परमे श्वर असे म्हणतो, या गोष्टींमुळे मी त्यांना िशक्षा नाही करावी का?
“��� ����������� �� ���� ��� ���� ������ ��?
30 दे शात अत्याचार व भयानक घटना घडल्या आहे त.
31 भिवष्यवादी खोटे पणाने भिवष्य सां गतात, आिण याजक त्यां च्या शक्तीने अिधकार गाजवतात.
ते काम ते करणार नाहीत.
आिण माझ्या लोकांस हे िप्रय आहे ! पण शे वटी काय होणार?”

6
1

बन्यामीनच्या लोकांनो, जीव वाचिवण्यासाठी पळा. यरूशले मपासून दरू पळा. तकोवामध्ये
तु तारी फुंका.
बे थ-हक्करे मवर धोक्याचा इशारा दे णारे िनशाण उभारा. हे सवर् करा कारण उ रे कडू न अिरष्ट ये त
आहे . भयानक नाश तु मच्याकडे ये त आहे .
2 िसयोने ची कन्या, जी सु ं दर आिण नाजूक अशी आहे , ितचा मी नाश करणार आहे .
3 में ढपाळ आिण त्यांचे कळप ितच्याकडे जातील.
ते ितच्या सवर् बाजूंना तं बू ठोकतील. प्रत्ये क मनु ष्य स्वत:च्या हाताने कळपाची काळजी घे तील.
4 “������������� ����� �������� ����� ���. उठा! आपण दुपारी हल्ला करु.
हे िकती वाईट आहे की िदवस मावळत आहे आिण सं ध्याछाया लांबत आहे त.
5 तर आपण रात्रीच ितच्यावर हल्ला करु या व ितच्या भक्कम तटबं दीचा नाश करु या.”
6 कारण से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो, शक्तीमान परमे श्वर असे म्हणतो, “���� ���� ���
�������������� ������ �����.
या नगरीला िशक्षा व्हावीच, कारण या नगरीच्या आत जु लु मािशवाय काहीही नाही.
7 जशी िवहीर आपले पाणी ताजे ठे वते , तशीच ही नगरी आपला दुष्टपणा ताजा ठे वते .
ितच्यामध्ये लूटमार व िहं साचार हे ऐकू ये तात. पीडा आिण दु: ख सदोदीत माझ्या समोर आहे .
8 यरूशले म, धोक्याचा इशारा ऐक. जर तू ऐकले नाहीस तर मी तु झ्याकडे पाठ िफरवीन,
आिण तु ला ओसाड असे करीन, जे थे कोणीही राहू शकणार नाही.”
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से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो, “�� ���������� ��� ��������
�������������� ����� ������, तू आपला हात द्राक्षे खु डणार्याप्रमाणे
डाहाळ्यातून िफरव.”
10 मी कोणाला घोषीत करू आिण चे तावणी दे ऊ, जे णेकरून ते ऐकतील? पाहा, त्यांचा कान बे सुंता
आहे म्हणून त्यांना ऐकू ये त नाही.
पाहा, परमे श्वराचे वचन त्यांची चूक दुरुस्त करण्यासाठी त्यां च्या जवळ आले आहे , पण त्यांना ते
नको आहे .
11 म्हणून मी परमे श्वराच्या रागाने भरलो आहे . “�� ������ �� ����� �������� ���
��� ������ ��� ���. रस्त्यावर खे ळणार्या मु लां वर, एकत्र जमले ल्या तरुणां वर
परमे श्वराचा राग ओतणार आहे .
पु रुष व त्याची पत्नी असे दोघही, तसे च सवर् म्हातारे पकडले जातील.
12 त्यांची घरे दुसर्यांना िदली जातील त्यांची शे ते व त्यां च्या िस्त्रया दुसर्यांना िदल्या जातील.
मी माझा हात उगारून दे शातील रिहवाश्यां वर हल्ला करीन,” ��� �������� ������.
13 “���� ������������ ����������� �� ������������� �� ����
���������� �������� ��� �����.
भिवष्यवाद्यांपासून ते याजकापयर्ंत, त्यां च्यातील प्रत्ये कजण फसवे काम करतो.
14 आिण शां ती नसता, शां ती, शां ती, असे म्हणून त्यांनी माझ्या लोकांची जखम वरवर बरी केली
आहे .
15 त्यांनी केले ल्या दुष्कृत्यां मुळे ते लाजले का? त्यांना काही लाज वाटली नाही आिण त्यांनी पण
त्यांना अिजबात लाज वाटत नाही. त्यांना कोणत्याही अपमानास्पद वागणूकीचा अनु भव
घे तला नाही.
यास्तव मी ज्यावे ळी त्यांना िशक्षा करीन ते व्हा ते पडणार्यांबरोबर पडतील. ते उध्वस्त केले
जातील.” �������� ��� ������.
16 परमे श्वर असे म्हणतो: “����� ��� ���� ��� ����. जु ना रस्ता कोणता ते िवचारा.
चां गल्या रस्त्याची चौकशी करा, नं तर त्याच चाला आिण तु मच्या जीवा करता िवसाव्याची जागा
शोधा.”
पण तु म्ही लोक म्हणाला, आम्ही जाणार नाही.
17 रणिशं गाचा आवाज ऐकायला तु मच्यावर मी रखवालदार िनयूक्त केले .
पण ते म्हणाले , आम्ही ऐकणार नाही.
18 यास्तव राष्ट् रांनो, ऐका! पाहा, त्यां च्यासोबत काय होईल, याचे तु म्ही साक्षीदार आहात.
19 हे पृ थ्वी, ऐक! पाहा, या लोकां वर मी अनथर् आणणार आहे , म्हणजे त्यां च्याच िवचारांचे फळ
त्यां च्यावर आणीन.
कारण त्यांनी माझ्या वचनांकडे दुलर्क्ष केले च, पण ह्याव्यतीिरक्त ते िधक्कारले आहे .
20 परमे श्वर म्हणतो, “������� ��� ��� ��������� ������� ��� ����� ������
��� ������?
तु मची होमापर्णे आिण यज्ञ मला मान्य नाहीत.”
21 यास्तव परमे श्वर असे म्हणतो: “�� �� ������������ ������ �����. त्यावर वडील
व मु ले अडखळू न पडतील. राहणारे आिण शे जारी हे नष्ट होतील.”
22 परमे श्वर पु ढे असे म्हणतो: “���������� ��� ��� ���.
पृ थ्वीवरच्या अतीदरू च्या िठकाणाहन
ू मोठे राष्ट् र ये त आहे .
23 ते धनु ष्य आिण भाला उचलतील. ते क् रूर आहे त आिण ते दया करीत नाही. त्यांचा आवाज
समु दर् ाच्या गजर्ने सारखा आहे .
आिण हे िसयोन कन्ये , लढाईसाठी िसद्ध झाले ल्या पु रूषांपर् माणे िविशष्ट रचना करूण ते
घोड ां वरून स्वारी करतात.”
9
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त्यां च्याबद्दल आम्ही बातमी ऐकली आहे . दुःखात आमचे हात कोलमडले आहे त. प्रसूती
होणार्या स्त्रीप्रमाणे आमची िस्थती झाली आहे .
25 बाहे र शे तात जाऊ नका आिण रस्त्यावर चालू नका.
कारण शत्रूची तलवारी आिण धोका सगळीकडे आहे .
26 माझ्या लोकां च्या कन्ये , शोकवस्त्रे घाल आिण राखे त लोळ, एकुलता एक मु लगा गे ल्याप्रमाणे
आकांत कर.
कारण नाश करणारा अगदी एकाएक आपल्यावर ये ईल.
27 “�������, मी तु ला पारखणारा असे केले आहे . म्हणजे तू त्यां च्या मागर् तपासावा आिण
पारखून पाहावा.
28 ते सवर् लोक दुराग्रही आहे त. जे दुसर्यांची िनं दा करतात.
ते सवर् कास्य व लोखं ड आहे त, जे भ्रष्टपणे वागतात.
29 भाता जळाला आहे , अग्नीतून िशसे जळू न िनघाले आहे ,
ते स्वत:ला व्यथर्च गाळीत राहतात, कारण जे दुष्ट ते काढून टाकले ले नाहीत.
30 त्यांना ‘����� �����’ ��� ������ ����. कारण परमे श्वराने त्यांना नाकारले आहे .”
24

7
1 ियमर्यासाठी परमे श्वराकडू न जे वचन आले ते असे , ते म्हणाले : 2 ियमर्या, परमे श्वराच्या
घराच्या दारात उभा राहा आिण हे वचन घोषीत कर! “�� �������� �����, जे तु म्ही
सवर् परमे श्वराची उपासना करायला या दारातून आत जाता, ते तु म्ही परमे श्वराचे वचन ऐका!
3 से नाधीश परमे श्वर, इस्राएलाचा दे व, असे म्हणतो, ‘������ ���� ��� ��� ��� ���
������ �� �������� ������� ���. आिण तु म्ही असे केल्यास मी तु म्हास या िठकाणी
राहू दे ईन 4 “����������� �����, परमे श्वराचे मं िदर, परमे श्वराचे मं िदर हे आहे . असे खोटे
बोलणार्या वाईट गोष्टींस स्वत:स सोपवून दे ऊ नकोस. 5 कारण जर तू आपला मागर् नीट केलास
आिण चां गले ते केले स, जर तू शे जारी आिण मनु ष्यांमध्ये पु णर्पणे न्याय केला, 6 जर तू दे शात
राहणार्याचे , अनाथाचे , आिण िवधवे चे शोषण करणार नाहीस, आिण या स्थानात िनदोर्ष रक्त
पाडणार नाहीस आिण स्वत:चे नु कसान करून घ्यायला इतर दे वतां च्या मागे चालणार नाहीस,
7 तर या स्थानात, जे राष्ट् र पु रातन काळी तु मच्या या पूवर्जांना मी सवर्काळासाठी िदला होता,
त्यामध्ये मी तु ला राहू दे ईन. 8 पाहा! तु म्ही फसव्या गोष्टींवर िवश्वास ठे वत आहात, जे तु मची
काहीएक मदत करु शकत नाही. 9 तु म्ही चोरी, खून आिण व्यिभचार आिण खोटी शपथ वाहाल
आिण बालमु तीर्स धूप जाळाल आिण ज्या दे वांना तु म्ही जाणले नाही त्यां च्या मागे चालाल, 10 मग
ज्या घरात माझ्या नावाची घोषणा होते , ितथे तु म्ही ये ऊन माझ्या समोर उभे राहन
ू असे म्हणाल
का आम्ही तारले गे लो आहोत? म्हणजे तु म्ही हे सवर् घृ णीत काम पु न्हा कराल. 11 ज्या घराला
माझे नाव आहे , ते तु मच्या दृष्टीने दुसरे काही नसून लु टारूंना लपण्याची जागा आहे का? पाहा,
माझ्या दृष्टीस असे आले आहे , असे परमे श्वर म्हणतो. 12 तर तु म्ही िशलो ये थील जे माझे िठकाण
होते ते थे जा, ज्यात पिहल्याने माझे नाव वसिवले आिण त्याचे मी आपले लोक, इस्राएल यां च्या
दुष्कृत्यांमुळे जे केले ते पाहा. 13 इस्राएलाच्या लोकांनो, तु म्हीही सवर् दुष्कृत्ये करीत होता.”
�������� ��� ������! मी पु न्हा पु न्हा तु मच्याशी बोललो, पण तु म्ही माझे ऐकण्यास
नकार िदला. मी तु म्हास बोलािवले , पण तु म्ही उ र िदले नाही. 14 म्हणून, िशलोचे जसे मी केले ,
त्याचप्रकारे ज्या घरास माझे नाव आहे आिण ज्यावर तु म्ही िवश्वास ठे वता व जे िठकाण मी तु म्हास
व तु मच्या पूवर्जांना िदले तसे करीन. 15 एफ् राईममधील तु मच्या भावांना मी माझ्यापासून जसे दरू
केले , तसे मी तु म्हास माझ्यापासून दरू करीन.
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ियमर्या, तु ला सां गतो, या लोकांसाठी प्राथर्ना करु नकोस आिण त्यां च्यासाठी याचना व
आळवणीही करु नकोस िकंवा त्यां च्या मदतीकिरता मला िवनवू नकोस. कारण मी तु झी प्राथर्ना
ऐकणार नाही. 17 ते लोक यहद
ू ा शहरात, आिण यरूशले मेच्या रस्त्यावर ते काय करीत आहे त हे
तु ला िदसत नाही काय? 18 मला सं ताप आणावा म्हणून मु ले लाकडे गोळा करत आहे त आिण वडील
सरपण पे टवत आहे . िस्त्रया आकाशाच्या राणीसाठी कणीक मळत आहे आिण इतर दै वतांना अपर्ण
करण्यासाठी म्हणून पे यापर्णे ओतत आहे त. 19 परमे श्वर असे म्हणतो, ते मला राग आणतात काय?
“�� ����:लाच सं ताप आणत आहे त. म्हणजे त्यां च्यावर लाज यावी. 20 यास्तव परमे श्वर असे
म्हणतो, मी या जागे वर माझा सं ताप मनु ष्यां वर, प्राण्यां वर, झाडां वर आिण िपकां वर ये ईल, तो
जाळू न टाकणार आिण कोणीही तो िवझवू शकणार नाही.”
21 से नाधीश

परमे श्वर, इस्राएलचा दे व असे म्हणतो, तु म्ही आपली होमापर्णे आपल्या यज्ञास
जोडा आिण मांस खा. 22 कारण मी जे व्हा तु मच्या पूवर्जांना िमसरमधून बाहे र आणले , ते व्हा मी
त्यां च्या कडे काहीएक मागीतले नाही, मी त्यांना होमापर्णे आिण यज्ञ यांबद्दल आज्ञा िदली नाही.
23 मी त्यांना फक्त पु ढील आज्ञा िदली. माझी आज्ञा पाळा मग मी तु मचा दे व होईन व तु म्ही
माझे लोक व्हाल. तर मी आज्ञा केले ल्या सवर् मागार्त चाला, म्हणजे तु मचे चां गले होईल. 24 पण
तु मच्या पूवर्जांनी माझे ऐकले नाही. ते त्यां च्या दुष्ट अं तःकरणाच्या, त्यां च्या स्वतःच्या हट् टी
योजनांनुसार जगले . म्हणून ते पु ढे ये ण्याऐवजी मागे गे ले. 25 तु मच्या पूवर्जांनी िमसर सोडला त्या
िदवसापासून आजवर मी माझे से वक तु मच्याकडे पाठवले आहे त. माझे से वक सं देष्टे आहे त. मी
पु न्हा पु न्हा त्यांना तु मच्याकडे पाठवले . 26 पण त्यांनी माझे ऐकले नाही, त्यांनी लक्ष िदले नाही.
त्यांनी आपली मान ताठ केली. ते त्यां च्या पूवर्जांपेक्षा अिधक दुष्ट होते 27 “�� ������� ��
��� �������� ��� �� ���� ����� �����. तू त्यांना या गोष्टी घोषीत केल्या तरी
ते तु ला उ र दे णार नाहीत. 28 म्हणून तू त्यांना पु ढील गोष्टी सां ग. ज्या राष्ट् रांने परमे श्वराचे
म्हणजे च त्यां च्या दे वाच्या आज्ञा पाळल्या नाहीत आिण िशक्षा घे तली नाही, ते हे च आहे . सत्यता
ू टाकले ली आहे .
ही त्यां च्या मु खातून छे दन
29 हे यरूशले मे, तु झे केस कापून दर
ू फेकू न दे . उजाड डोंगरमाथ्यावर जाऊन शोकगीत गा.
कारण परमे श्वराने रागाच्या भरात या िपढीला नाकारले आिण सोडले आहे . 30 कारण परमे श्वर असे
म्हणतो, यहद
ू ाच्या लोकांस पापे करताना मी पािहले आहे .” ������� ���������
�������� ������, ज्या घराला माझे नाव आहे , ते भ्रष्ट करायला ठे वल्या आहे त.
31 आिण त्यांनी बे न िहन्नोमच्या दरीत तोफेतची उच्चस्थाने बां धली आहे त. त्यािठकाणी ते
स्वत:च्या मु लामु लींना अग्नीत जाळण्यासाठी दे त असत. अशी आज्ञा मी िदले ली नाही आिण
असे काही माझ्या मनातही आले नाही. 32 परमे श्वर असे म्हणतो, पाहा, असे िदवस ये त आहे त.
“������ ����� ����� � ��� ��������� ��� ��� ������ ����� ����, तर
ितला ते सं हाराची दरी म्हणतील. की आणखी एका मृ तालाही पु रण्यास जागा राहणार नाही इतकी
वे ळ ये ईपयर्ंत ते तोफेतमध्ये मृ तांना पु रतील. 33 प्रेते आकाशातील पक्षयांचे आिण पृ थ्वीवरील
पशूस अन्न असे होतील. आिण त्यांना हाकलायला ते थे कोणीही नसे ल. 34 यहद
ू ाच्या गावांतील
व यरूशले मेच्या रस्त्यां वरील उल्हासाच्या व आनं दाच्या कल्लोळांचा मी शे वट करीन. वधू वरांचा
शब्द उमटणार नाही, कारण भूमी ओसाड होईल.”
1

8

परमे श्वर असे म्हणतो: त्यावे ळी, ते यहद
ू ातील राजांची प्रमु ख ने त्यांची, याजकांची,
सं देष्ट ांची आिण यरूशले ममधील सवर् लोकांची हाडे कबरीतून बाहे र काढतील. 2 आिण चं दर् ,
सूयर्, आकाशातले तारे , ज्यांना ते अनु सरले आिण से वा केली, ज्यां च्या ते मागे चालले आिण पूजन
केले , त्यां च्यापु ढे पसरतील, ती गोळा केल्या जाणार नाही िकंवा पु रल्या जाणार नाही, ती पृ थ्वीवर
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पसरले ल्या शे णखतासारखी असतील.
उरले ले आहे त, ज्या प्रत्ये क
िठकाणी मी त्यांना घालवले आहे , ते िजवनाच्या ऐवजी मृ त्यू िनवडतील, परमे श्वर असे म्हणतो.
3 आिण या दुष्ट राष्ट् रातील जे

4 तर त्यांना सां ग: परमे श्वर असे म्हणतो: कोणी पडल्यास पु न्हा उठणार नाहीत काय? कोणी
चु कीच्या मागार्ने गे ला तर िफरुन मागे ये ण्याचा प्रयत्न करणार नाही काय?
5 तर मग यरूशले ममधील लोक कायमचे अप्रामािणकपणात का वळले आहे त?
ते िवश्वासघात करीत राहतात आिण पश्चाताप करण्यास नकार दे तात.
6 मी त्यांचे बोलणे लक्षपूवर्क ऐकले आहे . ते योग्य ते बोलत नाहीत. कोणीही आपल्या केले ल्या
वाईट कमार्ब
ं द्दल ते क्षमा मागत नाहीत.
जो असे म्हणतो, मी काय केले ? असा कोणीएक नाही. तसा यु द्धात घोडा धावतो तसे ते सवर्
आपल्या मनात ये ईल तीथे जातात.
7 आकाशातील करकोचीसु द्धा वे ळेची योग्य जाणीव असते . पारवे , िनळवी व सारस ह्यांना आपल्या
ये ण्याचा समय माहीत आहे
पण माझ्या लोकांस, परमे श्वराचे वचन माहीत नाही.
8 आमच्याजवळ परमे श्वराची िशकवण आहे म्हणून आम्ही शहाणे आहोत! असे तु म्ही म्हणता?
कारण ले खकाच्या कपटी ले खणीने ते खोटे केले आहे .
9 शहाणे लाजवले गे ले आहे त, ते िनराशे त आहे त आिण पकडले गे ले आहे त.
पाहा, त्यां च्या शहाणपणाचा काय फायदा, जर त्यांनी परमे श्वराचे वचन नाकारले ?
10 म्हणून मी त्यां च्या िस्त्रया दुसर्यांना दे ईन. त्यांची शे ते जे त्यांना ताब्यात घे तील त्यांना दे ईन.
कारण लहानापासून तर मोठ ांपयर्ंत, सवर्जण अित लोभी आहे त. सं देष्ट ा पासून याजकापयर्ंत,
सवार्न
ं ी फसवणूक केली आहे .
11 काही शां ती नसता ही, शां ती, शां ती, असे बोलून त्यांनी माझ्या लोकां च्या कन्ये चे घाय वरवर
बरे केले आहे .
12 त्यांनी केले ल्या दुष्कृत्यांबद्दल लाज वाटली का? नाही त्यांना लाज वाटली नाही. म्हणून
पडणार्यांना िशक्षा होत असता ते पण त्यां च्याबरोबर पडतील, असे परमे श्वर म्हणतो.
13 परमे श्वर असे म्हणतो, मी त्यांना पु णर्पणे काढून टाकीन, द्राक्षवे लीवं र एकही द्राक्ष नसे ल,
आिण अं िजराच्या झाडां वर एकही अं िजर नसे ल, पाने सु कतील आिण जे काही त्यांना िदले
आहे , ते त्यां च्यापासून िनघून जाईल.
14 आपण ये थे नु सते च का बसलो आहोत? या भक्कम शहराकडे पळू न जाऊ या आिण आम्ही
मृ त्यूमध्ये ितथे गप्प बसू
परमे श्वर आमचा दे व याने आम्हास गप्प केले आहे , कारण आम्ही त्याच्यािवरुध्द पाप केले आहे ,
म्हणून त्याने आम्हां ला िवषारी पाणी प्यायला िदले आहे .
15 आम्ही शां तीची आशा केली पण आम्हां ला काहीच चां गले िमळाले नाही.
तो आम्हास क्षमा करील असे आम्हास वाटले , पण पाहा! अिरष्टच आले .
16 त्यां च्या घोड ां च्या फुरफुरण्याचा आवाज दानापासून ऐकण्यात आला आहे .
त्याच्या
शक्तीशाली घोड ां च्या िखं काळण्याच्या आवाजाने पु णर् पृ थ्वी थरथरली आहे .
कारण ते भूमी व त्यावरील प्रत्ये क गोष्टीचा नाश करण्यासाठी आले आहे त. ते नगराचा व त्यामध्ये
राहणार्या सवर् लोकांस नाश करण्यासाठी आले आहे त.
17 कारण पाहा! मी नाग आिण फुरशे तु मच्यामध्ये पाठवीन.
त्यांना आवरणे अशक्य आहे , ते तु म्हास दं श करतील. परमे श्वर असे म्हणतो.
18 माझ्या

दु:खण्याला काही अं त नाही आिण माझे अं त: करण अस्वस्थ आहे .
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पाहा! माझ्या लोकां च्या कन्ये चा रडण्याचा आवाज फार दरू असले ल्या दे शातून ये तो.
“�������� ������� ���� ���?
िकंवा ितचा राजा ितच्यामध्ये नाही काय?”
�� ������� ������ ���������
���������� ��� ��������� ��������� ��� �� ����� ���� ���.
20 “������ ����� �����, उन्हाळा सरला, पण आमचे तारण झाले नाही.”
21 माझ्या लोकां च्या कन्ये च्या जखमे मुळे मी जखमी झालो आहे . ितच्या सोबत घडले ल्या भयानक
गोष्टींमुळे मी शोकात आिण िनराशे त आहे .
22 िगलादमध्ये काही औषध नाही काय? ते थे वै द्य नाही काय?
मग माझ्या लोकां च्या कन्ये ला आरोग्य का लाभले नाही.
1 जर

9

माझे मस्तक पाण्याने भरले ले असते आिण माझे डोळे अश्रूंचे झरे असते
तर मी माझ्या नाश पावले ल्या लोकां च्या कन्ये साठी अहोरात्र रडलो असतो तर िकती बरे झाले
असते .
2 जर वाळवं टात माझासाठी एक िठकाण असते , तर मी माझ्या लोकांस सोडू न त्यां च्यापासून खूप
दरू गे लो असतो,
कारण ते सवर् व्यिभचारी आिण िवद्रोही असे आहे त.
3 कारण ते त्यां च्या िजभे ने खोटे बाण सोडतात, पण ते या पृ थ्वीवर िवश्वासूपणात मोठे नाहीत.
ते एका पापाकडू न दुसर्या पापाकडे जातात. ते मला ओळखत नाही, परमे श्वर असे म्हणातो.
4 तु म्ही प्रत्ये क आपल्या शे जार्यािवषयी सावध असा आिण कोणत्याही भावावर िवश्वास ठे वू
नका?
कारण प्रत्ये क भाऊ फसवणारा आहे आिण प्रत्ये क शे जारी िनं दा करणारा आहे .
5 प्रत्ये क मनु ष्य आपल्या शे जार्याची थट् टा करतो आिण सत्य बोलत नाही.
त्यांची जीभ खोटे बोलते . दुष्टाई करण्यासाठी ते आपणाला दमवतात.
6 तू आपल्या कपटामध्ये राहतो, त्यां च्या कपटामु ळे ते मला ओळखायला नाकारतात, असे परमे श्वर
म्हणतो.
7 यास्तव से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो: पाहा! मी त्यांची पिरक्षा घे ईल आिण त्यांना तपासून
पाहीन.
कारण मी आपल्या लोकां च्या कन्ये किरता आणखी काय करू?
8 त्यां च्या िजभा टोकदार बाणाप्रमाणे आहे त. त्या अिवश्वासू गोष्टी बोलतात.
प्रत्ये कजण शे जार्याशी वरवर चां गले बोलतो. पण गु प्तपणे ते शे जार्यावर टपून असतात.
9 या गोष्टींमुळे मी त्यांना िशक्षा करणार नाही काय?
“��� ������������ ��
���������� �� ��� ���� ��� ��? परमे श्वर असे म्हणतो.
10 मी डोंगरासाठी आकां त व िवलाप करीन आिण मी कुरणांसाठी शोकगीत गाईन.
कारण ती जाळू न टकली आहे , ते थन
ू आता कोणीही प्रवास करीत नाही. त्यांना गु रांचा आवाजही
ऐकू ये त नाही.
आकाशातील पक्षी आिण प्राणी दरू िनघून गे ले आहे त.
11 म्हणून मी यरूशले म नगरी कचर्याचा ढीग करीन. ते कोल्ह्यांचे वसितस्थान होईल.
मी यहद
ू ातील नगरे नष्ट करीन. मग ते थे कोणीही राहणार नाही.”
या गोष्टी समजण्याइतका सु ज्ञ कोणी आहे का? परमे श्वराच्या मु खाने जे काही घोषीत केले ,
म्हणजे ते तो कळवू शकेल काय?
या भूमीचा नाश का झाला? जे थे कोणीही जात नाही अशा वाळवं टासारखी ती का केली गे ली.
12

9:13

956

ियमर्या 10:3

म्हणाला, “�� ��� ���� ����, त्यांनी माझ्या िशकवणु कीला सोडू न िदले , जे मी
त्यां च्या समोर ठे वली होती, आिण त्यांनी माझी वाणी ऐकाण्यास आिण त्यावर चालण्यास
नकार िदला.
14 हे असे झाले कारण ते आपल्या दुराग्रही हृदयाच्या मजीर् प्रमाणे वागले आिण त्यां च्या
विडलांनी त्यांना िशकवल्या प्रमाणे , बालदे वास अनु सरले .”
15 यास्तव से नाधीश परमे श्वर, इस्राएलाचा दे व असे म्हणतो, “�� �� ������ ��� ����
����� ����� ��� ������ ���� ������� �����.
16 नं तर मी त्यांना आशा राष्ट् रां मध्ये िवखरुन टाकीन त्यांनी िकंवा त्यां च्या विडलांनी पूवीर् कधीही
ज्यां च्याबद्दल ऐकले नव्हते . आिण मी सवर् लोकांचा नाश होईपयर्ंत त्यां च्या मागे तलवार
पाठवीन.”
17 से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो, “�� ��������� ����� ���.
प्रेतयात्रेच्या वे ळी रडणार्यांना बोलवा, त्यांना ये ऊ द्या. आक् रं दणात कुशल असले ल्या
िस्त्रयांना बोलवा, त्यांना ये ऊ द्या.
18 त्यांनी घाईने आमच्यासाठी िवलाप करवा.
म्हणजे आमचे डोळे भरुन ये तील आिण अश्रूंचा पूर ये ईल.
19 िसयोनमधून िवलापाचा आवाज ऐकायला ये तो आहे . आम्ही कसे उद्ध्वस्त झालो आहोत, कारण
आमची खरोखरच अप्रितष्ठा झाली. आम्ही आपली भूमी सोडली आहे , कारण त्यांनी
आमची घरे पाडू न टाकली आहे त.”
20 तर िस्त्रयांनो, परमे श्वराचे वचन ऐका, त्याच्या मु खातील िनघणार्या सं देशाकडे िच लावा.
नं तर तु मच्या मु लींना मोठ ाने िवलाप करण्यास िशकव आिण शे जारील प्रत्ये क स्त्रीला शोकगीत
िशकवा.
21 कारण बाहे र असले ली मु ले आिण चौकात तरुणांना नाहीसे करण्यास मृ त्यू आमच्या िखडक्यातून
चढून आला आहे . तो आमच्या राजवाड ांमध्ये िशरला आहे .
22 असे सां ग: परमे श्वर असे म्हणतो, जसे उघड ावर खत पडते आिण कापणार्या मागे पें ढीतून
गळण पडते , तशी मनु ष्याची प्रेते पडतील, आिण ती कोणी गोळा करणार नाहीत.
13 परमे श्वर

म्हणतो, “���������� ��������� ������������, बलवानांनी
त्यां च्या बळाबद्दल व श्रीमं तांनी त्यां च्या पै शाबद्दल अिभमान बाळगू नये .”
24 पण जर कोणाला अिभमान बाळगायचा असे ल या गोष्टीत बाळगावा, की तो मला समजतो
आिण मला ओळखोतो,
कारण मी परमे श्वर आहे , जो प्रामािणकपणा व न्याय आिण िनतीमानता या पृ थ्वीवर चालवतो,
कारण या गोष्टींमध्ये मला हषर् वाटतो, परमे श्वर असे म्हणतो.
25 परमे श्वर असे म्हणतो, ज्यांची फक्त शारीिरक सु ं ता झाली आहे , अशांना िशक्षा करण्याचे िदवस
ये त आहे त.
26 िमसर, यहद
ू ा, अदोम, अम्मोन, मवाब यातील व वाळवं टात राहणारे , ज्यांनी आपल्या
डोक्यावरचे केस कापले त्यांना शासन करीन. कारण ही सवर् राष्ट् रे बे सुनत आहे त, आिण
इस्राएलाचे सवर् घराणे बे सुनत हृदयाचे आहे त.
23 परमे श्वर

10
1 इस्राएलाच्या

वं शजांनो, परमे श्वर जे वचन तु म्हास घोषीत करीत आहे ते ऐका.
असे म्हणतो, “������� ����� ���� ���.
आिण आकाशातील िचं न्हाना घाबरुन जाऊ नका, कारण त्यामु ळे राष्ट् रे भयभीत असतात.
3 त्या लोकां च्या चालीरीती अथर्शन्ू य आहे त. कारण कोणी जं गलातून झाड तोडतो, असे ते
कुर्हाडीने केले ले कारागीराच्या हाताचे काम आहे .
2 परमे श्वर
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4 नं तर ते

त्यांना चांदीसोन्याने त्यांना सजवतात. ते खाली पडू नये त म्हणून हातोड ाने व िखळ्याने
ते घट् ट बसिवतात.
5 अशा मूतीर् काकडीच्या मळ्यातील बु जगावण्यासारख्या आहे त. त्या बोलू शकत नाहीत वा चालू
शकत नाहीत. लोकांसच त्या वाहन
ू न्याव्या लागतात.
ते व्हा त्यांना घाबरु नका. त्या मूतीर् तु मचे वाईटही करु शकत नाहीत व चां गले ही करु शकत
नाहीत.”
6 परमे श्वर तु झ्यासारखा दुसरा कोणीही नाही. तू महान आहे स आिण तु झ्या नावातच सामथ्यर् आहे .
7 तु ला कोण िभणार नाही, हे राष्ट् राच्या राजा? कारण तू त्या योग्यते चा आहे स,
कारण राष्ट् रां च्या सवर् ज्ञान्यांमध्ये आिण त्यां च्या सवर् राज्यांमध्ये तु झ्यासारखा कोणी नाही.
8 ते सवर् पशूसारखे आिण मूखर् आहे त, दीड दमडीच्या लाकडाच्या मूतीर्चे
ं अनु यायी आहे त.
9 ते लोक ताशीर्शाहन
ू ठोकू न आणले ली चांदी आिण उफाजहन
ू आणले ले सोने , कारािगराच्या व
सोनाराच्या हातचे अशे ते काम आहे .
ते िनळ्या आिण जां भळ्या रं गाचे कपडे चढिवतात शहाणे लोक असे दे व तयार करतात.
10 पण परमे श्वरच फक्त खरा दे व आहे . तोच िजवं त आिण सावर्कालीक राजा आहे . पृ थ्वी त्याच्या
क् रोधाने कंपन पावते आिण त्याचा कोप राष्ट् रे सहन करु शकत नाहीत.
11 परमे श्वर म्हणतो, “���� ������ ����� ��������� ����. ‘���� ������
������� �������� ��� ��������� �������� ���� ����. ते स्वगार्ंतन
ू
आिण पृ थ्वीवरुन नाहीसे होतील.
12 ज्याने आपल्या सामथ्यार्ने पृ थ्वी िनमार्ण केली आिण आपल्या ज्ञानाचा उपयोग करून त्याने जग
िनमार्ण केले आपल्या समं जसपणाच्या आधारे आकाश पांघरले .
13 त्याच्या वाणीने आकाशात पाण्याच्या गडगडाट होतो, आिण तो पृ थ्वीच्या शे वटापासून धु के
वर चढवतो. तो पावसासाठी िवजा िनमार्ण करतो, आिण आपल्या भांडारातून वारा बाहे र
काढतो.
14 ज्ञानािशवाय, प्रत्ये क मनु ष्य अज्ञानी झाला आहे . आपण िनमार्ण केले ल्या मूतीर्मु ळेच सोनार
लाजवले जातात.
कारण त्या मूतीर् म्हणजे फक्त असत्य आहे . त्यामध्ये काही सजीवपणा नाही.
15 त्या िनरुपयोगी आहे त, खोट ांचे काम आहे त, त्यां च्या िशक्षे समयी त्यांचा नाश होईल.
16 पण दे व, याकोबाचा वाटा, त्यांसारखा नाही, कारण तो सवर् गोष्टी घडवणारा आहे .
इस्राएल त्याच्या वतनाचा वं श आहे . से नाधीश परमे श्वर हे त्याचे नाव आहे .
17 अहो

वे ढ ामध्ये जगत असले ल्या लोकांनो. आपल्या वस्तू गोळा करा आिण राष्ट् र सोडा.
असे म्हणतो, पाहा, यावे ळी, मी दे शात राहणार्यांना बाहे र फेकू न दे ईन.
आिण त्यांना धडा िशकवावा म्हणून त्यांना दु:ख दे ईल.”
19 माझी मोडले ली हाडे आिण सं क्रमीत झाले ल्या जखमां मुळे मला हाय हाय!
ते व्हा मी म्हणालो, “���� �� ���� ��:ख आहे , आिण मला ते पूणर्पणे भोगले च पािहजे .”
20 माझ्या तं बच
ू ा नाश झाला आिण माझ्या तं बच
ू े सवर् दोर तु टले आहे त.
माझी मु ले मला सोडू न िनघून गे ली आहे त.
माझा तं बू उभारायला एकही मनु ष्य उरला नाही. माझा िनवारा बां धायला एकही मनु ष्य िशल्लक
नाही.
21 कारण में ढपाळ मूखर् झाले आहे त. ते परमे श्वराचा शोध घे त नाहीत.
म्हणून त्यांना यश नाही, त्यांचे सवर् कळप िवखरले आहे त.
22 बातमीचा अहवाल आला आहे , पाहा! यहद
ू ातील शहरांचा नाश करायला आिण कोल्ह्यांची
वस्ती करायला. उ रे तून मोठा भूमीकंप ये त आहे .
18 परमे श्वर
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परमे श्वरा, मला माहीत आहे , मनु ष्याची वाट ही त्याच्याकडू न नाही ये त. चालत्या मनु ष्यास
आपली पावले नीट करता ये त नाही.
24 परमे श्वरा, मला िशस्त लाव! पण रागाच्या भरात नाही तर न्याय्य रीतीने िशस्त लाव! नाहीतर
तू कदािचत् आमचा नाश करशील.
25 जे राष्ट् र तु ला ओळखत नाही आिण जे कुटु ं ब तु झ्या नामाचा धावा करत नाही, त्यावर तू आपला
क् रोध ओत.
कारण त्यांनी याकोबाचा िवनाश केला आहे आिण त्यास खाऊन टाकले आहे , त्यांनी त्यास क्षीण
केले आहे . त्याची वस्ती ओसाड केली आहे .
23

11
ियमर्याला परमे श्वराकडू न िमळाले ले वचन, ते म्हणाले : 2 “�������, या कराराची वचने
ऐक, आिण यहद
ू ाच्या प्रत्ये क मनु ष्यास आिण यरूशले ममध्ये राहणार्या हे घोषीत कर. 3 त्यांना
असे सां ग की, परमे श्वर, इस्राएलचा दे व असे म्हणतो ‘�� ���� �� ������� ���� ���
����, तो शािपत असो.’ 4 तु मच्या पूवर्जांना िमसर दे शातून, लोखं डाच्या भट् टीतून बाहे र काढून
आणले , त्यावे ळी मी त्यांना हा करार आज्ञािपला आिण ही वचने आचरनात आणा, तर तु म्ही माझे
ू व
व्हाल व मी तु मचा दे व होईन. 5 तु मच्या पूवर्जांना िदले ल्या वचनाकिरता मी हे करीन, दध
मध यांची रे लचे ल असले ली सु पीक भूमी द्यायचे मी त्यांना कबूल केले होते . त्याच भूमीवर तु म्ही
आता राहत आहात.” ������ �� ������� ���, परमे श्वरा! 6 परमे श्वर मला म्हणाला,
“��������� �������� � ������������ ����������� �� ��� ����� ��,
कराराची वचने ऐका आिण त्यांचे पालन करा. 7 कारण मी त्यांना िमसरच्या बाहे र काढले त्या
िदवसापासून या िदवसापयर्ंत मी तु मच्या पूवर्जांना इशारा दे त आलो आहे की माझा शब्द ऐका. 8 पण
त्यांनी माझे ऐकले नाही आिण लक्ष िदले नाही. ते दुराग्रही हृदयाचे बनले आिण आवडे ल ते च
त्यांनी केले . म्हणून मी त्यांना माझ्या आज्ञा पाळण्यास सां िगतले , पण त्यांनी ते ऐकले नाही, म्हणून
करारात उल्ले खले ल्या सवर् शािपत गोष्टी मला त्यां च्याबाबत कराव्या लागल्या.” 9 नं तर परमे श्वर
मला म्हणाला, “�������� ��� ����������� ���������� �� ������ ���. 10 ते
त्यां च्या पूवर्जांनी केले ल्या पापांकडे वळले आहे त. त्यां च्या पूवर्जांनी माझे ऐकण्याचे नाकारले .
त्यांनी दुसर्या दे वांचे अनु सरण केले . त्यांची पूजा केली. इस्राएल व यहद
ू ाच्या वं शजांनी, त्यां च्या
पूवर्जांनी माझ्याशी केले ल्या, कराराचा भं ग केला आहे .” 11 म्हणून परमे श्वर म्हणतो, मी त्यांना
भयं कर सं कटात टाकीन, ज्यातून त्यांना सु टका करून घे ता ये णार नाही. ते व्हा ते मदतीसाठी माझा
धावा करतील, पण मी त्यांचे ऐकणार नाही. 12 यहद
ू ातील शहरे व यरूशले ममधील रिहवासी ज्यांना
ते अपर्णे दे त असत, आिण धूप जाळीत असत, असे ते त्यां च्या दे वांकडे आरोळी करतील, पण त्या
भयं कर सं कटकाळी लोकांस मदत करणे त्या मूतीर्ना शक्य होणार नाही. 13 कारण यहद
ू ा तु झ्या
नगरा इतकेच तु झे दे व झाले आहे त, आिण तू लज्जास्पद बाल दे वाच्या वे द्या, बाल दे वाच्या धूप
वे द्या, यरूशले मामधल्या रस्त्यां च्या सं ख्ये इतक्याच केल्या आहे त. 14 ियमर्या, तू या लोकांसाठी
प्राथर्ना करु नकोस आिण त्यां च्यासाठी िवनं ती करु नकोस. कारण जे व्हा ते दु:खात माझा धावा
करतील, ते व्हा मी त्यांचे ऐकणार नाही.
15 “������ ����� �������, ज्यांनी इतके दुष्ट हे तू धरले आहे त, ते माझ्या घरात का आहे त?
कारण तु झ्या अपर्णाचे मांस तु झा बचाव करु शकणार नाही, कारण तू वाईट केले आिण नं तर आनं द
केला.”
16 “�������� ����� �������� ���������� ����� �������� ��� ��� ���
����������� ���� ���� ����.
पण आता मोठ ा गजर्नेच्या आवाजासिहत त्याने त्यावर अग्नी पे टवला आहे . आिण त्याच्या
फां द्या तोडल्या आहे त.
1
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कारण से नाधीश परमे श्वर, ज्याने तु ला लावले आहे , तो तु झ्या िवरूद्ध अिरष्ट बोलला आहे .
कारण इस्राएल आिण यहद
ू ाच्या लोकांनी कुकम केली. त्यांनी ‘���’ ������ ����
����� ���� ������ ��� ��� ���.”

मला या गोष्टींचे ज्ञान िदले . म्हणून मला त्या समजल्या. परमे श्वरा, तू मला त्यांची
कृत्ये दाखवली.
19 ते माझ्यािवरूद्ध योजना आखत आहे त हे मला माहीत नव्हते . मी क ल होण्याची वाट
पाहणार्या गरीब कोकरासारखा होतो. “��� �� ������ ��� �������� ������
��� ���. आपण त्यास जीवं ताच्या दे शातून तोडू न टाकू म्हणजे त्याचे नाव आठवणीत
राहणार नाही.”
20 पण से नाधीश परमे श्वर, जो तू सत्याने न्याय करतोस, जो तू हृदय व मन पारखतोस.
तू त्यां च्यावर केले ला प्रितकार मी साक्ष दे ईन, कारण मी आपला वाद तु झ्याजवळ उघड केला आहे .
21 अनाथोथच्या लोकांबद्दल परमे श्वर या गोष्टी म्हणतो, जे तु झा जीव घे ण्यास पाहत आहे त.
ते म्हणातात, “������������� ������ ��������� ��� ����, नाहीतर आम्ही तु ला
आमच्या हाताने ठार करु.” 22 यास्तव से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो, पाहा! “�������
�� ������ ����. त्यांचे तरुण तलवारीने मरण पावतील. त्यांची मु ले आिण त्यां च्या मु ली
दुष्काळाने मरतील. 23 त्यां च्यातील एकही मनु ष्य िशल्लक राहणार नाही. कारण मी अनाथोथच्या
लोकां वर वाईट, म्हणजे त्यां च्या शासनाचे वषर् आणतो.”
18 परमे श्वराने

12
1 परमे श्वरा, मी तु झ्याकडे वादिववाद घे ऊन ये तो, तू िनतीमान ठरतोस,
मी िनिश्चतपणे माझ्या तक् रारीचे कारण तु ला सां िगतले पािहजे . दुष्ट लोकच यशस्वी का होतात?
सवर् जे अिवश्वासू लोक ते यशस्वी आहे त.
2 तू त्यांना लावले आिण ते मु ळावले . ते वाढतात आिण फळे दे तात.
तू त्यां च्या मु खात त्यां च्या जवळ आहे , पण त्यां च्या मनापासून तू फार दरू आहे स.
3 पण, परमे श्वरा, तू मला जाणतोस. तू मला पाहतोस आिण माझ्या मनाला पारखतोस.
क ल करण्यासाठी में ढ ांना जसे फरपटत आणतात, तसे त्यांना फरपटत आण. क लीच्या
िदवसासाठी त्यांना तयार कर.
4 िकती काळ राष्ट् र शोक करणार? आिण सार्या दे शाचे गवत सु कून जाईल?
त्यामध्ये राहणार्यां च्या दुष्टाई मु ळे पशू व पक्षी मरुन गे ले आहे त. कारण ते लोक म्हणाले “����
��� ���� �� ������ ����� ����.”
5 कारण तू “�������, पायदळाबरोबर धावलास आिण त्यांनी तु ला दमवले , तर मग घोड ांबरोबर
तू कसा धावशील?
जर तू सु रिक्षत आिण उघड ा दे शात पडतोस तर यादन नदीिकनारी वाढणार्या काटे री झु डु ं पात तू
काय करशील?
6 कारण तु झे भाऊबं द आिण तु झ्याच विडलाच्या घराण्याने तु झ्यािवरूद्ध िवश्वासघात केला आहे
आिण तु झ्याचिवरूद्ध आवाज उठवीत आहे .
जरी ते तु झ्याशी िमत्रांसारखे बोलत असले , तरी तू त्यां च्यावर िवश्वास ठे वू नकोस.”
7 “�� ���� �� ����� ���, मी माझे वतन टाकले आहे .
मी माझे िप्रय लोक ितच्या वै र्यां च्या हाती िदले आहे .
8 माझे स्वत:चे वतन मला जं गलातील िसं हाप्रमाणे झाले आहे त.
ितने आपला आवाज माझ्यािवरूद्ध केला, म्हणून मी ितचा द्वे ष केला आहे .
9 माझे वतन मला तरस आहे , आिण पक्षी ितच्याभोवती िघरट ा घालत आहे त.

12:10

960

ियमर्या 13:11

जा आिण भूमीवरील सवर् िजवं त प्राण्यांना गोळा करा, आिण त्यांनी खाऊन टाकावे म्हणून त्यास
आण.
10 पु ष्कळ में ढपाळांनी माझ्या द्राक्षमळ्याचा नाश केला आहे . त्यांनी माझा वाटा पायदळी
तु डिवला आहे ,
त्यांनी माझा आनं ददायक भाग वै राण व वाळवं टात पालटवला आहे .
11 त्यांनी ितला उजाड केले आहे , मी ितच्या किरता शोक करत आहे . ती उजाड झाली आहे .
सवर् भूमी उजाड करण्यात आली आहे . कारण कोणी हे मनावर घे त नाही.
12 नाश करणारे सवर् वाळवं टातील त्या उजाड िठकाणाहन
ू आले आहे त,
कारण परमे श्वराची तलवार एका सीमे पासून दे शाच्या तु सर्या सीमे पयर्ंत खाऊन टाकीत आहे .
कोणत्याही िजवं त प्राण्यांसाठी दे शात सु रिक्षतता नाही.
13 त्यांनी गहू पे रला पण काटे री झाडांची कापणी केली, त्यांनी दमे पयर्ंत कष्ट केले , पण काही
िमळवले नाही.
परमे श्वराच्या कोपामु ळे ते त्यां च्या िपकाबाबत लिज्जत होतील.”
14 परमे श्वर माझ्या सवर् शे जार्यां िवरूद्ध असे म्हणतो. जे वतन मी आपल्या इस्राएल लोकांस
वतन म्हणून िदले त्यास जे दुष्ट शे जारी हात लावतात, पाहा! त्यांना मी त्याच्या भूमीतून उपटू न
काढीन आिण त्यां च्यामधून यहद
ू ाचे घराणे उपटू न काढीन. 15 पण अशा रीतीने त्यांना उपटू न
काढल्यानं तर असे होईल की परतून त्यां च्यावर दया करीन, आिण मी प्रत्ये काल्या त्याच्या वतनास
आिण प्रत्ये काला त्याच्या दे शास परत आणीन. 16 असे होईल की जशी त्यांनी माझ्या लोकांस
बालमूतीर्ची शपथ वाहायला िशकवली तशी, परमे श्वर िजवं त आहे , अशी माझ्या नावाची शपथ
वाहायला जर ते माझ्या लोकांचे मागर् मन लावून िशकतील तर ते माझ्या लोकांमध्ये बां धण्यात
ये तील. 17 पण जर कोणी ऐकत नाही, तर ते राष्ट् र मी समु ळ उपटू न टाकीन आिण ते नष्ट करीन,
परमे श्वर असे म्हणतो.

13
मला असे म्हणाला: “�� ��� ������ ������ ���� �� ��� �� ������
����� ����, पण पिहल्याने तो पाण्यात घालू नको.” 2 ते व्हा मी परमे श्वराने सां िगतल्याप्रमाणे
ने सावयास िवकत घे तले व ते माझ्या कमरे स बां धले . 3 नं तर परमे श्वराकडू न मला दुसर्यांदा
वचन प्राप्त झाले ते असे , 4 “�� �������� ���� �������, जे तु झ्या कमरे स बां धले
आहे , उठ आिण फरात नदी कडे जा आिण ितथे ते खडकाला पडले ल्या खाचे त लपवून ठे व.”
5 त्याप्रमाणे मी फरातला गे लो आिण अगदी परमे श्वराने सां िगतल्याप्रमाणे ते लपवून ठे वले .
6 पु ष्कळ िदवसानी, परमे श्वर मला म्हणाला, “�� ��� ������ �� � ����� �������
���������� ������ ��� ��.” 7 त्याप्रमाणे मी फरातला गे लो आिण जो कमरबं ध मी
लपवला होता तो उकरुन काढला. पण पाहा! आता तो कमरबं द नष्ट झाला होता, तो अगदी
िनरुपयोगी झाला. 8 ते व्हा परमे श्वराचे वचन मजकडे पु न्हा आले व म्हणाले . 9 परमे श्वर असे
म्हणतो, “���������� �� ������� ��� ���������� ������� ���� ����. 10 हे
दुष्ट लोक जे माझे वचन ऐकण्यास नकार दे तात, जे त्यां च्या हृदयाच्या कठोरपणात चालतात, जे
दुसर्या दे वाच्या मागे त्याची उपासना करण्यास आिण त्यां च्या समोर नमन करण्यास जातात, ते
या कमरबं धाप्रमाणे होतील, ज्याचा काहीच उपयोग नाही. 11 कारण जसा कमरबं ध मनु ष्याच्या
कमरे भोवती लपे टले ला असतो, त्याप्रमाणे मी यहद
ू ाची आिण इस्राएलची कुटु ं बे , ते लोक माझे
व्हावे , मला कीतीर्, प्रशं सा आिण मान िमळवून द्यावा म्हणून मी त्यांना आपणास लपे टले ले आहे .
पण ते माझे ऐकावयाचे नाही.” �������� ��� ������.
1 परमे श्वर
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“������ �� �� ��� ������ ������ ������, परमे श्वर, इस्राएलचा दे व असे
म्हणतो, ‘�������� ����� ������������ ����.’ ������ �� ���� �������
�������� ����� ������������ ���� �� �������� ����� ���� ���? 13 मग
तू त्यांना सां ग, ‘�������� ��� ������, पाहा! या दे शात राहणारे , दावीदाच्या िसं हासनावर
बसले ले राजे , याजक, सं देष्टे आिण यरूशले ममध्ये सवर् राहणारे यांना मी मद्याच्या धुं दीने भरीन.
14 मग मी त्यांना एकमे कां वर आदळीन, िपता पु त्र एकमे कां वर आदळतील, मी त्यांचा नाश करू
नये असा त्यांचा कळवळा मी करणार नाही, िकंवा त्यांना सोडणार नाही, िकंवा त्यां च्यावर दया
करणार नाही. असे परमे श्वर म्हणतो.
15 ऐका आिण लक्ष द्या, गिवर्ष्ठ बनू नका, कारण परमे श्वर तु मच्याशी बोलला आहे .
12

16 त्याने

अं धकार पसरिवण्याच्या आधी, आिण अं धकारमय पवर्तावर तो तु मचे पाय डळमळण्याचे
कारण बनण्याआधी,
आिण तु म्ही प्रकाशाची प्रतीक्षा करतांना तो त्याची मृ त्यूछाया करील व त्याचा िनबीड अं धार
करून ठे वील त्याच्या आधी, परमे श्वर, तु मचा दे व याला मान द्या.
17 म्हणून जर तु म्ही ऐकणार नसाल, तर मी तु मच्या अहं कारामु ळे शोकाकुल होईन.
माझे डोळे खात्रीने अश्रू गाळतील आिण आसवे वाहवील. कारण परमे श्वराचा कळप बं िदस्त
केला आहे .
18 राजाला आिण राणीच्या आईला सां ग, स्वत:ला नम्र करा आिण खाली बसा,
कारण तु मचा मु कुट, म्हणजे तु मचे गौरव आिण गवर्, खाली पडले आहे .
19 ने गेबमधील शहरे बं द केली गे ली आहे त, ती उघडायला कोणी नाही. यहद
ू ाला बं िदस्त केले आहे ,
ितच्यातील सवर् हद्दपार करण्यात आले आहे त.
20 आपले डोळे वर लाव आिण जो उ रे हन
ू ये त आहे त्यास पाहा.
त्याने िदले ला कळप, तु ला अित सुं दर असले ला कळप कोठे आहे ?
21 ज्यांना तू आपले िमत्र होण्यास िशकवले , त्यां च्यावर दे व जे व्हा तु ला ठे वणार, ते व्हा तू काय
करशील?
जसे प्रसु तपावणार्या स्त्रीला वे दना वे ढतात, त्याचप्रमाणे हा तु झ्या वे दनांचा प्रारं भ नाही काय?
22 ते व्हा तू कदािचत् स्वत:च्या मनास िवचारशील, “������ ����� �� ������ ��
�����?”
हे असे आहे कारण तु झ्या अने क पापांमुळे तु झा घागरा उठला गे ला आहे आिण तु झा बलात्कार
झाला आहे .
23 कुशी लोक त्यां च्या कातडीचा रं ग बदलू शकतील काय? िकंवा िच ा त्याच्यावरील िठपके बदलू
शकेल काय?
त्याचप्रमाणे तु म्हास, जी ने हमीच वाईट करण्याची सवय आहे , ते तु म्ही चां गले करणार काय.
24 यास्तव वाळवं टातील उडू न जाणार्या भु सकटाप्रमाणे मी त्यांचा नाश करील.
25 हे च तु ला माझ्याकडू न दे ण्यात आले आहे , तु झा घोषीत केले ला वाटा,
कारण तू मला िवसरली आहे आिण खोट ावर िवश्वास ठे वला आहे , असे परमे श्वर म्हणतो.
26 यरूशले म, मी तु झा घागरा डोक्याकडू न खे चीन. प्रत्ये कजण तु ला पाहील आिण तु झी बे अब्रू
होईल.
27 तु झी जारकम आिण िखदळणे , तु झ्या व्यिभचाराची दुष्टाई ही रानां तल्या डोंगरावर मी पािहली
आहे त, हे यरूशले मे, तु ला हाय! तू स्वच्छ केली जात नाही आहे , असे िकती काळ
चालणार?

14
1 परमे श्वराचे

वचन जे अवषर्णाबद्दल ियमर्याकडे आले :
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��� ���, ितची दारे पडू न जावोत, ते दे शासाठी िवलाप करत आहे त,
त्यांचे यरूशले मेसाठी रडणे उं चावर गे ले आहे .
3 त्यांचे थोरजन त्यां च्या चाकरांना पाण्यासाठी पाठवतात, ते सवर् अयशस्वी परत ये तात,
म्हणून ते लिज्जत व फजीत होऊन आपले चे हरे झाकू न घे तात.
4 ह्यामु ळे जमीनीत भे गापडल्या आहे त, कारण भूमीवर कोठे ही पाणी नाही.
म्हणून शे तकरी लज्जीत होऊन आपली डोकी झाकत आहे .
5 कोठे ही गवत नसल्यामु ळे हरीणी आपल्या नवजात पाडसास एकटे च सोडू न दे ते.
6 उघड ा डोंगरावर उभी राहन
ू , जं गली गाढवे कोल्ह्यांपर् माणे धापा टाकतात,
त्यांचे डोळे खोल गे ले आहे त, कारण खाण्यालायक एकही झु डू प िशल्लक नाही.
7 जरी आमची दुष्टाई आमच्यािवरूद्ध साक्ष दे ते, पण तरी, परमे श्वरा, तु झ्या नामास्तव कायर् कर.
कारण आमची अिवश्वासू कृत्ये वाढली आहे त. आम्ही तु झ्यािवरूद्ध पाप केले आहे .
8 इस्राएलाची आशा, तोच एक ज्याने सं कटकाळी त्यास तारले .
तू दे शात उपर्यासारखा िकंवा जो वाटसरु रात्री उतरायला वळतो त्याच्यासारखा तू का असावा?
9 जो वाचवू शकत नाही अशा वीर योद्ध ाप्रमाणे तू का गोंधळात आहे स?
कारण परमे श्वरा, तू आमच्याबरोबर आहे स. आम्ही तु झ्या नावाने ओळखले जातो, आम्हास सोडू न
जाऊ नकोस.”
10 परमे श्वर या लोकांस असे म्हणतो: त्यांना भटकने िप्रय झाले आहे , त्यांनी आपले पाय असे
करण्या पासून आवरून धरले नाही.
यास्तव परमे श्वर त्यां च्यापासून आनं दी नाही, आता तो त्यांची दुष्कृत्ये लक्षात ठे वून त्यां च्या
पापांबद्दल त्यांना िशक्षा करील.
11 परमे श्वर मला म्हणाला, “�� ��������� ��������� �� ��������� ��� ����.
12 कारण जरी ते उपवास करतील, तरी मी त्यांचे रडने ऐकणार नाही, आिण जरी ते होमापर्ण व
धान्यापर्ण करतील, त्यामध्ये मी आनं द पावणार नाही. कारण तलवार व दुष्काळ आिण
रोगराई यांनी मी त्यांचा नाश करीन.”
13 ते व्हा मी म्हणालो, “��, प्रभू परमे श्वरा, पाहा! सं देष्टे त्यांना सां गत आहे त की, तु म्ही तलवार
पाहणार नाही, आिण दुष्काळ तु मच्यासाठी असणार नाही, कारण मी तु म्हास या िठकाणी
खरी सु रिक्षतता दे त आहे .”
14 परमे श्वर मला म्हणाला, “������ ������ �� �������� ����� ��� �����. मी
त्यांना पाठिवले ले नाही आिण त्यांना अशी कोणतीही आज्ञा केली नाही िकंवा त्याच्याशी
बोललोही नाही. पण त्यां च्या हृदयातून िनघणारे कपट, खोटे दशर्न, व दै वप्रश्न व व्यथर्ता
हे भिवष्य ते तु म्हास सां गतात. 15 यास्तव परमे श्वर असे म्हणतो, मी ज्यांना पाठवले नाही,
अशे जे भिवष्यवादी माझ्या नावात भिवष्य सां गतात आिण असे म्हणतात या दे शावर
तलवार व उपासमार ये णार नाही. ते सं देष्टे तलवारीने आिण उपासमारीने मरतील. 16 आिण
ज्या लोकांस त्यांनी भवीष्य सां िगतले , ते उपासमार व तलवार यामु ळे यरूशले मेच्या
रस्त्यावर फेकले जातील. त्यांना व त्यां च्या िस्त्रया व मु लांना आिण मु लींना कोणी
पु रणारा पण असणार नाही, कारण त्यांची दुष्टाई मी त्यां च्यावर ओतीन.
17 हे वचन त्यांना सां ग: माझ्या डोळ्यां त अश्रू रात्रंिदवस वाहोत, ते थांब ू नये त.
कारण माझ्या लोकां च्या कन्ये चे पडणे खूप मोठे आहे ,
ितची जखम मोठी आिण ठीक न होणारी आहे .
18 जर मी रानात बाहे र गे लो तर पाहा, तीथे तलवारीने मारले गे लेले आहे त. आिण जर मी
शहराजवळ आलो
तर पाहा! दुष्काळाने ग्रासले ले आहे त. कारण दोघे ही, याजक आिण सं देष्टे ज्ञान नसल्याने भटकत
आहे .”

14:19

963

ियमर्या 15:10

19 “���

�� ������� �������� ������� ��� ��? तू िसयोनचा राग करतोस काय?
बरे न होण्या इतके तू आम्हां ला का पीडले स? आम्हांस शांती असे ल ही आशा बाळगली, पण
आमच्या वाट ाला काहीच चां गले आले नाही.
आिण बरे होण्याची वाट पािहली, पण पाहा, ते थे फक्त भयच आहे .
20 परमे श्वरा, आम्ही पापी आहोत, ह्याची आम्हास जाणीव आहे . आमच्या पूवर्जांनी दुष्कृत्ये केली.
आम्ही तु झ्यािवरूद्ध अपराध केले .
21 परमे श्वरा, तु झ्या नामास्तव, आम्हां ला नाकारू नकोस, तु झ्या वै भवशाली िसं हासनाची
अप्रितष्ठा होऊ दे ऊ नकोस.
आठवण कर आिण आम्हा बरोबर तु झा करार तोडू नको.
22 राष्ट् राच्या मूतीर्त
ं पाऊस पाडण्याचे सामथ्यर् आहे काय? िकंवा आकाश स्वत: पावसाच्या सरी
पाडण्यास सशक्त आहे त काय?
जो हे सवर् करतो, तो तूच आमचा एकमे व परमे श्वर दे व नाही काय? आमची आशा तु झ्यामध्ये आहे .
कारण तु च या सवर् गोष्टी केल्या आहे त.”

15
ते व्हा परमे श्वर मला म्हणाला, “���� ��� ������ ��� �� ��������� ������
������� ������ ���� ��� ������, तरी माझे या लोकां च्या बाजूस समथर्न नसते . त्यांना
माझ्यासमोरून दरू पाठव, ते िनघून जावोत. 2 असे होईल की ते तु ला िवचारतील, ‘����� ����
����?’ ������ �� ������� ����, परमे श्वर असे म्हणतो:
जे मरणासाठी िनवडले आहे , ते मरणासाठी. जे तलवारीसाठी िनवडले ले आहे त, ते तलवारीसाठी,
जे उपासमारासाठी िनवडले आहे ; ते उपासमारीसाठी जावोत. आिण जे कैदे साठी आहे त ते कैदे त
जावोत.
3 मी त्यांना चार गटात सोपवून दे ईन; मारण्यास तलवार, फाडू न टाकण्यासाठी कुत्री, आिण
आकाशांतले पक्षी व भूमीवरील पशू, परमे श्वर असे म्हणतो.
4 पृ थ्वीवरच्या सवर् राज्यां त मी त्यांना भयं कर गोष्ट असे करीन, मनश्शे ने, िहज्कीयाचा मु लगा,
यहद
ू ाचा राजा, याने जे यरूशले ममध्ये केले , या कारणास्तव मी असे करीण.
5 हे यरूशले म, तु झ्यावर कोण दया करणार, आिण कोण दु:खाने तु झ्यासाठी आक् रोश करणार?
तु झी िवचारपूस करायला कोण वळणार?
6 तू मला नाकारले स, परमे श्वर असे म्हणतो, तू माझ्यापासून मागे गे ली आहे स.
म्हणून मी माझ्या हाताने तु ला फटकारील आिण नाश करीन. तु झ्यावर दया करून मी थकलो आहे .
7 म्हणून मी त्यांना दे शाच्या दारात सु पाने पाखडणार आहे .
मी त्यांना त्यां च्या मु लापासून वे गळे केले आहे , जर ते आपल्या मागार्तन
ू िफरले नाहीत, तर मी
माझ्या लोकांचा नाश करणार
8 मी समु दर
् ातील वाळू पेक्षा त्यां च्या िवधवांची सं ख्या जास्त करीन.
भर मध्यान्ही मी तरुणां च्या आईिवरूद्ध िवध्वं सक पाठवील. मी त्यां च्यावर धडकी आिण भये
अकस्मात पाडील.
9 आईचे सात मु लांना जन्म दे ने वाया जाईल. असतील तरी ती सवर् मरतील. ती धापा टाकेल,
िदवस असताही तीचा सूयर् मावळे ल.
ती लाजवली आिण शरमले ली केली जाईल, कारण मी ितच्यात उरले ले शत्रूंच्या तलवारीला
सोपून दे ईन.
परमे श्वर असे म्हणतो.
10 माझ्या आई, मला हाय हाय! कारण सवर् पृ थ्वीला वाद आिण यूिक्तवादाचा पु रुष असे तू मला
जन्म िदला आहे .
1
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मला कोणाचे दे णे नाही, िकंवा त्यांनी मला काही दे णे नाही, तरी पण ते सवर् मला शाप दे तात.
11 परमे श्वर म्हणाला, तु झ्या चां गल्यासाठी मी तु ला तारले नाही काय?
खिचत सं कटे आिण दुःखाच्यावे ळी शत्रू तु झ्याजवळ मदतीस िवनं ती करत ये तील असे मी करीन.
12 कोणाच्याने लोखं ड मोडे ल काय? खासकरुन ते उ रे कडू न, लोखं ड आिण कास्य िमिश्रत असे ल
तर?
13 मी तु झी सं प ी आिण धन लूट असे दे ईन,
ही तु मच्या सवर् पापांची िकंमत असे ल, जे तु म्ही आपल्या िसमां च्या आत केली आहे त.
14 तु झे शत्रू तु ला मािहत नाही अश्या दे शात तु ला ने तील, असे मी करीन.
कारण माझ्या रागात अग्नी पे टला आहे , तो तु म्हास जाळे ल.
15 परमे श्वरा,

तू जाणतोस, माझी आठवण ठे व व मदत कर. माझ्या करीता, माझ्या माझ्यापाठीस
लागणार्यां िवरूद्ध सूड घे .
तु झ्या सहनशीलते त मला दरू घालवू नकोस, तु झ्याकरीता मी दु: ख सहन केले , हे जाण.
16 मला तु झी वचने सापडली, आिण ती मी खाल्ली.
तु झे वचन माझ्या हृदयाचा आनं द आिण हषर् अशी झाली. कारण तु झे नाव मला ठे वले आहे ,
‘������� �������� ��� ������.
17 लोकां च्या आनं दात आिण जल्लोषात मी बसलो नाही.
तु झ्या हातामु ळे मी एकटाच बसून रािहलो, कारण तू मला क् रोधाने भरले आहे .
18 माझे दुखणे िनरं तरचे का आहे , आिण माझी जखम बरी न होणारी का आहे ?
आटू न गे लेल्या दगलबाज झर्याप्रमाणे तू मला होशील काय?
19 यास्तव परमे श्वर असे म्हणतो, “�������, जर तू पश्चाताप करशील, तर मी तु ला पु नसर्ंचियत
करणार आिण तू माझ्या से वेस उभा राहशील आिण माझी से वा करशील.
जर तू मु खर् गोष्टींमधून मौल्यवान गोष्टी वे गळ्या करशील, तर तू माझे मु ख असा होशील.
लोक तु झ्याकडे परत ये तील पण तू त्यां च्याकडे परत जाणार नाहीस.
20 मी तु ला या लोकांसाठी िपतळे चा बळकट कोट असा करीन. आिण ते तु झ्याशी लढतील, परं तू
तु झ्यावर प्रबल होणार नाहीत, कारण तु ला तारायला आिण मु क्त करायला मी तु झ्याजवळ
आहे , असे परमे श्वर म्हणतो.
21 कारण मी तु ला दुष्टाच्या हातातून सोडवे न आिण जु लमी राजाच्या हातातून तु ला खं डून घईल.”

16
परमे श्वराचे वचन माझ्याकडे आले , ते म्हणाले . सं राष्ट् र आला: 2 तू आपणास पत्नी करून
घे ऊ नको आिण या िठकाणी तु ला मु ले व मु ली न होवोत. 3 कारण या िठकाणी जन्म घे णार्या मु ला
आिण मु लींना आिण त्यां च्या आयांना ज्यांनी त्यांना जन्म िदला आिण त्यांचे बाप ज्यांमुळे ते या
िठकाणी जन्माला आले , त्यांना परमे श्वर असे म्हणतो, 4 “�� ��������� ������ �����,
त्यां च्यासाठी कोणीही शोक करणार नाही आिण त्यांना पु रले जाणार नाही. ते शे णखताप्रमाणे
जिमनीवर असतील. कारण ते लोक तलवारीने आिण उपासमारीने नष्ट होतील. त्यांची प्रेते
आकाशातील पक्षयास व भूमीवरील प्राण्यांस आहार असे होतील.” 5 कारण परमे श्वर असे
म्हणतो, ज्या घरी शोक आहे , त्या घरात जाऊ नकोस. िवलाप करायला आिण सहानु भत
ू ी
दाखवायला त्या लोकांजवळ जाऊ नको. कारण या लोकांपासून मी आपली शांती व प्रेमदया
व करुणा काढून ने ल्या आहे त, असे परमे श्वर म्हणतो. 6 म्हणून या दे शातील मोठे आिण लहान
मरतील. ते पु रले जाणार नाहीत िकंवा त्यां च्याबद्दल कोणी शोक करणार नाही. त्यां च्याकिरता
कोणी आपल्याला कापून घे णार नाही िकंवा आपले केस कापणार नाहीत. 7 मृ तांबद्दल शोक
करणार्यांसाठी कोणीही अन्न आणणार नाही. ज्यांचे आईवडील गे ले आहे त, त्यांचे कोणी सां त्वन
1
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करणार नाही. मृ तांसाठी शोक करणार्यांसाठी, कोणीही पे ये आणून सां त्वन करणार नाही. 8 ज्या
घरात मे जवानी सु रु आहे , अशा घरात त्यां च्यासोबत तू खायला व प्यायला बसू जाऊ नकोस.
9 कारण से नाधीश परमे श्वर, इस्राएलचा दे व असे म्हणतो, पाहा! तु झ्या डोळ्या दे खत मी आनं द
आिण उत्सव, नवर्याचा आिण नवरीचा शब्द बं द होणार, असे मी करीन. 10 आिण मग असे होईल,
तू ही वचने या लोकांस सां गशील आिण ते तु ला म्हणतील, परमे श्वराने आमच्याबद्दल या भयं कर
गोष्टी का सां िगतल्या? आम्ही काय चूक केली? आम्ही आमच्या परमे श्वर दे वािवरूद्ध काय पाप
केले ? 11 ते व्हा तू त्यांना असे सां ग, परमे श्वर असे म्हणतो: कारण तु मच्या पूवर्जांनी मला सोडू न
अन्य दै वतां च्या मागे गे ले आिण त्यांची पूजा केली व त्यांना नमन केले . त्यांनी मला सोडले आिण
माझे िनयमशास्त्र पाळले नाही. 12 पण तु मच्या पूवर्जांपेक्षा तु म्ही वाईट पापे केलीत. कारण
पाहा! प्रत्ये क मनु ष्य आपल्या दुष्ट हृदयाच्या हट् टाप्रमाणे चालत आहे . कोणीही असा नाही जो
माझे ऐकतो. 13 म्हणून मी तु म्हास दे शाबाहे र काढून तु म्हास िकंवा तु मच्या पूवर्जांनासु द्धा माहीत
नसले ल्या दे शात घालवून दे ईन, आिण िदवसरात्र तु म्ही ते थे दुसर्या दे वांची पूजा कराल, कारण मी
तु मच्यावर अनु गर् ह करणार नाही. 14 यास्तव पाहा! परमे श्वर असे म्हणतो. असे िदवस ये त आहे त,
ज्यात, ज्याने िमसरच्या भूमीतून इस्राएलाच्या लोकांची सु टका तो परमे श्वर िजवं त आहे . असे
लोक आणखी म्हणणार नाही. 15 ज्याने इस्राएलाच्या लोकांची उ रे तील प्रदे शातून सु टका केली
आिण त्या दे शात िजथे त्याने त्यांना पां गवले , त्यातूनही काढून वर आणले तो परमे श्वर िजवं त आहे .
असे ते म्हणतील आिण त्यांचा जो राष्ट् र मी त्याच्या पूवर्जांना िदला होता त्यामध्ये मी त्यांना परत
आणीन. 16 परमे श्वर असे म्हणतो, पाहा! लवकरच मी पु ष्कळ मासे धरणार्यांना पाठवीन. म्हणजे
ते लोकांस मासे धरल्यासारखे पकडतील. त्यानं तर पु ष्कळ िशकार्यांना पाठवीन म्हणजे ते प्रत्ये क
डोंगर, टे कड ा व कपारी यांमधून त्यांची िशकार करतील. 17 कारण माझे डोळे त्यां च्या मगार्वर
आहे त, ते माझ्यासमोरुन लपले ले नाहीत. त्यांचे अन्याय माझ्या डोळ्यांपासून लपले ला नाहीत.
18 मी पिहल्याने त्याच्या त्याच्या अन्यायाची आिण पापांची फेड दुपटीने करीन, कारण माझी भूमी
त्यांनी आपल्या ितरस्करणीय मूतीर्च्ं या आकृतींनी िवटाळवीली आहे . आिण माझे वतन त्यांनी
आपल्या ओंगळ मूतीर् स्थापून कलं िकत केले आहे .
19 परमे श्वरा, तूच माझे सामथ्यर् आहे स आिण माझे सं रक्षण आहे स. सं कटकाळी धावत जाऊन
आश्रय घ्यावा असे सु रिक्षत स्थान तू आहे स.
पृ थ्वीच्या शे वटापासून राष्ट् रे तु झ्याकडे ये तील आिण ते म्हणतील, “������ �����������
������ ����� ������ ���.
जे खाली आहे , त्यामध्ये काहीच िहत नाही.”
20 लोक स्वत:साठी दे व िनमार्ण करु शकतील काय? पण ते दे व नव्हे तच.
21 यास्तव पाहा! परमे श्वर म्हणतो “�� ������� �����, या एकदाच मी अपला हात व आपले
सामथ्यर् त्यांना कळवीन,
म्हणजे ते जाणतील की माझे नाव परमे श्वर आहे .”

17
1 “�������

��� ������ ������� � ���������� ������ �������� ���.
ते त्यां च्या हृदयाच्या पाटीवर आिण वे दीच्या िशं गां वर कोरले आहे त.
2 त्यांचे लोक उं च डोंगरावरील िहरव्या झाडाजवळील त्यां च्या वे द्या आिण अशे राचे खांब आठवण
करतात.
3 िवस्तीणर् प्रदे शातील डोंगरावरील त्यां च्या वे द्या ते आठवतात. मी तु झी सं प ी आिण िवपु लता
दुसर्यास लूट अशी वाटू न दे णार. कारण तु झी पातके तु झ्या सवर् िसमांत सरळीकडे आहे त.
4 मी िदले ला वारसा तू गमावशील.
मी तु मच्या शत्रूंना तु म्हास गु लाम म्हणून अज्ञान भूमीत दे ईन.
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कारण माझ्या क् रोधात तू अग्नी पे टवला आहे , जो सवर्काळ जळत राहीन.”
5 परमे श्वर असे म्हणतो, “�� ���������� ������� �����,
जो आपल्या दे हाला आपले सामथ्यर् करतो पण त्याचे हृदय परमे श्वरापासून दरू आहे , तो शािपत
असो.
6 कारण तो वाळवं टातील झु डु पाप्रमाणे आहे आिण चां गले ये ईल ते तो पाहणार नाही.
तो िनजर्न, कोरड ा व बरड जिमनीवर व रिहवासी नसले ल्या जागी वस्ती करीन.
7 परं तु जो परमे श्वरावर िवश्वास ठे वतो, तो आशीवार्दीत आहे , कारण परमे श्वर त्याचा िवश्वास
आहे .
8 तो पाण्याच्या प्रवाहाजवळ लावले ल्या वृ क्षाप्रमाणे तो होईल, ज्याची मु ळे प्रवाहाजवळ
पसरते ,
तो हे पाहत नाही की उन्हाची झळ ये त आहे , कारण त्याची पाने िहरवीगार राहतात.
मग दुष्काळाच्या वषार्च्या काळात तो िचं ताग्रस्त होणार नाही, िकंवा तो फळ दे ण्याचे थांबवणार
नाही.”
9 हृदय इतर कोणत्याही गोष्टीपे क्षा जास्त कपटी आहे , ते आजारी आहे , कोण त्यास समजू शकणार?
10 मी प्रत्ये क मनु ष्यास त्याच्या लायकीप्रमाणे , त्याच्या कमार्च्या फळाप्रमाणे ताडना करण्यास,
मी परमे श्वर, मनाचा शोध घे तो, मी हृदय पारखतो.
11 अन्यायाने जो श्रीमं त होतो, तो जशी िततर जी अं जी घालत नाहीत त्यावर बसते तसा आहे .
पण त्याच्या आयु ष्याच्या मध्यांनात, ती सं प ी त्यास सोडील. तो शे वटी एक मूखर् असे ल.
12 आमच्या मं िदराचे िठकाण एक गौरवशाली राजासन, जे सु रुवातीपासून भारदस्त आहे .
13 परमे श्वरा, तू इस्राएलचे आशास्थान आहे स. तू पाण्याच्या िजवं त झर्याप्रमाणे आहे स. जो या
भूमीवर परमे श्वरा पासून िफरे ल, त्यास छे दले जाईल.
कारण त्यांनी परमे श्वरास जो िजवं त पाण्याचा झरा आहे , त्यास सोडले आहे .
14 परमे श्वरा, तू मला बरे कर, आिण मी पूणर्, बरा होईन. तू मला तार, म्हणजे मी तरे न. कारण तु च
माझे स्तु तीचे गीत आहे स.
15 पाहा, ते मला िवचारत आहे , “����������� ��� ���� ���? ते आता ये वो.”
16 मी तर तु झ्यामागे चालून में ढपाळ होण्यापासून मागे हटलो नाही, तो भयं कर िदवस उजाडावा
अशी माझी इच्छाही नव्हती.
हे तू जाणतोस, जे माझ्या ओठातून िनघाले ते तु झ्यासमोर आहे .
17 तू मला भयावह असे होऊ नकोस. सं कटाच्या िदवशी तू माझा आश्रय आहे स.
18 माझा पाठलाग करणारे लाजवले जावो, परं तू मी न लाजवला जावो. ते िनराश केले जावोत,
परं तू मी िनराश न केला जावो.
अिरष्टाचा िदवस त्यां च्यािवरुद्ध पाठव आिण दुप्पट नाशाने त्यांना िवखरुन टाक.
परमे श्वराने मला असे म्हटले : “������� ���� ������������ ����
��������������� ��-जा करतात, त्या द्वारात जाऊन उभा राहा आिण लोकांस सां ग.
मग यरूशले मेच्या इतर प्रवे शद्वारापाशी जाऊन हे च कर. 20 त्यांना सां ग, यहद
ू ाच्या राजांनो
आिण सवर् यहद
ू प्रवे श करणार्या सवर् राहणार्यांनो,
ू ा लोकांनो व यरूशले मेच्या प्रवे शद्वारांतन
परमे श्वराचे वचन ऐका. 21 परमे श्वर असे म्हणतो: तु म्ही आपला जीव जपा आिण शब्बाथाच्या
िदवशी तु म्ही यरूशले मेच्या प्रवे शद्वारातून ओझी वाहन
ू आणू नका. 22 आिण शब्बाथाच्या िदवशी
तु म्ही आपल्या घरातून काही भार बाहे र आणू नका व काही उद्योगही करु नका, तु मच्या पूवर्जांना
िदले ल्या आज्ञे पर् माणे शब्बाथाचा िदवस पिवत्र पाळा. 23 पण त्यांनी तो पाळला नाही आिण
लक्ष िदले नाही. परं तू ते आपल्या माने त ताठर झाले , म्हणून ते ऐकेणात आिण िशक्षण आत्मसात
करे नात. 24 असे होईल की, जर तु म्ही खिचत माझे ऐकाल आिण शब्बाथाच्या िदवस पिवत्र
19
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पाळण्यासाठी, यरूशले मेच्या प्रदे शद्वारातून तु म्ही ओझी आणली नाहीत आिण त्या िदवशी
काम नाही केले , परमे श्वर असे म्हणतो. 25 तर या नगराच्या दारातून दावीदाच्या िसं हासनावर
बसणारे राजे आिण सरदार, रथांमधे व घोड ावर बसून आत जातील, ते व त्यांचे सरदार, यहद
ू ा
आिण यरूशले मेत राहणारे , आत जातील, आिण हे नगर सवर्काळ राहीन. 26 ते सवर् यहद
ू ा
आिण यरूशले मेच्या आजूबाजूच्या सवर् प्रदे शातून, आिण बन्यामीनच्या दे शातून आिण खालच्या
भागातून, डोंगराळ प्रदे शातून आिण ने गेबमधून, होमापर्ण आिण धान्यापर्ण, यज्ञ व धूप आणतील
आिण उपकारस्तु तीची अपर्णे घे ऊन लोक परमे श्वराच्या घरास ये तील. 27 पण जर तु म्ही शब्बाथ
िदवस पिवत्र पाळण्यासाठी माझे ऐकले नाही, जर तु म्ही शब्बाथाच्या िदवशी यरूशले मेच्या
दारात ओझे वािहले , तर मी दारात कधींही िवझू न शकणारी आग लावीन, ही आग यरूशले मचे
राजवाडे खाऊन टाकील आिण ती िवझवली जाणार नाही.”

18
परमे श्वराकडू न आले ले वचन ते आहे , ते म्हणाले : 2 “�� ��� �����������
��� ��, कारण मी ते थे तु ला माझी वचने दे ईन.” 3 म्हणून मी कुंभाराच्या घरी गे लो, आिण पाहा!
तो कुंभार चाकावर काम करीत होता, 4 पण जे मातीचे पात्र तो तयार करत होता ते त्याच्या
हातात असतांनाच िबघडले , म्हणून त्याने आपले िवचार बदलले आिण त्याच्या दृष्टीस चां गले
वाटणारे त्याचे त्याने पु न्हा एक दुसरे पात्र तयार केले . 5 ते व्हा परमे श्वराचे वचन माझ्याकडे आले
आिण म्हणाले : 6 परमे श्वर असे म्हणतो, “������������ ����������, तु मच्याबरोबर
या कुंभार सारखे वागण्यास मी सक्षम नाही काय? अहो, इस्राएलाच्या घराण्यांनो पाहा! जशी
माती कुंभाराच्या हातात असती तसे तु म्ही माझ्या हातात आहात. 7 एखाद्यावे ळी मी राष्ट् र
व राज्य ह्याबद्दल बोले ल, ते बाहर काढने , फाडू न टाकने िकंवा नाश करणे असे बोले ल. 8 पण
जर ज्या राष्ट् रािवषयी मी बोललो, ते आपल्या दुष्कृत्यांपासून िफरले तर मी जे त्यां च्यािवषयी
करण्याचे योिजले होते त्याबद्दल अनु तापे न. 9 आिण दुसर्या क्षणी, मी एखाद्या राष्ट् राबद्दल िकंवा
राज्याबद्दल ते बां धावे िकंवा लावावे असे म्हणीन. 10 पण त्यांनी माझ्या दृष्टीमध्ये वाईट असे केले ,
तर मी जे चां गले सां गत होतो ते थांबवीन आिण त्यां च्यासाठी मी ते करीन. 11 तर आता, यहद
ू ाच्या
मनु ष्यां शी आिण यरूशले म ये थे राहणार्यांना असे सां ग, की परमे श्वर असे म्हणतो: पाहा! मी
तु मच्यावर सं कटे आणण्याचे पाहत आहे . मी तु मच्यािवरुध्द बे त आखत आहे . ते व्हा प्रत्ये क
आपल्या दुष्ट मागार्िवषयी पश्चाताप करा, आिण आपली माग व आपली कम नीट करा. 12 पण
ते म्हणतात, आशा नाही, यास्तव आपण आपल्या योजनांनुसार कायर् करूया. आम्ही प्रत्ये क
आपल्या दुष्ट हृदयाच्या इच्छे प्रमाणे वागू.
13 यास्तव परमे श्वर असे म्हणतो: दुसर्या राष्ट् रांना िवचारा, या अशा गोष्टी कोणी केल्याचे तु म्ही
ऐकले आहे का?
इस्राएलाच्या कुमारीने भयं कर असे काम केले आहे .
14 लबानोन पवर्तां वरचे बफर् िशखरावरील खडकाला कधी सोडील काय?
दरू पवर्तातून वाहणार्या झर्यांचे पाणी कधी आटे ल काय?
15 पण माझे लोक मला िवसरले आहे त, ते कवडी मोलाच्या मूतीर्ना
ं वस्तू अपर्ण करतात आिण
आपल्या मागार्त अडखळणे करतात.
त्यांनी पूवर्जां च्या जु न्या वाटा सोडू न ते आडवळणाने चालतात.
16 यास्तव जे राष्ट् र भयानक आिण सवर्काळासाठी फुत्काराची गोष्ट असा होईल.
ितच्याजवळू न जाणारा प्रत्ये क हादरे ल आिण आपले डोके हालवे ल.
17 मी त्यांना पूवचा वारा उडवतो तसे त्यां च्या वै र्यांपुढे उडवीन.
त्यां च्या सं कटाच्या समयी मी त्यांना मु ख दाखवणार नाही तर पाठ दाखवीन.”
1 ियमर्याला
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18 ते व्हा ते लोक म्हणाले , “�� ��� �������������� ����� ���, कारण याजकापासून
िनयमशास्त्र, ज्ञानी लोकांकडू न सल्ला, आिण सं देष्ट ांपासून ये णारे वचन हे नष्ट होणार नाहीत.
चला आपण त्यास शब्दांचा मारा दे ऊ, आिण तो सां गत असले ल्या कोणत्याही गोष्टीकडे आपण
लक्ष दे ऊ नाही.”
19 हे परमे श्वरा, माझ्याकडे लक्ष दे ! आिण माझ्या वै र्यांचा आवाज ऐक.
20 त्यां च्यासाठी चां गले असून पण, अिरष्ट हे च माझी परतफेड असणार काय? कारण त्यांनी माझ्या
जीवासाठी खड् डा खोदला आहे .
त्यां च्या कल्याणासाठी बोलायला आिण तु झा क् रोध त्यां च्यापासून िफरवायला मी तु झ्यासमोर
कसा उभा रािहलो ते आठव.
21 यास्तव त्यां च्या मु लांना दुष्काळात सोड, आिण तलवार या कडे त्यांना सोपवून दे . त्यां च्या
िस्त्रया वांझ आिण िवधवा होवोत, आिण त्यांचे पु रुष मरणाने मारले जावोत, यु द्धात
ते थील तरुण मारले जावोत.
22 तू त्यां च्यावर अचानक टोळी आणशील ते व्हा त्यां च्या घरातून आरोळी ऐकू ये वो,
कारण त्यांनी माझ्या पायाकरीता सापळा रचला आहे आिण मला पकडण्यासाठी त्यांनी खड् डा
खोदला आहे .
23 परमे श्वरा, मला मारण्यासाठी त्यांनी रचले ले बे त तु ला माहीत आहे तच.
त्यांना त्यां च्या अपराधांबद्दल क्षमा करु नकोस. त्यांची पापे पु सून टाकू नकोस.
त्याऐवजी ते तु झ्यासमोरुन फेकले जावोत, तू रागाच्या समयी त्यां च्यािवरुद्ध कायर् कर.

19
1 परमे श्वर असे म्हणतो, “�� ��� ���������� �� ������ ���� ���� ��, आिण
तु झ्यासोबत लोकांतले वडील आिण याजकांतले वडील बोलावून घे . 2 नं तर बे न िहन्नोमाच्या
मु लाचे खोरे जे कुंभाराच्या वाड ाच्या वे शीजवळ आहे ते थे जा, आिण मी तु ला सां गतो ती वचने
ितथे घोषीत कर. 3 तू असे म्हण, तु झ्याबरोबर असले ल्या लोकांस सां ग, यहद
ू ाच्या राजांनो
आिण यरूशले मेच्या राहणार्यांनो, परमे श्वराचे वचन ऐका. से नाधीश परमे श्वर, इस्राएलाचा
दे व, असे म्हणतो, पाहा! मी या िठकाणी अिरष्ट आणणार, आिण हे ऐकणार्या प्रत्ये काचे कान
िझणिझणतील. 4 मी असे करणार कारण त्यांनी मला सोडले आिण हे िठकाण िवटाळवीले आहे .
मािहत नसले ल्या अशा परक्या दै वतांना त्यांनी या िठकाणी जागा िदली. त्यांनी व त्यां च्या
पु वर्जांनी आिण यहद
ू ाच्या राजांनी हे िठकाण िनष्पाप रक्ताने भरले आहे . 5 यहद
ू ाच्या राजाने
बाल दै वतासाठी उच्चासने बां धली त्यामध्ये ते आपल्या मु लांना अग्नीत होमापर्ण जाळत असत.
असे काही मी त्यांना करायला आज्ञा िदली नसून पण. आिण असे कधीही माझ्या मनातही आले
नाही. 6 यास्तव पाहा! परमे श्वर असे म्हणतो, हल्ली िहन्नोमच्या दरीला तोफेत म्हणतात. पण
मी तु म्हास खात्रीपूवर्क सां गतो की अशी वे ळ ये ईल की, या दरीला लोक क लीची दरी म्हणून
ओळखतील. 7 ये थेच मी यहद
ू ातील व यरूशले ममधील रचले ले बे त हाणून पाडीन. त्यांचा पाठलाग
करणार्यां च्या आिण त्यांचा शोध घे णार्यां च्या हाती लागण्याआधी मी त्यांना तलवारीवर पाडू न
मारुन टाकीन. मग त्यांची प्रेते आकाशातील पक्षी व जं गली पशू ह्यांचे भक्षय होईल. 8 या नगरीचा
मी पूणर्पणे नाश करीन. यरूशले म जवळू न जाताना लोक ितच्या पीडा पाहन
ू माना हलवतील
व फुत्कार सोडतील, मी त्या नगरीला नाश आिण फुत्काराची गोष्ट अशी करीन. 9 त्यां च्या
शत्रूंनी आिण त्यां च्या िजवावर टपणारे , जो वे ढा आिण यातना त्यां च्यावर आणतील, त्यामध्ये ते
स्वत:च्याच मु लांचे आिण मु लींचे मांस खातील आिण प्रत्ये क व्यक्ती आपल्या शे जार्यास खाईल,
असे मी त्यांना करीन. 10 मग जे लोक तु झ्या सोबत होते , त्यां च्या दे खत तू मडके फोड. 11 आिण
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पु ढील गोष्टी सां ग: से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो, जसे त्याने मडके फोडले आिण ते पु न्हा
जोडने अशक्य आहे , तसे च मी शहरा सोबत करे न, म्हणजे ते तोफेतमध्ये मृ तांना पु रता न ये णार,
इतक्या प्रेतांना ते ते थे पु रतील. 12 परमे श्वर असे म्हणतो, हे िठकाण आिण त्यातील राहणारे ,
ज्यां च्या बाबतीत मी असे च करीन. मी या नगरीला तोफेतप्रमाणे करीन. 13 ‘�����������
��� ��� �������� ������� ������� �� ������������� �����. कारण त्यांनी
आपल्या सवर् िवटाळले ल्या घराच्या छपरां वर खोट ा दे वांची पूजा केली. त्यांनी तार्यांना पूजले
आिण दै वतांना त्यांनी पे यापर्णे केली.” 14 मग परमे श्वराने ियमर्याला ज्या जागी भिवष्य दे ण्यास
सां िगतले होते ती जागा म्हणजे तोफेत ियमर्याने सोडले . मग तो परमे श्वराच्या मं िदराच्या अं गणात
उभा रािहला आिण सवर् लोकां शी बोलला. 15 “������� ��������, इस्राएलचा दे व, असे
म्हणतो: पाहा! मी यरूशले मेवर आिण त्याच्या आजूबाजूच्या खे ड ां वर सवर् अिरष्ट जे मी बोललो
ते आणीन. कारण माझी वचने ऐकू नये त म्हणून त्यांनी आपली मान ताठ केली.”
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इम्मे राचा मु लगा पशहरू याजक, जो परमे श्वराच्या मं िदरातील तो मु ख्य अिधकारी होता.
त्याने ियमर्याने परमे श्वराच्या मं िदरात केले ले भिवष्य सां गताना ऐकले , 2 म्हणून पशहरू ाने ियमर्या
या सं देष्ट ाला मारले व परमे श्वराच्या मं िदरात, बन्यामीनच्या वरच्या प्रवे शद्वाराच्या खोड ात
त्यास घातले . 3 दुसर्या िदवशी पशहरू ने ियमर्याला खोड ातून मोकळे केले , ते व्हा ियमर्या पशहरू ला
म्हणाला, “���� ����������� ������� ��� ����� ����, तर मागोर िमस्साबीब
(प्रत्ये क बाजूला भय) असे आहे . 4 कारण परमे श्वर असे बोलला आहे , तू आपणाला व आपल्या सवर्
जे तु झ्यावर प्रेम करतात त्यांना भय असा होशील, कारण तु झ्या त्यांना तू आपल्या डोळ्यांसमोर
शत्रूंच्या तलवारीने पडताना पाहशील. मी सवर् यहद
ू ाला बाबे लाच्या राजाच्या हाती दे ईन. तो
त्यांना बाबे ल दे शात घे ऊन जाईल आिण त्यांना तलवारीने कापून काढील. 5 मी त्यांना या नगराचे
सवर् धन व त्याची सवर् िमळकत व त्याचे सवर् द्रव्ये दे ईन, म्हणजे यहद
ू ाच्या राजांची सवर् द्रव्ये
मी त्यां च्या शत्रूंच्या हाती दे ईन. आिण ते ती लूटतील आिण ती घे ऊन बाबे लास जातील. 6 पण
पशहरू तू आिण तु झ्या घरातील सवर् लोकांस कैद करून ने तील, आिण तू बाबे लास जाऊन मरशील,
आिण ते थे तु ला व तु झ्यावर प्रेम करणारे ज्यांना तू खोटे भिवष्य सां िगतले त्यांनाही पु रतील.”
7 परमे श्वरा, तू मला वळवले

आिण मी खरच वळलो, तू माझ्यापे क्षा सामथीर् असल्याने तू िजं कलास
मी हास्याचे कारण ठरलो आहे . माझा प्रत्ये क िदवस चे ष्टे ने भरले ला असतो.
8 कारण जे व्हा मी बोललो, ते व्हा मी ओरडलो, मी िहं सा आिण िवध्वं स ह्याबद्दल आरडाओरड करतो.
कारण परमे श्वराचे वचन सारा िदवस माझ्यासाठी िनं दा व उपहास असे करण्यात आले आहे .
9 जर मी असे बोललो, मी परमे श्वराबद्दल आता ह्यापु ढे िवचार करणार नाही, मी त्याचे नाव ह्यापु ढे
घोषीत करणार नाही.
पण त्याचे वचन माझ्या हृदयात, माझ्या हाडांत आग असल्यासारखे होते . म्हणून मी ते समािवष्ट
करण्यास सं घषर् करतो परं तु मी त्यामध्ये सक्षम होत नाही.
10 मी बर्याच लोकांकडू न दहशतवादी अफवा ऐकल्या आहे त. तक् रार, आम्ही तक् रार करणे
आवश्यक आहे
माझ्या जवळ असणारा प्रत्ये कजन, मला पाडण्यास टपला आहे , कदािचत त्यास फसवले जाऊ
शकते .
ते व्हा आपण त्यास पराभूत करु आिण त्याचा सूड घे ऊ.
11 पण परमे श्वर माझ्यासोबत बलवान सै िनकाप्रमाणे आहे . म्हणून जे माझा पाठलाग करणारे ते
पडतील.
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ते मला पराभूत करणार नाहीत. ते अितशय लाजवले जातील, कारण ते त्यामध्ये यशस्वी झाले
नाहीत.
कधी न िवसरली जाणारी अशी त्यांची सवर्काळीक अप्रितष्ठा होईल.
12 पण तू से नाधीश परमे श्वर, जो धािमर्कांची पारख करणार्या, अं तयार्म व हृदय पाहणार्या,
तर मग आता त्यां च्यावर तु झा सु ड उगवताना मला पाहू दे , कारण तु झ्या समोर मी आपला वाद
प्रकट केला आहे .
13 परमे श्वराचे स्तवन करा. परमे श्वराची स्तु ती करा.
कारण त्याने िखन्न झाले ल्या व्यक्तीचा जीव दुष्टां च्या हातातून सोडवला आहे .
14 मी जन्मलो तो िदवस शािपत असो.
ज्या िदवशी मी आईच्या पोटी जन्म घे तला, तो िदवस आशीवार्दीत न होवो.
15 तु म्हास मु लगा झाला, असे बोलून माझ्या जन्माची बातमी माझ्या विडलांना दे ऊन त्यांना
आनं दी करणारा मनु ष्य शािपत असो,
16 परमे श्वराने दया न दाखवता नाश केले ल्या शहरांसारखा तो मनु ष्य होवो.
तो सकाळी मदतीचा शब्द आिण दुपारी यु द्धाची गदारोळ ऐको.
17 कारण त्याने मला उदरातच मारुन टाकले नाही, कारण अशाने माझी आई माझी कबर झाली
असती व ितचे गभर्स्थान सगभर् राहीले असते .
18 मी फक्त क्ले श व दु:ख पािहले आिण जीवन नामु ष्की याकरीताच गभर्स्थानातून बाहे र का
िनघालो?
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ियमर्याला परमे श्वराकडू न आले ले वचन ते असे , जे व्हा राजा िसद्कीयाने मल्कीयाचा मु लगा
पशहरू आिण मासे या याचा मु लगा सफन्या याजक या दोघांना ियमर्याकडे पाठवले . त्याने म्हटले ,
2 “���������� ������������ ��������� ��, कारण बाबे लचा राजा नबु खद्नेस्सर
आपल्यावर स्वारी करीत आहे , कदािचत् परमे श्वर पूवीर्प्रमाणे काही िवस्मयकारक घटना घडवून
आणील व त्यास आमच्यापासून परतवून लावे ल.” 3 ियमर्या त्यांना म्हणाला, “��������
������ ��� �����, 4 परमे श्वर, इस्राएलचा दे व असे म्हणतो पाहा! तु मच्याजवळ
यु द्धोपयोगी शस्त्रे आहे त. तु म्ही त्याचा उपयोग बाबे लचा राजा व खास्दी यां च्यापासून तु मचे
रक्षण करण्यासाठी करीत आहात. मी ती शस्त्रे िनरुपयोगी करीन. बाबे लचे सै न्य नगरीच्या
तटबं दीबाहे र सगळीकडे पसरले आहे . लवकरच त्या सै न्याला मी यरूशले ममध्ये आणीन. 5 मी
माझ्या सामथ्यर्वान हाताने , क् रोधाने व रोशाने व मोठ ा कोपाने तु मच्याशी यु द्ध करीन. 6 मी त्या
शहरात राहणार्यांना व मनु ष्यांना व प्राण्यांना मारीन. ते मोठ ा रोगराई ने मरतील. 7 परमे श्वर
असे म्हणतो, त्यानं तर, मी यहद
ू ाचा राजा िसद्कीया याला, त्याच्या अिधकार्यांना, आिण जो
कोणी मरीपासून, तलवारीपासून, दुष्काळापासून वाचला असे ल, त्या सवार्न
ं ा मी बाबे लचा राजा
नबु खद्नेस्सर ह्याच्या हाती, त्यां च्या शत्रूंच्या हाती, आिण जे त्यांचा जीव घे ऊ पाहतात त्यां च्या
स्वाधीन करीन. 8 आिण तू या लोकांस सां ग, परमे श्वर असे म्हणतो, ‘����! जीवनाचा मागर् आिण
मरणाचा मागर् मी तु म्हापु ढे ठे वतो, 9 जो या शहरात राहील तो तलवार, उपासमारीने व भयं कर
रोगराईने मरे ल, पण जो कोणी बाहे र तु म्हास वे ढा घातले ल्या खास्द्यांकडे पार िनघून जाईल तो
वाचे ल, आिण त्याचा जीव त्यास लूट असा होईल. 10 परमे श्वर असे म्हणतो, कारण मी आपले
मु ख या शहराच्यािवरूद्ध चां गल्यासाठी नाही तर त्याच्या वाईटासाठी केले आहे . मी बाबे लाच्या
राजाला ते दे ऊन टाकीन. तो ते आगीत भस्मसात करील.
1

11 यहद
ू ाच्या

राजाच्या घराण्यािवषयी परमे श्वराचे वचन ऐका.
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12 दावीदाच्या

घराण्या, परमे श्वर असे म्हणतो, तु म्ही सकाळी न्याय करा.
जो लूटले ला त्यास पीडणार्याच्या हातातून सोडवा. नाहीतर तु मच्या कमार्च्या दुष्टते मुळे माझा
रोष अग्नीप्रमाणे बाहे र िनघे ल आिण त्यास कोणीही िवझवू शकणार नाही.
13 खोर्यात आिण सपाट जागे तील खडकात राहणार्या, पाहा! परमे श्वर असे म्हणतो, मी
तु झ्यािवरूद्ध आहे .
जे तु म्ही असे म्हणता, आमच्यावर कोण हल्ला करे ल? कोणी आमच्या भक्कम नगरीत ये णार?
14 परमे श्वर असे म्हणतो, तु मच्या कमार्च्या फळाप्रमाणे मी तु म्हास िशक्षा करीन. आिण मी ितच्या
वनात अग्नी पे टवीन ते व्हा ते सभोवतीचे सवर्काही जाळू न टाकेल.”

22

म्हणतो, “��������� �������� ���� ���� �� ��� �� ��� ����
����� ��: 2 आिण तू असे म्हण, ‘��������� ����, जो तू दावीदाच्या िसं हासनावर बसतो,
तो तू परमे श्वराचे वचन ऐक, आिण तू, तु झे चाकर आिण तु झे लोक जे या दारातून आत जातात,
ते ही ऐको. 3 परमे श्वर असे म्हणतो, “����� ��� �������� ��, आिण जो कोणी लूटले ला
आहे , त्यास पीडणार्याच्या हातातून सोडव. तु झ्या दे शात राहणार्या परदे शी, अनाथ, िवधवा,
कोणालाही त्रास दे ऊ नको, त्यांचे काही वाईट करू नको िकंवा िनरपराध्यांचे रक्त पाडू नको.
4 कारण जर तु म्ही असे केले , तर दावीदाच्या िसं हासनावर बसणारे राजे यरूशले ममध्ये , त्यां च्या
अिधकार्यांबरोबर, रथांतन
ू आिण घोड ावर स्वार या घराच्या दारातून आत जातील, तो व त्यांचे
चाकर व त्याचे लोकही आत जातील. 5 पण जर तु म्ही जे वचन मी बोललो ते ऐकले नाही, तर
परमे श्वर असे म्हणतो पाहा, मी माझीच शपथ वाहतो की या राजवाड ांचा नाश होईल.” 6 कारण
यहद
ू ाचा राजाच्या राजवाड ाबद्दल परमे श्वर असे म्हणतो की,
िगलादाप्रमाणे िकंवा लबानोनच्या िशखराप्रमाणे तू आहे स, पण तरीही मी त्यास वाळवं टामध्ये
पालटू न टाकीन.
िनजर्न शहराप्रमाणे तो होईल.
7 कारण मी तु झ्यािवरूद्ध नाश करण्यास िवध्वं सक पाठवायचे मी िनवडले आहे .
शस्त्रांसिहत मनु ष्ये , ते तु झे चां गले गं धसरु तोडू न त्यांना अग्नीत पाडतील.
8 “���� �������� �� ��������� �����. त्यातील प्रत्ये क व्यक्ती आपल्या
शे जार्याला िवचारे ल ‘�� ���� �������� ������ ����������� ��� �����
����� �� ����?’ 9 ह्यावर दुसरा उ र दे ईल, ‘�������� ��� �������� ���������
�������� ������������ ����� �����. त्यांनी अन्य दै वतांना पूजले आिण त्यां च्या
पाया पडले .”
10 मे लेल्यां किरता रडू नको आिण शोक करू नको, परं तू जे कोणी पाडावपणात गे ले आहे त
त्याच्यासाठी रडा,
कारण तो परतून त्याची जन्मभूमी पु न्हा कधीही पाहणार नाही.
11 कारण यहद
ू ाचा राजा योशीयाचा मु लगा शल्लूम ह्याच्याबद्दल परमे श्वर असे म्हणतो: जो
त्याचा िपता योशीया याच्यािठकाणी राज्य करीत होता, त्याने आपले िठकाण सोडले आहे आिण
तो परत ये णार नाही. 12 ज्या िठकाणी त्यास िनवार्िसत केले , तो ते थेच मरणार आिण तो पु न्हा कधी
हा राष्ट् र पाहणार नाही.
13 जो अनीतीने आपले घर बां धतो आिण आपली वरची माडी अन्यायने बां धतो, जो आपली से वा
मोल न दे ता करून घे तो, त्यास हाय हाय!
14 जो कोणी असे म्हणतो, “�� ���������� ��� ��� �� ��� ��������� ������
������.”
जो आपल्यासाठी मोठ ा िखडक्या असले ले घर बां धतो. तो तक्तपोशीसाठी गं धसरु वापरतो आिण
तक्तपोशीला लाल रं ग दे तो. त्यास हाय हाय!
15 तु झ्या घरात खूप गं धसरु आहे म्हणून चां गला राजा आहे स काय?
1 परमे श्वर असे
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तु झे वडील खात, पीत नव्हते काय? तरी ते न्याय आिण िनतीमानता करत असत. ते व्हा
त्यां च्याबाबतीत सवर् सु रळीत झाले .
16 तो गरीब व गरजूंच्या बाजूने न्याय करीत असे , मला ओळखणे हे च नव्हे काय? परमे श्वर असे
म्हणतो.
17 पण तु झ्या दृष्टीस आिण हृदयात अनीतीने िमळवले ली िमळकत आिण िनदोर्ष व्यक्तीचे रक्त
पाडणे ,
आिण पीडणे व जूलम
ू करणे या िशवाय काही नाही.
18 यास्तव यहद
ू ाचा राजा, योशीया, याचा मु लगा यहोयाकीम ह्यािवषयी परमे श्वर असे म्हणतो की,
हाय! माझ्या बं ध,ू िकंवा हाय! माझ्या बिहणी,
असे बोलून ते त्याच्याकरीता शोक करणार नाही.
“���! स्वामी! हाय! प्रभू! असे बोलून ते िवलाप करणार नाही.
19 एखाद्या गाढवाला पु रावे तसे यरूशले ममधील लोक यहोयाकीमचे दफन करतील.
ते त्याचा मृ तदे ह ओढत ने ऊन यरूशले मेच्या वे शीबाहे र फेकू न दे तील.”
20 “���������� �������� ���� �������� ���. बाशानच्या डोंगरात तु झा आवाज
उं च कर.
अबारीमच्या डोंगरापासून ओरड, कारण तु झ्या सवर् िमत्रांचा नाश केला जाईल.
21 तू सु रिक्षत असता मी तु झ्याशी बोललो, पण तू म्हणालीस, मी ऐकणार नाही.
तू तरुण असल्यापासून अशीच वागत आलीस. कारण तू माझी वाणी ऐकली नाहीस.
22 वारा तु झ्या सवर् में ढपाळांना लांब पाळील, आिण तु झे िमत्र पाडावपणात जातील.
मग खरोखरच तू िनराश होशील आिण तू केले ल्या सवर् वाईट गोष्टींमुळे लिज्जत व फजीत होशील.
23 जो तू राजा आहे स, तू आपल्या लबानोनाच्या राणात, जे तू गं धसरुमध्ये आपले घरटे करतोस,
पण जे व्हा तु ला यातनां च्या प्रसूितवे दना जसे बाळं तपणे होतात, ते व्हा तू कशी केवीलवाणी
होशील.”
24 “�������� ������, मी िजवं त आहे , यहोयाकीमचा, यहद
ू ाच्या राजा, याचा मु लगा,
कोन्या, जरी तू माझ्या उजव्या हातातील मु दर् ा असलास, तरीही मी तु ला उखडू न टाकले असते .
25 कारण मी तु ला, बाबे लचा राजा नबु खद्नेस्सर व खास्दी, व जे तु झा जीव घे ऊ पाहतात, आिण
ज्यांना तू घाबरतो त्यां च्या हाती सोपवणार. 26 मी, तु ला व तु झ्या आईला, िजने तु ला जन्म िदला,
ितला जो राष्ट् र तु मची जन्मभूमी नाही ितथे फेकू न दे ईन. ते थेच तु म्ही दोघे मराल. 27 आिण तु म्ही
या भूमीत परत यायला पाहाल, पण ते परत ये णार नाही.”
28 कोणीतरी फेकू न िदले ल्या, फुटक्या भांड ाप्रमाणे कोन्या हा आहे काय?
कोणालाही नको असले ल्या भांड ाप्रमाणे यहोयाकीन आहे काय?
तो व त्याची मु ले का बाहे र फेकले आहे त?
आिण माहीत नाही अश्या परक्या दे शात त्यांना का फेकू न दे ण्यात आले ?
29 हे भूमी, भूमी, भूमी, परमे श्वराचे वचन ऐक!
30 परमे श्वर असे म्हणतो, “�������������� �� ����� ��. तो िन:सं तान होईल,
‘�� �������� ������ ������ ����� ����
आिण त्याची कोणतीही सं तान यशस्वी होऊन दावीदाच्या िसं हासनावर बसून यहद
ू ावर राज्य
करणार नाही.”

23
1 “�� ������� ������ �������� ��������� ��� ��� ������� ��������
���� ����,” ������� ��� ���! परमे श्वर असे म्हणतो, 2 यास्तव परमे श्वर, इस्राएलचा
दे व, त्या में ढपाळांना, जे त्याच्या लोकांस चारतात, त्यािवषयी असे म्हणतो, “������ ������
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��������� ������ ��� ������� ������ ����� ���. तु म्ही त्यांची काळजी घे तली
नाही. हे जाणून घ्या, मी तु म्हास तु मच्या वाईट कृत्यांबद्दल परत फेड करीन.” �������� ���
������. 3 “�� ����: माझ्या उरले ल्या कळपास ज्या सवर् दे शात घालवला होता, त्यास एकत्र
करणार, आिण त्यांना त्यां च्या कुरणात परत आणीन. मग ती सफल होऊन बहत
ू पट होतील. 4 मग
मी त्यां च्यावर में ढपाळ ने मीन, जो त्यांना पाळील, म्हणजे ती घाबरणार नाहीत व भयभीत होणार
नाहीत. त्यातील एकही हरवणार नाही.” �������� ��� ������.
5 परमे श्वर असे म्हणतो, पाहा! असे िदवस ये त आहे त. “�� ����������� �������
����� �����.”
तो राजा म्हणून राज्य करे ल, तो दे शात न्याय व न्यायीपण करील, आिण भरभराट घे ऊन ये ईल.
6 त्याच्या िदवसात यहद
ू ा तरला जाईल, आिण इस्राएल सु रिक्षत राहील.
आिण ज्या नावाने त्यास हाक मारतील ते हे , म्हणजे परमे श्वर आमचे न्यायीपण* असे असे ल.
7 यास्तव परमे श्वर असे म्हणतो. पाहा! असे िदवस ये त आहे त ज्यात, ज्या परमे श्वराने
इस्राएलाच्या लोकांस िमसर दे शातून बाहे र आणले , तो िजवं त आहे असे म्हणणार नाहीत. 8 उलट
ते असे म्हणतील, परमे श्वर िजवं त आहे , ज्याने इस्राएलाच्या वं शांना उ रे कडील दे शातून आिण
सवर् दे शात ज्यात त्यांना घालवले होते , त्यातून बाहे र काढून वर चालवून आणले , असे म्हणतील.
ांबद्दल माझे हृदय माझ्या आत तु टले आहे आिण माझी सवर् हाडे थरथरत आहे त. कारण
परमे श्वर व त्याच्या पिवत्र वचनांमुळे,
माझी िस्थती मद्यप्यासारखी झाली आहे .
ज्यावर द्राक्षरस हावी झाले आहे ,
10 कारण व्यिभचार्यांनी राष्ट् र भरला आहे , यास्तव राष्ट् र शोक करीत आहे .
रानातील कुरणे वाळू न गे ली आहे . सं देष्ट ांचे मागर् दुष्ट आहे त, ते त्यांची शक्ती चु कीच्या पद्धतीने
वापरतात.
11 कारण सं देष्टे च काय, पण याजकसु द्धा िवटाळले आहे त. माझ्या मं िदरात त्यांची दुष्कृत्ये
आढळली आहे त, परमे श्वर असे म्हणतो.
12 यास्तव त्यां च्या मागर् त्यांचा अं धारात िनसरड ा मागार् सारखा होईल. ते खाली ओढले जातील,
ते त्यामध्ये पडतील.
कारण त्यां च्या िशक्षे च्या वषीर् मी त्यां च्यािवरुद्ध अिरष्ट पाठवीन, असे परमे श्वर म्हणतो.
13 “���������� ������������� �������� ������ �������� �� ������.
मी त्यांना बाल या खोट ा दै वताच्या नावाने भिवष्य वतर्िवताना पािहले .
आिण त्यांनी इस्राएलाच्या लोकांस चूकीच्या मागार्स ने ले.
14 आिण मी यरूशले मामधल्या सं देष्ट ांना भयं कर गोष्टी करताना पािहले आहे . त्यांनी व्यिभचार
केला आिण दुष्टते त चालले .
ते दुष्टांचे हात मजबूत करतात, कोणीही आपल्या दुष्टाईपासून िफरले नाहीत.
ते सवर् मला सदोमासारखे आिण ितच्यातले राहणारे गमोर्यासारखे झाले आहे त.”
15 यास्तव से नाधीश परमे श्वर सं देष्ट ांबद्दल असे म्हणतो, “�� ������� ��� ����
������ ����� ��� ���������� ���� ������� �����.”
कारण यरूशले मेतल्या सं देष्ट ांकडू न अशु द्धपणा िनघून सवर् दे शात पसरला आहे .
16 से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो, “�� �������� ������� �� ��� ������ �������
������� ���� ��� ���.
त्यांनी तु म्हास भ्रमात पाडले आहे ! ते त्यां च्या मनाचे च दृष्टांत सां गतात.
17 माझा अपमान करणार्यांना ते सतत बोलत राहतात की, परमे श्वराने तु म्हास शां ती दे ऊ केली
आहे ,
9 सं देष्ट

*
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आिण प्रत्ये कजण आपल्या हृदयाच्या हट् टीपणाच्या वाटे ने चालतात आिण म्हणतात, तु मच्यावर
कोणतीच आप ी ये णार नाही.
18 पण परमे श्वराच्या मसलतीच्या सभे त त्याचे वचन पाहायला व ऐकायला कोण उभा राहील?
त्याच्या शब्दांकडे लक्ष दे ऊन कोण ऐकेल?
19 पाहा! परमे श्वराकडू न वादळ ये त आहे . त्याचा राग बाहे र जात आहे , आिण ती क् रोधाच्या
वादळाची भोवळ आहे .
ती दुष्टां च्या डोक्यावर आदळे ल.
20 परमे श्वराने आपल्या हृदयातील हे तू िसद्धीस ने ई पयर्ंत, त्याचा राग परतणार नाही.
शे वटल्या िदवसात तु म्हास हे समजे ल.
21 मी त्या सं देष्ट ांना पाठवले नाही, पण ते च सं राष्ट् र द्यायला धावले . मी त्यां च्याशी काही
बोललो नाही, पण ते च माझ्यावतीने भिवष्य करतात.
22 कारण जर ते माझ्या सभे त उभे रािहले असते , तर ते माझ्या लोकांस माझे वचन ऐकण्याचे कारण
झाले असते .
त्यांनी त्यां च्या दुष्कृत्यांपासून आिण कमार्ंच्या दुष्टते पासून िफरवले असते .”
23 परमे श्वर असे म्हणतो, “�� ��� ���� ����� ��� ��� ��� ������� ��� ����
���?”
24 परमे श्वर असे म्हणतो, कोण असा आहे जो गु प्त िठकाणी लपतो म्हणजे मी त्यास पाहू शकणार
नाही?
मी स्वगर् आिण पृ थ्वी भरून उरलो नाही काय?
25 सं देष्टे माझ्या नावाने खोटे भिवष्य करतात, ते म्हणतात, मला स्वप्न पडले आहे ! मला स्वप्न
पडले आहे ! मी त्याना असे म्हणताना ऐकले आहे . 26 सं देष्ट े जे खोटे भिवष्य सां गतात आिण
आपल्या हृदयाच्या दुष्टपणाने िवचार करतात हे िकती काळ चालणार? 27 हे सं देष्टे , ऐकमे कांना
खोट ा स्वप्नाबद्दल सां गन
ू माझ्या लोकांस माझ्या नामाचा िवसर व्हावा असा प्रयत्न करीत
आहे त. जसे ह्यांचे पूवर्ज बालामु ळे माझे नाव िवसरले . 28 सं देष्ट ाला स्वप्न सां गायचे असे ल,
तर त्यास सां गू द्या. पण ज्या कोणाला मी काही घोषीत करतो, त्याने माझे वचन सत्याने सां गावे .
गव्हा पु ढे गवत ते काय? परमे श्वर असे म्हणतो.
29 माझा सं राष्ट् र अग्नीप्रमाणे नाही काय? परमे श्वर असे म्हणतो. आिण तो खडक फोडणार्या
हातोड ाप्रमाणे नाही काय?
30 परमे श्वर असे म्हणतो “������ ����! मी खोट ा सं देष्ट ां िवरूद्ध आहे , जे एकमे कांकडू न
माझे शब्द चोरतात आिण म्हणतात ते माझ्याकडू न आले आहे त.
31 परमे श्वर असे म्हणतो, पाहा! मी सं देष्ट ां िवरूद्ध आहे , जे त्यांची जीभ भिवष्यवाणी
करण्यासाठी वापरतात. 32 परमे श्वर असे म्हणतो, पाहा! मी त्या सं देष्ट ां िवरूद्ध जे फसवे
स्वप्ने सां गतात, म्हणजे ते त्यां च्या खोट ा बोलण्याने व बढाईने माझ्या लोकांस चु कीच्या मागार्न
ं े
ने तात. कारण लोकांस िशकिवण्यासाठी मी त्यांना पाठिवले ले नाही. मी त्यांना माझ्यासाठी
काही करण्याची आज्ञा कधीही िदले ली नाही. ते या लोकांस खिचत मदत करु शकत नाहीत.”
�������� ��� ������. 33 “������ �� ��� � �������� ����� ���� ����
�������� �� ‘����������� ��� ����� ���� ���?’ ������ �� �������
����, कोणती घोषणा? कारण मी तु म्हास टाकले आहे , परमे श्वर असे म्हणतो. 34 आिण
सं देष्टे व याजक िकंवा जो कोणी म्हणे ल ‘����������� ����� �� ���.’ �� �����
� �������� ���� ��������� ������ ����. 35 तु म्ही प्रत्ये क आपल्या भावाला
आिण आपल्या शे जार्यास असे िवचारु शकता, ‘����������� ��� ����� ����?’
����� ‘�������� ��� �������?’ 36 पण तु म्ही कधीही परमे श्वराच्या ओझ्याची आठवण
करुच नका, कारण प्रत्ये काला आपापले च वचन ओझे असे होईल, कारण िजवं त दे व, से नाधीश
परमे श्वर, आमचा दे व याची वचने तु म्ही िवपरीत केली आहे त. 37 तु म्ही सं देष्ट ाला असे िवचारा,
‘����������� ���� ��� ����� ����’ ����� ‘�������� ��� �������?’
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आिण ‘����������� ����� ��� ���?’ ��� ������ ���. जर तु म्ही असे शब्द
वापराल, तर परमे श्वर तु म्हास म्हणे ल, तु म्ही माझ्या सं देशाला ‘����������� ����� ���
����� ���.’ �� ���� ����� ��� ��� �� ������. 39 म्हणून मी तु म्हास व जे नगर मी
तु म्हास व तु मच्या पूवर्जांना िदले ते मी आपल्या समक्षते पासून दरू फेकू न दे णार. 40 मी तु म्हावर
कधीही िवसरु शकणारी अप्रितिष्ठत आिण बदनामी ही आणीन.”
38

24
1 परमे श्वराच्या मं िदरासमोर दोन अं िजराच्या टोपल्या व्यविस्थत मांडले ल्या मी पािहल्या.
(बाबे लचा राजा नबु खद्नेस्सर ह्याने यहद
ू ाचा राजा यहोयाकीम याचा मु लगा यकोन्याला व यहद
ू ाचे
सरदार व कारागीर व लोहार कैद करून ने ले, यरूशले ममधून बाबे लला ने ले) 2 एका टोपलीत
खूप चां गली अं जीर होती. ती मोसमाच्या सु रवातीला िपकले ल्या अं िजरासारखी होती. पण
दुसर्या टोपलीत नासकी अं जीर होती. ती खाण्यालायक नव्हती. 3 परमे श्वराने मला िवचारले ,
“�������, तू काय पािहले स?” �� �������, “�� ����� ������. चां गली अं जीर
फारच उ म आहे त. पण वाईट अं जीर फारच नासकी आहे त. ती खाण्यासारखी नाहीत.” 4 नं तर
परमे श्वराचे वचन माझ्याकडे आले , 5 परमे श्वर, इस्राएलचा दे व म्हणाला, “�� ��������
����������� ����� �� ��� ���� ������ �� ��������� �������������
����� ��������� �������� ������ ���, त्यां च्याकडे मी पाहीन. 6 मी आपले डोळे
त्यां च्या चां गल्या करीता लावे न आिण त्यांना या दे शात प्रस्थापीत करीन. मी त्यांना खाली
पाडणार नाही तर त्यांना बां धीन, मी त्यांना लावीन व उपटनार नाही. 7 मला ओळखण्याचे हृदय
मी त्यांना दे ईल, मग मी परमे श्वर आहे . ते माझे लोक होतील व मी त्यांचा दे व होईन. ते सवर्
अं त:करणापासून माझ्याकडे परत ये तील.
8 पण यहद
ू ाचा राजा िसद्कीया हा त्या अितशय नासल्यामु ळे खाण्यालायक न रािहले ल्या
अं िजरासारखा असे ल. िसद्कीया त्याचे उच्चपदस्थ अिधकारी, यरूशले ममध्ये उरले ले लोक व
िमसरमध्ये राहत असले ले यहद
ू ी त्याना मी सोडू न दे ईन, असे परमे श्वर म्हणतो. 9 मी त्यांना एक
भयावह गोष्ट बनवीन, मी त्यांना सवर् मानवजातीच्या दृष्टीत अिरष्ट असे करीन, ते जीथे घालवले
जातील तीथे ते चे ष्टे चा व िनं दा, म्हण व शाप असे होतील. 10 मी त्यां च्यािवरुद्ध तलवार, दुष्काळ
आिण रोगराई पाठवीन, मी त्यांना आिण त्याच्या पूवर्जांना िदले ल्या भूमीवर ते अिजबात िशल्लक
राहणार नाहीत असे करीन.”

25
सवर् लोकांबद्दल ियमर्याकडे आले ले वचन, ते असे , यहद
ू ाचा राजा योशीया, याचा
मु लगा, यहोयाकीम याच्या कारिकदीर्च्या चौथ्या वषीर्, हे बाबे लचा राजा नबु खद्नेस्सर ह्याच्या
पािहल्या वषार्त, 2 यहद
ू ा लोकांस आिण यरूशले मधील राहणार्यांना ियमर्या सं देष्ट ाने पु ढील
सं राष्ट् र घोषीत केला: 3 यहद
ू ाचा राजा आमोन ह्याचा मु लगा योशीया ह्याच्या कारिकदीर्च्या
ते राव्या वषार्पासून तर गे ली ते वीस वष परमे श्वराचे वचन माझ्याकडे ये त आले आहे , मी ते व्हापासून
आजपयर्ंत तु म्हास ते ऐकिवत आलो. पण तु म्ही ऐकले नाही आिण लक्ष िदले नाही. 4 परमे श्वराने ,
त्याच्या से वकांना सं देष्ट ांना पु न्हा पु न्हा तु मच्याकडे पाठवले , ते बाहे र जाण्यासाठी उत्सु क होते ,
पण तु म्ही त्यांचे ऐकले नाही. तु म्ही त्यां च्याकडे लक्षसु द्धा िदले नाही. 5 ते सं देष्टे म्हणाले ,
“�������� ������ ������ ���� ������������, आपल्या कमार्च्या दुष्टते पासून
िफरा, आिण जे राष्ट् र परमे श्वराने तु म्हास आिण तु मच्या पूवर्जांना कायमचा राहण्यास िदला,
त्यामध्ये जा. 6 म्हणून दुसर्या दै वतांना अनु सरायला आिण त्यांना पाया पडायला त्यां च्या मागे
जाऊ नका आिण तु म्ही त्यास आपल्या हातां च्या कामाने मला राग आणू नका, म्हणजे मी तु मचे
1 यहद
ू ातील
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काही वाईट करणार नाही.”
म्हणतो, “�� ������ ���� ���� �����, आिण
तु म्हावर अिरष्ट यावे म्हणून तु म्ही आपल्या हातां च्या कामाने मला राग आणून िदला.” 8 से नाधीश
परमे श्वर असे म्हणतो, पाहा! “������ ������ ��������� ���� ���� ����. 9 म्हणून
मी लवकरच उ रे कडील कुळांना आिण बाबे लचा राजा नबु खद्नेस्सर, या दे शािवरूद्ध आिण
त्यातील सवर् राहणार्यां िवरूद्ध, तु झ्या भोवती असणार्या राष्ट् रां िवरूद्ध बोलावून घे ईन. परमे श्वर
असे म्हणतो, कारण मी त्यांना नाश करण्यासाठी ठे वीण. आिण त्यांना िवस्मय व फू त्कार व सवर्
काळ ओसाड असे करीन. 10 त्या िठकाणच्या सु खाच्या व आनं दाच्या कल्लोळांचा मी शे वट करीन.
ते थे नव वर वधूचा सु खाचा शब्द उमटणार नाही, जात्यांचा आवाज ये णार नाही आिण िदव्यातला
प्रकाश नाहीसा होईल असे मी करीन. 11 आिण ती सगळी भूमी वै राण व वाळवं ट होईल, आिण ही
राष्ट् रे स र वषार्प
ं यर्ंत बाबे लाच्या राजाचे दास होतील. 12 परमे श्वर असे म्हणतो, आिण असे होईल
स र वष सं पल्यावर, मी बाबे लाच्या राजाला आिण त्या राष्ट् राला आिण खास्द्यां च्या दे शाला
त्यां च्या दुष्कृत्यांमुळे िशक्षा करीन.” ���� ������ ������� �������� ��������
����. 13 आिण त्या दे शािवरूद्ध जी काही वचने मी बोललो, म्हणजे जे काही या पु स्तकात िलहीले
आहे , जे सगळ्या राष्ट् रां िवषयी ियमर्याने भिवष्य सां िगतले ते मी त्यां च्यावर आणीन. 14 त्यांना
राष्ट् रांचे आिण मोठ ा राजांचे दास्य करावे लागे ल. त्यां च्या कृत्यांबद्दल योग्य अशीच िशक्षा
त्यांना मी दे ईन.
7 परमे श्वर असे

15 कारण परमे श्वर, इस्राएलाचा दे व, त्याने मला हे सां िगतले : “������ �������
���������� ������������ ������ �� ��� �� ���� ������ ���� ����
����������� �� ��������� ������� ���. 16 कारण ते हा द्राक्षरस िपतील आिण
जी तलवार मी त्यां च्यामध्ये पाठवीन ितच्यामु ळे ते मागे पुढे डोलतील व वे ड ाप्रमाणे वागतील.”
17 मग मी परमे श्वराच्या हातातून द्राक्षरसाचा प्याला घे तला. दे वाने मला पाठवले ल्या त्या सवर्
राष्ट् रांत मी प्यायला लावला. 18 यरूशले म, यहद
ू ा शहर आिण ितच्यातील राजे आिण ने ते यांना
मी तो प्याला िदला, म्हणजे वै राण, िवस्मय व वाळवं ट, आिण फुत्कार व शाप असे होतील.
19 दुसर्या राष्ट् रांनाही तो प्यावा लागे ल, मी िमसरच्या राजा फारो, त्याच्या अिधकार्यांना,
त्याच्या से वकांना, आिण त्याच्या लोकांस, 20 मी सवर् िमिश्रत लोक, अरब व ऊस दे शातील राजे ,
पिलष्ट ां च्या दे शातील सवर् राजे , अष्कलोन, गज्जा, एक् रोन व अश्दोद शहरामधील उरले ले
अशा सवर् राजांना त्या प्याल्यातून द्राक्षरस िपण्यास भाग पाडले . 21 आिण अदोम, मवाब व
अम्मोन यामधील राजांनाही द्राक्षरस प्यायला लावले . 22 आणखी सोरच्या व सीदोनाचे सवर् राजे ,
समूदर् ाच्या दुसर्या बाजूस असणारे सवर् राजे , 23 आिण ददान, ते मा व बूज केसां च्या या कडा
कापले ले सवर् लोक, 24 अरबस्तानातील सवर् राजे , व जे िमिश्रत लोक रानांत राहतात त्यांचे सवर्
राजे , 25 आिण िजमरी, एलाम व माद्य ये थील सवर् राजे , 26 उ रे कडील सवर्, दरू च्या व जवळचे
राजे या सवार्न
ं ा, या पृ थ्वीवर असणारे सवर्, आपल्या राज्यांसहीत, भावांसहीत, त्या सवार्न
ं ा मी
तो प्याला प्या प्यायला लावला आहे . पण बाबे लचा राजा, त्या सवार्ंच्या नं तर या प्याल्यातून
िपईल. 27 “�������� ��� �������, ियमर्या, तू त्यांना असे सां ग, से नाधीश परमे श्वर,
इस्राएलचा दे व म्हणतो: प्या आिण त्यामु ळे िझं गा आिण वां त्या करा, पडा आिण मी पाठवत
असले ली तलवार ये ण्यापयर्ंत परत उठू नका. 28 मग ते तु झ्या हातातून प्यायला िपण्यास तयार
नसतील तर, तू त्यांना असे सां ग से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो, तु म्ही खरोखरच या प्याल्यातून
िपणारच. 29 कारण पाहा! माझ्या नावाने ओळखल्या जाणार्या नगरावर जर मी आप ी आणत
आहे , तर तु म्हास िशक्षा होणार नाही असे कसे ? तु मची सु टका होणार नाही, कारण मी पृ थ्वीवरील
सवर् राहणार्यां िवरूद्ध तलवारीला पाठवणार आहे .” ������� �������� ��� ������.
30 “�� �������, तू त्यांना हे भिवष्यवचन सां ग, त्यांना बोल:
परमे श्वर उं चावरुन गजर्ना करतो, आिण त्याच्या पिवत्र मं िदरातून आपला शब्द उच्चारील,
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तो त्याच्या कळपािवरूद्ध गजर्ना करील. द्राक्षरस काढताना, द्राक्षे तु डिवताना, लोक ज्याप्रमाणे
मोठ ाने गातात, तसा, दे शाच्या सवर् राहणार्यां िवरूद्ध तो ओरडे न.
31 तो आवाज पृ थ्वीच्या शे वटापयर्ंत ये णार, कारण परमे श्वराचा िववाद राष्ट् रां िवरूद्ध आहे , तो
त्यांचा न्यायिनवाडा करणार. आिण तो सवर् दे हावर न्यायव्यवस्था चालवणार. दुष्टांना
तो तलवारीस दे णार.” �������� ��� ������.
32 से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो, “������� ��� ����������� �������
��������� ���� �����,
आिण पृ थ्वीवरच्या अितदरू च्या िठकाणाहन
ू वादळाची सु रुवात होईल.”
33 आिण जे परमे श्वरापासून मारले गे ले, त्या लोकांची प्रेते पृ थ्वीच्या एका टोकाकडू न दुसर्या
टोकाकडे पसरतील. त्यां च्यासाठी कोणीही शोक करणार नाही िकंवा ती गोळा करणार
नाही आिण पु रणारही नाही. शे णाप्रमाणे ती जिमनीवर पडतील.
34 में ढपाळांनो िवलाप करा आिण मदतीसाठी रडा. कळपातील धन्यांनो जिमनीवर लोळा.
कारण ही तु ला मारल्या जाण्याचा आिण िवखरण्याचा िदवस आला आहे . तु म्ही फुटक्या मडक्याच्या
तु कड ाप्रमाणे सगळीकडे पडाल.
35 में ढपाळांना लपायला कोठे ही आश्रय राहणार नाही. आिण कळपातील धन्यांना सु टता ये णार
नाही.
36 मग में ढपाळां च्या दुःखाचे रडणे आिण कळपाच्या धन्याचा िवलाप ितथे असे ल.
कारण परमे श्वर त्यां च्या कळपाचा िवनाशक झाला आहे .
37 त्या शां त कुरणांचा नाश केला जाईल आिण ती ओसाड वाळवं ट होतील. परमे श्वराचा सं तप्त
क् रोध हा,
38 जसा गु हे त राहणार्या तरुन िसं हाप्रमाणे , ज्याने आपली गु हा सोडली आहे त्याप्रमाणे असे ल.
कारण पीडणार्या तलवारींमुळे व त्याच्या सं तप्त क् रोधामु ळे त्यांचा दे श ओसाड झाला आहे .

26
1 योशीयाचा मु लगा, यहोयाकीम, यहद
ू ाचा राजा ह्याच्या राज्याच्या आरं भी परमे श्वराकडू न हे
वचन आले , ते म्हणाले , 2 परमे श्वर म्हणाला, “�������, परमे श्वराच्या मं िदराच्या प्रां गणात
उभा राहा आिण परमे श्वराच्या मं िदरात उपासना करण्यास ये णार्यांना हा सवर् यहद
ू ातील नगरांना
तु ला त्यां च्याजवळ बोलायला आज्ञािपतो ती बोल, एक शब्द कमी करु नको. 3 कदािचत् ते
ऐकतील आिण प्रत्ये क जण त्याच्या कुमागार्पासून वळे ल, त्यां च्या कमार्ंच्या दुष्टपणाबद्दल
त्यांना िशक्षा करण्याच्या माझ्या बे तांबद्दल मीही कदािचत् पु निवर्चार करीन. 4 तू त्यांना सां ग
‘�������� ��� ������: जर तु म्ही माझ्या िनयमशास्त्राप्रमाणे ऐकले नाही, जे मी तु म्हा
समोर ठे वले आहे , 5 जर तु म्ही माझ्या से वकांचे जे सं दष्टे आहे त, ज्यांना मी तु म्हाकडे िनत्याने
पाठवत आलो आहे , त्यांचे ऐकले नाही. 6 तर मी हे घर िशलोसारखे करीन, पृ थ्वीवरील सवर्
राष्ट् रां च्या दे खत मी या नगराला शाप असे करीन.” 7 परमे श्वराच्या मं िदरातील ियमर्याचे हे
बोलणे याजकांनी, सं देष्ट ांनी आिण सगळ्या लोकांनी ऐकले . 8 परमे श्वराने आज्ञा केल्याप्रमाणे ,
ियमर्याने , परमे श्वराने सां िगतले ली प्रत्ये क गोष्ट सां िगतली, नं तर याजकांनी, सं देष्ट ांनी आिण
लोकांनी ियमर्याला धरले . ते म्हणाले , तू खिचत मरशील! 9 िशलोच्या मं िदराप्रमाणे या घराचा
नाश होईल आिण हे नगर िनजर्न असे होईल, ज्यात कोणीच राहत नाही, परमे श्वराच्या नावाने
तू हे भिवष्य का सां िगतले ? आिण परमे श्वराच्या मं िदरात सवर् लोक ियमर्याभोवती जमले .
10 यहद
ं ा ही सवर् हिककत कळली, म्हणून ते राज्याचा घरातून बाहे र आले व
ू ातील राज्यकत्यार्न
वरती परमे श्वराच्या मं िदरात गे ले. ते थे ते परमे श्वराच्या मं िदरात नव्या प्रवे शद्वाराजवळ स्थानां वर
बसले . 11 नं तर याजक व सं देष्टे अिधकार्यां शी व सवर् लोकां शी बोलले . ते म्हणाले “���������
��� �����. यरूशले म शहराबद्दल तो वाईट भिवष्यकथन करतो तु म्ही त्याचे बोलणे तु मच्या
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स्वत:च्या कानांनी ऐकले च आहे .”
मग ियमर्या यहद
ू ाच्या अिधकार्यां शी व इतर लोकां शी
बोलला तो म्हणाला, “�� ���� ������ ����, ती या नगरीबद्दल व या मं िदराबद्दल हे भिवष्य
म्हणून सां गण्यासाठी परमे श्वराने च मला पाठवले . 13 तर आता तु म्ही आपली कम आिण मागर्
व्यवस्थीत करा, आिण तु मचा परमे श्वर, तु मचा दे व, याची वाणी ऐका, म्हणजे तो जे अिरष्ट तु म्हावर
आणण्याचा बे त करीत आहे त्यामध्ये तो कदाचीत फेरिवचार करीन. 14 माझ्याबद्दल म्हणाल, तर
मी तु मच्या हातात आहे . तु म्हास योग्य व बरोबर वाटे ल ते माझ्यासोबत करा. 15 पण तु म्ही मला
ठार मारले त, तर एका गोष्टीची खात्री बाळगा. िनरपराध मनु ष्यास मारल्याबद्दल तु म्ही अपराधी
ठराल. तु म्ही या नगरीला आिण ितच्यात राहणार्या प्रत्ये क मनु ष्यासही अपराधी बनवाल.
परमे श्वराने खरोखरच मला तु मच्याकडे ह्यासाठी पाठवले आहे की ही सवर् वचने तु मच्या कानात
बोलावी.” 16 मग अिधकारी आिण सवर् लोक याजकांना व सं देष्ट ांना बोलले , “���������
������ ���� ���. त्याने आपल्याला सां िगतले ल्या गोष्टी परमे श्वराच्या नावाने आम्हाला
ही वचने घोषीत केली आहे .” 17 नं तर काही वडीलधारी उभे रािहले आिण ते सभे तील सवर्
लोकांस उद्दे शन
ू म्हणाले , 18 “�� �������, मोरे ष्टचा मीखा, हा िहज्कीया यहद
ू ाचा राजाच्या
िदवसात भिवष्यसां गत असे . तो यहद
ू ाच्या सवर् लोकांस म्हणाला, से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो,
िसयोने चा नाश होईल िसयोन नां गरले ले शे त होईल. यरूशले म दगडांची रास होईल. मं िदर
असले ली टे कडी वनातील उं च टे कडी सारखी होईल.” 19 “�� �������� ������� ����
��� ���� ������� ������ ��� ����� ���? त्याने परमे श्वराबद्दल भय बाळगले की
नाही? आिण त्याने परमे श्वराचा राग शांत केला, आिण त्याच्यािवरुध्द जे अिरष्ट परमे श्वराने
योिजले होते , त्या गोष्टी त्याने घडू िदल्या नाहीत. अशाने तर आम्ही आपल्याच िजवािवरूद्ध
मोठे पाप करु.” 20 पूवीर् आणखी एक मनु ष्य, िकयार्थ-यारीमकर, शमायाचा मु लगा, उरीया, हा
परमे श्वराच्या नावाने भिवष्य सां गत होता. त्याने या नगरीच्या िवरोधात आिण या भूमीच्याही
िवरोधात, ियमर्याप्रमाणे च भिवष्य सां िगतले आहे त. 21 परं तू राजा यहोयाकीम, त्याचे सवर् सै न्य
व अिधकार्याने हे वचन ऐकले आिण यहोयाकीम राजा उरीयाला मारु इिच्छत होता, हे उरीयाला
समजल्यावर तो घाबरला व िमसर दे शात पळाला. 22 पण यहोयाकीम राजाने एलनाथान नावाच्या
मनु ष्याबरोबर आणखी काही माणसे दे ऊन त्यांना िमसरला पाठवले . एलनाथान अखबोरचा मु लगा
होता, 23 त्या मनु ष्यांनी उरीयाला िमसरहन
ू परत आणले . ते त्यास यहोयाकीम राजाकडे घे ऊन गे ले.
यहोयाकीमने उरीयाला तलवारीने मारण्याचा हुकू म िदला. नं तर सामान्य लोकां च्या दफनभूमीत
त्याचे प्रेत पाठवण्यात आले . 24 पण अहीकाम या प्रितिष्ठत व्यक्तीने ियमर्याला पािठं बा िदला
अहीकाम शाफानचा मु लगा होता. त्याने ियमर्याला याजक व सं देष्टे यां च्या हातातून सोडवले , जे
त्यास मारणार होते .
12

27
1 यहद
ू ाचा राजा योशीया याचा मु लगा यहोयाकीम *ह्याच्या राजाच्या आरं भी हे वचन
परमे श्वरापासून ियमर्याकडे आले . ते म्हणाले , 2 परमे श्वर मला जे काही म्हणाला, ते हे तू
आपल्यासाठी बं धने व जोखड तयार कर. ते आपल्या माने वर ठे व. 3 मग यरूशले मेला,
ू ये तात त्यां च्या हातून अदोमाच्या राजाकडे व
यहद
ू ाचा राजा िसद्कीया याच्याकडे जे दत
मवाबाच्या राजाकडे , अम्मोन लोकां च्या राज्याकडे , सोराच्या राजाकडे , सीदोनाच्या राजाकडे ती
पाठव. 4 त्यां च्या मालकाला सां गण्यासाठी त्यांना आज्ञा कर आिण सां ग, से नाधीश परमे श्वर,
इस्राएलाचा दे व, असे म्हणतो, तु म्ही आपल्या मालकास असे सां गा की.
5 मी आपल्या महासामथ्यार्ने आिण आपले भूज उभारून पृ थ्वी िनमार्ण केली. मी पृ थ्वी व
त्यावरील प्राणीसु द्धा िनमार्ण केले आिण माझ्या दृष्टीने जो कोणी योग्य आहे त्यास मी दे तो.
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आता, मी सवर् दे श बाबे लाचा राजा नबु खद्नेस्सर, माझा से वक ह्याच्या हाती िदले आहे त.
त्याची से वा करायला मी वन्य प्राणीसु द्धा िदले आहे त. 7 आिण त्याच्या दे शाची वे ळ ये ईपयर्ंत सवर्
राष्ट् रे त्याची, त्याच्या मु लाची आिण त्याच्या मु लां च्या मु लांची से वा करतील. मग अने क राष्ट् रे
व महान राजे त्याच्याकडू न आपली से वा करून घे तील.
8 म्हणून जे राष्ट् रे आिण राज्ये बाबे लाचा राजा नबु खद्नेस्सराची से वा करणार नाही आिण
बाबे लाचा राजा याच्या जोखडाखाली आपली मान दे णार नाही, त्यास मी त्याच्या हातून नाहीसे
करीपयर्ंत, तलवारीने , दुष्काळ आिण मरीने िशक्षा करीन. असे परमे श्वर म्हणतो.
9 आिण तु म्ही आपले सं देष्टे , आपले ज्योितषी, आपले स्वप्नद्रष्टे आिण आपले मां ित्रक आिण
ू ार, जे तु म्हास म्हणतात की, तु म्ही बाबे लाच्या राजाची से वा करणार नाही, त्यांचे तु म्ही
आपले जादग
ऐकू नका. 10 कारण मी तु म्हास तु मच्या दे शातून दरू न्यावे , कारण मी तु म्हास काढून टाकावे आिण
तु म्ही मरावे म्हणून ते खोटे भिवष्य सां गतात. 11 “�� �� ������� ���������� ������
���� ���� ��� ���� ��� �������� ������ ���� ���� ����������� ��
���������� ������ ���� ���� ��� �� ���� ����� ����� � ���������
���� ��� �����.” ��� �������� ������.
12 म्हणून मी यहद
ू ाचा राजा िसद्कीया ह्याच्याशी बोललो आिण त्यास हा सं देश िदला.
“������ ������ ���� ���������� �������� ������ ���� ��� ������
� �������� ������� ���� ��� ������ ������ ����. 13 जे राष्ट् र बाबे लाच्या
राजाची से वा करण्यास नकार दे तील, त्यािवषयी परमे श्वराने जसे जाहीर केले तसे तू आिण तु झे
लोक तलवारीने , दुष्काळाने व मरीने का मरता?
14 जे कोणी सं देष्टे तु म्हाशी बोलतात आिण म्हणतात की, तु म्ही बाबे लाच्या राजाची से वा करणार
नाही, कारण ते तु म्हास खोटे भिवष्य सां गतात. 15 कारण परमे श्वर असे म्हणतो, मी त्यांना बाहे र
पाठवले नाही. ते माझ्या नावाने खोटे भिवष्य सां गतात यासाठी की, मी तु म्हास बाहे र काढून
टाकावे आिण तु म्ही व जो कोणी सं देष्टा तु म्हास भिवष्य सां गतो त्या दोघांनी नष्ट व्हावे .”
16 मी याजकांना व सवर् लोकांस बोललो, आिण म्हणालो, “�������� ��� ������,
जे कोणी तु मचे सं देष्टे तु म्हास भिवष्य सां गतात व म्हणतात, पाहा, परमे श्वराच्या मं िदरातील
वस्तू बाबे लाहन
ू आता परत लवकरच आणल्या जातील, ते तु म्हास ते खोटे भिवष्य सां गतात.
म्हणून त्यांची वचने ऐकू नका. 17 त्यांचे ऐकू नका. तु म्ही बाबे लाच्या राजाची से वा करा व
िजवं त रहा. या नगराची नासाडी का व्हावी? 18 जर ते खरे च सं देष्टे असतील आिण त्यां च्याकडे
खरे च परमे श्वराकडू न वचन िमळाले असे ल, परमे श्वराच्या मं िदरात व यहद
ू ाच्या राजाच्या घरात
व यरूशले मेमध्ये ज्या वस्तू उरल्या आहे त, ती बाबे लास जाऊ नये त, म्हणून त्यांनी से नाधीश
परमे श्वराकडे िवनं ती करावी.”
19 से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो, जे खांब व जो ओतीव समु दर
् व ज्या बै ठकी व बाकीची पात्रे
या नगरात उरली आहे त, 20 म्हणजे बाबे लाचा राजा नबु खद्नेस्सराने यहद
ू ाचा राजा यहोयाकीम
याचा मु लगा यकन्या याला, यहद
ू ाचे व यरूशले मेचे सरदार यांना कैद करून बाबे लास ने ले, ते व्हा
त्या वस्तू ने ल्या नव्हत्या. 21 से नाधीश परमे श्वर, इस्राएलाचा दे व, परमे श्वराच्या मं िदरात आिण
यहद
ू ाच्या राज्याच्या घरात व यरूशले मेमध्ये अजून रािहले ल्या वस्तूंच्याबद्दल हे म्हणतो.
22 “���� ������� ������� ����� ��� �� ������� ����� ���� ����
����������� ���� ����� ������.” “���� ���� �� ��� ���� ���� ���
���� ������ ����� ������ �����.” ��� �������� ������.
6 म्हणून

28

1

मग त्याच वषीर् असे झाले की, यहद
ू ाचा राजा िसद्कीया याच्या कारिकदीर्च्या सु रवातीला
चौथ्या वषार्च्या व पाचव्या मिहन्यात अज्जूरचा मु लगा हनन्या सं देष्टा, जो िगबोनाकडचा होता,
परमे श्वराच्या मं िदरात तो माझ्याशी याजक व सवर् लोकांसमोर माझ्याशी बोलला. तो म्हणाला,
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2 “�������

��������, इस्राएलाचा दे व, असे म्हणतो, बाबे लाच्या राजाने लादले ले जोखड
मी मोडले आहे .
3 बाबे लाचा राजा नबु खद्नेस्सराने परमे श्वराच्या मं िदरातील सवर् वस्तू घे ऊन बाबे लास ने ली ती
मी दोन वषार्ंच्या आत, परत या स्थानात आणीन. 4 यहद
ू ाचा राजा यहोयाकीम याचा मु लगा यकन्या
व बाबे लास कैद करून ने लेले यहद
ू ाचे जे सवर् लोक यांस मी परत या िठकाणी आणीन असे परमे श्वर
म्हणतो, कारण मी बाबे लाच्या राजाचे जोखड मोडीन.
5 जे याजक हनन्या सं देष्टाच्यासमोर होते आिण सवर् लोक परमे श्वराच्या मं िदरात उभे होते , ते व्हा
ियमर्या सं देष्टा बोलला, 6 ियमर्या सं देष्टा म्हणाला, आमे न, परमे श्वर असे करो! परमे श्वराच्या
मं िदरातील ने लेल्या वस्तू आिण बं िदवासातील सवर् बाबे लाहन
ू परत या स्थानात आणण्यासाठी
परमे श्वराने िदले ली सवर् वचने , जी भिवष्य म्हणून तू सां िगतली आहे त, ती खरी होवोत. 7 जरी, हे
जे वचन मी तु झ्या कानी व सवर् लोकां च्या कानी बोलतो ते आता ऐक.
8 माझ्यापूवीर् आिण तु झ्यापूवीर् फार पूवीर् अने क सं देष्टे होऊन गे ले, त्यांनीसु द्धा अने क दे शािवषयी
व मोठ ा राज्यां िवषयी, लढायां िवषयी, दुष्काळ व मरी ये तील असे भाकीत केले होते . 9 जो सं देष्टा
शांतीिवषयी भिवष्य सां गतो त्या सं देष्ट ाचे वचन खरे ठरे ल ते व्हा तो सं देष्टा खरोखरच परमे श्वराने
पाठिवले ला आहे हे समजे ल.”
10 परं तु हनन्या सं देष्ट ाने ियमर्या सं देष्ट ाच्या माने वरून जोखड काढून व तोडू न
टाकले . 11 मग हनन्या सवर् लोकांसमोर बोलला व म्हणाला, “�������� ��� ������,
‘������������ �������� ���� ������������ ���� ������� ���� ���
��������� �� �� �������� ������������� �������� ����� �����
�����.” �� ������� �������� ������ ������ ����.
12 जे व्हा हनन्या सं देष्ट ाने ियमर्याच्या माने वरून जोखड काढून तोडल्यानं तर ियमर्याकडे
परमे श्वराचे वचन आले . 13 “�� � �������� ���� ��, परमे श्वर असे म्हणतो, तू लाकडाचे
जोखड तोडले स, पण त्यां च्याऐवजी मी लोखं डाचे जोखड बनवीन. 14 कारण मी से नाधीश परमे श्वर,
इस्राएलाचा दे व असे म्हणतो, ‘�������� ���� ������������ ���� ���� ����
����������� ����� ������ �� ��������� ������ �������� ���� �����
���, ते त्याची से वा करतील. यािशवाय मी त्यास शे तातील वन्यपशूंवरही अिधकार दे ईन.”
15 नं तर ियमर्या सं देष्टा हनन्या सं देष्टा म्हणाला, “������! ऐक! परमे श्वराने तु ला
पाठिवले ले नाही पण तू या लोकांस लबाडीवर िवश्वास ठे वावयास लावले . 16 म्हणून परमे श्वर
असे म्हणतो, ‘����, मी तु ला या जगातून उचलीन, या वषीर् तू मरशील, कारण तू परमे श्वरािवरूद्ध
अप्रामािणकते चे िनवे दन केले स.” 17 आिण त्याच वषार्च्या सातव्या मिहन्यात सं देष्टा हनन्या
मे ला.

29
1 बं िदवान करून ने लेल्यां तील रािहले ले वडील याजक, सं देष्टे आिण यरूशले मेमधून बाबे लास
ज्यास नबु खद्नेस्सराने कैद करून ने ले होते , त्या सवर् लोकांस ियमर्या सं देष्ट ाने यरूशले मेहन
ू
पत्र पाठवले . 2 राजा यकन्या, राजमाता, व उच्च अिधकारी, यहद
ू ाचे व यरूशले मेचे ने ते, व
कारागीर हे यरूशले मेमधून िनघून गे ल्यावर ियमर्याने हे पत्र पाठवले . 3 ज्यांना यहद
ू ाचा राजा
िसद्कीया याने बाबे लाचा राजा नबु खद्नेस्सर याच्याकडे एलास शाफानाचा व गमर्या िहल्कीयाचा
मु लगा यां च्या हस्ते पत्र पाठवले . 4 पत्रात असे म्हटले , ज्यांना मी यरूशले मेहन
ू कैद करून
बाबे लास ने ण्यास लावले त्या सवार्न
ं ा से नाधीश परमे श्वर, इस्राएलाचा दे व असे सां गतो, 5 “���
������ ��������� ����. बागे लावा आिण त्याचे फळ खा. 6 िस्त्रया करा, आिण मु लाला
व मु लीला जन्म द्या, नं तर आपल्या मु लांसाठी िस्त्रया करून द्या आिण तु मच्या मु लींना नवरे करून
द्या. त्यांनी मु लांना व मु लींना जन्म द्यावा. ते थे तु म्ही वाढा, कमी होऊ नका. 7 मी ज्या नगरांत
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तु म्हास बं िदवान करून न्यायला लावले त्याच्या शांतीसाठी झटा आिण त्यां च्यावतीने माझ्याबरोबर
मध्यस्थी करा. कारण त्यां च्या शांतीत तु मची शांती आहे .”
8 कारण से नाधीश परमे श्वर, इस्राएलाचा दे व, असे म्हणतो, “������������ ������
����� �������� ��� �������������� ����� ������� ���� ��� ���
������ ����� ���� ������� �������� ����� ������ ������ ��� ���.
9 कारण ते माझ्या नामाने लबाड भिवष्य सां गतात. मी त्यांना बाहे र पाठिवले नाही.” ���
�������� ������.
10 कारण परमे श्वर असे म्हणतो, जे व्हा बाबे लाच्या राज्यास स र वष होतील, मी तु म्हास मदत
करील आिण तु म्हास या स्थळी परत आणण्याचे सु वचन मी पूणर् करीन. 11 कारण परमे श्वर असे
म्हणतो की, तु मच्यािवषयी माझ्या मनात ज्या योजना आहे त त्या मी जाणतो; त्या योजना तु मच्या
िहताच्या आहे त आिण अिनष्टासाठी नाहीत, त्या तु म्हास भिवष्य व आशा दे णार्या आहे त.
12 मग तु म्ही माझा धावा कराल आिण जाऊन माझी प्राथर्ना कराल आिण ते व्हा मी
तु मचे ऐकेन. 13 कारण जे व्हा तु म्ही आपल्या सं पण
ू र् हृदयाने मला शोधाल, ते व्हा मी तु म्हास
सापडे न. 14 परमे श्वर असे म्हणतो की मग मी तु म्हास प्राप्त होईल. “�� �������
����������� ��� ���� ��� ���� ���� ���������� � ���� ������� ��
������� �������� ������� �� ������� ������ ��� ���� ���������
�� ������� ��� ���� ���� ��� ������� �� ������� ��� ����.” ���
�������� ������.
15 “���� ������ ������ ��� ��, परमे श्वराने आम्हासाठी बाबे लामध्ये सं देष्टे उत्पन्न
केले आहे त.” 16 दावीदाच्या िसं हासनावर जो बसला आहे त्याच्यािवषयी आिण जे लोक त्या
नगरात राहतात, तु मचे बां धव जे बं िदवासात तु मच्याबरोबर बाहे र गे ले नाहीत, त्या सवार्ंिवषयी
परमे श्वर म्हणतो, 17 से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो की, पाहा, मी त्यां च्यावर तलवार, दुष्काळ
आिण आजार पाठवीन. कारण मी त्यांना कुजले ल्या अं िजरासारखे करीन जे खाण्याससु द्धा घाणे रडे
असते .
18 आिण मी त्यांचा तलवार, दुष्काळ आिण मरीने पाठपु रावा करीन आिण पृ थ्वीवरील सवर्
राज्याच्या दृष्टीने दहशत पोहचे ल असे मी त्यांना करीन. मी त्यांना ज्या राष्ट् रात िवखरिवले आहे
ते थे भयं कर भीती, शाप व िनं दा व उपहास या गोष्टींचे ते िवषय होतील. 19 परमे श्वर असे म्हणतो,
याचे कारण हे आहे की, मी आपले से वक सं देष्टे यां च्याद्वारे माझी वचने पाठवली, तरी त्यांनी माझे
ऐकले नाही. मी वारं वार त्यांना पाठवले पण तु म्ही ऐकले नाही, असे परमे श्वर म्हणतो.
20 “�� ���������� ���� ������� ����������� ������� ������� ��
������ ����������� ��� ���.”
21 कोलायाचा मु लगा अहाब व मासे याचा मु लगा िसद्कीया, ते माझ्या नावाने खोटे भिवष्य
सां गतात, यां च्यािवषयी इस्राएलाचा दे व से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो, पाहा, मी त्यांना
बाबे लाचा राजा नबु खद्नेस्सराच्या हाती दे ईन. आिण तो त्यास तु मच्या डोळ्यांसमोर ठार करील.
22 नं तर यहद
ू ाचे जे सवर् बं िदवान करून बाबे लात ने लेल्या या मनु ष्यां िवषयी हा शाप म्हणतील,
िसद्कीया व अहाब यांना बाबे लाच्या राजाने अग्नीवर भाजले तसे परमे श्वर तु ला करो. 23 हे यासाठी
होईल की, कारण त्यांनी इस्राएलामध्ये लज्जास्पद गोष्टी केल्यात, आपल्या शे जार्यां च्या
बायकांबरोबर व्यिभचार केला आिण जे मी त्यांना आज्ञािपले नाही ते वचन ते खोटे पणाने माझ्या
नावाने बोलले आहे त. कारण जो मी एक आहे तो जाणतो. असे परमे श्वर म्हणतो.
24 शमाया ने हेलमकराबद्दल, हे सां ग, 25 से नाधीश परमे श्वर, इस्राएलाचा दे व, हे म्हणतो, कारण
जे सवर् लोक यरूशले मेत आहे त त्यां च्याकडे व मासे याचा मु लगा याजक सफन्या व सवर् याजक
यां च्याकडे तू आपल्या नावाने पत्रे पाठवून व म्हटले , 26 परमे श्वराने तु ला यहोयादाच्या जागी
याजक म्हणून ने मले आहे . यासाठी की, परमे श्वराच्या मं िदराचा तू अिधकारी असावे . जो कोणी
वे डा होऊन आपणास सं देष्टा करतो, ते सवर् लोक तु झ्या िनयं तर् णात आहे त. तू त्यांना खोड ात
अडकवून व बे डी घालावी.
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27 म्हणून

आता, अनाथोथकर ियमर्या जो आपणास तु म्हासमोर सं देष्टा म्हणवतो त्यास तू का
धमकावले नाहीस? 28 कारण त्याने बाबे लास आम्हाकडे पत्र पाठवले व म्हटले की, “�������
�������� �����, म्हणून घरे बां धा, वस्ती करा, बागा लावा व त्याची फळे खा.” 29 सफन्या
याजकाने हे पत्र ियमर्या सं देष्ट ाला ऐकू ये ईल असे वाचले .
30 मग ियमर्याकडे परमे श्वराचे वचन आले आिण म्हणाले , 31 “���� ��������������
������ ����� ���� � ����, ने हेलमकर घराण्यातील शमाया याच्याबद्दल परमे श्वर
असे म्हणतो ‘���� ������� ������� ������ �������� ��� �� �� �����
��������� ����. कारण तु म्ही खोट ावर िवश्वास ठे वावा, असे त्याने केले आहे . 32 म्हणून
परमे श्वर असे म्हणतो की, पाहा, मी शमाया ने हेलमकराला आिण त्याच्या वं शजाला िशक्षा करीन.
या लोकांमध्ये वस्ती करायला त्याचा कोणी उरणार नाही. मी आपल्या लोकांसाठी जे चां गले करीन
ते तो पाहणार नाही. कारण त्याने परमे श्वरािवरूद्ध गै रिवश्वासाचे भाषण केले आहे . असे परमे श्वर
म्हणतो.

30
परमे श्वरापासून जे वचन आले ते हे आहे आिण म्हणाले , 2 परमे श्वर, इस्राएलाचा
दे व, जे काही बोलला, तो म्हणतो, “�� �������� ������� ���� ���� ��������
�������� ����� ���. 3 कारण पाहा, परमे श्वराचे हे िनवे दन आहे , असे िदवस ये तील की,
ज्यात मी आपल्या लोकांचे इस्राएल आिण यहद
ू ा यांचे भिवष्य प्रस्थािपत करील. कारण मी
त्यां च्या पूवर्जांना िदले ल्या दे शात त्यांना परत आणीन आिण ते त्याचा ताबा घे तील.” ��� ��
�������� ����� ���. 4 इस्राएलािवषयी व यहद
ू ािवषयी ही परमे श्वराने जाहीर केले ली
वचने आहे त. 5 कारण परमे श्वर हे म्हणाला,
“����� ������� ���� ����������� ���� ���� ��� ������� ����.
6 िवचारा व पाहा जर पु रुष बालकाला जन्म दे ईल. प्रत्ये क तरुण पु रुषाचा हात प्रसवणार्या
स्त्रीप्रमाणे त्याच्या कमरे वर िदला आहे हे मी का पाहत आहे ?
त्या सवार्च
ं ी चे हरे िफक्के का पडली आहे त?
7 हायहाय! तो िदवस महान आहे , त्याच्यासारखा कोणताही नाही.
तो याकोबासाठी िचं तेचा समय आहे , पण त्यातून त्यांचे रक्षण होईल.
8 से नाधीश परमे श्वर म्हणतो त्या िदवशी असे होईल की, मी तु मच्या माने वरील जोखड मोडीन
आिण तु मची बं धने तोडीन, यापु ढे परके तु ला गु लाम करणार नाहीत. 9 पण परमे श्वर त्यांचा दे व
याची आिण दावीद त्यांचा राजा ज्याला मी त्यां च्यावर स्थापीन त्याची ते से वा करतील.
10 परमे श्वर असे म्हणतो, म्हणून तू याकोबा, माझ्या से वका, घाबरु नकोस, आिण इस्राएला, िहं मत
खचू नको.
कारण पाहा, मी तु ला दरू स्थानातून परत आणीन आिण तु झ्या वं शजांना बं िदवासाच्या दे शातून
तारीन.
याकोब पु न्हा ये ईल आिण शांती असे ल; तो सु रिक्षत राहील आिण ते थे कोणी दहशत घालणार
नाही.
11 कारण परमे श्वर असे म्हणतो, मी तु ला तारायला तु म्हाबरोबर आहे .
मग मी ज्या राष्ट् रातून तु झी पां गापां ग केली आहे . त्या सवार्च
ं ा मी पूणर् शे वट करीन, पण मी
खात्रीने तु झा शे वट करणार नाही,
तरी मी तु ला न्यायाने शासन करीन आिण खचीत तु ला िशक्षा केल्यावाचून सोडणार नाही.
12 कारण परमे श्वर असे म्हणतो, तु झी जखम बरी न होऊ शकणारी आहे ; तु झा घाय सं सगर्जन्य
आहे .
13 तु झा वाद चालवणारा कोणीही नाही; तु झा घाय बरा करण्यासाठी कोणताही उपाय नाही.
1 ियमर्याला
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सवर् िप्रयकर तु ला िवसरले आहे त. ते तु ला शोधत नाहीत,
कारण तु झ्या पु ष्कळ अन्यायामु ळे आिण अगिणत पापांमुळे,
मी तु ला शत्रूप्रमाणे जखम करून आिण क् रूर धन्याप्रमाणे िशक्षा करून, मी तु ला घायाळ केले
आहे .
15 तु झ्या जखमे मुळे तू मदतीसाठी का ओरडतो? तु झ्या यातना बर्या न होऊ शकणार्या आहे त.
कारण तु झ्या पु ष्कळ अन्यायामु ळे, तु झ्या असं ख्य पापामु ळे मी तु ला या गोष्टी केल्या आहे त.
16 म्हणून जे प्रत्ये कजण तु ला खाऊन टाकतील ते खाऊन टाकले जातील, आिण तु झे सवर् शत्रू
बं िदवासात जातील.
कारण ज्या कोणी तु ला लु टले त्यांची लूट होईल आिण तु ला लु टणार्या सवार्न
ं ा मी लु टीस दे ईन.
17 कारण मी तु ला आरोग्य दे ईन; मी तु मच्या जखमा बर्या करीन. हे परमे श्वराचे िनवे दन आहे .
मी हे करीन कारण की, त्यांनी तु ला टाकू न िदले ले म्हटले आहे . कोणीही या िसयोने ची काळजी घे त
नाही.
18 परमे श्वर असे म्हणतो, पाहा, मी याकोबाच्या डे र्याचे भिवष्य परत िफरवीन आिण त्याच्या
घराण्यावर दया करीन.
मग नगर नाशाच्या िढगार्यावर बां धण्यात ये ईल आिण ज्यािठकाणी िकल्ले होते त्याच जागी पु न्हा
होतील.
19 नं तर त्यां च्यामधून उपकारस्तु ती आिण आनं दोत्सव करणार्यांचा आवाज िनघे ल,
कारण मी त्यांची वाढ करीन आिण ती कमी होणार नाही; मी त्यांचे गौरव करीन म्हणजे ते हलके
होणार नाहीत.
20 मग त्यांचे लोक पूवीर्च्या सारखे होतील आिण त्यांची मं डळी माझ्यासमोर प्रस्थािपत होईल
जे व्हा त्यां च्या सवर् लोकांना जे कोणी त्यांना आता पीडा दे तील त्यांना मी िशक्षा करीन.
21 त्यांचा पु ढारी त्यां च्यातलाच होईल. तो त्यां च्यामधूनच िनघे ल
जे व्हा मी त्यास जवळ ये ऊ दे ईन आिण जे व्हा तो माझ्याजवळ ये ईल.
कारण जो माझ्याजवळ यायला कोणाची िहं मत आहे ? हे परमे श्वराचे िनवे दन आहे .
22 मग तु म्ही लोक माझे व्हाल आिण मी तु मचा दे व होईन.”
23 पाहा, परमे श्वराचे क् रोधरूप तु फान सु टले आहे . ते तु फान िनरं तर आहे .
ते धु व्वा उडिवणारी वावटळ दुष्ट लोकां च्या डोक्यावर आदळे ल.
24 परमे श्वर आपल्या हृदयाचे उद्दे श पूणर् करून िसद्धीस ने ईपयर्ंत त्याचा सं तप्त क् रोध परत जाणार
नाही.
अं तीम िदवसात, तु म्हास ते समजतील.
14 तु झे

31

परमे श्वर असे म्हणतो, “���� ���� �� ������������ ���� ������� ���
���� ��� �� ���� ��� �����.” 2 परमे श्वर असे म्हणतोः
“�� ��������� ������ ������� ���� ������ �� ���� �����������
������� ���� ���� ������ ����� ������� �����.”
3 परमे श्वर पूवीर् मला िदसला व म्हणाला, हे इस्राएला, मी सावर्कािलक प्रीतीने , तु झ्यावर प्रीती
केली आहे .
म्हणून मी िवश्वासाच्या कराराने तु ला आपल्याजवळ ओढून घे तले आहे .
4 हे इस्राएलाच्या कुमारी, मी तु ला पु न्हा बां धीन याकिरता तू बां धले ली होशील.
तू पु न्हा आपल्या खं िजर्या उचलशील आिण आनं दाने नृ त्य करीत बाहे र जाशील.
5 तू पु न्हा शोमरोनाच्या डोंगरावर द्राक्षमळ्यांची लागवड करशील. शे तकरी लागवड करतील
आिण त्याच्या फळांचा चां गला उपयोग होईल.
6 असा एक िदवस ये ईल की, त्यामध्ये एफ् राईमाच्या डोंगरावरील पहारे करी ओरडू न सां गतील.
उठा, आपण परमे श्वर आपला दे व याच्याकडे वर िसयोने ला जाऊ.
1
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परमे श्वर असे म्हणतो, “���������� ������� ��� ���! राष्ट् रांतील प्रमु ख
लोकांसाठी आनं दाने जयघोष करा! ऐकू ये ईल अशी स्तु ती करा. म्हणा, ‘�� ���������, तु झ्या
लोकांचे, इस्राएलाच्या वाचले ल्यांचे तारण कर.’
8 पाहा, मी त्यांना उ रे कडच्या दे शातून आणीन, पृ थ्वीच्या अगदी शे वटच्या िठकाणाहन
ू मी त्यांना
एकत्र करीन.
त्यां च्यामध्ये आं धळे आिण पं ग,ू गभर्वती आिण ज्या कोणी त्यां च्या प्रसूतीची वे ळ आली असे ल
त्याही त्यां च्याबरोबर असतील.
त्यांची मोठी मं डळी इकडे परत ये ईल.
9 ते रडत ये तील. ते िवनं ती करत असता मी त्यास ने ईन, मी त्यांना सरळ मागार्ने पाण्याच्या
प्रवाहाजवळ ने ईन.
ते त्यावर अडखळणार नाहीत. कारण मी इस्राएलाचा िपता आहे ,
आिण एफ् राईम माझा प्रथम जन्मले ला आहे .
10 राष्ट् रांनो, परमे श्वराचे वचन ऐका. दर
ू च्या द्वीपात हे प्रिसद्ध करा.
तु म्ही राष्ट् रांनी म्हणावे , ज्याने इस्राएल िवखरला तोच त्यास एकवटील आिण जसा में ढपाळ
आपल्या कळपाला राखतो तसा तो त्यास राखील.
11 कारण परमे श्वराने खं डणी भरून याकोबाला सोडवले आहे आिण त्याच्यासाठी जो खूप बलवान
होता त्याच्या हातातून त्यास मु क्त केले आहे .
12 मग ते ये तील आिण िसयोने च्या िशखरावर आनं दाने गातील.
परमे श्वराच्या चां गुलपणामु ळे धान्यासाठी आिण द्राक्षरसासाठी, ते लासाठी, आिण थवा व
कळपांची सं ततीसाठी आनंिदत होऊन ये तील.
त्यांचा जीव भरपूर पाणी िदले ल्या बागे पर् माणे होईल. यापु ढे ते पु न्हा कधी दुःखीत होणार नाहीत.
13 मग कुमारी आनं दीत होऊन नाचतील आिण तरुण व वृ द्ध एकत्र आनं द करतील.
कारण मी त्यां च्या शोकाचे रुपांतर उत्सवामध्ये करीन. मी त्यां च्यावर दया करीन आिण
दुःखाच्याऐवजी त्यां च्या आनं दाचे कारण होईल.
14 नं तर मी याजकांचा जीव िवपु लते त तृ प्त करीन. माझे लोक ते स्वतःला माझ्या चां गुलपणाने
भरतील.” ��� �������� ������.
15 परमे श्वर असे म्हणतो, “������ ����� ��� ��������� �������� ���� ���
��� ����.
राहे ल आपल्या मु लांसाठी रडत आहे . ती नाहीत म्हणून सां त्वन पावत नाही.”
16 परमे श्वर असे म्हणतो, तू रडण्यापासून आपला आवाज आिण आपले डोळे आसवांपासून आवर.
कारण तु झ्या दुःखाचे प्रितफळ तु ला िमळे ल. असे परमे श्वर म्हणतो. तु झी मु ले शत्रूंच्या दे शातून
परत ये तील.
17 परमे श्वर असे म्हणत आहे , “������ ����������� ���� ��� ���.” “���� ����
������ ����� ��� �����.
18 खचीत मी एफ् राईमाला असे रडताना ऐकले आहे की, ‘�� ��� ������ ����� ��� ���
������ ����.
अप्रिशक्षीत वासराप्रमाणे मला परत माघारी आण आिण मी परत ये ईन, कारण परमे श्वरा, तू
माझा दे व आहे स.
19 कारण मी तु झ्यापासून भटकल्यानं तर, मी पश्चाताप केला. मला िशक्षण िमळाल्यानं तर, मी
दुःखात आपल्या छातीवर *थापा मारल्या.
कारण माझ्या तरुणपणातील अपराधाच्या अपकीतीर्मु ळे मी लिज्जत व शरिमं दा झालो.”
20 एफ् राईम माझे बहुमूल्य मु ल नाही काय? तो माझा िप्रय मोहक मु लगा नाही का?
कारण जरी कधी मी त्याच्यािवरुध्द बोललो, तरी खिचत मी त्यास आपल्या मनात प्रेमाने आठवण
करीतच असतो. याप्रकारे माझे हृदय त्याच्यासाठी कळवळते .
7
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मी खरोखर त्याच्यावर दया करीन. असे परमे श्वर म्हणतो.
21 तू आपल्यासाठी रस्त्यां वर खु णा कर. तू आपल्यासाठी मागर्दशर्क खांब ठे व.
तू जो योग्य मागर् घे तला, त्या मागार्वर आपले लक्ष ठे व. हे इस्राएला! कुमारी, तू आपल्या
नगराकडे परत ये .
22 िवश्वासहीन मु ली, तू िकती वे ळ सतत हे लकावे घे शील?
कारण परमे श्वराने पृ थ्वीवर काहीतरी नवे िनमार्ण केले आहे . स्त्री ितच्या रक्षणासाठी बलवान
पु रुषाला घे रील.
23 से नाधीश परमे श्वर, इस्राएलाचा दे व, असे म्हणतो, “������ �� ������ ���
��������� ����� ����, यहद
ू ाच्या नगरांत व दे शात राहणारे ते हे म्हणतील, ‘����
����������� ���� ���� �� �����, तू पिवत्र पवर्ता, परमे श्वर तु झे कल्याण करो!
24 कारण यहद
ू ा आिण त्याची सवर् नगरे एकत्र राहतील. ते थे शे तकरी आिण में ढपाळ त्याच्या
कळपाबरोबर राहतील. 25 कारण मी थकले ल्यांना िपण्यास पाणी दे ईन आिण तहाने ने व्याकुळ
झाले ल्या प्रत्ये क जीवास भरे न. 26 यानं तर, मी जागा झालो आिण माझ्या लक्षात आले की,
माझी झोप ताजीतवानी करणारी होती.
27 परमे श्वराचे म्हणणे असे आहे . “����, असे िदवस ये त आहे त की ज्यात मी यहद
ू ाच्या व
इस्राएलाच्या घराण्यांत मनु ष्यबीज आिण पशु बीज पे रीन. 28 मग असे होईल की, उपटायला व
पाडायला, मोडायला व नाशाला, व पीडायला जशी मी त्यां च्यावर नजर ठे वत असे , तशी बां धायला
व लावायला मी त्यां च्यावर नजर ठे वीत जाईन.” ��� �������� ������.
29 “���� ������ ������ ������ ��� ������� ����� ��,
विडलाने आं बट द्राक्षे खाल्ली, पण मु लांचे दात आं बले आहे त. 30 कारण प्रत्ये क मनु ष्य
आपल्या स्वतःच्या अन्यायात मरे ल. जो प्रत्ये कजण आं बट द्राक्षे खाईल, त्याचे च दात
आं बतील.”
31 परमे श्वर असे म्हणतो, पाहा, असे िदवस ये त आहे त की, “�� ������������ �
��������� ��������� ��� ���� ����. 32 मी त्यां च्या वडीलांबरोबर िमसर दे शातून
बाहे र काढून आणण्यासाठी त्यांचा हात धरला ते व्हा जो करार केला होता त्याप्रमाणे हा असणार
नाही. त्या िदवसात जरी मी त्यां च्यासाठी पती होतो तरी त्यांनी माझ्या कराराचा भं ग केला.” ���
�������� ������.
33 “�� �������� ������, त्यािदवसानं तर जो करार मी इस्राएलाच्या घराण्याबरोबर
करीन तो हाच आहे .” “�� ���� ����������� ��������� ����������� ����� �
��������� ������� �� �� �����, कारण मी त्यांचा दे व होईन व ते माझे लोक होतील.
34 नं तर परमे श्वरास ओळखा असे म्हणून पु ढे प्रत्ये क मनु ष्य आपल्या शे जार्याला िकंवा प्रत्ये क
आपल्या भावाला िशकवणार नाही. कारण लहानापासून थोरापयर्ंत मला ओळखतील.” ���
�������� ������. “���� �� ��������� ���������� ������� ����� ����
��� �� ��������� ������� ����� ������ ����.”
35 परमे श्वर असे म्हणतो, जो परमे श्वर िदवसा प्रकाशण्यासाठी सूयर् दे तो आिण रात्री चं दर
् व
तारे यांना प्रकाशण्याची तजवीज करतो. जो समु दर् ास खवळतो या करीता त्याच्या लाटा
गजर्तात त्यांना तो शांत करतो. से नाधीश परमे श्वर असे त्याचे नाव आहे . तो असे म्हणतो.
36 “�� �� ����� ������ ������ ����������� ���� ������ �� ����������
������ ���������� ������� ������� ������ ������ �����.”
37 परमे श्वर असे म्हणतो, जर फक्त उं चात उं च आकाशाचे मोजमाप करणे शक्य असे ल,
आिण जर फक्त पृ थ्वीच्या खालचे पाये शोधून काढता ये ऊ शकतील, तर मीही इस्राएलाच्या सवर्
वं शजांनी जे सवर् काही केले आहे
त्यामु ळे त्यांना नाकारीन, असे परमे श्वर म्हणतो.
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38 “����

��� ���� ��� ���� ��; असे परमे श्वर म्हणतो, परमे श्वरासाठी हनाने लाच्या
बु रुजापासून कोपर्याच्या वे शीपयर्ंत हे नगर पु न्हा बां धले जाईल. 39 मग त्यासाठी मापनसूतर्
गारे बाच्या टे कडीपयर्ंत नीट पु ढे िनघून जाईल आिण ते थन
ू गवाथाकडे वळे ल. 40 प्रेतांचे व राखे चे
पूणर् खोरे आिण िकद्रोन ओहोळापयर्ंत पूवकडील घोडे वेशीच्या कोपर्यापयर्ंत सवर् शे ते परमे श्वरास
पिवत्र होतील. ती पु न्हा कधीही उपटण्यात ये णार नाहीत िकंवा मोडू न टाकणार नाहीत.”

32
यहद
ू ाचा राजा िसद्कीया याच्या कारिकदीर्च्या दहाव्या वषीर्, म्हणजे नबु खद्नेस्सराच्या
कारिकदीर्च्या अठराव्या वषीर्, ियमर्याला परमे श्वराकडू न वचन आले . 2 त्यावे ळी, बाबे लाच्या
सै न्याने यरूशले मेला वे ढा घातला होता आिण ियमर्या सं देष्टा यहद
ू ाच्या राजाच्या घरात
पहार्यां च्या चौकात कैद होता.
3 यहद
ू ाचा राजा िसद्कीया याने त्यास कैद केले होते आिण म्हणाला, तू का भिवष्य करतो व
म्हणतो परमे श्वर असे म्हणतो, पाहा, हे नगर मी बाबे लाच्या राजाच्या हाती दे ईन आिण तो ते
घे ईल. 4 आिण यहद
ू ाचा राजा िसद्कीया खास्द्यां च्या हातातून सु टणार नाही, कारण तो खरोखर
बाबे लाच्या राजाच्या हाती िदला जाईल. व त्याच्याशी समोरासमोर बोले ल आिण तो आपल्या
डोळ्यांनी राजाला पाहील. 5 कारण िसद्कीया बाबे लाला जाईल आिण मी परमे श्वर असे म्हणतो
की मी त्याची भे ट घे ईपयर्ंत तो ते थे राहील. जरी तु म्ही खास्द्यां शी लढला तरी तु म्ही यशस्वी होणार
नाही.
6 ियमर्या म्हणाला, “����������� ��� ��������� ��� � �������, 7 पाहा, तु झा
काका शल्लूम यांचा मु लगा हानामे ल तु झ्याकडे ये ईल आिण म्हणे ल जे माझे शे त अनाथोथात आहे
ते तू आपल्यासाठी िवकत घे , कारण ते खरे दी करण्याचा अिधकार तु झा आहे .
8 मग, परमे श्वराने सां िगतल्याप्रमाणे माझ्या काकाचा मु लगा हानामे ल, पहारे कर्यां च्या चौकात
माझ्याकडे आला आिण मला म्हणाला, बन्यामीन दे शातल्या अनाथोथात जे माझे शे त आहे ते तू
िवकत घे . कारण वतन करून घे ण्याचा व ते िवकत घे ऊन त्याचा मालक होण्याचा अिधकार तु झा
आहे . ते आपणासाठी िवकत घे . ते व्हा मला कळले की हे परमे श्वराचे वचन आहे . 9 म्हणून मी
माझ्या काकाचा मु लगा हानामे ल याच्याकडू न अनाथोथातले ते शे त िवकत घे तले आिण मी त्यास
सतरा शे केल *रुपे मोजून िदले .
10 नं तर मी खरे दीखतावर सही केली आिण मोहोरबं द केले आिण ते साक्षीला साक्षीदार ठे वले . मग
मी तागडीने रुपे मोजले . 11 पु ढे मी खरे दीखत जे िनयमाप्रमाणे व रीतीप्रमाणे मोहोरबं द केले ले होते
ते आिण जे मोहोरबं द नव्हते ते ही घे तले , 12 माझ्या काकाचा मु लगा हानामे ल याच्यासमक्ष आिण
ज्या साक्षीदारांनी खरे दीखतावर सही केली होती त्यां च्यासमक्ष आिण जे सवर् यहद
ू ी पहारे कर्यां च्या
चौकात बसले होते त्यां च्यासमक्ष, मी ते खरे दीखत महसे याचा मु लगा ने रीया याचा मु लगा बारूख
याच्या हाती िदले .
13 म्हणून त्यां च्यासमोर मी बारूखाला आज्ञा केली. मी म्हणालो, 14 से नाधीश परमे श्वर,
इस्राएलाचा दे व, असे म्हणतो, हे मोहोरबं द केले ले खरे दीखत व मोहोरबं द नसले ले खरे दीखत
यां च्या पावत्या घे . त्या दीघर्काळ राहाव्या म्हणून नवीन पात्रात घालून ठे व. 15 कारण से नाधीश
परमे श्वर, इस्राएलाचा दे व, असे म्हणतो, या दे शात पु न्हा घरे , शे ते आिण द्राक्षमळे खरे दी
करण्यात ये तील.
16 ने रीयाचा मु लगा बारूख ह्याला खरे दीखताची पावती िदल्यावर, मी परमे श्वराची प्राथर्ना
केली आिण म्हणालो, 17 अहा, प्रभू परमे श्वरा! पाहा! तू एकट ाने आपल्या महान सामथ्यार्ने
व आपला उभारले ल्या बाहन
ू े आकाश आिण पृ थ्वी िनमार्ण केलीस. तु ला खूप अवघड आहे असे
1
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18 परमे श्वर, तू हजारोंना िवश्वासाचा करार दाखवतो व मनु ष्यांचे अन्याय

म्हणण्यास काहीच नाही.
त्यां च्यानं तर त्यां च्या मु लां च्या पदरी ओततो. तू थोर व सामथ्यर्वान दे व आहे स. से नाधीश परमे श्वर
तु झे नाव आहे .
19 तू चातु यार्ने थोर व कृतीने पराक् रमी आहे स कारण प्रत्ये काला त्याच्या आचरणाप्रमाणे व
त्याच्या कृतीच्या योग्यते पर् माणे फळ द्यावे म्हणून तु झे डोळे लोकांचे मागर् पाहण्यास उघडे आहे त.
20 तू िमसर दे शात िचन्ह व चमत्कार केले स. आजपयर्ंत ये थे इस्राएलात आिण सवर् मानवजातीत तू
आपल्या नावाची िकतीर् केली आहे . 21 कारण तू आपले लोक इस्राएलांना िचन्ह आिण चमत्कारांनी,
आपला सामथ्यर्वान हाताने , बाहू उभारून आिण मोठ ा दहशतीने िमसरामधून बाहे र आणले स.
22 नं तर

ू व मध वाहण्याचा हा जो दे श दे ण्याची शपथ वािहली. तो हाच
तू त्यां च्या पूवर्जांना दध
दे श तू त्यांना िदला. 23 आिण त्यांनी प्रवे श केला आिण त्याचा ताबा घे तला. पण त्यांनी तु झी
वाणी ऐकली नाही िकंवा तु झ्या िनयमाचे आज्ञापालन केले नाही. त्यांना तू जे करण्याची आज्ञा
िदली होती त्यांनी काहीच केले नाही, म्हणून तू त्यां च्यावर ही सवर् सं कटे आणली.
24 पाहा! हे नगर काबीज करण्यासाठी वे ढे घातले आहे त. कारण तलवार, दुष्काळ आिण मरी,
यामु ळे हे नगर जे खास्दी त्यािवरूद्ध लढाई करतात त्यां च्या हाती दे ण्यात आले आहे . कारण तू
जे काही बोललास ते घडले आहे . आिण पाहा, ते तू पािहले आहे . 25 तरी तू मला म्हणालास,
तू आपल्यासाठी रुप्याने शे त खरे दी कर आिण साक्षीसाठी साक्षीदार बोलाव, जरी मी हे नगर
खास्द्यां च्या हाती िदले जात आहे .”
26 मग ियमर्याकडे परमे श्वराचे वचन आले व म्हणाले , 27 “����!
मी परमे श्वर सवर्
मानवजातीचा दे व आहे . माझ्यासाठी काही अवघड आहे काय?” 28 यास्तव परमे श्वर असे म्हणतो,
“����, हे नगर मी खास्द्यां च्या आिण बाबे लाचा राजा नबु खद्नेस्सर यां च्या हाती दे तो. तो हे
काबीज करील.
29 आिण जे खास्दी या नगरािवरूद्ध लढाई करतात ते ये तील व हे नगर अग्नीने पे टवतील व मला
सं तापिवण्यासाठी ज्या घराच्या धाब्यावर बआलदे वाला धूप जाळला आिण इतर दे वांना पे यापर्णे
ओतली ितही जाळू न टाकतील. 30 कारण इस्राएल आिण यहद
ू ाच्या लोकांनी िनिश्चत आपल्या
तरुणपणापासून माझ्या दृष्टीने जे वाईट ते च करीत आली आहे त. इस्राएलाच्या लोकांनी आपल्या
हातानी प्रत्यक्ष कृती करून त्यांनी खिचत माझा अपमान केला आहे .” ��� �������� �����
���.
31 ज्या िदवशी त्यांनी हे नगर बां धले त्यािदवसापासून आतापयर्ंत ते माझा क् रोध आिण कोप
चे तिवण्याचे कारण होत आले आहे त. म्हणून ते मी आपल्यापु ढून दरू करीन. 32 कारण इस्राएल व
यहद
ू ातील सवर् लोकांनी, त्यांचे राजे , सरदार, याजक, सं देष्टे आिण यहद
ू ातील प्रत्ये क व्यक्तीने
व यरूशले मेत राहणार्यांनी मला कोपिवण्यासाठी ज्या दुष्टपणाच्या गोष्टी केल्या आहे त त्या
सवार्ंमुळे मी असे करीन.
33 “������� ���� ������������� ������� ��������� ��� �������,
जरी मी त्यांना अित उत्सु कते ने िशकिवले . मी त्यांना िशकिवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यातील
एकाने ही बोध िस्वकारण्यास माझे ऐकले नाही. 34 नं तर त्यांनी ज्या घरास माझे नाव ठे वले आहे ते
अशु द्ध करण्यास त्यां च्या िनं द्य गोष्टी आणून ठे वल्या. 35 आिण त्यांनी बआल दे वाची जी उं चस्थाने
िहन्नोमाच्या मु लाच्या खोर्यात आहे त ती त्यांनी आपली मु ले व मु ली यांचा मोलख दे वाला
होमापर्ण करण्यासाठी बां धली. हे काही करण्याची आज्ञा मी त्यांना कधीच िदली नव्हती. आिण
यहद
ू ाने पाप करावे म्हणून त्यांनी िकळसवाणी गोष्टी कराव्या, असे माझ्या कधीही मनातसु द्धा
आले नव्हते .
36 म्हणून आता, ज्या नगरािवषयी तु म्ही म्हणता, हे तलवार, दुष्काळ व मरीने बाबे लाच्या
राजाच्या हाती दे ण्यात ये ईल त्या नगरािवषयी मी, परमे श्वर, इस्राएलाचा दे व म्हणतो, 37 पाहा,
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ज्या प्रत्ये क दे शात मी आपल्या क् रोधाने , कोपाने आिण महारोषाने त्यांना घालवून िदले आहे ,
ते थन
ू मी त्यांना गोळा करून परत ये थे आणीन आिण त्यांना सु रिक्षत राहण्याची शक्ती दे ईन.
38 ते माझे लोक होतील आिण मी त्यांचा दे व होईन. 39 त्यांचे व त्यां च्यानं तर त्यां च्या वं शजानी
त्यां च्या चां गल्यासाठी प्रत्ये क िदवशी माझा आदर करावा म्हणून मी त्यांना एकच हृदय व
एकच मागर् दे ईन. 40 आिण मी त्याजशी सवर्काळचा करार करीन. तो असा की, मी त्यांचे िहत
करण्यापासून माघार घे णार नाही. मी आपला आदर त्यां च्या मनात उत्पन्न करीन, म्हणजे ते
मजपासून माघार घे णार नाहीत.
41 नं तर मी त्यांचे चां गले करण्यास आनं द करीन. मी आपल्या सवर् अं त:करणाने आिण िजवाने
त्यांची या दे शात प्रामािणकपणे लागवड करे न.
42 परमे श्वर असे म्हणतो, जसे मी हे सवर् मोठे अिरष्ट या लोकां वर आणले आहे , तसे ज्या चां गल्या
गोष्टीिवषयी मी तु मच्याशी बोललो आहे , त्या मी सवर् त्यां च्यासाठी करीन.
43 ज्या दे शािवषयी तु म्ही म्हणता, ‘�� ���� ���, ते थे कोणी मनु ष्य व पशू नाहीत. तो
खास्द्यां च्या हाती िदला आहे , मग त्या या दे शात शे ते खरे दी करतील. 44 बन्यािमनाच्या दे शात,
यरूशले मेच्या सभोवतीच्या प्रदे शातील व यहद
ू ातील नगरांत व डोगराळ प्रदे शाच्या नगरात
व तळवटीच्या नगरात व ने गेबच्या नगरात लोक रुप्याने शे ते खरे दी करतील आिण खरे दीखतावर
सह्या घे ऊन मोहोरबं द करतील व साक्षीदार बोलावून आणतील. कारण त्यांचे बं िदवासात गे लेले
परत ये तील. असे परमे श्वर म्हणत आहे .
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नं तर ियमर्या पहारे कर्यां च्या अं गणात अजूनही बं दीस्त असता त्याच्याकडे दुसर्यांदा
परमे श्वराचे वचन आले . ते म्हणाले , 2 परमे श्वर जो हे करतो, परमे श्वर जो हे स्थािपत करण्यासाठी
योिजतो, परमे श्वर हे त्याचे नाव आहे , तो असे म्हणतो, 3 मला हाक मार आिण मी तु ला उ र
दे ईन. ज्या तु ला समजत नाही अशा महान, गहन गोष्टी मी तु ला दाखवीन. 4 कारण परमे श्वर,
इस्राएलाचा दे व, नगराची घरे व यहद
ू ाच्या राजाची घरे वे ढ ाच्या उतरं डीमु ळे व तलवारीमु ळे पडले
आहे यािवषयी म्हणत आहे . 5 खास्दी लढाईस ये त असताना ज्या लोकांस मी आपल्या क् रोधाने
आिण कोपाने ठार केले ते व्हा त्यां च्या सवर् दुष्टते मुळे मी आपले मु ख या नगरापासून लपिवले आहे
त्यां च्या मृ तदे हाने जी घरे भरली. 6 पण पाहा, मी या नगराला आरोग्य आिण उपचार आणून दे ईन.
कारण मी त्यांना बरे करीन आिण शांतीची व सत्यते ची िवपु लता त्यांना दे ईन. 7 कारण मी यहद
ू ी
आिण इस्राएल यांचे भाकीत परत आणीन; मी पूवीर्प्रमाणे च त्यांना बां धीन. 8 मग त्यांनी ज्या
अन्यायाने माझ्यािवरूद्ध पाप केले त्या सवार्पासून मी त्यांना धु वन
ू स्वच्छ करीन. मी त्यांनी ज्या
आपल्या सवर् अन्यायाने माझ्यािवरूद्ध पाप केले व ज्या सवर् मागार्ने त्यांनी माझ्यािवरूद्ध बं ड केले
त्या सवार्च
ं ी मी त्यांना क्षमा करीन. 9 कारण हे नगर पृ थ्वीतल्या सवर् राष्ट् रांसमोर मला आं नदाचे
नाव, स्तु तीचे गीत, सन्मानास कारण असे होईल. त्यांचे सवर् िहत मी करीन ते ती ऐकतील आिण
जे सवर् िहत व जे सवर् कुशल मी त्यांना प्राप्त करून दे ईन त्यावरून ती भयभीत होतील व थरथर
कापतील.
10 परमे श्वर असे म्हणतो, या स्थानािवषयी तु म्ही आता म्हणता की हे ओसाड आहे . ते थे
यहद्य
ू ाच्या नगरात कोणी माणसे व प्राणी नाहीत आिण यरूशले मेचे रस्ते िनजर्न झाले आहे त,
माणसे व पशू नाहीत. 11 ते थे पु न्हा आनं द व हषार्चा शब्द ऐकू ये ईल. नवर्याची व नवरीची वाणी ऐकू
ये ईल, कारण परमे श्वर चां गला आहे . त्याची दया सवर्काळची आहे . असे म्हणून जे परमे श्वराच्या
मं िदरात उपकारस्तु तीचे अपर्ण आणतील त्यांचा आवाज पु न्हा ऐकू ये ईल. कारण मी दे शाचा बं िदवास
परत उलटवून सु रुवातीला जसे होते तसे करीन, असे परमे श्वर म्हणतो. 12 से नाधीश परमे श्वर असे
म्हणतो, या िनजर्न स्थानात, जे थे आता मनु ष्य व प्राणी कोणीही नाही. त्यातल्या सवर् नगरात
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13 डोंगराळ प्रदे शातील नगरात, मै दानातील

कळप बसिवणार्या में ढपाळांची वस्ती पु न्हा होईल.
नगरात, आिण दिक्षणप्रदे शातील नगरात, बन्यािमनाच्या दे शात, यरूशले मेच्या सभोवतालच्या
प्रदे शात व यहद
ू ाच्या नगरात, व ने गेबातील प्रदे शात मोजदाद करणार्याच्या हाती पु न्हा कळप
जातील, असे परमे श्वर म्हणतो.
14 परमे श्वराचे असे म्हणणे आहे , पाहा! असे िदवस ये त आहे त जे मी इस्राएल आिण यहद
ू ाच्या
घराण्यासाठी जे वचन िदले आहे ते मी करीन. 15 त्या िदवसात आिण त्यावे ळी मी दावीदासाठी
धािमर्कते ची शाखा वाढवीन आिण ती दे शात न्याय आिण धािमर्कता चालवील. 16 त्या िदवसात
यहद
ू ाचे तारण होईल आिण यरूशले म सु रिक्षत राहील. कारण ितला परमे श्वर आमची धािमर्कता*
आहे या नावाने बोलवतील.
17 कारण परमे श्वर असे म्हणतो, “������������ ����������� ����������
����������� ���� �������� ���� ����� ����. 18 तसे च माझ्यासमोर होमापर्णे
अिपर्णारा, अन्नापर्णाचा यज्ञ करणारा व िनत्य यज्ञ करणारा यांची ले वीय याजकास उणीव पडणार
नाही.” 19 ियमर्याकडे परमे श्वराचे वचन आले व म्हणाले , 20 परमे श्वर असे म्हणतो, “�� �� ����
��� ����� �� ������� �� ���� ���� ��������� ������ ������ ��, िदवस
आिण रात्र आपापल्या योग्यवे ळी होऊ नये त म्हणून, 21 तर माझा से वक दावीद याच्याशी जो
करार आहे तोही मोडू न जाईल यासाठी की त्यास त्याच्या िसं हासनावर राज्य करायला मु लगा
होऊ नये आिण माझी से वा करणारे ले वी जे याजक त्यां च्याशी जो करार आहे तोही मोडू न जाईल.
22 ज्याप्रमाणे आकाशातील सै न्य मोजू शकत नाही आिण जसे समु दर
् काठच्या वाळू चे मापन होऊ
शकत नाही. त्याप्रमाणे माझा से वक दावीद याच्या वं शजांना आिण जे ले वी माझी से वा करतात
त्यांनाही मी बहुगु िणत करीन.” 23 ियमर्याकडे परमे श्वराचे वचन आले व म्हणाले , 24 “�� ��� ��
��� �����, ते तू ऐकले स लक्षात घे तले नाहीस, ते म्हणतात की, जी दोन घराणी परमे श्वराने
िनवडली ती त्यांना सोडू न िदले आहे त काय? याप्रकारे त्यां च्या दृष्टीने पु न्हा राष्ट् र होऊ नये
असे ते माझ्या लोकांस तु च्छ ले खतात.” 25 परमे श्वर असे म्हणतो, “�� ���� ���� � �����
��������� ���� ���� ��� ���� ����� �� �� ������� ��� �������� ����
�������� �����, 26 तर याकोबाची सं तती व माझा से वक दावीद याच्या सं ततीचा मी त्याग
करीन आिण दावीदाच्या सं ततीपै की कोणी अब्राहाम, इसहाक व याकोब याच्या सं ततीवर स ा
चालिवण्यास ठे वणार नाही; कारण मी त्यांचा बं िदवास उलटवीन व त्याजवर दया करीन.”

34
1 परमे श्वरापासून ियमर्याकडे वचन आले . नबु खद्नेस्सर बाबे लाचा राजा व त्याचे सवर् सै न्य
व त्याच्या स े खाली असले ली पृ थ्वीवरील सवर् राज्ये व सवर् लोक यरूशले मेशी व त्याच्या सवर्
नगरां शी लढत होते ते व्हा हे वचन आले . ते या प्रमाणे , 2 परमे श्वर, इस्राएलाचा दे व, हे म्हणतो,
“�� ��� ������� ���� �������� �������� ����� ����, पाहा हे नगर मी
बाबे लाच्या राजाच्या हाती दे ईन. तो ते जाळू न टाकील. 3 तू त्याच्या हातून सु टणार नाहीस,
कारण खात्रीने पकडला जाऊन आिण त्याच्या हाती िदला जाशील. जे व्हा तू बाबे लास जाशील,
तू आपल्या डोळ्यांनी बाबे लाच्या राजाला प्रत्यक्ष पाहशील आिण तु म्ही समोरासमोर ये ऊन
एकमे कां शी बोलाल.
4 िसद्कीया, यहद
ू ाच्या राजा, परमे श्वराचे वचन ऐक. परमे श्वर तु झ्याबद्दल असे म्हणतो की, तु ला
तलवारीने मृ त्यू ये णार नाही. 5 तू शांतीने मरशील. तु झ्या पूवीर्चे राजे तु झे पूवर्ज यां च्याकिरता धूप
वगै रे जाळीत तसे तु झ्याकरता जाळतील, व हाय रे , माझ्या स्वामी असे बोलून तु झ्याकरता शोक
करतील; आता मी बोललो आहे . हे परमे श्वराचे वचन आहे .”

*
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म्हणून ियमर्या सं देष्ट ाने परमे श्वराची ही सवर् वचने यरूशले मेमध्ये िसद्कीया राजाला
सां िगतली. 7 त्यावे ळी बाबे लाच्या राजाचे सै न्य यरूशले मेिवरूद्ध लढत आिण यहद
ू ातील उरले ल्या
सवर् नगरािवरूद्ध म्हणजे लाखीश व अजे काशी लढत होते . यहद
ू ामध्ये तटबं दी असले ली ही नगरे
रािहली होती.
8 िसद्कीया राजाने यरूशले मेतील सवर् लोकांबरोबर स्वतं तर
् करण्याचा करार प्रस्थािपत करून
घोिषत केल्यानं तर ियमर्याला जे परमे श्वराचे वचन आले . 9 तो करार म्हणजे प्रत्ये काने आपल्या
इब्री दासास, पु रुष व िस्त्रला मोकळे करावे . कोणीही आपल्या इब्री बं धक
ू डू न दास्य करून घे ऊ
नये .
10 म्हणून सवर् ने त्यांनी व लोकांनी या कराराचे पालन करण्यास मान्यता िदली. प्रत्ये कजण
आपल्याकडील स्त्री वा पु रुष गु लामांना ह्यापु ढे गु लाम म्हणून न ठे वता मु क्त करावे . त्यांनी
ऐकले आिण त्यांना पाठवून िदले . 11 पण त्यानं तर त्यांनी आपले मन बदलले . त्यांनी त्यांना गु लाम
होण्यास भाग पाडले .
12 मग ियमर्याकडे परमे श्वराचे वचन आले आिण म्हणाले , 13 परमे श्वर, इस्राएलाचा दे व,
असे म्हणतो, “������ �� ������� ���������� ���� ������� ����������
������ ����� ���� ������ �� ����������� ���� ����. तो म्हणजे , 14 जो
तु झा इब्री भाऊ तु ला िवकला होता त्यास तु म्ही प्रत्ये क सातव्या वषार्च्या शे वटी मु क्त करून
सोडा, त्याने सहा वष तु झी से वा केली ते व्हा तू आपल्यापासून सु टका दे ; परं तु तु मच्या पूवर्जांनी
माझे ऐकले नाही व लक्ष िदले नाही.
15 आता तु म्ही स्वतः पश्चाताप केला होता आिण माझ्या दृष्टीने जे योग्य आहे ते करू लागला
होता. तु म्ही प्रत्ये काने आपल्या शे जार्याच्या मनु ष्यास स्वातं तर् जाहीर केले . आिण ज्या घराला
माझे नाव ठे वले आहे त्यामध्ये तु म्ही माझ्यासमोर करार केला होता. 16 पण नं तर तु म्ही बदलला
आिण माझे नाव अपिवत्र केले ; ज्यांना तु म्ही त्यां च्या इच्छे प्रमाणे कोठे ही जाण्यास पाठवले
होते . त्यांना तु म्ही प्रत्ये क मनु ष्याने आपल्या मु क्त केले ल्या दासांना िस्त्रया व पु रुष यांना
परत आणले . त्यांना बळजबरीने पु न्हा तु मचे दास केले त. 17 यास्तव परमे श्वर असे म्हणतो,
‘������ ����������� ������ ����� � ������ ��������� �����������
����� ������ ����. तु म्ही माझे ऐकले नाही. म्हणून परमे श्वर म्हणतो, पाहा, मी
तु म्हािवरुध्द तलवारीला, मरीला आिण दुष्काळाला स्वातं य जाहीर करतो, कारण पृ थ्वीवरील
प्रत्ये क राज्याच्या दृष्टीने मी तु म्हास असे काही करीन की, त्याबद्दल ऐकू न भीतीने थरथर कापाल.
18 मग ज्या लोकांनी माझा कराराचा भं ग केला आहे , ज्यांनी माझ्यासमोर केले ल्या कराराचे वचन
पाळले नाही. त्यांनी वासराचे दोन तु कडे केले व ते त्यामधून चालत गे ले. 19 जे यहद
ू ा आिण
यरूशले मेचे सरदार, षं ढ, याजक व दे शातले सवर् लोक जे वासराच्या दोन भागांमधून चालत गे ले.
20 मी त्यांना त्यां च्या शत्रूंच्या हातात दे ईल आिण त्यांना त्यांचा जीव घे ऊ पाहणार्याच्या हाती
दे ईल. त्यांची प्रेते आकाशातील पक्षयास व पृ थ्वीवरील पशूंना भक्षय होतील. 21 म्हणून मी
यहद
ू ाचा राजा िसद्कीया व त्याचे सरदार ह्यांना त्यां च्या शत्रूंच्या हाती आिण जे त्यांचा जीव घे ऊ
पाहणार्यास हाती व बाबे लाच्या राजाचे जे सै न्य तु म्हापासून िनघून गे ले आहे त्यां च्या हाती दे ईन.
22 परमे श्वर म्हणतो, पाहा, मी आज्ञा दे त आहे आिण ते नगराकडे परत ये तील असे करीन, ते व्हा
ते त्यािवरूद्ध लढतील व ते घे तील व ते जाळू न टाकतील; कारण मी यहद
ू ाची नगरे रिहवासीहीन
ओसाड करीन.”

35

35:1

991

ियमर्या 35:19

1 यहद
ू ाचा राजा योशीयाचा मु लगा यहोयाकीम याच्या िदवसात ियमर्याला परमे श्वराकडू न वचन

आले ते हे आहे . ते म्हणाले , 2 “������������ ���������� �� ��� �����������
���. मग त्यांना माझ्या घरातील एका खोलीत आण आिण त्यांना िपण्यास मद्य दे .”
3 म्हणून मी हबिसन्याचा मु लगा ियमर्या याचा मु लगा याजना आिण त्याच्या भावांना व सवर्
मु लांना आिण रे खाब्याच्या सवर् घराण्याला घे तले . 4 मी त्यांना परमे श्वराच्या मं िदरात, दे वाचा
मनु ष्य इग्दल्याचा मु लगा हानान याच्या खोलीत आणले . या खोल्या शल्लु माचा मु लगा मासे या
द्वारपाल, याच्या बाजूच्या खोलीच्या वर असले ल्या ने त्यांची होती.
5 नं तर मी रे खाब्यांसमोर द्राक्षरसाने भरले ले कटोरे व पे ले ठे वले आिण त्यांना म्हणालो, “����
��������� ����.” 6 पण ते म्हणाले , “����� ��������� ����� ����, कारण आमचे
पूवर्ज, रे खाब यांचा मु लगा योनादाब, यांने आम्हास आज्ञा िदली, ‘������ ��� �������
�������� ������������� ������� ��������� ��� ���.’ 7 िशवाय कोणते ही
घरे बां ध ू नका, कोणते ही बी पे रु नका, िकंवा कोणते ही द्राक्षमळे लावू नका. हे तु मच्यासाठी नाहीत.
तर तु म्ही आपल्या सवर् िदवसात तं बत
ू रािहले पािहजे , याकरीता ज्या दे शात तु म्ही परदे शी आहात
त्यामध्ये दीघर्काळ जगावे .
8 आमचा पूवर्ज रे खाब याचा मु लगा योनादाब याची वाणी आम्ही पाळत आलो आहोत, त्यामध्ये
आम्ही आमच्या िस्त्रया, आमची मु ले, आिण आमच्या मु लींनी आपल्या सवर् िदवसात द्राक्षरस
िपऊ नये अशी आज्ञा त्याने आम्हास िदली आहे . 9 आिण आम्ही त्यामध्ये राहण्यासाठी कधीही
घरे बां धीत नाही आिण ते थे आमच्या स्वत:च्या मालकीची शे ते व द्राक्षमळे नाहीत. 10 आम्ही
तं बत
ू राहतो आिण ऐकतो व आमचा पूवर्ज योनादाब यांने आम्हास सवर् आज्ञािपल्याप्रमाणे
वागत आलो. 11 पण जे व्हा बाबे लचा राजा नबु खद्नेस्सर ह्याने दे शावर हल्ला केल्यावर, आम्ही
म्हणालो, खास्द्यां च्या व अराम्यां च्या सै न्यापासून आपण यरूशले मेला िनसटू न जाऊ. म्हणून
आम्ही यरूशले मेमध्ये राहत आहोत.”
12 मग ियमर्याकडे परमे श्वराचे वचन आले आिण म्हणाले , 13 से नाधीश परमे श्वर,
इस्राएलाचा दे व, हे म्हणतो, “�� ��� �������� ���������� � ������������
������������ ����, तु म्ही माझी वचने ऐकू ण आिण ती शासन िस्वकारणार नाही का?” ���
�������� ������. 14 रे खाबाचा मु लगा योनादाब याने आपल्या मु लांना कोणताही द्राक्षरस
िपऊ नका अशी आज्ञा िदली त्यांनी त्याचा शब्द आजपयर्ंत पाळला. त्यांनी आपल्या पूवर्जां च्या
आज्ञे चे पालन केले . पण मी स्वत: तु म्हास पु न्हा पु न्हा सां गत आलो, परं तु तु म्ही माझे ऐकले नाही.
15 इस्राएल आिण यहद
ू ा ये थील लोकांकडे मी माझे सवर् से वक, सं देष्टे पाठिवले . मी त्यांना
पु न्हा पु न्हा सां गण्यास पाठिवले , प्रत्ये क जण आपल्या दुष्ट मागार्पासून वळा आिण चां गली कृत्ये
करा. दुसर्या दे वांना अनु सरू नका आिण त्यांची पूजा करु नका. त्याऐवजी, तु मच्या पूवर्जांना व
तु म्हास जो दे श िदला आहे त्यामध्ये परत माघारी या. पण या लोकांनी माझे ऐकले नाही. 16 कारण
रे खाबाचा मु लगा योनादाबाच्या वं शजांनी त्यां च्या पूवर्जांनी त्यांना िदले ल्या आज्ञा पाळल्या, पण
या लोकांनी माझे ऐकण्याचे नाकारले .
17 म्हणून परमे श्वर, सै न्यांचा दे व आिण इस्राएलाचा दे व, असे म्हणतो, “����, जे सवर् अिरष्ट
मी त्यां च्यािवरुद्ध आणणार म्हणून मी म्हणालो आहे , ते सवर् मी यहद
ू ावर आिण यरूशले मेच्या
राहणार्यां वर आणीन, कारण मी त्यां च्याशी बोललो ते व्हा त्यांनी ऐकण्याचे नाकारले . मी त्यांना
हाका मारल्या पण त्यांनी उ र िदले नाही.”
18 ियमर्या रे खाबाच्या कुटु ं िबयांना म्हणाला, “������� ��������, इस्राएलचा दे व, असे
म्हणतो, ‘������ ���� ������ ������� ��������� ����� ������ ��� ����
���� �������. जे त्याने करण्यास आज्ञािपले त्याप्रमाणे तु म्ही केले आहे . 19 म्हणून से नाधीश
परमे श्वर, इस्राएलाचा दे व, असे म्हणतो, रे खाबाचा मु लगा योनादाब याच्या वं शजांपैकी कोणीतरी
एक ने हमीच माझ्या से वेत राहील.”
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1

यहद
ू ाचा राजा योशीया याचा मु लगा यहोयाकीम याच्या कारिकदीर्च्या चौथ्या वषार्त असे
झाले की, ियमर्याकडे परमे श्वरापासून वचन आले . ते म्हणाले , 2 तू आपणासाठी गु ं डाळी घे आिण
यहद
ू ा, इस्राएल आिण इतर राष्ट् रे यां च्यािवषयी मी तु ला सां िगतले ले सवर् वचने त्यावर िलही.
योशीयाच्या िदवसापासून आतापयर्ंत मी तु ला सां िगतले ली प्रत्ये कगोष्ट िलही. 3 कदािचत
यहद
ू ाचे लोक मी जे अिरष्ट त्यां च्यावर आणण्याचे योजले आहे , ते ऐकतील. कदािचत प्रत्ये कजण
आपल्या कुमागार्पासून वळे ल, मग मी त्यां च्या अन्यायाची व पापांची क्षमा करीन.
4 मग ियमर्याने ने रीयाचा मु लगा बारूख याला बोलावले आिण परमे श्वराने त्याच्याशी बोलले ली
सवर् वचने ियमर्याने सां िगतली व बारूखाने पटावर िलहन
ू काढली. 5 पु ढे ियमर्याने बारूखाला आज्ञा
िदली. तो म्हणाला, “��� ���� ��� ��� �� ������������� ���� ��� ��� ����.
6 म्हणून तू जा आिण मी सां िगतल्याप्रमाणे तू जे पटावर िलहीले ते वाच. परमे श्वराच्या मं िदरात
उपवासाच्या िदवशी, लोकांस ऐकू ये तील आिण यहद
ू आले ल्या सवर् लोकांस ऐकू ये तील
ू ा नगरांतन
अशी वाचून दाखव.
7 कदािचत् ते परमे श्वरापु ढे आपली दये ची िवनं ती सादर करतील. कदािचत प्रत्ये क व्यक्ती
आपल्या कुमागार्पासून वळे ल, कारण परमे श्वराचा जो क् रोध व कोप या लोकां िवरूद्ध सां िगतला
आहे तो भयं कर आहे .” 8 म्हणून ियमर्याने सं देष्ट ाने ने रीयाचा मु लगा बारूख याला जे आज्ञािपले
होते ती प्रत्ये कगोष्ट केली. त्याने परमे श्वराची वचने त्या गु ं डाळीतून मोठ ाने परमे श्वराच्या
घरात वाचली.
9 योशीयाचा पु त्र यहोयाकीम राजाच्या कारिकदीर्च्या पाचव्या वषार्च्या नवव्या मिहन्यात
यरूशले मेतल्या सवर् लोकांनी व जे सवर् लोक यहद
ू यरूशले मेस आले त्यांनीही
ू ाच्या नगरांतन
परमे श्वराच्या आदरासाठी उपासाची घोषणा केली. 10 ते व्हा बारूखाने मोठ ाने ियमर्याची
गु ं डाळीवरील वचने परमे श्वराच्या घरात शाफान ले खकाचा मु लगा गमर्या याच्या खोलीत, वरील
अं गणात, नव्या दाराच्या प्रवे शाजवळ सवर् लोकां च्या कानी पडतील अशी वाचली.
11 आता शाफानाचा मु लगा गमर्या, याचा मु लगा मीखाया परमे श्वराची सवर् वचने त्या
पु स्तकातून ऐकली. 12 तो खाली राजाच्या घरात िचटणीसाच्या खोलीत गे ला. ते व्हा पाहा, सवर्
अिधकारी, ले खक अलीशामा, शमायाचा मु लगा दलाया, अखबोरचा मु लगा एलनाथान, शाफानाचा
मु लगा गमर्या व हनन्याचा मु लगा िसद्कीया आिण सवर् विरष्ठ अिधकारी ते थे बसले होते .
13 ते व्हा बारूख लोकां च्या कानी पडे ल असे पु स्तकातून वाचत असताना जी सवर् वचने
मीखायाने ऐकली ती त्याने त्यांना कळवली. 14 मग त्या सवर् अिधकार्यांनी बारूखाकडे
कू शीचा मु लगा शले म्या याचा मु लगा नथन्या याचा मु लगा यहद
ू ी याला पाठवून सां िगतले की,
“���� ���������� �� ��������� ���� ���� ��� ����� �� �� ������
���� ���� ��.” �������� ����� ����� �� ������� ������ ����� ����
������������ ���. 15 मग ते त्यास म्हणाले , “���� �� ��� ������ ����������
����� ����.” ������ �������� �� �� �����.
16 असे झाले की, जे व्हा त्यांनी सवर् वचने ऐकली ते व्हा प्रत्ये क मनु ष्य भयभीत होऊन
एकमे कांकडे वळले . ते बारूखाला म्हणाले , “����� �� ���� ���� ���� ������
�����.” 17 मग ते बारूखाला म्हणाले , “�� ������������ ������ ���� ���� ���
������, हे आम्हास सां ग?” 18 बारूख त्यांना म्हणाला, “������ �� ���� ���� ���
�������� � �� �� ����� �� ����� ������.” 19 मग ते अिधकारी बारूखाला म्हणाले ,
“��, तू स्वतः आिण ियमर्यासु द्धा लपून राहा. तु म्ही कोठे आहात हे कोणालाही कळू दे ऊ नका.”
20 मग त्यांनी ती गु ं डाळी अलीशामा िचटणीसाच्या खोलीत ठे वली आिण ते चौकात राजाकडे
गे ले व त्यांनी त्यास ही वचने कळवली. 21 राजाने यहद
ू ीला ती गु ं डाळी आणण्यासाठी पाठिवले .
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यहद
ू ीने अलीशामा िचटणीसाच्या खोलीतून गु ं डाळी घे तली. नं तर यहद
ू ीने तो राजाला व त्याच्या
बाजूला उभ्या असले ल्या अिधकार्यांना मोठ ाने वाचून दाखिवला. 22 आता तो नवव्या मिहना
होता म्हणून राजा िहवाळ्याच्या घरात बसला होता आिण त्याच्यासमोर शे गडी पे टले ली होती.
23 ते व्हा असे झाले की, यहद
ू ीने तीन चार पाने वाचल्यावर राजाने चाकू ने ते कापले आिण ती
सवर् गु ं डाळी शे गडीतल्या िवस्तवात नष्ट होऊन जाईपयर्ंत त्याने त्यामध्ये फेकू न िदली. 24 परं तु
राजाने व त्याच्या से वकांनी ही सवर् वचने ऐकले तरी ते घाबरले नाहीत, त्यांनी आपले वस्त्रेही
फाडली नाहीत.
25 राजाने ती गु ं डाळी जाळू नये म्हणून एलनाथान, दलाया व गमर्या यांनी त्यास िवनं ती केली,
पण राजाने त्यांचे ऐकले नाही. 26 यहोयाकीम राजाने ले खक बारूखाला व ियमर्या सं देष्ट ाला
अटक करण्यासाठी हम्मे लेखाचा मु लगा यरहमे ल व अज्रीएलाचा मु लगा सराया व अब्दे लचा
मु लगा शले म्या यांना आज्ञा केली. पण त्यांना परमे श्वराने लपिवले होते .
27 नं तर राजाने गु ं डाळी व जी वचने बारूखाने ियमर्याच्या मु खापासून ऐकू न िलहीली होती ती
जाळल्यावर ियमर्याकडे परमे श्वराचे वचन आले . ते म्हणाले , 28 परत जा, तू आपल्यासाठी दुसरी
गु ं डाळी घे आिण जी मु ळची वचने पिहल्या गु ं डाळीत होती, जी यहद
ू ाचा राजा यहोयाकीम याने
जाळली, ती सवर् त्यामध्ये िलही. 29 मग तू यहद
ू ाचा राजा यहोयाकीम ह्याला सां ग परमे श्वर
असे म्हणतो, तू ही गु ं डाळी जाळली व म्हणालास, खिचत “�������� ���� ���� ��� ��
������ ��� ���� � ����� ����� � ��� �� ��������� ��� ����, असे िहच्यात
तू का िलहीले आहे ?”
30 म्हणून, यहद
ू ाचा राजा यहोयाकीम याच्यािवषयी परमे श्वर म्हणतो, त्यास दावीदाच्या
िसं हासनावर बसायला कोणी राहणार नाही. तर त्याचे प्रेत िदवसातल्या उन्हात आिण रात्रीतल्या
थं डीत बाहे र टाकण्यात ये ईल. 31 कारण मी त्याला, त्याच्या वं शजाला व त्याच्या से वकांना त्यां च्या
अन्यायामु ळे मी िशक्षा करीन आिण जे सवर् अिरष्ट मी त्यां च्यावर व यरूशले मेमध्ये राहणार्यां वर
व यहद
ू ाच्या प्रत्ये क व्यक्तीवर आणीन.
32 मग ियमर्याने दुसरी गु ं डाळी घे तली व ती ने रीयाचा मु लगा बारूख ले खकाला िदली. आिण
जी गु ं डाळी यहद
ू ाचा राजा यहोयाकीम ह्याने अग्नीत जाळली होती ितच्यातील सवर् वचने त्याने
ियमर्याच्या तोंडू न ऐकू न ितच्यात िलहीली. आणखी त्यामध्ये तशाच दुसर्या पु ष्कळ वचनांची भर
घातली.

37
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आता यहोयाकीमचा मु लगा कोन्या याच्याऐवजी, योशीयाचा मु लगा िसद्कीया हा राजा
म्हणून राज्य करीत होता. बाबे लाचा राजा नबु खद्नेस्सराने , िसद्कीयाला यहद
ू ा दे शावर राजा
2
केले होते . पण िसद्कीया, त्याच्या से वकांनी व यहद
ू ा दे शाच्या लोकांनी परमे श्वराने ियमर्या
सं देष्ट ाच्याद्वारे जी वचने सां िगतली होती ती त्यांनी ऐकली नाहीत.
3 म्हणून राजा िसद्कीयाने शले म्याचा मु लगा यहक
ू ल व मासे या याजकाचा मु लगा सफन्या ह्यांना
पाठवून ियमर्या सं देष्ट ाकडे िनरोप सां िगतला. ते म्हणाले , “��, आमच्यावतीने परमे श्वर आमचा
दे व याच्याजवळ प्राथर्ना कर.” 4 आता ियमर्या लोकांमध्ये ये त व जात होता, कारण आतापयर्ंत
त्यास बं िदशाळे त टाकले नव्हते . 5 िमसरातून फारोचे सै न्य बाहे र आले आिण ज्या खास्द्यांनी
यरूशले मला वे ढा घातला होता त्यांनी हे वतर्मान ऐकले आिण यरूशले म सोडू न गे ले.
6 नं तर ियमर्या सं देष्ट ाकडे परमे श्वराचे वचन आले आिण म्हणाले , 7 “��������,
इस्राएलाचा दे व असे म्हणतो, तु म्ही यहद
ू ाच्या राजाला हे सां गा, कारण माझ्यापासून सल्ला
1
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घे ण्यासाठी तु म्हास माझ्याकडे पाठिवले आहे , पाहा, फारोचे सै न्य, तु म्हास मदत करण्यासाठी आले ,
त्यांना स्वतःच्या िमसर दे शात परत जावे लागे ल. 8 खास्दी परत ये तील. ते या नगरािवरूद्ध
लढतील, ते िजं कून जाळतील.
9

परमे श्वर असे म्हणतो, खास्दी आम्हापासून िनघून जातील असे म्हणून स्वत:ची फसवणूक
करून घे ऊ नका. कारण ते िनघून जाणार नाहीत. 10 जरी तु म्हाशी लढणार्या सं पण
ू र् खास्दी सै न्यावर
तु म्ही हल्ला केला, फक्त जखमी माणसे त्यां च्या तं बत
ू उरले , तरीसु द्धा ते उठू न हे शहर जाळतील.”
11 जसे फारोचे सै न्य ये त होते , ते व्हा खास्द्यां च्या सै न्याने , यरूशले म सोडले , 12 ते व्हा ियमर्या,
यरूशले मेतन
ू बन्यािमनाच्या दे शात गे ला. तो त्याच्या लोकां मध्ये प्रदे शाचा ताबा घे ण्यासाठी
जाण्यास िनघाला. 13 तो जसा बन्यािमनाच्या प्रवे शद्वाराजवळ उभा राहताच, ते थे पहारे कर्यांचा
प्रमु ख होता. ते व्हा हनन्याचा मु लगा शले म्या याचा मु लगा इरीया त्याचे नाव होते . त्याने ियमर्या
सं देष्ट ाला धरले व म्हणाला, “�� ����� ������������ ��� ����.”
14 परं तु ियमर्या म्हणाला, “�� ��� ����. मी िफतून खास्द्यांकडे जात नाही” �� �������
������ ���� ����. त्यांने ियमर्याला घे तले आिण अिधकार्यांकडे आणले . 15 ते अिधकारी
ियमर्यावर रागावले . त्यांनी त्यास मारले आिण त्यास बं िदशाळे त ठे वले , जे योनाथान ले खक याचे
घरच होते , कारण ते त्यांनी बं िदशाळे त बदले ले होते .

म्हणून ियमर्याला तळघरातील कोठडीत ठे वले , ते थे तो पु ष्कळ िदवस रािहला. 17 मग
िसद्कीया राजाने कोणाला तरी बोलािवणे पाठवून त्यास राजावाड ात आणले . त्याच्या घरात
राजाने एकांतात त्यास िवचारले , “������������� ���� ��� ��� ��?” �������
�������, “���, व पु ढे म्हणाला, तु ला बाबे लाच्या राजाच्या हाती िदले जाईल.”
18 मग ियमर्या िसद्कीया राजाला म्हणाला, “�� ������������� ���� ������
����������������� � ������������ ������������ ��� ��� ���� ���
������ ��� ��������� ����� ����? 19 तु झे सं देष्टे कोठे आहे त, ज्यांनी तु ला भिवष्य
सां िगतले आिण म्हणाले बाबे लचा राजा तु म्हावर िकंवा या दे शािवरूद्ध ये णार नाही? 20 पण आता,
हे माझ्या स्वामी राजा ऐक, माझी िवनं ती तु झ्यासमोर ये वो. तू मला परत योनाथान ले खकाच्या
घरी पाठवू नकोस, िकंवा मी ते थे मरे न.”
16

म्हणून िसद्कीया राजाने हुकू म िदला. त्यांनी ियमर्याला पहारे कर्यां च्या अं गणात ठे वले .
नगरातील सवर् भाकर सं पेपयर्ंत त्यास रस्त्यावरील रोटीवाल्याकडू न भाकर द्यावी. अशा रीतीने
ियमर्या पहारे कर्याच्या अं गणात रािहला.
21

38
1 ियमर्याने

सवर् लोकांस जी वचने सां िगतली ती म ानाचा मु लगा शफाट ा व पशहरू चा मु लगा
गदल्या, शले म्याचा मु लगा यु काल आिण मल्कीयाचा मु लगा पशहरू यांनी ऐकली. तो सां गत होता,
2 “�������� ��� ������ �� ���� �� ����� ����� �� ��������, दुष्काळाने
आिण मरीने मारला जाईल. पण कोणी खास्द्यांकडे िनघून जाईल तो वाचे ल, त्यास आपल्या
स्वतःचा जीव लूट असा होईल, कारण तो िजवं त राहील. 3 परमे श्वर असे म्हणतो ‘�� ���
����� �������� ���������� ���� ���� ���� ��� �� �� ������ ����.”
4 म्हणून अिधकारी राजाला म्हणाले , या मनु ष्यास ठार मारावे , कारण याप्रकारे नगरात उरले ल्या
लढणार्या मनु ष्यांचे आिण सवर् लोकांचे हात दुबर्ल करतो. कारण तो ही वचने सां गन
ू , मनु ष्यांचे
सं रक्षण करत नाही पण अिरष्ट करायला पाहतो. 5 मग िसद्कीया राजा म्हणाला, “����, तो
तु मच्या हातात आहे कारण राजाला तु म्हास िवरोध करता ये त नाही.”
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आिण राजाचा मु लगा मल्कीया याच्या पाण्याच्या टाकीत टाकले .
पाण्याची टाकी पहारे कर्यां च्या चौकात होती. त्यांनी ियमर्याला दोरीने खाली सोडले . कैदखाने त
पाणी नव्हते पण िचखल होता आिण तो त्या िचखलात रुतला.
7 आता राजाच्या घरात एबद-मले ख हा एक कुशी षं ढ होता. त्यांनी ियमर्याला पाण्याच्या टाकीत
टाकले आहे हे त्याने ऐकले . त्यासमयी राजा बन्यािमनाच्या प्रवे शद्वाराशी बसला होता. 8 म्हणून
एबद-मले ख राजाच्या घरातून िनघाला आिण राजाबरोबर बोलला. तो म्हणाला, 9 माझ्या स्वामी
राजा, या मनु ष्यांनी ज्या मागार्ने ियमर्या सं देष्ट ाबरोबर वाईट वागणूक केली. तो भु केने ते थे मरावा
म्हणून त्यांनी त्यास पाण्याच्या टाकीत टाकले , कारण ते थे नगरात काही अन्न नाही.
10 नं तर एबद-मले ख कुशीला राजाने आज्ञा िदली. तो म्हणाला, “����� ��� ����� �����
�� ��� ������� �������� ������������ ����� ���������� �������
����� ���.” 11 म्हणून एबद-मले ख याने त्या मनु ष्यांचा ताबा घे तला आिण त्याच्या ताब्यातील
मनु ष्यांना घे ऊन व कपड ासाठी राजाच्या घरातील भांडारात खाली गे ला. ते थन
ू त्याने िचं ध्या व
िझजले ले कपडे घे तले आिण दोरांनी त्या पाण्याच्या टाकीत खाली सोडल्या.
12 एबद-मले ख कुशी ियमर्याला म्हणाला, “���� ������� ��� ������� ����
������ �������� � ����������� ���. मग ियमर्याने तसे केले . 13 नं तर त्यांनी
ियमर्याला दोरांनी ओढून पाण्याच्या टाकीबाहे र काढले . मग ियमर्या पहारे कर्यां च्या चौकात
रािहला.
6 मग त्यांनी ियमर्याला घे तले

14 नं तर िसद्कीया राजाने िनरोप पाठवला आिण ियमर्या सं देष्ट ाला परमे श्वराच्या घराच्या
ितसर्या प्रवे शद्वाराजवळ आपल्याजवळ बोलावले . मग राजा ियमर्याला म्हणाला, मी तु ला काही
िवचारायचे आहे . माझ्यापासून काही लपवू नकोस.” 15 ियमर्या िसद्कीयाला म्हणाला, “��
�� ���� ��������, तर तू मला खिचत मारणार नाहीस काय? आिण जर मी तु ला सल्ला
िदला, तरी तू माझे ऐकणार नाहीस.” 16 पण िसद्कीया राजाने गु प्तपणे ियमर्याकडे शपथ घे तली व
म्हणाला, परमे श्वर ज्याने आमचा जीव उत्पन्न केला, तो िजवं त आहे , मी तु ला मारणार नाही िकंवा
जी मनु ष्ये तु झा जीव घ्यायला पाहतात त्यां च्या हातात मी तु ला दे णार नाही.
17 मग ियमर्या िसद्कीयाला म्हणाला, “��������, से नाधीश दे व, इस्राएलाचा दे व, असे
म्हणतो, जर तू बाबे लाच्या राजाच्या अिधकार्याकडे गे लास तर तू मग िजवं त राहशील आिण हे
नगर जाळले जाणार नाही. तू आिण तु झा परीवार िजवं त राहील. 18 पण जर बाबे लाच्या राजाच्या
अिधकार्याकडे गे ला नाहीस तर हे नगर खास्द्यां च्या हाती िदले जाईल. ते जाळू न टाकतील आिण
तू त्यां च्या हातातून सु टणार नाहीस.”
19 िसद्कीया राजा ियमर्याला म्हणाला, “�� �� ����� ����� ������������ ����
���� ������� ��� ���� �����, कारण ते मला त्यां च्या हाती दे तील, माझी चे ष्टा करतील
व मला वाईट वागवतील” 20 ियमर्या म्हणाला, “�� ���� ��������� ������� �����
�����. मी तु ला सां गत आहे तो परमे श्वराचा सं देश पाळ याकिरता की सवर् गोष्टी तु झ्यासाठी
चां गल्या होतील आिण तु झा जीवही वाचे ल. 21 पण जर तू बाहे र जाण्यास नकार िदलास, तर काय
होईल, हे परमे श्वराने मला दाखिवले आहे .
22 यहद
ं ा बाहे र बाबे लाच्या राजाच्या
ू ाच्या घरात ज्या िस्त्रया मागे रािहल्या आहे त त्या सवार्न
अिधकार्याकडे आणले जाईल. नं तर पाहा! त्या िस्त्रया तु ला म्हणतील,
तु ला तु झ्या िमत्रांनी फसवले आहे ; त्यांनी तु झा नाश केला आहे .
तु झे पाय आता िचखलात रुतले आहे त आिण तु झे िमत्र पळू न गे ले आहे त. 23 कारण तु झ्या
सवर् िस्त्रया आिण मु लांना ते बाहे र खास्द्यांकडे ने तील आिण तू स्वतः त्यां च्या हातातून
सु टणार नाहीस. तू बाबे लाच्या राजाच्या हातात सापडशील आिण हे नगर अग्नीने
जाळण्यात ये ईल.”
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मग िसद्कीया ियमर्याला म्हणाला, या वचनािवषयी कोणालाही कळू दे ऊ नको. म्हणजे तू
मरणार नाही. 25 मी तु झ्याशी बोललो हे अिधकार्यांनी जर ऐकले , ते जर आले आिण तु ला म्हणाले ,
तू राजाबरोबर काय बोललास ते आम्हास सां ग. आमच्यापासून लपवून ठे वू नको अथवा आम्ही
तु ला ठार मारू आिण राजा तु ला काय म्हणाला ते ही आम्हास सां ग 26 मग तू त्यांना असे सां ग, मी
राजाला िवनं ती करून सां िगतले की, मला योनाथानाच्या घरी मरण्यासाठी परत पाठवू नको.
27 नं तर सवर् अिधकारी ियमर्याकडे आले आिण त्यांनी त्यास प्रश्न िवचारले आिण त्याने उ र
िदले , राजाने सूचना केल्याप्रमाणे त्याने उ रे िदली. मग त्यांनी त्याच्याशी बोलणे थांबवले कारण
त्यांनी ियमर्या व राजा यां च्यात झाले ले सं भाषण ऐकले नव्हते . 28 ह्याप्रमाणे ियमर्या, यरूशले म
िजं कले जाईपयर्ंत, पहारे कर्याच्या चौकात रािहला.

39
2
25:1-12;
. 52:4-16
यहद
ू ाचा राजा िसद्कीया याच्या नवव्या वषार्त आिण दहाव्या मिहन्यात, बाबे लाचा राजा
नबु खद्नेस्सर आपले सं पण
ू र् सै न्य घे ऊन यरूशले मािवरूद्ध चालून आला आिण त्यास वे ढा घातला.
2 िसद्कीयाच्या अकराव्या वषार्च्या आिण चौथ्या मिहन्याच्या नवव्या िदवशी यरूशले मेच्या
तटबं दीला भगदाड पडले . 3 मग बाबे लाच्या राजाचे सवर् विरष्ठ अिधकारी यरूशले मेत आले आिण
मधल्या दरवाजाजवळ बसले . ने गर्ल शरे सर, समगार नबो, व ससर्खीम हे महत्वाचे अिधकारी होते .
ने गर्ल-शरे सर हा उच्च अिधकारी होता. आिण इतर सवर् बाबे लचे अिधकारी होते .
4 असे झाले की, जे व्हा यहद
ू ाचा राजा िसद्कीया आिण त्याच्या लढाऊ मनु ष्यांनी त्यांना पािहले ,
ते पळू न गे ले. ते रात्री राजाच्या बागे च्या वाटे ने नगरातून तटबं दीच्या दोन िभं तीमधल्या दारातून
िनघून गे ले. राजा अराबाकडच्या मागार्ने िनघून गे ला. 5 पण खास्द्यां च्या सै न्याने त्यांचा पाठलाग
करून आिण यादन नदीच्या खोर्याच्या मै दानात यिरहोच्याजवळ िसद्कीयाला गाठले . मग त्यांनी
त्यास पकडले आिण हमाथ दे शातील िरब्ला ये थे बाबे लचा राजा नबु खद्नेस्सर ह्याच्याकडे आणले ,
जे थे नबु खद्नेस्सराने त्याच्यावर िशक्षा ठरिवली.
6 िरब्लामध्ये , बाबे लाच्या राजाने िसद्कीयाच्या डोळ्यांदेखत, त्याच्या स्वतःच्या मु लांना िजवे
मारले ; त्याने यहद
ू ातील सवर् विरष्ठ अिधकार्यांनासु द्धा िजवे मारले . 7 मग त्याने िसद्कीयाचे डोळे
काढले आिण त्यास बाबे लाला ने ण्यासाठी कास्य साखळ्यांनी बां धले .
8 नं तर खास्द्यांनी राजाच्या घराला व लोकां च्या घरांना आग लावली. त्यांनी यरूशले मेची
तटबं दी फोडली. 9 राजाच्या अं गरक्षकांचा प्रमु ख नबूजरदान ह्याने नगरामध्ये रािहले ल्या लोकांस,
जे लोक खास्द्यांना सोडू न गे ले होते आिण जे कोणी नगरात उरले ले लोक होते , त्यांना कैदी करून
बाबे लास ने ले. 10 पण राजाच्या अं गरक्षकाचा प्रमु ख नबूजरदान याने ज्यां च्याजवळ स्वतःचे
काहीच नव्हते अशा गरीब लोकांस यहद
ू ा दे शात राहण्याची परवानगी िदली. त्याने त्याच िदवशी
त्यांना द्राक्षमळे व शे ते िदली.
1

11

बाबे लाचा राजा नबु खद्नेस्सराने ियमर्याच्या बाबतीत, राजाच्या अं गरक्षकांचा प्रमु ख
नबूजरदानाला ताकीद िदली होती; तो म्हणाला, 12 “������ ���� � ������ ����� ��.
त्यास इजा करु नको. तो जे काही सां गेल ते त्याच्यासाठी कर.” 13 म्हणून राजाच्या अं गरक्षकांचा
प्रमु ख नबूजरदान याने , नबूशजबान या उच्च अिधकारी, ने गर्ल-शरे सर या उच्च अिधकार्याला
आिण बाबे ल राज्यातील सवर् महत्वाच्या अिधकार्यांना पाठिवले . 14 त्यां च्या मनु ष्यांनी ियमर्याला
पहारे कर्यां च्या अं गणातून काढले आिण शाफानाचा मु लगा अहीकाम याचा मु लगा गदल्या याने
त्यास घरी न्यावे म्हणून त्यां च्या स्वाधीन केले . मग ियमर्या लोकांमध्ये राहू लागला.
-
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वचन ियमर्याकडे आले .
ते म्हणाले , 16 एबद-मले ख कू शीशी बोल आिण सां ग, से नाधीश परमे श्वर, इस्राएलाचा दे व असे
म्हणतोः पाहा, मी माझी वचने या नगरािवरूद्ध अिरष्टासाठी आणील आिण चां गल्यासाठी नाही.
त्या िदवशी त्या सवर् तु झ्यासमक्ष खर्या होतील.
17 पण, मी तु ला त्यािदवशी वाचवीन. असे परमे श्वर म्हणतो. आिण तू ज्यांना घाबरतोस, त्यां च्या
स्वाधीन मी तु ला करणार नाही. 18 कारण मी तु ला खात्रीने वाचवीन. तू तलवारीने पडणार नाहीस.
तु झा जीव तु ला लूट असा होईल, कारण तू माझ्यावर िवश्वास ठे वला आहे स. असे परमे श्वर
म्हणतो.
15 आता तो ियमर्या पहारे कर्याच्या अं गणात कैदे त असताना परमे श्वराचे

40
,
2
25:22-26
1 यरूशले म व यहद
ू ा ये थील जे सवर् कैदी बं िदवान करून बाबे लास ने ले होते त्यां च्यामध्ये
ियमर्या बे ड ांनी बां धले ला होता. ते व्हा राजाच्या अं गरक्षकाचा प्रमु ख नबूजरदान याने त्यास
रामा ये थन
ू पाठवून िदल्यावर जे वचन परमे श्वराकडू न ियमर्याकडे आले ते हे . 2 प्रमु ख अं गरक्षकाने
ियमर्याला घे तले आिण तो त्यास म्हणाला, “���� ��� �������� ������ �� ������
�� ������� ����� ������ ����� ����.
3 आिण परमे श्वराने ते आणले आहे . त्याने सां िगतल्याप्रमाणे त्याने केले आहे ; कारण तु म्ही
लोकांनी परमे श्वरािवरुध्द पाप केले आहे आिण त्याची वाणी पाळली नाही. म्हणून या गोष्टी
तु म्हा लोकां िवरूद्ध घडल्या आहे त. 4 पण आता पाहा, मी तु झ्या हातात असले ल्या बे ड ापासून
तु ला आज सोडवत आहे . जर तु झ्या दृष्टीने तू माझ्याबरोबर बाबे लास ये णे चां गले असले तर, ये ,
आिण मी तु झी काळजी घे ईन. पण जर तु झ्या दृष्टीने तू माझ्याबरोबर बाबे लास ये णे चां गले नसे ल
तर मग ये ऊ नको. तु झ्यादृष्टीने जे थे चां गले आिण योग्य आहे ते थे तू जा.
5

जे व्हा ियमर्याने काही उ र िदले नाही, नबूजरदान म्हणाला, शाफानाचा मु लगा अहीकाम
याचा मु लगा गदल्या ज्याला बाबे लाच्या राजाने त्यास यहद
ू ातील नगरांचा अिधकारी ने मले आहे
त्याच्याकडे परत जा आिण त्याच्याबरोबर लोकांमध्ये राहा. िकंवा जे थे कोठे तु झ्या दृष्टीने तु ला
योग्य वाटे ल ते थे तू जा.” �������� ������������� ������� ����� ���� �
������ ���� ��� ����� ��� ������ ����. 6 मग ियमर्या, िमस्पा ये थे अहीकामाचा
मु लगा गदल्या ह्याच्याकडे गे ला. तो दे शात मागे रािहले ल्या लोकांमध्ये जाऊन रािहला.
7

आता यहद
ू ाच्या सै न्यातील काही से नापतींनी जे अजून अं गणात होते ते आिण त्यां च्या
मनु ष्यांनी ऐकले की, बाबे लाच्या राजाने अहीकामाचा मु लगा गदल्या ह्यास, दे शावर अिधपती
म्हणून ने मले आहे . त्यांनी हे ही ऐकले की, दे शात अगदी गरीब पु रुष, िस्त्रया व मु ले ह्यांना कैद
करून बाबे लला ने ले नव्हते जे मागे च रािहले होते त्यांना त्याच्या ताब्यात िदले आहे . 8 मग
ते िमस्पा ये थे गदल्याकडे गे ले. ती माणसे नथन्याचा मु लगा इश्माएलाची होती; कारे हाचे मु ले
योहानान व योनाथान; तन्हुमे थाचा मु लगा सराया; रफैची मु ले नटोफाथी आिण माकाथाचा मु लगा
याजन्या ते व त्यांची माणसे .
9 ते व्हा शाफानाचा मु लगा अहीकाम याचा मु लगा गदल्या त्यांना व त्यां च्या मनु ष्यांना शपथ
घे ऊन आिण त्यांना म्हणाला, खास्दी अिधकर्यांची से वा करण्यास घाबरु नका. दे शात वस्ती करा
आिण बाबे लाच्या राजाची से वा करा आिण असे केल्याने तु मचे भले होईल. 10 आिण पाहा, जे
खास्दी आम्हाजवळ ये तील त्यांना भे टण्यास मी िमस्पात राहीन. म्हणून तु म्ही द्राक्षरस, उन्हाळी
फळ व ते ल यांचे उत्पादन करून आपल्या पात्रात साठवून ठे वावे . जी नगरे तु म्ही ताब्यात घे तली
आहे त त्यामध्ये तु म्ही राहा.
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मवाबात अम्मोनी लोकांमध्ये , अदोमात व इतर सवर् दे शात जे यहद
ू ी होते त्या
सवार्न
ं ी जे व्हा ऐकले की बाबे लाच्या राजाने यहद
ू ाचा अवशे ष दे शात राहू िदला आहे व त्यां च्यावर
गदल्या िबन अहीकाम िबन शाफान ने मला आहे , 12 ते व्हा जे सवर् प्रत्ये क िठकाणी पां गले होते ते
सवर् यहद
ू ी परत यहद
ू ा दे शात िमस्पात गदल्याकडे आले . त्यांनी द्राक्षरस आिण उन्हाळी फळांचा
हं गाम मोठ ा िवपु लते ने साठा केला.
11 त्याचप्रमाणे

13 कारे हाचा मु लगा योहानान व खे ड ापाड ाच्या प्रदे शातील सै न्याचे सवर् अिधकारी िमस्पा
ये थे गदल्याकडे आले . 14 ते त्यास म्हणाले , “������� ������� ���� ����� ����
�������� ����� ������� ������ ���� ����������� ������� ���, हे तू
जाणतोस काय?” �� �������� ����� ������ ���� ������ ������� �����
����.
15 मग िमस्पा ये थे एकां तात कारे हाचा मु लगा योहानान गदल्याशी बोलला की, “���
�������� ����� ������� ���� ��� ��������� ������� ��. कोणी माझ्यावर
सं शय घे णार नाही. त्याने तु ला का मारावे ? जे सवर् यहद
ू ी तु झ्याभोवती गोळा झाले आहे त त्यांना
दे शात पां गण्याची आिण यहद
ू ाचे उरले ले अवशे ष नष्ट होण्याची परवानगी का दे तोस?” 16 पण
अहीकामाचा मु लगा गदल्या हा कारे हाचा मु लगा योहानान ह्यास म्हणाला, “�� �� ����� ���
����, कारण इश्माएलाबद्दल तू खोट सां गत आहे स.”

1 पण

41

सातव्या मिहन्यात असे झाले की, अलीशामाचा मु लगा नथन्या, याचा मु लगा इश्माएल,
जो राजघराण्यातला होता आिण राजाचे काही अिधकारी, त्याच्याबरोबर त्याच्या दहा मनु ष्यांना
घे ऊन िमस्पात अहीकामाचा मु लगा गदल्याकडे आले . त्यांनी िमस्पा ये थे एकित्रत बसून भोजन
केले . 2 पण नथन्याचा मु लगा इश्माएल व त्याच्याबरोबरची दहा माणसे होते त्यांनी उठू न
शाफानाचा मु लगा अहीकाम याचा मु लगा गदल्या, ज्याला बाबे लाच्या राजाने दे शात अिधकारी
ने मले होते त्यास तलवारीने ठार मारले . 3 नं तर जे सवर् यहद
ू ी गदल्याबरोबर िमस्पात होते त्यांना
आिण जे खास्दी लढणारे ते ते थे त्यांना सापडले त्यांना इश्माएलाने ठार मारले .
4 गदल्याला मारल्यानं तर दुसर्या िदवशी, परं तु कोणालाही माहीत नसता असे झाले की,
5 शखे मातून काही माणसे , िशलोतून व शोमरोनातून ऐंशी माणसे त्यां च्या दाढ ा कापले ल्या, त्यांचे
कपडे फाडले ले आिण स्वतःला जखम करून घे तले ले, परमे श्वराच्या घरात आणण्यासाठी त्यां च्या
हातात अन्नापर्ण व धूप होती.
6 ते व्हा नथन्याचा मु लगा इश्माएल त्यांना भे टायला िमस्पातून जसे ते गे ले, चालत व रडत
गे ले. नं तर असे झाले की, जसा त्यां च्याशी सामना होताच, तो त्यांना म्हणाला, “���������
����� ������ ��������� ��.” 7 मग असे झाले की, जे व्हा ते नगराच्या मध्ये आले असता
नथन्याचा मु लगा इश्माएल याने व त्याच्याबरोबरच्या मनु ष्यांनी त्यांची क ल करून आिण त्यांना
खड् ड ात फेकू न िदले .
8 पण त्यां च्यातील दहा माणसे इश्माएलाला म्हणाली, “������ ���� ���, कारण
आमच्याजवळ गहू व सातू, ते ल व मध यांचे साठे आम्ही शे तात लपवून ठे वले आहे त.” ������
������ ������� ��� ������������� ����� ����. 9 जी माणसे िजवे मारली त्या
सवार्च
ं ी प्रेते इश्माएलाने गदल्याबरोबर त्या खड् ड ात फेकू न िदली होती हा मोठा खड् डा आसा
राजाने खणला होता जे व्हा इस्राएलाचा राजा बाशा याने त्याच्यावर हल्ला केला होता. नथन्याचा
मु लगा इश्माएल याने ज्यांना मारले होते त्यांनी तो भरला.
10 पु ढे जे िमस्पात होते त्या इतर सवर् लोकांस इश्माएलाने पकडले , राजाच्या मु ली व जे सवर्
लोक मागे िमस्पात रािहले होते ज्यांना अं गरक्षकांचा प्रमु ख नबूजरदान याने अहीकामाचा मु लगा
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गदल्या याला त्यावर ने मले होते . म्हणून नथन्याचा मु लगा इश्माएल याने त्यांना पकडू न आिण
अम्मोनी लोकांकडे पार जाण्यास िनघाला.
11 पण कारे हाचा मु लगा योहानान व सवर् सै न्यािधकारी यांनी नथन्याचा मु लगा इश्माएल यानी
त्यां च्याबरोबर केले ली सवर् दुष्कृत्ये ऐकली. 12 म्हणून त्यांनी त्यांची सवर् माणसे घे तली व नथल्याचा
मु लगा इश्माएल ह्याच्याशी लढायला गे ले. िगबोनाचे जे मोठे तलाव आहे ते थे त्यांना तो सापडला.
13 मग असे झाले की, जे सवर् लोक इश्माएलाबरोबर होते त्यांनी जे व्हा कारे हाचा मु लगा योहानान
याला व जे सवर् सै न्यािधकारी त्याच्याबरोबर होते त्यांना पािहले , ते खूप आनं दीत झाले . 14 नं तर
िमस्पाहन
ू इश्माएलाने पकडले ले सवर् लोक माघारी िफरले आिण कारे हाचा मु लगा योहानानाकडे
गे ले.
15 पण नथन्याचा मु लगा इश्माएल आठ मनु ष्यासहीत योहानानापासून पळू न गे ला. ते अम्मोनी
लोकांकडे गे ला. 16 नथन्याचा मु लगा इश्माएल याने अहीकामाचा मु लगा गदल्या याला िजवे
मारल्यावर लोकांतले जे सवर् रािहले ले िमस्पा ये थन
ू ने ले होते , जे कारे हाचा मु लगा योहानान व सवर्
सै न्यािधकारी यांनी सवार्न
ं ा सोडिवले . िगबोनाहन
ू योहानाने आिण त्याच्या सहकार्यांनी बलवान
माणसे , लढणारे माणसे , िस्त्रया व मु ले आिण षं ढ यांना सोडवले .
17 मग ते गे ले आिण बे थले हेमाजवळ गे रूथ िकम्हाम ये थे थोड ा वे ळेसाठी रािहले . ते िमसरात
जाण्यासाठी जात होते 18 खास्द्यां च्या भीतीमु ळे त्यांनी असे केले . कारण अहीकामाचा मु लगा
गदल्या ज्याला बाबे लाच्या राजाने दे शात अिधकारी ने मले होते त्यास नथन्याचा मु लगा इश्माएल
याने िजवे मारले होते .
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नं तर ते व्हा सवर् से नािधकारी आिण कारे हाचा मु लगा योहानान, होशायाचा मु लगा यजन्या
आिण लहानापासून मोठ ांपयर्ंत सवर् लोक ियमर्या सं देष्ट ाकडे पोहचले . 2 ते त्यास म्हणाले ,
“���� ������ ���������� ����. जे आम्ही सं ख्ये ने थोडे लोक उरले आहोत, ते तू पाहत
आहे स, त्या आम्हासाठी तु झा दे व परमे श्वराकडे प्राथर्ना कर. 3 आम्ही कोठे जावे व काय करावे
याने आम्हास सां गावे म्हणून तु झा दे व परमे श्वर याला िवचार.”
4 मग ियमर्या सं देष्टा त्यांना म्हणाला, “�� ����� ���� ���. पाहा, मी तु मच्या
िवनं तीप्रमाणे तु मचा दे व परमे श्वराकडे प्राथर्ना करीन. जे काही परमे श्वर उ र दे ईल, मी
तु म्हास सां गीन. मी तु मच्यापासून काहीही लपिवणार नाही.” 5 मग ते ियमर्याला म्हणाले , “��
�������� ��� ���������� ��� ������ ��� ����� ����� ����, तर परमे श्वर
तु झा दे व आमच्यािवरूद्ध खरा व प्रामािणक साक्षीदार होवो. 6 ते चां गले असो िकंवा जर ते वाईट
असले तरी आम्ही परमे श्वर आमचा दे व ज्याच्याकडे आम्ही तु ला पाठवत आहो त्याची वाणी आम्ही
ऐकू . अशासाठी की, जे व्हा आम्ही परमे श्वर आमचा दे व याची वाणी ऐकतो ते व्हा आमच्याबरोबर
चां गले व्हावे .”
7 मग दहा िदवसानं तर असे झाले की, ियमर्याकडे परमे श्वराचे वचन आले . 8 म्हणून ियमर्याने
कारे हाचा मु लगा योहानान, त्याच्याबरोबर असले ले सवर् से नािधकारी व लहानापासून मोठ ापयर्ंत
सवर् लोकांस बोलावले . 9 आिण तो त्यांना म्हणाला, “��������, इस्राएलाचा दे व ज्याच्याजवळ
तु म्ही मला त्याच्यासमोर तु मची िवनं ती ठे वायला पाठवले , परमे श्वर असे म्हणतो, 10 जर तु म्ही परत
गे ला नाही आिण या दे शात रािहला तर मी तु म्हास बां धीन आिण तु म्हास खाली पाडणार नाही;
मी तु म्हास लावीन, उपटू न टाकणार नाही, कारण जे अिरष्ट मी तु मच्यावर आणले त्यामु ळे मला
वाईट वाटते .
11 ज्या बाबे लाच्या राजाला तु म्ही भीत आहात, त्यास िभऊ नका. हे परमे श्वराचे िनवे दन आहे .
कारण तु मचे रक्षण करणास आिण त्याच्या हातातून तु मची सु टका करण्यास, मी तु मच्याबरोबर आहे .
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12 कारण मी तु मच्यावर दया करीन आिण तु मच्याशी दयाळू पणाने

वागे ल आिण मी तु म्हास तु मच्या
दे शात परत आणील.
13 पण कदािचत् तु म्ही म्हणाल, आम्ही या दे शात राहणार नाही. जर परमे श्वर तु मचा दे व याची
वाणी तु म्ही ऐकणार नाही. 14 तु म्ही कदािचत् म्हणाल, नाही, आम्ही िमसर दे शामध्ये जाऊन राह,ू
ते थे आम्हास कोणते ही यु ध्द िदसणार नाही, ते थे आम्ही रणिशं गाचा आवाज ऐकणार नाही आिण
ते थे आम्ही अन्नासाठी भु केले होणार नाही. आम्ही ते थे राह.ू
15 तर आता यहद
ू ातील वाचले ल्यांनो, परमे श्वराचे वचन ऐका. से नाधीश परमे श्वर, इस्राएलाचा
दे व, असे म्हणतो, जर तु म्ही खरोखर िमसर दे शामध्ये जाऊन आिण ते थे राहण्याचे िनिश्चत करता,
16 तर ज्या तलवारीची तु म्हास भीती वाटते , ती िमसर दे शात तु म्हास गाठे ल. ज्या दुष्काळाची तु म्ही
काळजी करीता, तो िमसरात तु मचा पाठलाग करील. आिण तु म्ही ते थे मराल. 17 म्हणून असे घडे ल
की, जी सवर् माणसे िमसरमध्ये जाऊन राहण्याचे िनिश्चत करतील, ते ते थे तलवार, दुष्काळ, िकंवा
मरीने मरतील. ते थे त्यां च्यातील एकही जण वाचणार नाही, मी त्यां च्यावर आणले ल्या सं कटातून
एकही जण वाचणार नाही.
18 कारण से नाधीश परमे श्वर, इस्राएलाचा दे व असे म्हणतो, जसा माझा क् रोध व माझा सं ताप
यरूशले मेवरचा माझा राग व्यक्त करून दाखिवला. यरूशले मेमध्ये राहणार्यां वर ओतला आहे
तसा माझा क् रोध जर तु म्ही िमसरमध्ये जाल ते व्हा तु म्हावर ओतला जाईल. तु म्ही शापाची वस्तू
व्हाल व भयचकीत, शाप बोलण्याचा िवषय आिण काहीतरी िनं दनीय व्हाल. आिण हे िठकाण तु म्ही
पु न्हा कधीही पाहणार नाही. 19 यहद
ू ातील वाचले ल्यांनो, परमे श्वर तु म्हािवषयी बोलला आहे ,
तु म्ही िमसरात जाऊ नका. तु म्ही खरोखर जाणून घ्या आज मी तु म्हािवरुध्द साक्ष िदली आहे .
20 कारण परमे श्वर आमचा दे व याच्याजवळ आम्हासाठी प्राथर्ना करा, आिण जे काही परमे श्वर
आमचा दे व सां गेल ते आम्ही करू असे बोलून परमे श्वर तु मचा दे व याच्याकडे मला पाठवले ते व्हा
तु म्ही आपल्या िजवािवरूद्ध कपटाने वागला. 21 कारण आज मी तु म्हास ते सां िगतले आहे , पण
त्याने जे काही माझ्याकडू न सां गण्यासाठी पाठवले िकंवा त्या कशातही तु म्ही तु मच्या परमे श्वर
दे वाची वाणी ऐकली नाही 22 म्हणून आता तु म्ही खरोखर जाणा की ज्या स्थानात तु म्ही जाऊन राहू
इिच्छता त्यामध्ये तु म्ही तलवार, दुष्काळ आिण मरीने मराल.”

43
1 असे घडले की, ियमर्याने परमे श्वर जो त्यांचा दे व याने लोकांस सां गण्यास िदले ली सवर् वचने
सां गन
ू समाप्त केली. 2 होशायाचा मु लगा अजर्या, कारे हाचा मु लगा योहानान व सवर् गिवर्ष्ठ
लोक ियमर्याला म्हणाले , “�� ���� ���� ����. तु म्ही ते थे िमसरात राहण्यास जाऊ नका,
असे सां गण्यास परमे श्वर आमचा दे व याने तु ला पाठिवले नाही. 3 तू आम्हास खास्द्यां च्या हाती
द्यावे , यासाठी की, तू आमच्या मरणास कारण व्हावे आिण आम्ही बाबे लात बं दीवान व्हावे . म्हणून
ने रीयाचा मु लगा बारूख तु ला आमच्यािवरूद्ध भडकावीत आहे .”
4 म्हणून कारे हाचा मु लगा योहानान, सवर् सै न्याचे अिधकारी व इतर सवर् लोक ह्यांनी यहद
ू ा दे शात
राहण्यािवषयीची परमे श्वराची वाणी ऐकली नाही. 5 पण कारे हाचा मु लगा योहानान व सै न्यांचे सवर्
अिधकारी यांनी वाचले ले सवर् यहद
ू ी जे ज्या सवर् राष्ट् रांत पसरले होते . त्यातून यहद
ू ा दे शात
राहण्यास परत आले होते त्यांना आपल्याबरोबर घे तले . 6 त्यांनी पु रुष व िस्त्रया, मु ले व राजां च्या
मु ली आिण राजाचा अं गरक्षकांचा नायक नबूजरदान याने जे सवर्जण शाफानाचा मु लगा अहीकाम
याचा मु लगा गदल्या याच्याजवळ ठे वले होते त्यांना आिण ियमर्या सं देष्टा व ने रीयाचा मु लगा
बारूख ह्यांनाही बरोबर ने ले. 7 ते िमसर दे शात, तहपन्हे स ये थे गे ले, कारण त्यांनी परमे श्वराची
वाणी ऐकली नाही.
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मग तहपन्हे सात ियमर्याकडे परमे श्वराचे वचन आले आिण म्हणाले , “�� ������
����� ���� ���� ����� �� ��� �� �������� ����� �������� �������
������������� ��������������� ����� ��������� ����������
�������� ����� ���. 10 मग त्यांना सां ग, से नाधीश परमे श्वर, इस्राएलाचा दे व
असे म्हणतो, पाहा, मी बाबे लाचा राजा, नबु खद्नेस्सर, माझा से वक याला ये थे िनरोप्या पाठवून
बोलावून घे ईन. ियमर्या तू या पु रले ल्या धोंड ावर मी त्याचे िसं हासन स्थापीन, नबु खद्नेस्सर
त्यावर आपला भव्य गालीचा पसरवील.
11 कारण तो ये ऊन व िमसरावर चढाई करील. जे कोणी मरणासाठी ने मले ले असतील त्यांना
मरण िदले जाईल. जो कोणी बं दीवांनासाठी ने मले ला आहे , तो बं दीवासात जाईल. आिण जे कोणी
तलवारीसाठी असतील, ते तलवारीला िदले जातील. 12 मग मी िमसराच्या दे वां च्या मं िदरांना आग
लावील. नबु खद्नेस्सर त्यांना जाळील िकंवा त्यांना बं दीवान करून ने ईल. में ढपाळ ज्याप्रमाणे
त्याच्या कपड ावरील िपसवा ओढून काढून आपले कपडे स्वच्छ करतो, त्याप्रमाणे तो िमसर दे श
साफ करील. तो िवजयाने त्या जागे तन
ू जाईल. 13 तो िमसर दे शामधील बे थ-शे मेश त्याचे स्तं भ
मोडू न टाकील. तो िमसरी दे वतांची मं िदरे जाळू न टाकील.”
8

9

44
जे सवर् यहद
ू ी िमसर दे शामध्ये राहत होते , जे िमग्दोल, तहपन्हे स, मे मिफस व पथ्रोस ये थे
राहत होते , त्यां च्यािवषयी परमे श्वराचे वचन ियमर्याकडे आले ते असे होते . 2 से नाधीश परमे श्वर,
इस्राएलाचा दे व, असे म्हणतो, यरूशले म व यहद
ू ाच्या सवर् नगरां वर जे अिरष्ट मी आणली, ते
तु म्ही पािहली आहे त. पाहा, आता ती नगरे उजाड झाली आहे त. ते थे राहण्यास कोणीही िजवं त
नाही. 3 कारण हे त्यां च्या स्वतःचे नाहीत िकंवा तु म्हास िकंवा तु मच्या पूवर्जांना मािहत नाहीत
अशा दुसर्या दे वांना धूप जाळू न आिण त्यांची उपासना करण्यासाठी जाऊन वाईट गोष्टी करून
त्यांनी माझे मन दुःखावले .
4 मग मी माझे सवर् से वक सं देष्टे वारं वार पाठवत आलो. मी त्यांना सां गण्यासाठी पाठवले ,
ज्यांचा मी द्वे ष करतो त्या ितरस्कारणीय गोष्टी थांबवा. 5 पण त्यांनी ऐकले नाही; त्यांनी दुसर्या
दे वाला धूप जाळणार्या दुष्कृत्यापासून वळण्यास िकंवा त्यांनी लक्ष दे ण्याचे नाकारले . 6 म्हणून
माझा क् रोध व सं ताप ओतला गे ला आिण यहद
ू ाच्या नगरांत व यरूशले मेच्या रस्त्यावर अग्नी
पे टला. यास्तव ती ओसाड व उजाड झाली आहे त.
7 म्हणून आता, से नाधीश परमे श्वर आिण इस्राएलाचा दे व असे म्हणतो, “������ ������
����:िवरूद्ध हे मोठे अिनष्ट का करता? तु म्ही आपणासाठी पु रुष व िस्त्रया, मु ले व बालके
यांना यहद
ू ापासून तोडण्याचे कारण का होता? तु मचा अवशे ष उरणार नाही. 8 कारण तु म्ही जे थे
राहण्यास गे ला आहात त्या िमसर दे शात दुसर्या दे वाला धूप जाळू न तु मच्या हातच्या कृत्यांनी
मूतीर्पूजा करुन तु म्ही मला दुःखवता. तु म्ही ते थे जात आहात याकिरता की तु मचा नाश व्हावा
आिण शापीत व्हावे व पृ थ्वीवरच्या सवर् राष्ट् रांमध्ये तु मची िनं दा व्हावी.
9 तु मच्या पूवर्जांनी केले ली दुष्कृत्ये आिण यहद
ू ा राजा व त्याच्या बायकांनी केले ली दुष्कृत्ये
तु म्ही िवसरलात का? तु म्ही आिण तु मच्या बायकांनी यहद
ू ाच्या दे शात व यरूशले मेच्या रस्त्यावर
10
केले ली वाइट कृत्ये िवसरलात का? ते या िदवसापयर्ंत, अजून नम्र झाले ले नाहीत. ते माझे जे
िनयमशास्त्र व माझे जे िवधी मी तु म्हापु ढे आिण तु मच्या पूवर्जांपुढे ठे वले , त्यांचा त्यांनी आदर
केला नाही िकंवा ते त्याप्रमाणे चालले नाहीत.”
11 “������ ������� ��������, इस्राएलाचा दे व, असे म्हणतो, पाहा, मी तु मचे
अिनष्ट करण्यासाठी आिण सवर् यहद
ू ाचा नाश करण्यासाठी तु मच्या िवरोधात होईन. 12 कारण
िमसर दे शात जाऊन ते थे राहण्याचा यहद
ू ाच्या अविशष्टांनी िनश्चय केला. मी हे यासाठी करीन
की, ते सवर् िमसर दे शात नष्ट होतील. तलवारीने आिण दुष्काळाने त्यांचा नायनाट होईल.
1
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लहानापासून थोरापयर्ंत सवर् तलवारीने व दुष्काळाने नष्ट होतील. ते मरतील आिण अपशब्द, शाप,
िनं दा आिण भयानक गोष्टींचे िवषय होतील.
13 जशी मी यरूशले मेला िशक्षा केली, त्याप्रमाणे िमसर दे शात राहणार्या लोकांस तलवार,
ु
दष्काळ व मरीने िशक्षा करीन. 14 म्हणून यहद
ू ाचे जे कोणी उरले ले, फरारी, वाचले ले िमसर दे शात
उपरी म्हणून राहायला गे ले आहे त, त्यातले जे कोणी ज्यांची यहद
ू ा दे शात परत जाण्याची आिण
ते थे राहण्याची इच्छा आहे . त्यातील कोणीही परत जाणार नाही, कारण जे कोणी थोडके िनसटू न
जातील त्यां च्यावाचून दुसरे कोणी परत जाणार नाहीत.”
15 नं तर आपल्या िस्त्रया दुसर्या दे वास धूप जाळतात असे ज्या सवर् पु रुषांस मािहत होते ते
आिण ज्या सवर् िस्त्रया मोठ ा मं डळीत होत्या आिण िमसर दे शात पथ्रोसात जे लोक राहत होते ,
अशा सवार्न
ं ी ियमर्याला उ र िदले . 16 ते म्हणाले , “�� ������ ������������� �����
�� ��� �������� ������������� ����� ���� ����� ����. 17 पण जसे आमचे
पूवर्ज, आमचे राजे व आमचे अिधकारी यहद
ू ाच्या नगरांत आिण यरूशले मेच्या रस्त्यावर करीत
असत, तसे आम्ही आकाशाच्या राणीला धूप जाळणे व ितला पे यापर्णे ओतण्यािवषयी जो प्रत्ये क
शब्द आमच्या मूखातून िनघाला आहे तो आम्ही खिचत पूणर् करू. कारण त्यावे ळी आम्ही अन्नाने
तृ प्त होतो आिण कोणत्याही अिनष्टाचा अनु भव न घे ता उन्नतीत होतो.
18 जे व्हा आम्ही आकाशाच्या राणीला धूप जाळणे व ितला पे यापर्णे ओतणे यापासून परावृ
झालो ते व्हापासून आम्ही सवर् दािरद्र्याने दुःखी आहोत व तलवारीने व दुष्काळाने मरत आहोत.”
19 मग िस्त्रया म्हणाल्या, “������ ����� ��������� ������ ��� ����� � ����
��������� ����, या गोष्टी आम्ही आपल्या पतीच्या सं मतीिशवाय केल्या काय?”
20 मग ियमर्या सवर् लोकांस, िस्त्रया व पु रुषांस आिण ज्या सवर् लोकांनी त्यास उ र िदले ,
त्याने घोषणा केली व म्हणाला, 21 “������ ��������� ������ ��� ������������
��������, तु म्ही, तु मचे पूवर्ज, तु मचे राजे आिण अिधकारी व दे शातील लोक जो धूप जाळीत
होते , त्याची परमे श्वरास आठवण नव्हती काय? कारण परमे श्वराच्या मनात हे आले . ते त्याच्या
िवचारात आले .
22 मग तु मच्या वाईट व्यवहारामु ळे, ितरस्करणीय कृत्यामु ळे परमे श्वराची सहनशक्ती सं पली.
नं तर त्याने तु मचा दे श ओसाड, भीतीजनक आिण शापीत केला, म्हणून आजपयर्ंत ते थे कोणी
रिहवासी नाही. 23 तु म्ही धूप जाळला आिण परमे श्वरािवरूद्ध पाप केले व तु म्ही त्याची वाणी, त्याचे
िनयमशास्त्र त्याचे िवधी िकंवा त्याचे कराराचे आदे श, ऐकले नाहीत, हे अिनष्ट तु मच्यािवरुध्द
आजपयर्ंत घडत आहे त.”
24 मग ियमर्या त्या सवर् लोकांस आिण िस्त्रयांना म्हणाला, “�������� �� ������
���� ��������� ���� �� ���� ������ ����������� ��� ���. 25 से नाधीश
परमे श्वर, इस्राएलाचा दे व, असे म्हणतो, ‘����� ��������� ������ ��� �������
� ���������� ��������� ������ �� ��� ���� ���� �� ���� ���� ���
������ ��� ������� �������� ������ ������� ������ ������ �����
��� ������ ������� ����� ���� ���. तर तु म्ही आपले नवस खिचत स्थािपत करा
आिण आपले नवस फेडा.”
26 यास्तव जे तु म्ही यहद
ू ी दे शातले िमसर दे शात राहता ते सवर् तु म्ही परमे श्वराची वचने
ऐका; पाहा, मी आपल्या थोर नावाची शपथ वािहली आहे की, सवर् िमसर दे शामध्ये राहणार्या
यहद
ू ा दे शातल्या कोणत्याही मनु ष्याच्या मु खाने परमे श्वर िजवं त आहे असे म्हणून माझे नाव
पु न्हा घे ण्यात ये णार नाही. 27 पाहा, मी त्यां च्या चां गल्यासाठी नाही तर त्यां च्या अिनष्टासाठी
त्यां च्यावर लक्ष ठे वीन. यहद
ू ा दे शातला जो प्रत्ये क व्यक्ती िमसर दे शामध्ये आहे त्यांचा अं त
होईपयर्ंत ते तलवारीने नाश होईल. 28 नं तर जे काही थोडके लोक तलवारीपासून सु टतील ते िमसर
दे शामधून यहद
ू ा दे शात परत ये तील. मग सवर् अविशष्ट यहद
ू ी िमसर दे शात राहण्यास गे लेल्यांना
कोणाचे शब्द खरे ठरले आहे त माझे िकंवा त्यांचे ते त्यांना समजे ल.
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परमे श्वराचे हे सां गणे आहे की, माझी वचने तु मच्या अिनष्टाची ठरतील हे तु म्हास कळू न
यावे म्हणून मी या जागी तु म्हास िशक्षा करीन. हे च तु म्हास िचन्ह होय. 30 परमे श्वर असे म्हणतो,
पाहा, जसे मी यहद
ू ाचा राजा िसद्कीयाला त्याचा शत्रू बाबे लचा राजा नबु खद्नेस्सर याच्या हाती
िदले त्याप्रमाणे मी िमसराचा राजा फारो हफ् रा याला त्याच्या शत्रूंच्या हाती व त्याचा जीव घे ऊ
पाहणार्यां च्या हाती दे ईन.

45
1 ने रीयाचा मु लगा बारूख याला ियमर्या सं देष्ट ाने ही वचने सां िगतली आहे त. हे त्यावे ळी
घडले जे व्हा यहद
ू ाचा राजा योशीया याचा मु लगा यहोयाकीम याच्या कारिकदीर्च्या चौथ्या वषार्त
ने रीयाचा मु लगा बारुख याने ही वचने ियमर्याच्या तोंडू न ऐकू न पु स्तकात िलिहली. ते व्हा ियमर्या
सं देष्टा त्याच्याशी जे वचन बोलला. ते म्हणाले , 2 हे बारूखा, “��������, इस्राएलाचा दे व,
तु ला असे म्हणतो, 3 तू म्हणालास, मला हाय हाय, कारण परमे श्वराने माझ्या क्ले शात यातने ची
भर घातली आहे . माझ्या कण्हण्याने मी थकलो आहे . माझ्या दु:खाने मी है राण झालो आहे . मला
िवश्रांती िमळत नाही.
4 तू त्यास असे सां ग, परमे श्वर असे म्हणतो, पाहा, जे काही मी बां धले ले आहे , मी आता
मोडू न टाकीन. मी जे लावले , ते मी आता उपटू न टाकीन. हे सवर् पृ थ्वीवर सत्य होईल. 5 पण
तू आपणासाठी मोठ ा गोष्टींची आशा करतोस काय? त्याची आशा करू नकोस. कारण परमे श्वर
म्हणतो, पाहा, सवर् मानवावर अिरष्ट ये ईल, पण जे थे कोठे तू जाशील ते थे तु ला तु झे जीवन लूट
असे मी दे ईन.”

46
1 परमे श्वराचे वचन राष्ट् रां िवषयी ियमर्या सं देष्ट ाकडे आले ते असे . 2 िमसरासाठीः िमसराचा
राजा फारो नखो याचे जे सै न्य फरात नदीजवळ ककर् मीशात होते . योशीयाचा मु लगा यहोयाकीम
यहद
ू ाचा राजा याच्या कारिकदीर्च्या चौथ्या वषीर् बाबे लाचा राजा नबु खद्नेस्सर याने पराभव केला.
त्यािवषयीः
3 लहान ढाली व मोठ ा ढाली तयार करा आिण लढावयास कू च करा
4 तु म्ही स्वारांनो घोडे जु ं पन
ू त्यावर बसा, तु मच्या िशरावर िशरस्त्राण घालून तु मची जागा घ्या.
भाल्यांना धार करा आिण तु मचे िचलखत घाला.
5 हे मी काय पाहतो? ते भयभीत झाले आहे त आिण दर
ू पळत आहे त, कारण त्यां च्या सै िनकांचा
पराभव झाला आहे . ते सं रक्षणासाठी पळत आहे त आिण मागे वळू न पाहत नाहीत. असे
परमे श्वर म्हणतो.
6 चपळ दर
ू पळू न जाऊ शकणार नाहीत आिण सै िनक िनसटू शकणार नाहीत.
ते अडखळतील आिण फरात नदीच्या उ रे स पडतील.
7 नील नदीप्रमाणे हा कोण चढून ये त आहे ज्याचे पाणी नदीप्रमाणे वर व खाली उसळत आहे
8 उसळणार्या नील नदीप्रमाणे िमसर ये त आहे आिण त्याचे पाणी नदीप्रमाणे वर व खाली उसळत
आहे .
तो म्हणतो, मी वर जाईन; मी पृ थ्वी व्यापून टाकीन. मी नगरे व त्यामध्ये राहणार्यांचा नाश करीन.
9 घोड ांनो, वर जा. रथांनो, तु म्ही, क् रोधीत व्हा. सै िनकांना बाहे र जाऊ द्या, जे पारं गत ढालकरी
माणसे कू श व पूट आिण त्यांचे धनु ष्य वाकिवणारे पारं गत लूदीम माणसे त्यां च्याबरोबर जा.
10 कारण तो िदवस प्रभू से नाधीश परमे श्वर याने आपल्या शत्रूंचा सूड घ्यावा म्हणून तो िदवस
त्यास सूड घे ण्याचा िदवस होईल.
ते व्हा तलवार खाऊन तृ प्त होईल. ती त्यांचे भरपूर रक्त िपईल.
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कारण प्रभू, से नाधीश परमे श्वरास फरात नदीच्या काठी उ रे च्या दे शात यज्ञ करायचा आहे .
11 “�� ��������� ������ �����, िगलादाला वर जा आिण औषध िमळव.
तू व्यथर् खूप औषधे स्वतःला लावते स. तु झ्यासाठी काही इलाज नाही.
12 राष्ट् रांनी तु झी बदनामी ऐकली आहे . पृ थ्वी तु झ्या िवलापाने भरली आहे , कारण सै िनक
सै िनकािवरूद्ध अडखळत आहे त. ते दोघे ही एकत्र पडतील.”
13 जे व्हा बाबे लाचा राजा नबु खद्नेस्सर आला आिण िमसर दे शावर हल्ला केला, यािवषयी
परमे श्वराचे वचन ियमर्या सं देष्ट ाला म्हणाले ते असे की,
14 िमसरास कळवा आिण िमग्दोलात व नोफात ऐकू द्या.
तहपन्हे स ते म्हणाले तू उभा राहा व सज्ज हो, कारण तु मच्या भोवती तलवारीने सवर् काही खाऊन
टाकले आहे .
15 तु झा दे व अपीस का दर
ू पळू न गे ला आहे ? तु झा बै ल-दे व का उभा राहत नाही? परमे श्वराने
त्यास खाली फेकू न िदले आहे .
16 जे कोणी अडखळतील त्यांची सं ख्या वाढवली आहे . प्रत्ये क सै िनक एकावर एक पडले . ते म्हणत
आहे त,
उठा, आपण या पीडणार्या तलवारीपासून जी आपणाला मारून खाली पाडत आहे , ितच्यापासून
पळू न आपल्या स्वतःच्या लोकांकडे , आपल्या मातृ भम
ू ीला परत जाऊ.
17 त्यांनी ते थे घोषणा केली, िमसराचा राजा फारो केवळ गजर्नाच आहे , जी त्याची सु संधी त्याने
गमावली आहे .
18 ज्याचे नाव से नाधीश परमे श्वर आहे , तो राजे श्वर म्हणतो, मी िजवं त आहे .
जसा डोंगरामध्ये ताबोर व जसा समु दर् ाजवळील कमल पवर्ताप्रमाणे तसा कोणीएक ये ईल.
19 अगे कन्ये , जी तू िमसरात राहते , ती तू बं िदवासात जाण्यासाठी आपल्या प्रवासाचे सामान
तयार कर.
कारण नोफचा नाश होऊन व ते भयकारक होईल याकिरता ते थे कोणी राहणार नाही.
20 िमसर खूप सु ं दर कालवड आहे , पण उ रे कडू न नां गी असणारा िकटक ये त आहे . तो ये त आहे .
21 ितचे भाडोत्री सै िनक ितच्यामध्ये गोठ ातल्या वासराप्रमाणे आहे त, पण ते सु द्धा पाठ िफरवून
व दरू पळू न जातील.
ते एकित्रत उभे राहत नाहीत, कारण त्यां च्या िवप ीचा िदवस, त्यां च्या िशक्षे चा समय त्यां च्या
िवरोधात आला आहे .
22 िमसर फू त्कारणार्या व दर
ू सरपटणार्या सापासारखा आहे , कारण ितचे शत्रू ितच्यािवरोधात
सै न्यासह कू च करत आहे त.
ते लाकू ड तोड ाप्रमाणे कुर्हाडीसह ितच्याकडे जात आहे त.
23 परमे श्वर असे म्हणतो, ते ितचे वन तोडत आहे त, जरी ते खूप घनदाट आहे .
कारण शत्रू टोळांपेक्षा असं ख्य आहे त, मोजण्यास असमथर् आहे त.
24 िमसराच्या कन्ये ला लज्जीत करण्यात ये ईल. ितला उ रे च्या लोकां च्या हाती िदले जाईल.
25 से नाधीश परमे श्वर, इस्राएलाचा दे व, म्हणतो, “����, मी नो ये थल्या आमोनाला व
फारोला, िमसराला आिण त्याच्या दे वांना व त्याच्या राजांना म्हणजे फारोला आिण जे त्याच्यावर
भरवसा ठे वतात त्यांना िशक्षा करीन. 26 मी त्यांना त्यांचे जीव घे ऊ पाहणारे , बाबे लाचा राजा
नबु खद्नेस्सर व त्याचे से वक ह्यां च्या हाती दे ईन. यानं तर पूवीर्प्रमाणे िमसरात वस्ती होईल. असे
परमे श्वराने सां िगतले आहे .
27 परं तु तू, माझ्या से वक याकोबा, िभऊ नकोस. हे इस्राएला, घाबरु नकोस. कारण पाहा,
मी तु ला दरू दे शातून आिण तु झ्या वं शजाला त्यां च्या बं िदवासाच्या दे शातून परत आणील.
मग याकोबाला पु न्हा शांतता व सं रक्षण लाभे ल. ते थे कोणीही त्यास भीती दाखिवणार नाही.
28 परमे श्वर म्हणतो, तू, माझ्या से वका, याकोबा घाबरु नकोस. कारण मी तु जबरोबर आहे , ज्या
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राष्ट् रांमध्ये मी तु ला िवखरले आहे त्या सवार्च
ं ा मी पूणर् नाश करीन. पण मी तु झा पूणर् नाश करणार
नाही. तरी मी तु ला न्यायाने िशक्षा करीन आिण तु ला अगदीच िशक्षा केल्यावाचून सोडणार नाही.”

47
ाला परमे श्वराकडू न पिलष्ट ांबाबत जे वचन आले ते हे आहे . फारोने गज्जावर
हल्ला करण्यापूवीर् हे वचन त्याच्याकडे आले .
2 परमे श्वर असे म्हणतो, “����, उ रे ला पु राचे पाणी चढत आहे . ते तु डूं ब भरून वाहणार्या
नदीप्रमाणे होत आहे !
मग दे श व त्यातील सवर्काही, नगरे आिण त्यातील रिहवासी यांना ते बु डवून टाकतील. म्हणून
प्रत्ये कजण मदतीसाठी आक् रोश करतील,
आिण त्या दे शात राहणारे सवर् िवलाप करतील.
3 त्यां च्या बलवान घोड ां च्या टापां च्या आवाजामु ळे,
त्यां च्या रथांचा गडगडाट व त्यां च्या चाकांचा खडखडाट,
आपल्या स्वतःच्या अशक्तपणामु ळे वडील आपल्या मु लांना ते मदत करु शकणार नाहीत.
4 कारण सवर् पिलष्ट ां च्या नाशाची वे ळ आली आहे , सोर आिण सीदोन यां तन
ू
वाचले ला प्रत्ये क जो कोणी त्यांचे सहाय्य करणारा त्याचा नाश होईल.
कारण परमे श्वर पिलष्ट ांचा म्हणजे कफतोराच्या द्िवपातील वाचले ल्यांचाही नाश करणार आहे .
5 गज्जाला टक्कल पडले आहे . त्यां च्या खोर्यातील उरले ले अष्कलोनाचे लोक शां त झाले
आहे त. तु म्ही कोठवर शोकाने आपल्या स्वत:ला जखमा करून घे णार? 6 हे परमे श्वराच्या तलवारी,
तू िकती वे ळपयर्ंत शांत राहणार?
तू परत आपल्या म्यानात जा. थांब आिण शांत रहा.
7 तू शां त कशी राहू शकशील, कारण परमे श्वराने तु ला आज्ञा िदली आहे .
त्याने अष्कलोनािवरूद्ध व समु दर् िकनार्यािवरूद्ध हल्ला करण्यास ितला ने मले आहे .”
1 ियमर्या सं देष्ट

48
1 मवाबािवषयी से नाधीश परमे श्वर, इस्राएलांचा दे व, असे म्हणतोः
“����� ������, कारण ते उध्वस्त झाले आहे . िकयार्-थाईम काबीज केले गे ले आहे आिण त्याची
मानहानी झाली आहे . ितचे िकल्ले पाडण्यात आिण अप्रितष्ठीत केले गे ले आहे त.
2 मवाबाचा आदर रािहला नाही. हे शबोनात त्यां च्या शत्रूने ितच्यािवरूद्ध अिनष्ट योिजले आहे .
ते म्हणाले , ‘�� � ��� ���� ��������������� ��� ���.’ ������������ ���
����, तलवार तु झ्या पाठीस लागे ल.
3 पाहा, होरोनाईमातून जु लूम व मोठा नाश होत आहे , असा िकंकाळीचा आवाज ये त आहे .
4 मवाबाचा नाश झाला आहे . ितची मु ले ऐकू ये ईल असे रडत आहे .
5 ते रडत रडत लूहीथाच्या टे कडीवर चढत आहे त,
कारण खाली होरोनाईमाच्या रस्त्यां वर नाशामु ळे िकंकाळ्या ऐकू ये त आहे त.
6 पळा! आपले जीव वाचवा व रानातल्या झाडाप्रमाणे व्हा.
7 कारण तू आपल्या कमार्वर आिण सं प ी यावर भाव ठे वला आहे , म्हणून तु ही पकडला जाशील.
मग कमोश आपले याजक आिण पु ढार्यांसह बं िदवासात जाईल.
8 कारण नाश करणारा प्रत्ये क नगरात ये ईल. एकही नगर सु टणार नाही.
परमे श्वराने म्हटल्याप्रमाणे दरीचा नाश होईल व पठारे ही उध्वस्त होतील.
9 मवाबाला पं ख द्या, कारण ितला खिचत दर
ू उडू न जाता यावे .
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10 जो कोणी परमे श्वराच्या कामात

ितची नगरे टाकाऊ होतील, ते थे त्यामध्ये कोणी राहणार नाही.
आळशी आहे तो शापीत आहे ; आिण जो कोणी आपली तलवार रक्तपातापासून आवरतो
तोही शािपत आहे .
11 मवाब लहानपणापासून सु रिक्षत आहे . तो त्याच्या द्राक्षरसासारखा आहे त्यास या पात्रातून
त्या पात्रात कधीच ओतले नाही. तो बं िदवासात कधी गे ला नाही.
म्हणून त्याची चव िजतकी चां गली िततकी कायम आहे , आिण त्याचा वास न बदलता िटकू न आहे .”
12 याकरीता परमे श्वर असे म्हणतो, “���� ��� ���� ��� ��� ��, मी त्याच्याकडे
द्राक्षरस ओतणारे पाठवीन, ते व्हा ते त्यास ओतून टाकतील आिण त्याची पात्रे िरकामी
करतील व त्यांचे बु धले तु कडे तु कडे करतील.”
13 मग जसे इस्राएलाचे घराणे आपल्या भरवशाचा िवषय जे बे थेल त्यासं बंधी लिज्जत झाला
तसा मवाब कमोशािवषयी लिज्जत होईल.
14 “����� �����, बलवान लढणारी माणसे आहोत असे तु म्ही कसे म्हणू शकता?
15 मवाब उजाड होईल आिण त्याच्या नगरावर हल्ला होईल. कारण त्याचे उ म तरुण
वधाच्या जागी खाली उतरून गे ले आहे त.”
हे राजाचे सां गणे आहे , त्याचे नाव से नाधीश परमे श्वर आहे .
16 मवाबाचे अिरष्ट लवकरच घडणार आहे ; त्याची िवप ी अत्यं त त्वरा करीत आहे .
17 जे सवर् तु म्ही मवाबासभोवती आहात िवलाप कराल. आिण जे सवर् तु म्ही त्याची िकतीर् जाणता,
ते तु म्ही त्याच्यासाठी आक् रं दन करा, बळकट दं ड, आदराची काठी तु टली आहे .
18 अगे तू दीबोनात राहणार्या कन्ये , तू आपल्या मानाच्या जागे वरून खाली ये आिण कोरड ा
जिमनीवर बस.
कारण मवाबाचा िवनाश करणारा तु झ्यावर आला आहे तो तु झे बाले िकल्ले नष्ट करील.
19 अरोएरात राहणार्या लोकांनो, रस्त्यावर उभे राहा आिण पाहा!
जे कोणी पळू न व िनसटू न जात आहे त, त्यांना िवचारा, काय झाले आहे ?
20 मवाब लिज्जत झाला आहे , कारण त्याचे तु कडे तु कडे झाले आहे त. आक् रोश आिण िवलाप
करा; मदतीसाठी रडा.
मवाबाचा नाश झाला आहे आणोर्न नदीकाठच्या लोकांस सां गा.
21 आता डोंगराळ प्रदे शावर िशक्षा आली आहे ,
होलोनावर, याहस व मे फाथ
22 दीबोन, नबो, बे थ-िदबलाथाईम
23 िकयार्-थाईम, बे थ-गामूल व बे थ-मौन यांचा
24 करोयोथ, बस्रा व मवाब दे शामधील दर
ू ची व जवळची नगरे यां वर न्यायिनवाडा आला आहे .
25 मवाबाचे िशं ग तोडू न टाकले आहे . त्याचा बाहू मोडला आहे . असे परमे श्वर म्हणतो.
26 “������ ����� ���, कारण त्याने परमे श्वरािवरूद्ध गवार्ने कृती केली आहे . आता
मवाब स्वत:च्याच वांतीत हाताने टाळ्या वाजिवल, म्हणून तोही हास्यिवषय होईल. 27 कारण
इस्राएल तु झ्या हास्याचा िवषय झाला नव्हता का? तो चोरांमध्ये सापडला होता का? िजतकेदा
तू त्याच्यािवषयी बोललास िततकेदा तू आपली मान हालवलीस.
28 मवाबात राहणार्यांनो, नगरे सोडू न द्या आिण सु ळक्यावर तळ द्या.
खडकाच्या खळग्याच्या तोंडावर घरटे करणार्या पारव्यांसारखे व्हा.”
29 “����� ������� ���� ���� ���. त्याचा उद्धटपणा,
त्याचा गिवर्ष्ठपणा, अहं कार, अिभमान आिण त्याच्या हृदयातली उन्म ता ही आम्ही ऐकली
आहे .”
30 परमे श्वर असे म्हणतो, मला स्वतःला त्याचे उमर्ट बोलणे , त्याच्या कृत्यासारखी त्याची पोकळ
बढाई मला मािहत आहे .
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31 म्हणून

मी मवाबासाठी आक् रोश करून िवलाप करीन आिण सवर् मवाबासाठी दुःखाने आरोळी
मारीन. कीर हरे साच्या लोकांसाठी मी आक् रं दन करील.
32 हे िसब्मे च्या द्राक्षवे ली, मी याजे रासाठी रडलो त्यापे क्षा तु झ्यासाठी मी अिधक रडे न. तु झ्या
फां द्या क्षारसमु दर् ापलीकडे गे ल्या होत्या आिण
त्या याजे रापयर्ंत पोहोचल्या होत्या; पण िवनाशकाने तु झ्या उन्हाळी फळां वर व तु झ्या द्राक्षां वर
हल्ला केला आहे .
33 म्हणून मवाबाच्या फळबागे तन
ू व दे शातून उत्सव व हषर् दरू केले ले आहे त.
मी त्यां च्या द्राक्षकुंडातून द्राक्षरस नाहीसा केला आहे . ते हषार्ने ओरडू न द्राक्षे तु डिवणार नाहीत.
कोणते ही ओरडणे हषार्चे ओरडणे होणार नाही.
34 “������������ �����������, याहसापयर्ंत, सोअरापासून होरोनाईम व एगलाथशिलशीयापयर्ंत त्यां च्या ओरडण्याचा आवाज ऐकू ये त आहे , कारण िनम्रीमाचे पाणी सु द्धा आटले
आहे . 35 परमे श्वर असे म्हणतो, कारण जो कोणीही उच्चस्थानी अपर्ण करतो आिण त्यां च्या दे वाला
धूप जाळतो त्यास मी मवाबातून नाहीसे करीन.”
36 म्हणून माझे हृदय मवाबासाठी बासरीसारखे िवलाप करीत आहे , माझे हृदय कीर हरे साच्या
लोकांसाठी बासरीसारखे िवलाप करीत आहे . त्यांनी िमळवले ली िवपु ल सं प ी नाहीशी झाली आहे .
37 कारण प्रत्ये क मस्तक टक्कल झाले आहे व प्रत्ये क दाढी मु ं डली आहे त. प्रत्ये काच्या हातावर
जखमा आहे त व तागाची वस्त्रे त्यां च्या कमरे भोवती आहे .
38 मवाबामध्ये प्रत्ये क घराच्या धाब्यावर आिण चौकात, ते थे सवर्तर
् शोक होत आहे . कारण
नकोसा असले ल्या पात्राप्रमाणे मी मवाबाचा नाश केला आहे , असे परमे श्वर म्हणतो.
39 “�� ��� ����� ���! आपल्या िवलापात कसे आकां त करत आहे ! मवाबाने लज्जे ने
कशी पाठ िफरवली आहे . म्हणून मवाब आपल्या सभोवतालच्या सवार्न
ं ा उपहास आिण
दहशतीचा िवषय झाला आहे .”
40 कारण परमे श्वर असे म्हणतो, “����, शत्रू गरुडाप्रमाणे उडत आहे . तो आपले पं ख
मवाबावर पसरील.
41 करोयोथ काबीज झाले आहे आिण त्यांचे बाले िकल्ले जप्त झाले आहे त.
कारण त्या िदवशी मवाबी सै िनकांचे हृदय, प्रसूत होणार्या स्त्रीप्रमाणे होईल.
42 म्हणून मवाबाचा नाश होऊन ते राष्ट् ररुप राहणार नाही, कारण ते परमे श्वरािवरूद्ध उद्धट झाले .”
43 परमे श्वर असे म्हणतोः “������ ������������, दहशत व खाच आिण सापळा
तु मच्यावर ये त आहे त.
44 जो कोणी दहशतीने घाबरुन पळे ल तो खाचे त पडे ल,
आिण जो कोणी खाचे तन
ू वर ये तो तो सापळ्यात सापडे ल,
कारण मी हे त्याच्यािवरुध्द म्हणजे मवाबावर त्याचे शासन घे ण्याचे वषर् आिणन.” ���
�������� ������.
45 जे पळू न गे ले होते ते हे शबोनाच्या छाये खाली िनबर्ल असे उभे रािहले , कारण हे शबोनातून अग्नी,
सीहोनातून ज्वाला िनघाली आहे . ती मवाबाचे कपाळ आिण गिवर्ष्ठ लोकांचे डोके खाऊन टाकील.
46 हे मवाबा, तु ला हाय हाय! कमोशाच्या लोकांचा नाश होत आहे ,
कारण तु झी मु ले बं िदवान आिण तु झ्या मु ली बं िदवासात ने ल्या जात आहे त.
47 “�� ����� ������ ������� ������� ������” ��� �������� ������. ये थे
मवाबाचा न्यायिनवाडा सं पतो.

49
1 अम्मोनी

लोकां िवषयी परमे श्वर असे म्हणतो,
“�������� ������ ���� ����� ��? इस्राएलात कोणीही वारीस नाही काय?
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तर िमलकोमने गाद ताब्यात का घे तो आिण त्याचे लोक त्याच्या नगरात का राहतात?”
2 यास्तव परमे श्वर म्हणतो, “����, असे िदवस ये त आहे त की,
अम्मोनाच्या लोकांस राब्बािवरूद्ध जे व्हा मी लढाईसाठी सं केताचा आवाज ऐकावयास लावीन,
ते व्हा ते ओसाडीचा ढीग होईल आिण त्यां च्या कन्या अग्नीने जाळल्या जातील.
कारण जे कोणी त्याच्या ताब्यात होते त्याचा ताबा इस्राएल घे ईल.” ��� �������� ������.
3 हे हे शबोना, िवलापात आक् रोश कर, कारण आय याचा नाश झाला आहे ! राब्बातील कन्यांनो,
मोठ ाने ओरडा! तागाची वस्त्रे घाला,
आकांत करा आिण तु म्ही व्यथर् इकडे ितकडे धावाल कारण िमलकोम राजा
आपले याजक व अिधकार्याबरोबर एकित्रत बं िदवान होऊन जाईल.
4 तू आपल्या सामथ्यार्बद्दल का गवर् करते ? हे अिवश्वासू कन्ये , तु झे सामथ्यर् दर
ू वाहन
ू जाईल,
तू आपल्या सं प ीवर भरवसा ठे वते . तू म्हणते , माझ्यािवरूद्ध कोण ये ईल?
5 से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो, “����, मी तु झ्यावर दहशत आणीन.
ही दहशत जे कोणी तु झ्या सभोवताली आहे त त्यां च्या सवार्प
ं ासून ये ईल. तु मच्यातला प्रत्ये कजण
त्यां च्यापु ढे िवखरला जाईल.
ते थे पळू न जाणार्यांना एकत्र जमवायला कोणी असणार नाही.”
6 परं तु यानं तर मी अम्मोनी लोकांचा बं िदवास उलटवीन. असे परमे श्वर म्हणतो.
से नाधीश परमे श्वर हे म्हणतो, “������� ��� ���� ����� ���� ���?
ज्या कोणाला गोष्टी समजतात त्यांचे चां गले सल्ले अदृश्य झाले आहे त काय? त्यांचे ज्ञान दरू गे ले
आहे का?
8 ददानातल्या रिहवाश्यांनो, पळा! माघारी िफरा! जिमनीतल्या िववरात रहा.
कारण मी त्यास िशक्षा करणार आहे त्या समयी मी एसावाची अिरष्टे त्याच्यावर आणीन.
9 जर द्राक्षे काढणारे तु झ्याकडे आले , तर ते थोडे मागे ठे वणार नाहीत का?
जर चोर रात्रीत आला, तर तो त्यास पािहजे िततके चोरणार नाही का?
10 पण एसावाचे कपडे काढून त्यास उघडे केले आहे . मी त्याची लपण्याची िठकाणे उघड केली
आहे त.
म्हणून त्याच्याने आपल्याला लपवता ये त नाही. त्याची मु ले, भाऊ व त्याचे शे जारी नष्ट झाले
आहे त आिण तो गे ला आहे .
11 तु झे अनाथ मागे ठे व. मी त्यास िजवं त ठे वण्याची काळजी घे ईल आिण तु झ्या िवधवा माझ्यावर
भरवसा ठे वू शकतील.”
12 कारण परमे श्वर असे म्हणतो, “����, ज्यांची योग्यता नाही त्यांना खिचत काही पे ला
प्यावा लागे ल. तर तू स्वतःशी असा िवचार करतो की तू िशक्षे िशवाय राहशील? तु ला िशक्षा
झाल्यािशवाय राहणार नाही, कारण तु ला तो खिचत प्यावा लागे ल.” 13 परमे श्वर म्हणतो, “����
�� ����� ��� ������ ��� ��, बस्रा दहशत, िनं दा, उध्वस्त, आिण शापासाठीचा िवषय
होईल. ते शहर पडझड झाले ल्या दगडांची रास होईल. त्यांची सवर् नगरे कायमची उध्वस्त होतील.”
14 मी परमे श्वराकडू न वतर्मान ऐकले आहे की, राष्ट् रांकडे दत
ू पाठिवला आहे ,
“����� ���� ��� ����� ���. लढायला सज्ज व्हा.”
15 कारण पाहा, दुसर्या राष्ट् रां च्या तु लने त मी तु ला लहान, लोकांकडू न तु च्छ केले आहे .
16 जी तू खडकाच्या कपार्यां मध्ये राहते स व डोंगरांचा माथा धरून राहते स
त्या तु झ्या भयं करपणाने व तु झ्या हृदयाच्या गवार्ने तु ला फसिवले आहे . जरी तू गरुडाप्रमाणे उं च
घरटे बां धले स तरी
ते थन
ू मी तु ला खाली आणीन. असे परमे श्वराचे म्हणणे आहे .
17 ते थन
ू जाणार्या प्रत्ये काला अदोम दहशत होईल.
7 अदोमािवषयी,
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तशा प्रत्ये क व्यक्ती थरथरे ल आिण त्याच्या सवर् अिरष्टािवषयी फू त्कार टाकेल.
18 परमे श्वर म्हणतो, सदोम व गमोरा व त्यांचे शे जारी यांना जसे उलथून टाकले तसे होईल.
ते थे कोणीही िजवं त राहणार नाही. ते थे कोणी व्यक्ती मु क्काम करणार नाही. दे व असे म्हणाला,
19 “����, तो िसं हासारखा यादने च्या वनातून वर िटकाऊ कुरणाच्या दे शात ये ईल.
कारण मी अदोमाला त्यातून जलद पळू न जायला भाग पाडीन आिण जो कोणी मी िनवडले ला आहे
त्यास ितच्यावर ने मन
ू ठे वीन.
कारण माझ्यासारखा कोण आहे आिण मला कोण हुकू म करीन? कोणता में ढपाळ मला िवरोध
करण्यास समथर् आहे ?”
20 म्हणून अदोमािवरूद्ध परमे श्वराने ठरवले ली योजना काय आहे ?
ते मानाच्या रिहवाश्यािवरूद्ध त्याने जी योजना तयार केली ती ऐका;
ते खिचत लहानातील लहान कळपालासु द्धा ओढून ने तील.
त्यांची कुरणाचे दे श ओसाड जागे त बदलतील.
21 त्यां च्या पडण्याच्या आवाजाने धरणी हादरे ल. त्यां च्या दुःखाचा आक् रोश तांबड ा समु दर
् ापयर्ंत
ऐकू ये त आहे .
22 पाहा, कोणीतरी गरुडासारखा हल्ला करील आिण खाली झडप घालील व बस्रावर आपले पं ख
पसरे ल.
मग त्या िदवशी, अदोमाच्या सै िनकांचे हृदय प्रसूती वे दना होणार्या स्त्रीप्रमाणे होईल.
23 िदिमष्कािवषयीः हमाथ व अपर्द लिज्जत होतील, कारण त्यांनी अिरष्टाची बातमी ऐकली आहे .

ते नाहीसे झाले आहे त! ते समु दर् ासारखे खवळले आहे त, ते शांत होऊ शकत नाही.
24 िदिमष्क फार दुबळे झाले आहे . ती पळू न जाण्यास माघारी िफरली आहे . दहशतीने ितला वे ढले
आहे .
दुःखाने ितला घे रले आहे , प्रसूत होणार्या स्त्रीप्रमाणे वे दना होत आहे त.
25 ितचे लोक म्हणतात, “�������� ����, ज्या एक नगरीवर मी हषर् करीत होते . अजूनपयर्ंत
कशी खाली केली नाही?
26 म्हणून त्याची तरुण माणसे त्याच्या चौकात पडतील
आिण लढणारी माणसे त्या िदवशी नष्ट होतील.” ��� ������� �������� ������.
27 “���� �� ������������ ����� �� �����. आिण ती बे न-हदादचे बाले िकल्ले खाऊन
टाकील.”
28 केदारािवषयी व हासोराची राज्ये , परमे श्वर नबु खद्नेस्सरास हे म्हणत आहे (आता बाबे लाचा
राजा नबु खद्नेस्सर या िठकणी हल्ला करण्यास जाणार होता)
“��� ��� �������� ����� ��� � ���������� ���� ������� ��� ���.
29 त्यांचे सै न्य त्यांचे तं ब ू व त्यांचे कळप, त्यां च्या तं बच
ू े पडदे व त्यांचे सवर् सािहत्य घे ऊन जातील.
केदारच्या लोकांकडू न त्यांचे उं ट आपणासाठी घे ऊन जातील आिण त्यांना ओरडू न सां गतील.
‘������� ���� ���� ���.’
30 परमे श्वर म्हणतो, पळा! हासोराच्या रिहवाश्यांनो, दर
ू भटका, जिमनीच्या िववरात रहा.
कारण बाबे लाचा राजा नबु खद्नेस्सराने तु मच्यािवरुध्द नवीन योजना योजली आहे . पळा! माघारी
िफरा!
31 परमे श्वर म्हणतो, उठा! स्वस्थ व सु रिक्षत राहणार्या राष्ट् रावर हल्ला करा.
त्यास त्यामध्ये वे शी व अडसर नाहीत आिण त्यां च्यात त्यांचे लोक राहतात.
32 कारण त्यांचे उं ट लु टले जातील व त्यांची िवपु ल सं प ी यु द्धाची लूट अशी होईल.
त्यां च्या दाढीच्या कडा कापले ल्यांना सवर् िदशांकडे िवखरीन
आिण मी त्यां च्यावर सवर् बाजूने सं कटे आणीन.” ��� �������� ������.
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33 “�����

����������� ����� ����, कायमचे ओसाड होईल.
ते थे कोणीही राहणार नाही. कोणी मनु ष्यप्राणी ते थे राहणार नाही.”
34

यहद
ू ाचा राजा िसद्कीया याच्या राज्याच्या सु रवातीच्या काळात एलामािवषयी ियमर्या
सं देष्ट ाकडे परमे श्वराचे वचन आले . ते म्हणाले , 35 से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो, “����,
त्यां च्या बलाचा मु ख्य भाग एलामाचे धनु धार्री माणसे यांना मी लवकरच मोडीन.
36 कारण मी आकाशाच्या चार कोपर्यातून चार वारे आणीन,
आिण मी एलामाच्या लोकांस त्या सवर् वार्यांकडे िवखरीन. ज्याकडे एलामाचे घालवले ले जाणार
नाहीत असे एकही राष्ट् र असणार नाही.
37 म्हणून मी एलामाच्या शत्रूसमोर आिण जे त्याचा जीव घे ऊ पाहतात त्यां च्यासमोर तु कडे
तु कडे करीन.
कारण मी त्यां च्यािवरुद्ध अिरष्ट, माझा सं तप्त क् रोध आणीन. असे परमे श्वर म्हणत आहे .
आिण मी त्यांना सं पण
ू र् नाश करीपयर्ंत तलवार त्यां च्या पाठीस लावीन.
38 मग मी एलामात आपले राजासन ठे वीन आिण ते थन
ू त्याचा राजा व त्याचे अिधकारी यांना नष्ट
करीन.” ��� ����������� ������ ���.
39 “�������� ������ ��� ���� ��, मी एलामात बं िदवासात गे लेले परत आणीन,” ���
����������� ������ ���.

50
1 बाबे ल दे श व खास्द्यां च्या लोकां िवषयी हे वचन परमे श्वराने ियमर्या सं देष्ट ाच्या हाती
सां िगतले .
2 राष्ट् रां त घोषणा कर व ऐकू ये ईल असे सां गा! िनशाण उं च करा आिण ऐकू ये ईल असे सां गा. गु प्त
ठे वू नका.
म्हणा, बाबे ल घे तली आहे . बे ल लिज्जत झाला आहे . मरदोख मोडला आहे . त्यां च्या मूतीर्ची
ं
फजीती झाली आहे . त्यांचे पु तळे मोडले आहे त.
3 उ रे कडचे एक राष्ट् र ितच्यािवरूद्ध उठले आहे , ते ितचा दे श ओसाड करील.
ितच्यात कोणीएक मनु ष्य िकंवा पशूही राहणार नाही. ते दरू पळू न जातील
4 परमे श्वर असे म्हणतो, त्या िदवसात आिण त्यावे ळी इस्राएलाचे व यहद
ू ाचे लोक
एकत्र ये ऊन बरोबर रडत जातील आिण परमे श्वर आपला दे व याला शोधतील.
5 ते िसयोने ची वाट िवचारतील व ते त्या िदशे ने चालायला सु रवात करतील.
ते जातील आिण म्हणतील जो कधी मोडला जाणार नाही अशा सवर्काळच्या कराराने आपण स्वत:
परमे श्वराशी जोडले जाऊ.
6 माझे लोक हरवले ला कळप असे झाले आहे त.
त्यां च्या में ढपाळांनी त्यांना डोंगरात भटकिवले आहे . त्यांनी त्यांना टे कड ा टे कड ांतन
ू िफरवले
आहे . ते गे ले, ते कोठे राहत होते ती जागा ते िवसरले .
7 प्रत्ये कजण जो कोणी त्यां च्याकडे बाहे र गे ला त्यांनी त्यास खाऊन टाकले . त्यांचे शत्रू म्हणाले ,
आम्ही दोषी नाही,
कारण परमे श्वर त्यांचे खरे राहण्याचे िठकाण आहे , परमे श्वर जो त्यां च्या पूवर्जांची आशा
त्याच्यािवरुध्द त्यांनी पाप केले आहे .
8 “��������� ���������� ���� ��� ������������� ������� ����� ��;
जसे कळपाच्या पु ढे चालणारा एडका तसे तु म्ही व्हा.
9 कारण पाहा, मी उ रे कडू न मोठ ा राष्ट् रांचा समूह उठवून बाबे लािवरूद्ध आणीन आिण ते सज्ज
होऊन ये तील.
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ते ितच्यािवरूद्ध स्वतः ते थे बं दोबस्त करतील. ते थपासून ते बाबे ल िजं कून घे तला जाईल.
त्यांचे बाण िनपु ण वीरासारखे आहे त; ते व्यथर् होऊन परत ये त नाही.
10 खास्द्यांची लूट होईल. जे कोणी त्यांना लु टेल तो तृ प्त होईल.” ��� �������� ������.
11 माझे वतन लु टणार्यांनो, तु म्ही आनं द व उत्सव करता; जसे तु म्ही वासरू त्याच्या कुरणात
सभोवती पाय आपटत उड ा मारते ,
बळकट घोड ाप्रमाणे िखं काळता.
12 तरी तु मची आई अत्यं त लिज्जत होईल. जी कोणी तु ला जन्म दे णारी ितला लाज वाटे ल.
पाहा, ती राष्ट् रांत क्षु दर् , रान, कोरडी भूमी आिण वाळवं ट होईल.
13 परमे श्वराच्या क् रोधामु ळे बाबे लात वस्ती होणार नाही, परं तु सं पण
ू र् उध्वस्त होईल.
बाबे ला शे जारून जो कोणी जाईल तो प्रत्ये कजण ितच्यामु ळे कंप पावे ल आिण ितच्या सवर्
जखमामु ळे फू त्कार टाकेल.
14 तु म्ही सवर् बाबे लािवरूद्ध सभोवती मांडणी करून सज्ज व्हा. प्रत्ये कजण जो कोणी धनु ष्य
वाकवतो त्याने ितच्यावर मारा करावा.
तु मचा एकही बाण राखून ठे वू नका, कारण ितने परमे श्वरािवरूद्ध पाप केले आहे .
15 ितच्यािवरूद्ध ितच्या सवर् सभोवताली िवजयाची आरोळी मारा; ितने आपले सामथ्यर् समपर्ण
केले आहे . ितचे बु रुज पडले आहे त.
ितच्या िभं ती पाडल्या आहे त, कारण हा परमे श्वराचा सूड आहे . ितच्यावर सूड घ्या.
ितने जसे दुसर्या राष्ट् रांना केले तसे ितचे करा.
16 बाबे लामधील पे रणारा आिण कापणीच्यावे ळी िवळा चालवणारा या दोघांचा नाश करा.
जु लमाच्या तलवारीमु ळे ते प्रत्ये कजण आपल्या लोकांकडे वळतील; त्यांना आपल्या दे शाकडे
पळू न जाऊ द्या.
17 “������� ��������� ������ ��� ��� ������� ��� ����� ����� ���.
प्रथम अश्शूराच्या राजाने त्यास खाल्ले ;
मग यानं तर, बाबे लाचा राजा नबु खद्नेस्सर याने त्याचे हाडे मोडू न टाकली आहे त.” 18 म्हणून
से नाधीश परमे श्वर, इस्राएलाचा दे व, असे म्हणतो, पाहा, जसे मी अश्शूराच्या राजाला
िशक्षा केली तसे मी बाबे लाच्या राजाला व दे शाला िशक्षा करणार आहे .
19 “�� ���������� �������� ��������� ������� ����. तो कमल व बाशानावर
चरे ल.
नं तर तो एफ् राईम व िगलाद ये थील डोंगराळ प्रदे शात तृ प्त होईल.”
20 परमे श्वर म्हणतो, “���� ������ ��� ��������, इस्राएलाचा अपराध शोधण्यात
ये ईल,
पण काहीच सापडणार नाही. मी यहद
ू ाच्या पापािवषयी चौकशी करील, पण काहीच सापडणार
नाही, कारण मी ज्यांना शे ष असे राखून ठे वील त्यांना क्षमा करीन.”
21 परमे श्वर असे म्हणतो, मराथाईम दे शािवरूद्ध उठ, त्याच्यािवरुध्द आिण पकोडच्या
रिहवाश्यां वर चढाई कर.
त्यां च्यावर तलवार ठे वून आिण त्यांचा सं पण
ू र् नाश करा. मी तु ला आज्ञा िदल्याप्रमाणे
प्रत्ये कगोष्ट कर.
22 यु ध्दाचा मोठा आवाज आिण दे शात प्रचं ड नाश होत आहे .
23 सवर् दे शांचा हातोडा कसा मोडू न तोडू न टािकला आहे आिण नाश झाला आहे .
राष्ट् रामध्ये बाबे ल कसा ओसाड झाला आहे .
24 हे बाबे ला, मी तु झ्यासाठी सापळा रचला आहे , तू पकडला गे ला आहे आिण तु ला समजले नाही.
तू सापडलास व पकडला गे लास, आतापयर्ंत तू परमे श्वरािवरुद्ध भांडलास,
25 परमे श्वराने आपले शस्रागार उघडले आहे आिण आपली हत्यारे त्याने बाहे र आणली आहे त
कारण त्यास आपला क् रोध अं मलात आणायचा आहे .
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कारण प्रभू, से नाधीश परमे श्वर यास खास्द्यां च्या दे शात कायर् करायचे आहे .
26 दर
ू वरुन ितच्यावर हल्ला करा. ितची धान्याची कोठारे उघडा आिण धान्याच्या राशीप्रमाणे
त्याचे ढीग करा.
ितचा अगदी नाश करा, ितच्यातील कोणालाही सोडू नका.
27 ितचे सवर् बै ल मारून टाका. त्यांना खाली क लीच्या जागी पाठवा.
त्यांना हाय हाय, कारण त्यांचे िदवस आले आहे त, कारण त्यां च्या िशक्षे ची वे ळ आली आहे .
28 बाबे ल दे शामधून जे कोणी वाचले ले आहे त ते पळू न जात आहे त त्यांचा आवाज ते थे आहे . तो
आवाज ते
आमचा दे व परमे श्वर याजकडू न सूड, त्याच्या मं िदरािवषयीचा सूड, सीयोने स कळिवत आहे .
29 “������������� �� ���� ������� ���� ������ �������� ���������
����� ����� ����. त्यां च्यािवरुद्ध तळ द्या आिण
कोणालाही िनसटू दे ऊ नका.
ितने जे काही केले त्याची परतफेड करा.
ितने जे माप वापरले ितला तसे च करा. कारण ितने परमे श्वरास, इस्राएलाचा पिवत्र प्रभू याची
अवज्ञा केली. 30 म्हणून ितचे तरुण पु रुष नगरातल्या चौकात पडतील, आिण ितचे सवर्
लढणारे त्या िदवशी नाश होतील.” ��� �������� ������.
31 “�� ���������, पाहा, मी तु झ्यािवरूद्ध आहे ” ��� �����, से नाधीश परमे श्वर म्हणतो.
“���� �� ���������, तु झा िदवस आला आहे , मी तु ला िशक्षा करण्याची वे ळ आली आहे .
32 म्हणून गिवर्ष्ठ अडखळू न पडे ल. ितला कोणीही उठवणार नाही.
मी ितच्या नगरात आग पे टवीन. ती आग ितच्याभोवतालच्या प्रत्ये कगोष्टीला खाऊन टािकल.”
33 से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो, “�������� ���, यहद
ू ी लोक याजवर बरोबर एकत्र जु लूम
होत आहे त.
ज्या सवार्न
ं ा त्यांनी पकडू न ने ले आहे त्यांना अजून धरून ठे वले आहे .
34 त्यांचा उद्धारकतार् समथर् आहे ; ‘������� �������� �� ������ ��� ���’ �� ����
������� ��� ������,
म्हणजे मग तो दे शास िवसावा दे ईल व बाबे लाच्या रहाणार्यावर सं घषर् आणील.”
35 परमे श्वर असे म्हणतो, खास्द्यां िवरूद्ध, बाबे लाच्या राहणार्यािवरूद्ध, ितचे ने ते
व ितचे ज्ञानी माणसे यावर तलवार आली आहे .
36 जे कोणी भिवष्यासाठी वचन सां गतात त्यां च्यािवरुद्ध तलवार आली आहे , याकिरता की, ते
आपल्यास मूखार्पर् माणे प्रकट करतील.
ितच्या सै िनकां िवरूद्ध तलवार ये त आहे , अशा रीतीने ते दहशतीने भरतील.
37 त्यां च्या घोड ािवरूद्ध, त्यां च्या रथावर आिण बाबे लाच्यामध्ये जे कोणी लोक राहतात त्या
सवार्ंवर तलवार आली आहे .
ते िस्त्रयासारखे असे होतील. तलवार ितच्या भांडारावर आली आहे , आिण ती लु टली जाईल.
38 तलवार ितच्या पाण्यािवरूद्ध ये ईल, मग ते कोरडे होईल.
कारण ती कवडीमोल मूतीर्चा दे श आहे , आिण त्या लोकांस त्यां च्या भयं कर मूतीर्व
ं रून वे डे झाले
आहे त.
39 यास्तव रानटी पशू कोल्ह्यासहीत ते थे वस्ती करतील आिण तरुण शहामृ ग ते थे राहतील;
कारण सवर् काळी ितच्यात पु न्हा कोणी कधीही रहाणार नाही. िपढ ानिपढ ा ितच्यात कोणी वस्ती
करणार नाही.
40 परमे श्वर असे म्हणतो, दे वाने जसा सदोम, गमोरा आिण त्यांचे शे जारी यांचा नाश केला.
त्याचप्रमाणे ,
ते थे कोणी राहणार नाही, एकही मनु ष्य ितच्यात राहणार नाही.
41 “����! उ रे कडू न लोक ये त आहे त. कारण एक महान शक्तीशाली राष्ट् र आिण
पु ष्कळ राजे दरू दे शातून उठत आहे त.
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42 ते

धनु ष्य व भाले धारण करतात. ते क् रूर आहे त आिण त्यां च्याजवळ दया नाही.
त्यांचा आवाज समु दर् ाप्रमाणे गजर्त आहे त आिण अगे बाबे लच्या कन्ये ते घोड ां वर स्वार होऊन
लढणार्या मनु ष्याच्या स्वरुपात
तु झ्यािवरूद्ध ये त आहे त. 43 बाबे लाच्या राजाने त्यांचे वतर्मान ऐकले आहे आिण त्याचे हात
िवप ीने गळाले आहे त.
प्रसूत होणार्या स्त्रीप्रमाणे त्यास वे दने ने वे ढले आहे .”
44 “����, जसा िसं ह यादने च्या दाट झु डु पां तन
ू बाहे र ये तो, तसा तो मजबूत वस्तीवर ये ईल.
कारण ते एकाएकी ितच्यापासून पळू न जातील, असे मी करीन. आिण जो मी िनवडले ला आहे त्यास
ितच्यावर ने मन
ू ठे वीन;
कारण माझ्यासारखा कोण आहे ? आिण मला कोण आज्ञा दे ईल? आिण कोणता में ढपाळ
माझ्यासमोर उभा राहील?”
45 तर बाबे लािवरूद्ध परमे श्वराने जी योजना ठरवली आहे ती,
खास्द्यां च्या दे शािवरूद्ध जे सं कल्प केले आहे त ते ही ऐका; ते खिचत कळपातील
लहानांनादे खील, ओढून ने तील, त्यांचे कुरणाचे दे श नाशाची जागा होईल.
46 बाबे ल िजं कून घे ण्याच्या आवाजाने पृ थ्वी हादरे ल आिण त्यां च्या दुःखाची आरोळी राष्ट् रां मध्ये
ऐकायला ये ईल.

51
1 परमे श्वर

असे म्हणतो, पाहा, मी बाबे लावर आिण
ले ब-कामाईत* जे कोणी राहतात त्यां च्यािवरुद्ध िवध्वं सक वार्याने †खळबळ उडवीन.
2 मी बाबे लाकडे परदे शीय पाठवीन. ते ितला पाखडू न काढतील आिण ितचा दे श उध्वस्त करतील,
कारण ते ितला अिरष्टाच्या िदवशी चहक
ू डू न ितच्यािवरूद्ध होतील.
3 ितरं दाजाने आपले धनु ष्य वाकवू नये ; त्यांनी िचलखते घालू नये .
ितच्या तरुणांना वाचवू नको. ितच्या सवर् सै न्याला िवध्वं सकाच्या हवाली कर.
4 कारण जखमी लोक खास्द्यां च्या भूमीत पडतील. वधले ले ितच्या रस्त्यां वर पडतील.
5 कारण जरी इस्राएलाच्या पिवत्र प्रभूिवरूद्ध केले ल्या अपराधांनी त्यांचा दे श भरून गे ला आहे ,
तरी इस्राएलास व यहद
ू ास, त्यांचा दे व से नाधीश परमे श्वर याने त्यांना सोडले नाही.
6 बाबे लामधून पळू न जा. प्रत्ये क मनु ष्याने आपणास वाचवावे . ितच्या अन्यायात नष्ट होऊ नये .
कारण परमे श्वराचा सूड घे ण्याचा समय आहे . तो ितला ितचे सवर् प्रितफळ भरून दे ईल.
7 बाबे ल परमे श्वराच्या हातातील सोन्याचा पे ला होता, ितने सवर् दे शाला धु ं द केले आहे .
राष्ट् रे ितचा द्राक्षरस प्याली आिण ते िववे कशून्य झाले .
8 बाबे ल अकस्मात पडे ल आिण नाश होईल. त्याची शकले पडतील.
ितच्यासाठी शोक करा. ितच्या वे दने साठी ितला औषध द्या. कदािचत् ती बरी होईल.
9 बाबे ल बरी होण्याची आमची इच्छा होती, पण ती बरी झाली नाही, चला आपण सवर् ितला सोडू न
व
दरू आपल्या दे शात जाऊ. कारण ितचा गु न्हा आकाशास पोहचला आहे ; त्याचा आभाळापयर्ंत ढीग
झाला आहे .
10 परमे श्वराने आपली िनतीम ा जाहीर केली आहे . या,
परमे श्वर आमचा दे व याची कृत्ये आपण सीयोनांत सां गू या.
11 बाण धारदार करा! ढाली घ्या. परमे श्वराने माद्य राजाचा आत्म्यास िचथावणी िदली आहे
कारण बाबे लाचा नाश करावा अशी त्याची योजना होती.
कारण हा परमे श्वराकडू न सूड आहे , त्याचे मं िदर उध्वस्त केल्याबद्दलचा सूड आहे .
*
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तटासमोर झें डा उभारा. पहारा बळकट करा.
पहारे करी ठे वा; जे कोणी नगरातून पळू न ये तील त्यांना पकडण्यासाठी सै िनकांना लपवा,
कारण परमे श्वराने बाबे लाच्या रिहवाश्यािवरूद्ध जी योजना करून सां िगतले ते त्याने केले च आहे .
13 तु म्ही लोक जे बहुत पाण्याच्या प्रवाहाजवळ राहतात, जे तु म्ही लोक खिजन्यांनी धनवान
आहात,
तु झा शे वट आला आहे . तु झ्या आयु ष्याची दोरी आता सं क्षीप्त केली आहे .
14 से नाधीश परमे श्वराने आपल्याच जीिवताची शपथ वािहली आहे की, “��������
�����������, मी तु ला तु झ्या शत्रूंनी भरीन.”
ते तु झ्यािवरूद्ध यु द्धाची आरोळी करतील.
15 त्याने पृ थ्वी आपल्या सामथ्यार्ने िनमार्ण केली, त्याने आपल्या ज्ञानाने कोरडी भूमी स्थािपली
आपल्या बु द्धीने आकाश पसिरले ;
16 जे व्हा तो गरजतो, ते व्हा आकाशात पाण्याचा गडगडाट होतो, कारण तो पृ थ्वीच्या शे वटापासून
धु के वर आणतो.
तो पावसासाठी वीजा िनमार्ण करतो आिण आपल्या कोठारातून वारा काढून पाठवतो.
17 प्रत्ये क मनु ष्य पशूसारखा ज्ञानहीन झाला आहे ; प्रत्ये क धातु कारागीर आपल्या मूतीर्मु ळे
लिज्जत झाला आहे .
कारण त्याच्या ओतीव मूतीर् खोट ा आहे त. ते थे त्यां च्यात जीवन नाही.
18 त्या िनरुपयोगी आहे त, त्या चे ष्टे चे काम आहे . त्यां च्या िशक्षे च्या िदवशी त्या नष्ट होतील.
19 पण दे व, याकोबाचा िहस्सा, त्यासारखा नाही, कारण तो सवर् गोष्टींचा िनमार्णकतार् आहे .
इस्राएल त्याच्या वतनाचा वं श आहे ;
त्याचे नाव से नाधीश परमे श्वर आहे .
20 तू माझा लढाईचा हातोडा आहे स, माझे लढाईचे हत्यार आहे स.
तु झ्याबरोबर मी राष्ट् रांना मोडू न तु कडे तु कडे करीन आिण राज्यांचा नाश करीन.
21 तु झ्याबरोबर मी घोडे आिण त्यांचे स्वार त्यांचे तु कडे तु कडे करीन, तु झ्याबरोबर मी त्यांचे रथ
आिण सारथी ह्यांचे तु कडे तु कडे करीन.
22 तु झ्याबरोबर मी प्रत्ये क पु रुष आिण िस्त्रया यांचे तु कडे तु कडे करीन; तु झ्याबरोबर मी वृ द्ध
आिण तरुण यांचे तु कडे तु कडे करीन.
तु झ्याबरोबर मी तरुण पु रुष आिण कुमारी मु लगी यांचे तु कडे तु कडे करीन.
23 तु झ्याबरोबर मी में ढपाळ व त्याचे कळप यांचे तु कडे तु कडे करीन; तु झ्याबरोबर मी शे तकरी आिण
त्यां च्या बै लांची जोडी यांचे तु कडे तु कडे करीन.
तु झ्याबरोबर मी राज्यकत व अिधकारी यांचे तु कडे तु कडे करीन.
24 परमे श्वर असे म्हणतो, मी बाबे लाला व खास्द्यां च्या दे शातल्या सवर् राहणार्यांनी जे अिनष्ट
त्यांनी तु मच्या समक्ष
िसयोने त केले आहे त्या सवार्च
ं े फळ भरून दे ईन.
25 परमे श्वर असे म्हणतो, “�� ��� �������� ������ �� �� ���������� ��� ����,
मी तु झ्यािवरूद्ध आहे , सवर् पृ थ्वीचा नाश करतो.
मी आपल्या हाताने तु ला तडाखा दे ईल आिण तु ला कड ां वरुन खाली लोटू न दे ईन. मग बे िचराख
झाले ल्या पवर्ताप्रमाणे मी तु ला करीन.
26 म्हणून ते तु झ्यामधून इमारतीच्या कोपर्यासाठी िकंवा पायासाठी एकही दगड तोडू न घे णार
नाहीत;
कारण तु झा कायमचा िवध्वं स होईल.” ��� �������� ������.
27 पृ थ्वीवर िनशाण उं च करा. राष्ट् रां मध्ये कणार् फुंका. ितच्यावर हल्ला करण्यासाठी राष्ट् रांना
ने मा.
ितच्यािवरूद्ध अरारात, िमन्नी, आष्कनाज या राज्यांना एकत्र बोलवा,
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ितच्यािवरूद्ध हल्ला करण्यास से नापतीची िनवड करा. िवक् राळ टोळांपर् माणे घोडे ये ऊ द्या.
28 ितच्यािवरूद्ध हल्ला करण्यासाठी राष्ट् रे माद्यांचे राजे ,
त्यांचे सवर् अिधपती आिण राज्याच्या अं मलाखालचा सवर् दे श िसद्ध करा.
29 भूमी हाले ल व यातना होतील, कारण बाबे ल दे श उजाड, िनजर्न करण्याचे
परमे श्वराचे बाबे लािवरूद्धच्या ठरून योजना िसद्धीस जात आहे त.
30 बाबे लात सै िनक लढाई करायचे थांबले आहे त. ते त्यां च्या बाले िकल्ल्यात राहत आहे त.
त्यांची शक्ती सं पली आहे ; ते िस्त्रया असे झाले आहे त. ितची घरे पे टवली आहे त, ितच्या वे शीच्या
दारांचे अडसर मोडले आहे त.
31 बाबे लाच्या राजाला त्याचे नगर सवर्स्वी काबीज झाले आहे
ू ामागून दुसरा दत
ू आिण एक जासूद दुसर्या जासूदाला सां गण्यास धावत
हे सां गण्यासाठी एका दत
आहे त.
32 नदीचे उतार जप्त झाले आहे त. शत्रू िकल्ले जाळत आहे त
आिण बाबे लाचे लढणारी माणसे गोंधळू न गे ले आहे त.
33 कारण से नाधीश परमे श्वर, इस्राएलाचा दे व असे म्हणतो, “���������� ���� ��� ���
���� ��������� �������� ����� ���.
ितला पायाखाली तु डवण्याची वे ळ आहे . अजून थोडा अवकाश आहे , मग ितच्या कापणीचा समय
ये ईल.”
34 यरूशले म म्हणते , बाबे लाचा राजा नबु खद्नेस्सराने मला खाऊन टाकले आहे . त्याने मला
िनचरून कोरडे केले आहे
आिण मला िरकामे पात्र करून ठे वले आहे . त्याने मला अजगराप्रमाणे िगळू न टाकले आहे .
35 मजवर व माझ्या कुटूं बावर केले ला जु लूम बाबे लािवरूद्ध उलटो, असे िसयोनामध्ये राहणारे
म्हणतील.
“���� ���� ��������� ��� ������������� ���������������� ����.”
��� ������� ������.
36 म्हणून परमे श्वर असे म्हणतो, पाहा, मी तु झ्या दाव्यािवषयी बाजू मांडीन आिण तु झ्यासाठी सूड
घे ईन.
कारण मी बाबे लाचे समु दर् आटवीन आिण ितचे झरे सु कवून टाकीन.
37 बाबे ल पडक्या इमारतीच्या दगडािवटांची रास, कोल्ह्यांचे राहण्याचे िठकाण, दहशत,
चे ष्टे चा िवषय, िनजर्न स्थान असे होईल.
38 “������ ���� ���� ������������ ������ �����. ते िसं हाच्या छाव्याप्रमाणे
गु रगु रतील.
39 जे व्हा ते अधाशीपणाने तप्त होतील, ते व्हा मी त्यांना मे जवानी दे ईन. मग त्यांनी उल्लास करून
िनरं तरची झोप घ्यावी
व जागे होऊ नये म्हणून मी त्यांना मस्त करीन.” ��� �������� ������.
40 “�� ������� ����������, में ढे व बोकड यां च्यासारखे खाली क ल करण्यास घे ऊन
जाईन.
41 शे शख कसे काबीज झाले आहे ! सवर् जगाचा प्रशं सा असा कसा धरला गे ला आहे .
राष्ट् रांत बाबे ल कशी उध्वस्त जागा झाली आहे .
42 बाबे लावर समु दर
् आला आहे ! ती त्याच्या गरजणार्या लाटांनी झाकली आहे .
43 ितची नगरे नाश झाली आहे त, कोरडी भूमी आिण ओसाड प्रदे श झाली आहे ,
आिण िजच्यात कोणी मनु ष्य राहत नाही आिण कोणी मनु ष्यप्राणी त्यातून जात नाही
44 म्हणून बाबे लात मी बे लाला िशक्षा करीन; त्यांने जे िगळले आहे ते मी त्याच्या तोंडातून बाहे र
आणील,
आिण राष्ट् रे त्याच्याकडे आपल्या सं ततीला बरोबर घे ऊन वाहणार नाही. बाबे लाची िभं त पडे ल.
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माझ्या सं तप्त क् रोधापासून तु म्ही प्रत्ये कजण
आपला जीव वाचवा.
46 दे शातील जे वतर्मान ऐकण्यात ये ईल त्यांने िभऊ नका अथवा आपले हृदय खचू दे ऊ नका.
कारण एका वषार्त वतर्मान ये ईल. यानं तर पु ढच्या वषार्त वतर्मान ये ईल,
आिण दे शात िहं साचार होईल. राज्यकत राज्यकत्यार्िवरूद्ध होतील.
47 यास्तव, पाहा, िदवस ये त आहे त की, जे व्हा मी बाबे लाच्या कोरीव मूतीर्ना
ं िशक्षा करील.
ते व्हा ितचा सं पण
ू र् दे श लिज्जत होईल, आिण ितचे सवर् वधले ले ितच्यामध्ये पडतील.
48 मग आकाश व पृ थ्वी आिण त्यामध्ये जे काही आहे ते सवर् बाबे लावर आनं द करतील.
कारण ितचा नाश करणारा उ रे कडू न ये ईल.” �������� ��� ������.
49 बाबे लाने जसे इस्राएलाचे वधले ले पडतील असे केले आहे ,
तसे ितच्या दे शात वधले ले सवर् बाबे लात पडतील.
50 जे तु म्ही तलवारीपासून वाचले आहात, दर
ू जा! थांबू नका.
दुरून परमे श्वराचे स्मरण करा. यरूशले मे तु मच्या मनात ये वो.
51 “����� ����� ���� ���, म्हणून आम्ही लिज्जत झालो आहोत. लाजे ने आमची तोंडे
झाकली आहे त,
कारण परमे श्वराच्या घरातील पिवत्र स्थानात परक्यांनी प्रवे श केला आहे .”
52 यास्तव परमे श्वर म्हणतो, पाहा, असे िदवस ये त आहे त की, मी ितच्या कोरीव मूतीर्ना
ं िशक्षा
करीन,
आिण ितच्या दे शात जखमी झाले ले कण्हतील.
53 कारण जरी बाबे ल आकाशापयर्ंत वर चढली िकंवा जरी ितने आपले बळाचे उं चस्थान मजबूत केले ,
तरी माझ्याकडू न नाश करणारे ितच्यावर ये तील. असे परमे श्वर म्हणतो.
54 “��������� ��������� �������, खास्द्यां च्या दे शातून मोठा कोसळण्याचा आवाज
ये तो.
55 कारण परमे श्वर बाबे लाचा नाश करत आहे . ितच्यातील मोठा आवाज तो नष्ट करत आहे .
त्यांचे शत्रू बहुत जलां च्या लाटांपर् माणे गजर्ना करीत आहे त. त्यां च्या गजर्नेचा गोंगाट फार
बलवान होत आहे .
56 कारण ितच्यावर, म्हणजे बाबे लािवरूद्ध नाश करणारा आला आहे , आिण ितचे योद्धे पकडले गे ले
आहे त.
त्यांचे धनु ष्ये मोडली आहे त, कारण परमे श्वर सूड घे णारा दे व आहे . तो खिचत प्रितफल भरून
दे ईल.
57 कारण मी ितचे सरदार, ितचे ज्ञानी, ितचे अिधकारी आिण ितचे सै िनक मस्त होतील
व ते अं त नसणार्या झोपे त झोपतील आिण कधी जागे होणार नाहीत.”
असे राजाचे म्हणणे आहे ; से नाधीश परमे श्वर त्याचे नाव आहे .
58 से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो, “�������� ��� ������ ��������� ���� ����,
आिण ितची उं च प्रवे शद्वारे जाळली जातील. मग ितच्या मदतीला ये णार्या लोकांची मे हनत
िनरुपयोगी होईल.
जी प्रत्ये कगोष्ट राष्ट् र ितच्यासाठी करण्याचा प्रयत्न करे ल ती जाळण्यात ये ईल.”
59 महसे याचा मु लगा ने रीया याचा मु लगा सारया
हा जे व्हा यहद
ू ाचा राजा िसद्कीया ह्याच्याबरोबर त्याच्या राज्याच्या चौथ्या वषीर्,
बाबे लास गे ला ते व्हा जे वचन ियमर्या सं देष्ट ाने त्यास आज्ञािपले ते हे . कारण सराया हा
प्रमु ख अिधकारी होता. 60 ियमर्याने बाबे लावर जे सवर् अिरष्ट ये णार होते ते म्हणजे
बाबे लािवषयीची ही सवर् वचने एका गु ं डाळीवर िलिहली होती.
61 ियमर्या सरायाला म्हणाला, “������, तू बाबे लास जाशील ते व्हा ही सवर् वचने वाचण्याची
खात्री करून घे . 62 आिण म्हण, ‘�� ���������, तू स्वतः या स्थानािवषयी बोलला आहे स की,
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ते नष्ट होईल. मग ते थे कोणी रिहवासी िकंवा लोक व पशू राहणार नाहीत. ती कायमची टाकाऊ
होईल.’
63 मग जे व्हा ही गु ं डाळी वाचून सं पताच त्यास एक दगड बां ध आिण फरात नदीमध्ये फेकू न दे .
64 म्हण ‘����� ��������� �����. जे अिरष्ट मी ितच्यािवरूद्ध पाठवणार आहे त्यामु ळे ती
कधीही वर ये णार नाही आिण ते थकू न जातील.” ���� ��������� ���� �����.

52
1 िसद्कीया

राज्य करू लागला ते व्हा तो एकवीस वषार्चा होता; अकरा वष त्याने यरूशले मेवर
राज्य केले . त्याच्या आईचे नाव हमूटल. ती िलब्नाकर ियमर्याची *मु लगी होती. 2 यहोयाकीम
याने जी प्रत्ये कगोष्ट केली होती त्याप्रमाणे याने ही, परमे श्वराच्या दृष्टीने जे वाईट होते ते केले .
3 आपल्या दृष्टीसमोरून त्यांना काढून टाकेपयर्ंत, परमे श्वराच्या कोपाद्वारे यरूशले म व यहद
ू ामध्ये
सवर् या घटना घडल्या. मग िसद्कीयाने बाबे लाच्या राजाच्या िवरोधात बं ड केले .
4 मग असे झाले की, त्याच्या कारिकदीर्च्या नवव्या वषार्च्या दहाव्या मिहन्यात दहाव्या िदवशी
बाबे लाचा राजा नबु खद्नेस्सर याने आपल्या सवर् सै न्याबरोबर यरूशले मेिवरूद्ध चाल करून आला.
त्याने त्याच्यापु ढे तळ ठोकला आिण त्यां च्याभोवती वे ढ ाची िभं त बां धली 5 म्हणून िसद्कीया
राजाच्या अकराव्या वषार्पयर्ंत त्या नगराला वे ढा पडला होता.
6 चौथ्या मिहन्याच्या नवव्या िदवशी, नगरात भयं कर दुष्काळ पडला, तो इतका की, दे शातल्या
लोकांसाठी अन्नाचा कण नव्हता. 7 मग नगराच्या तटाला िखं डार पाडण्यात आले आिण सवर्
लढणारे माणसे पळाले राजाच्या बागे जवळ दोहो तटामध्ये जी वे स होती ितच्या वाटे ने ते रात्री
नगरातून िनघून गे ले आिण खास्दी लोक नगराच्यासभोवती होते , म्हणून ते अराब्याच्या वाटे ने
िनघून गे ले. 8 पण खास्द्यां च्या सै न्याने राजाच्या पाठीस लागून यरीहोच्या मै दानात िसद्कीयाला
गाठले . त्याचे सवर् सै न्य त्याच्यापासून पां गन
ू दरू गे ले.
9 त्यांनी राजाला पकडले व त्यास हमाथ दे शातील िरब्ला ये थे बाबे लाच्या राजाकडे वर ने ले.
ते थे त्याने त्यास िशक्षा ठरवली. 10 बाबे लाच्या राजाने िसद्कीयाच्या मु लांना त्याच्या डोळ्यापु ढे
मारले आिण यहद
ू ाच्या सवर् अिधकार्यांचीही त्याने िरब्ला ये थे हत्या केली. 11 मग बाबे लाच्या
राजाने िसद्कीयाचे डोळे काढले , त्यास िपतळी बे ड ा घालून बाबे लास ने ले. त्याने त्यास त्याच्या
मरणाच्या िदवसापयर्ंत तु रुं गातच ठे वले .
12 आता बाबे लाच्या राजा नबु खद्नेस्सर याच्या कारिकदीर्च्या एकोिणसाव्या वषीर्, पाचव्या
मिहन्याच्या दहाव्या िदवशी, नबूजरदान यरूशले मेस आला. तो बाबे लामधील राजाचा से वक
व राजाच्या अं गरक्षकांचा नायक होता. 13 त्याने परमे श्वराचे घर जाळले , राजवाडा व
यरूशले मेमधील सवर् घरे ही जाळली. नगरातील प्रत्ये क महत्वाची इमारतसु द्धा त्याने जाळू न
टाकली. 14 राजाच्या अं गरक्षकाच्या नायकाबरोबर असले ल्या सवर् खास्दी सै न्याने यरूशले मेभोवती
असले ली तटबं दी मोडू न तोडू न टाकली.
15 से नापती नबूजरदानाने यरूशले म नगरामध्ये अजूनही राहत असले ल्या सवर् लोकांस कैदी
म्हणून ने ले. बाबे लाच्या राजाला आधीच शरण आले ल्यांनाही तो घे ऊन गे ला. यरूशले ममध्ये मागे
रािहले ले कुशल कारागीरही त्याने बरोबर ने ले. 16 पण राजाचा अं गरक्षकांचा नायक नबूजरदान याने
दे शातील काही अगदी गरीब त्यांना द्राक्षमळ्यांत व शे तांत काम करण्यासाठी मागे च ठे वले .
17 परमे श्वराच्या घरातील असले ले िपतळी खांब, परमे श्वराच्या घरातील िपतळी गं गाळसागर
व त्याच्या बै ठकी खास्द्यांनी तोडू न तु कडे तु कडे केले आिण सवर् िपतळ परत बाबे लाला घे ऊन गे ले.
18 पात्रे, फावडी, िदव्याची कात्री, वाट ा, आिण मं िदरातील से वा ज्या िपतळी उपकरणाने याजक
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करीत ती सवर् खास्द्यांनी ने ली.
व धूपपात्रे, वाट ा, बहुगु णी, दीपस्तं भ, चमचे , कटोरे जी
सोन्याची आिण रुप्याचे बनवली होती ती राजाचा अं गरक्षकांचा नायक तीदे खील घे ऊन गे ला.
20 दोन खांब, गं गाळसागर, व त्याच्या बै ठकीखालचे बारा िपतळी बै ल शलमोन राजाने
परमे श्वराच्या घरासाठी बनिवले होते , या वस्तूतील अिधक िपतळ वजनात मावणे शक्य नव्हते .
21 प्रत्ये क खांब अठरा हात उं च होता. त्याच्या घे राला बारा हात दोरी लागे . प्रत्ये काची जाडी
चार बोटे होती व पोकळ होती.
22 त्यावर िपतळे चा कळस होता. कळसाची उं ची पाच हात होती, त्यासभोवती सवर् जाळीकाम
व चारी बांजन
ू ी डािळं बे होती. ती सवर् िपतळे बनवली होती. दुसरे खांब व त्याची डािळं बे पिहल्या
खांबाप्रमाणे सारखीच होती. 23 असे ते थे कळसाच्या चार्ही बाजूंना शहाण्णव डािळं बे होती आिण
जाळीकामावर सभोवती सवर् डािळं बे शं भर होती.
24 अं गरक्षकां च्या नायकाने बं िदवान प्रमु ख याजक सराया व दुसरा याजक सफन्या यां च्याबरोबर
आिण तीन द्वारपालांनाही एकित्रत ने ले. 25 सै िनकां वर जो अिधकारी ने मला होता त्यास आिण जे
सात माणसे राजाला सल्ला दे त, ते अजूनपयर्ंत नगरातच होते . त्याप्रमाणे च मनु ष्यांची सै न्यात
भरती करणारा जबाबदार से नापतीचा िचटणीस, त्यां च्याबरोबर दे शातील नगरात असले ले साठ
महत्वाची माणसे यांना नगरातून पकडू न ने ले.
26 नं तर अं गरक्षकाचा नायक नबूजरदान याने त्यांना घे ऊन िरब्ला ये थे बाबे लाच्या राजाकडे
आणले . 27 िरब्लामध्ये बाबे लाच्या राजाने त्यांना हमाथ दे शात िरब्ला ये थे मार दे ऊन ठार केले .
अशा तर्हे ने यहद
ू ा आपल्या दे शातून हद्दपार झाला.
28 नबु खद्नेस्सराने ज्या कोणी लोकांस हद्दपार केले होते ते हे ः सातव्या वषीर् तीन हजार ते वीस
यहद
ू ी गे ले. 29 नबु खद्नेस्सराच्या अठराव्या वषीर् त्याने आठशे ब ीस लोकांस यरूशले मेमधून ने ले.
30 नबु खद्नेस्सराच्या राजाच्या ते िवसाव्या वषीर् गारद्यांचा अं गरक्षक नबूजरदान याने यहद
ू ातले
सातशे पं चेचाळीस लोक हद्दपार केले . सवर् हद्दपार लोक िमळू न चार हजार सहाशे होते .
19 पे ले

2

25:27-30
झाले की, यहद
ू ाचा राजा यहोयाखीन याच्या हद्दपारीच्या सदितसाव्या वषीर्, बाराव्या
मिहन्यात, मिहन्याच्या पं चिवसाव्या िदवशी, बाबे लाचा राजा अवील-मरोदख याने यहद
ू ाचा राजा
यहोयाखीन ह्यास बं िदवासातून मु क्त केले . ज्यावषीर् अवील-मरोदख राज्य करू लागला त्यावषीर् हे
घडले .
32 तो त्यां च्याशी प्रेमळपणे बोलला आिण जे दुसरे राजे त्याच्याबरोबर बाबे लात होते
त्यां च्यापे क्षा त्यास सन्मानाचे आसन िदले . 33 अवील-मरोदखाने यहोयाखीनाचे बं िदवासातील
वस्त्रे बदलली आिण आपल्या उरले ल्या आयु ष्यात त्याने िनयमीत राजाच्या मे जावर भोजन केले .
34 आिण त्याच्या आयु ष्याच्या सवर् िदवसात त्याच्या मृ त्यूपयर्ंत त्यास प्रत्ये क िदवशी बाबे लाचा
राजा िनयमीत भोजनाचा भ ा दे त असे .
31 मग असे
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The Book of

Lamentations
िवलापगीत
िवलापगीतचा ले खक पु स्तकात िननावीच राहतो. यहद
ू ी आिण िख्रस्ती परं परा दोन्हीने
ियमर्यासाठी ले खकत्वाचा दावा केला आहे . पु स्तकाचा ले खक यरूशले मचा नाश करण्याच्या
पिरणामां िवषयी साक्ष दे तो, तो आक् रमणाचा स्वतः साक्षीदार आहे असे िदसते . (िवलापगीत 1:1315). ियमर्या दोन्ही घटनांसाठी उपिस्थत होता. यहद
ू ाने दे वािवरुद्ध बं डखोरपणा केला आिण
त्याच्याबरोबर त्याचा करार मोडला. दे वाने आपल्या लोकांना िशस्त लावण्यासाठी बाबे लच्या
लोकांचा वापर करून प्रितसाद िदला. पु स्तकात वणर्न केले ल्या मोठ ा दुःखाच्या कारणास्तव
अध्याय तीन आशे चा एक आश्वासन दे तो. ियमर्या दे वाच्या चां गुलपणाची आठवण करतो. तो
दे वाच्या िवश्वासातून सत्यते च्या सहाय्यात सां त्वन दे तो आिण आपल्या पाठकांना परमे श्वराच्या
करुणा आिण कधी न सं पणार्या प्रेमाबद्दल सां गत असतो.
साधारण इ. पू. 586 - 584.
इब्री लोक िनघून गे ले आिण इस्त्राएल आिण सवर् पिवत्र शास्त्राच्या वाचकांमध्ये परत आले .
पाप, हे राष्ट् रीय आिण वै यिक्तक दोन्हींना पिरणामकारक आहे त, दे व लोकांना आिण पिरिस्थती
आपल्या अनु यायांना परत आणण्यासाठी वाद्याप्रमाणे च वापरतो, आशा फक्त दे वामध्ये पसरते ,
फक्त जसे दे वाने यहद्य
ू ांना बं िदवासात सोडले ल्यांपैकी एकाचा बचाव केला ज्यामु ळे त्याने त्याचा
पु त्र ये शू याच्यारुपात तारणहार िदला. पाप अनं तकाळचा मृ त्यू आणते , पण दे व तारणाच्या
योजने द्वारे अनं तकाळचे जीवन दे तो. िवलापगीत पु स्तकातून हे स्पष्ट होते की पाप आिण
बं डखोरपणामु ळे दे वाचा क् रोध ओतला जाऊ शकतो (1:8-9; 4:13; 5:16).
िवलाप
रूपरे षा
1. ियमर्याचा यरूशले मेसाठी शोक — 1:1-22
2. पापावर दे वाचा क् रोध — 2:1-22
3. दे व कधीही त्याच्या लोकांना सोडू न दे त नाही — 3:1-66
4. यरूशले मचे वै भव गमावले जाणे — 4:1-22
5. ियमर्याची लोकांसाठी मध्यस्थी — 5:1-22
नगरी जी लोकांनी भरले ली असे , आता ती पूणर्पणे एकटी बसली आहे .
जी राष्ट् रांमध्ये श्रेष्ठ होती पण ती िवधवा झाली आहे .
राष्ट् रांमध्ये जी राजकुमारी होती, पण आता ितला दासी केले गे ले आहे .
2 ती रात्री फार रडते व ितचे अश्रू ितच्या गालां वर असतात.
ितच्या सवर् िप्रयकरांमध्ये ितला िदलासा दे णारा कोणी नव्हता.
ितच्या सवर् िमत्रांनी ितच्याशी िवश्वासघात केला. ते ितचे शत्रू झाले आहे त.
3 दािरद्र्य आिण जु लमामु ळे यहद
ू ा दास्यपनात बं िदवान झाली आहे .
ती राष्ट् रंमध्ये राहत आहे , पण ितला आराम िमळत नाही.
1 यरूशले म
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ितचा पाठलाग करणार्या सवार्न
ं ी ितला ितच्या अत्यं त िनराशे च्या मनिस्थतीत ितला सं कटावस्थे त
गाठले आहे .
4 िसयोने चे मागर् शोक करतात, कारण ने मले ल्या पिवत्र सणाला कोणीही ये त नाही.
ितच्या सवर् वे शी ओसाड झाल्या आहे त व ितचे याजक कण्हत आहे त.
ितच्या कुमारी दु:खात आहे त, व ती स्वत: िनराशे त आहे त.
5 ितचे शत्रू ितचे धनी झाले आहे त; ितच्या वै र्यांची उन्नती झाली आहे .
परमे श्वराने ितच्या पु ष्कळ अपराधामु ळे ितला दु:ख िदले आहे .
ितची मु ले वै र्यां च्यापु ढे पाडावपणांत गे ली आहे त.
6 िसयोनकन्ये चे सौंदयर् सरले आहे .
ितचे राजपु त्र चरण्यासाठी कुरण नसणार्या हरीणासारखे ते झाले आहे त,
आिण पाठलाग करणार्यांसमोर ते हतबल झाले आहे त.
7 यरूशले म आपल्या कष्टाच्या व बे घर होण्याच्या िदवसात,
पूवीर् ितच्याजवळ असले ल्या मौल्यवान गोष्टीं आठवते .
ितच्या लोकांस वै र्यांनी पकडले आिण ितला मदत करणारे कोणीही नव्हते .
ितच्या शत्रूंनी ितला पािहले व ितच्या ओसाडपणात ितच्यावर हसले .
8 यरूशले मेने फार पाप केले आहे त; म्हणून ती अशु द्ध झाली आहे .
सवर् जे ितचा आदर करत असत, त्यांनी ितला आता तु च्छ मानले आहे . कारण त्यांनी ितची नग्नता
पािहली आहे ;
ती कण्हत आहे व ती तोंड िफरिवते आहे .
9 ितचा िवटाळ ितच्या अं गावरील वस्राला लागला आहे , ितने आपल्या भिवष्यातील िशक्षे चा
नीट िवचार केला नाही.
ती खूपच अधोगतीस गे ली आहे . ितचे सां त्वन करणारा कोणी नाही.
“�� ���������, माझे दु:ख पाहा! कारण शत्रू त्याच्या मोठे पणाचा तोरा िमरिवतो आहे ते
पाहा.”
10 ितच्या सवर् मौल्यवान खिजन्यावर शत्रूंनी आपला हात ठे वला आहे .
परकीय राष्ट् रांनी तु झ्या सभास्थानात ये ऊ नये अशी तू आज्ञा केली होतीस तरीही,
ितने त्यांना ितच्या पिवत्रस्थानात जाताना पािहले आहे .
11 यरूशले मेमधील सवर् लोक कण्हत आहे त, ते अन्न शोधत आहे त.
त्यांनी आपला जीव वाचावा म्हणून अन्नासाठी त्यां च्या जवळच्या मनोरम वस्तू िदल्या आहे त.
“���������, माझ्याकडे पाहा! मी कशी कवडीमोलाची झाली आहे .”
12 “�� ������ ����� ����, तु म्हास काहीच वाटत नाही काय?
पण जरा माझ्याकडे िनरखून पाहा.
परमे श्वराने आपल्या सं तप्त क् रोधाच्या िदवशी मला दु:ख िदले ,
या माझ्या दु:खा सारखे दुसरे कोणते ही दु:ख आहे काय, हे लक्ष दे ऊन पाहा.
13 त्याने वरून माझ्या हाडात अग्नी पाठवला आहे , आिण तो त्याजवर प्रबल होतो.
त्याने माझ्या पायांसाठी जाळे पसरवीले आहे आिण मला मागे वळवले आहे .
त्याने मला सतत ओसाड व दुबर्ल केले आहे .
14 माझ्या पु ष्कळ अपराधांचे जू त्याने आपल्या हाताने जखडले आहे .
ते एकत्र गु ं फले आहे त, आिण ते माझ्या माने वर आले आहे त; त्यांनी माझी शक्ती िनकामी केली
आहे .
ज्यां च्या समोर मी उभी राहू शकणार नाही, अशां च्या हाती परमे श्वराने मला िदले आहे .
15 माझ्या शूर सै िनकांना जे माझे रक्षण करतात, त्यांना परमे श्वराने दर
ू फेकले आहे .
त्याने माझ्या तरुण सै िनकांना िचरडण्यासाठी भारी सभा बोलावली आहे .
जसे द्राक्षकुंडात द्राक्षे तु डिवली जातात तसे प्रभूने यहद
ू ाच्या कुमारी कन्ये ला तु डवले आहे .
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सगळयाबद्दल मी आक् रोश करते ; माझ्या डोळयांतन
ू अश्रू पाण्याप्रमाणे वाहात आहे त.
कारण माझे सां त्वन करणारा माझ्यापासून दरू आहे .
माझी मु ले िखन्न झाली आहे त, कारण शत्रूचा िवजय झाला आहे .”
17 िसयोनने ितचे हात पसरवले , पण ितचे सां त्वन करायला कोणी नाही.
परमे श्वराने याकोबाच्या शत्रूंना हुकू म केला आहे . परमे श्वराने याकोबासं बधाने आज्ञा केल्यावरून
त्याच्या वै र्यांनी त्यास घे रले .
यरूशले म त्यां च्याकिरता एका फाटले ल्या मािसकपाळीच्या अशु द्ध कपड ाप्रमाणे आहे
18 “�������� ������� ���, कारण मी त्याच्या आज्ञे िवरूद्ध बं ड केले आहे .
सवर् लोकांनो, ऐका! आिण माझे दु:ख पाहा! माझ्या कुमारी व माझे तरुण पाडावपणांत गे ले आहे त.
19 मी माझ्या िप्रयकरांना हाका मारल्या, पण त्यांनी माझ्याबरोबर िवश्वासघात केला.
माझे याजक आिण वडील आपला जीव वाचावा म्हणून,
स्वत:साठी अन्न शोधीत असता नगरात प्राण सोडले .
20 हे परमे श्वरा, माझ्याकडे पाहा! कारण मी दु:खी झाले आहे . माझ्या आतड ांना पीळ पडला
आहे .
माझे मन माझ्यामध्ये उलटले आहे , कारण मी फार बं डखोर झाले होते .
बाहे र तलवार िनवर्ंश करते , तर घरांत मृ त्यू आहे .
21 मी कण्हत आहे हे त्यांनी ऐकले आहे . माझे सां त्वन करायला कोणी नाही.
माझ्या सवर् शत्रूंनी माझे अिनष्ट ऐकले आहे . तू असे केल्यामु ळे त्यांना आनं द झाला आहे .
जो िदवस तू ने मला आहे तो तू आणशील ते व्हा ते माझ्यासारखे होतील.
22 त्यांची सवर् दुष्टाई तु झ्यासमोर ये वो,
माझ्या पापांमुळे तू माझ्याशी जसा वागलास तसाच तू त्यां च्याशी वाग.
कारण माझे कण्हणे पु ष्कळ आहे आिण माझे हृदय दुबर्ल झाले आहे .”
16 या

2
िसयोनकन्ये ला आपल्या क् रोधमय काळोख्या मे घाने कसे अच्छादीले आहे .
इस्राएलाचे सौंदयर् त्याने स्वगार्तन
ू पृ थ्वीवर झु गारून िदले आहे .
त्याने आपल्या क् रोधासमयी न्यायासनाचे स्मरण केले नाही
2 परमे श्वराने याकोबाची सवर् नगरे िगळं कृत केली आहे त.
त्यां च्यावर कसलीही दया केली नाही.
त्याने आपल्या क् रोधाने यहद
ू ाच्या कन्ये दुगर्स्थानांना खाली ढकलून; त्याने ते धु ळीला िमळिवले
आहे त.
त्याने ितचे राज्य व त्यातले सरदारास अप्रितष्ठीत व कलं िकत ठरिवले आहे .
3 त्याने आपल्या सं तप्त क् रोधाने इस्राएलाचे सवर् बळ नष्ट केले आहे .
त्याने आपला उजवा हात शत्रूंपासून मागे घे तला आहे .
सवर्तर् पे ट घे णार्या अग्नीप्रमाणे त्याने याकोबाला जाळू न टाकले आहे .
4 त्याने शत्रूंप्रमाणे आमच्या िदशे ने आपला धनु ष्य वाकिवला आहे .
त्याने यु द्धासमान सं घषार्चा पिवत्र घे ऊन शत्रूप्रमाणे आम्हावर बाण चालिवण्यास आपल्या
हाताने ने म धिरला आहे .
त्याच्या दृष्टीस बहम
ू य लोकांची त्याने हत्या केली.
ू ल्
िसयोनकन्ये च्या तं बव
ू र त्याने आपला क् रोध अग्नीसारखा ओतला आहे .
5 परमे श्वर शत्रूसारखा झाला. त्याने इस्राएलांस िगळले .
त्याने ितच्या बलस्थानाचा नाश केला आहे .
1 परमे श्वराने
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त्याने यहद
ू ाच्या कन्ये मध्ये शोक व िवलाप वाढवला आहे .
6 एखाद्या बागे पर
् माणे त्याने िनवासमं डपावर हल्ला केला आहे .
त्याने पिवत्र सभास्थान उध्वस्त केले .
िसयोने त पिवत्रसण व शब्बाथ याचा िवसर परमे श्वराने घडवून आिणला आहे कारण त्याने आपला
क् रोध राजे
आिण याजका यां वर प्रकट करून त्यांना तु च्छ ले िखले आहे
7 परमे श्वराने आपल्या वे दीचा त्याग केला आहे ; त्याने आपल्या पिवत्रस्थानाचा वीट मानला आहे .
त्याने ितच्या राजवाड ाच्या िभं ती शत्रूच्या हाती िदल्या आहे त.
परमे श्वराच्या मं िदरात शत्रूने जयघोष केला.
सणाचा िदवस असल्याप्रमाणे त्यांनी गोंगाट केला.
8 िसयोनकन्ये चा तट नाहीसा करण्याचे परमे श्वराने ठरिवले आहे .
त्याने त्यावर दोरी ताणली आहे , आिण आपला हात सं हार करण्यापासून आविरला नाही.
म्हणून त्याने तट व कोट ह्यास शोक करायला लािवला आहे .
ते सवर्च व्याकू ळ झाले आहे त.
9 यरूशले मेच्या वे शींची दरवाजे जिमिनत खचल्या आहे त. त्याने वे शींचे अडसर तोडू न नष्ट केले .
ितचे राजे आिण सरदार हे मोशे चा िनयमशास्त्र नसले ल्या परराष्ट् राप्रमाणे आहे त.
ितच्या सं देष्टयांना परमे श्वराकडू न दृष्टांत ही प्राप्त होत नाहीत
10 िसयोने ची वडीलधारी मं डळी भूमीवर बसून िनमु टपणे आक् रं दन करीत आहे .
त्यांनी आपल्या डोक्यात धूळ उडवली आहे . त्यांनी गोणताटाचे कपडे ने सले आहे त.
यरूशले मेच्या कुमारी आपली डोकी भूमीपयर्ंत लविवत आहे .
11 माझे डोळे आसवांनी जजर्र झाले आहे त.
माझ्या आतड ांना पीळ पडत आहे .
माझे हृदय जिमनीवर टाकल्याप्रमाणे तळमळत आहे . कारण माझ्या लोकांचा नाश झाला आहे .
मु ले आिण तान्ही चौकांत मूिछर् त पडत आहे त.
12 ती मु ले त्यां च्या मातांना म्हणतात, “����� ��� ��������� ���� ����”
घायाळ झाले ल्यांपर् माणे नगराच्या आळ्यात मूिच्छर् त होऊन आपल्या मातां च्या उराशी त्यांनी
प्राण सोडला.
13 यरूशले मकन्ये , मी तु झ्या सं बधी काय बोलू? मी तु झे सां त्वन करावे म्हणून तु झी तु लना
कोणाबरोबर करू,
सीयोने च्या कुमारी कन्ये ? तु झा नाश समु दर् ाप्रमाणे प्रचं ड आहे . तु ला कोण बरे करू शकेल?
14 तु झ्या सं देष्ट ांनी पािहले ले दृष्टां त तु झ्यासाठी कपटी व मु खर्पणाचे होते .
त्यांनी तु झे अपराध तु झे भिवतव्य उज्ज्वल करण्यासाठी प्रकट केले नाही,
तर तूझ्यासाठी फसवे दै वी सं केत आिण पाशाचे दृष्टांत िनमार्ण केले .
15 रस्त्याच्या बाजूने जाणारे सु ध्दा तु झ्याकडे पाहन
ू टाळ्या वाजवतात.
यरूशले मेच्या कन्ये कडे पाहन
ू ते िशळ घालतात आिण आपल्या मस्तकाने इशारा करून म्हणतात,
“��� �� ���� ��� �� ���� ‘������������’ ����� ‘���� ������� ������
������ ����’ ��� �����?”
16 तु झे सवर् शत्रू तु झ्यािवरुध्द मोठे तोंड वासून तु झी थट् टा करतात.
ते िशळ घालून दात-ओठ खातात व म्हणतात, “����� ���� ������ ���� ���.
खात्रीने आम्ही याच िदवसाची वाट पाहत होतो.
आम्ही तो िदवस शोधला! आिण तो पिहला आहे !”
17 परमे श्वराने िसद्ध केल्याप्रमाणे सवर् केले आहे . त्याने फार पूवीर् जाहीर केले ले आपले अिभवचन
पूणर् केले आहे .
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त्याने िचरडू न टाकले आिण त्यां च्यावर त्याने दया दाखिवली नाही.
त्याने तु झ्या शत्रूंना प्रबळ केले आहे .
18 “������� ���� ����������� ���� ��� ���.
हे िसयोनकन्ये च्या तटा, तु झे अश्रू नदीच्या प्रवाहाप्रमाणे रात्रंिदवस वाहत राहो.
त्यास अटकाव करू नको. तु झ्या डोळ्यातील बाहुलीस िवसावा दे ऊ नको.
19 रात्रीच उठू न मोठ ाने आक् रोश कर.
परमे श्वराच्या मु खापु ढे आपले मन पाण्यासारखे ओता.
जी तु झी मु ले उपासमारीने नगराच्या रस्त्या-रस्त्यावर बे शध्ू द होत आहे त, त्यां च्या जीवा करता तू
आपले हात वर कर.
20 परमे श्वरा, पाहा, िजच्याशी तू कठोरपणाने असे केले , ितच्या कडे लक्ष लाव.
िस्त्रयांनी आपल्या पोटच्या फळास, आपल्या मु लांना त्यां च्या बालपणातच, खावे काय?
परमे श्वराच्या मं िदरात याजक व सं देष्टे मारले जावे त काय?
21 तरुण आिण वृ ध्द असे दोघे ही रस्त्यात भूमीवर कसे पडले आहे त.
माझे तरुण व तरुणी तलवारीने पडले आहे त;
तू आपल्या क् रोधाच्या िदवशी त्यां च्यावर कसिलही दया केली नाही तर त्यांना िनदर्यपणे मारले स.
22 पिवत्र सभे च्या िदवसातील दहशतीप्रमाणे चोहोबाजूने तू माझ्यािवषयी भय िनमार्ण केले
आहे स.
परमे श्वराच्या क् रोधाच्या िदवशी कोणीही सु टला नाही, व वाचला नाही.
मी ज्यांचे लालनपालन केले व वाढवले , त्यांना माझ्या शत्रूने नष्ट केले .”

3
पूरूष मीच आहे , ज्याने परमे श्वराच्या क् रोधाच्या काठीकडू न सं कटे पािहली.
मला दरू करून प्रकाशाकडे न जाता अं धारात चालण्यास भाग पाडले .
3 खिचतच तो माझ्यािवरूद्ध झाला आहे ; पूणर् िदवस त्याने आपला हात माझ्यावर उगारला आहे .
4 त्यांने माझा दे ह व त्वचा जीणर् केली आहे आिण माझी हाडे मोडली आहे त
5 त्याने माझ्यािवरूद्ध िवष व दुःखाचे बां धकाम करून मला वे ढले आहे .
6 फार पूवीर् मृ त्यू पावले ल्या मनु ष्याप्रमाणे त्याने मला काळोखात रहावयास लावले आहे .
7 त्याने माझ्याभोवती तटबं दी केल्याने त्यातून माझी सु टका होऊ शकत नाही.
त्याने माझे बं ध अिधक मजबूत केले आहे त.
8 मी मदतीसाठी आक् रोशाने धावा केला ते व्हाही तो माझ्या प्राथर्नांचा िधक्कार करतो.
9 त्याने माझा रस्ता दगडी िचर्यां च्या िभं तीने अडवला आहे .
त्याने माझा मागर् वाकडा केला आहे .
10 तो माझ्यावर हल्ला करण्यासाठी टपून बसले ल्या अस्वलासारखा आिण लपून बसले ल्या
िसं हासारखा झाला आहे .
11 त्याने माझ्या मागार्वरून मला बाजूला करून, फाडू न माझे तु कडे तु कडे केले आहे त आिण मला
उदास केले आहे .
12 त्याने आपला धनु ष्य वाकवला आहे आिण मला त्याच्या बाणांचे लक्षय बनिवले आहे .
13 त्याने आपले बाण माझ्या अं तःकरणात घु सवले आहे त.
14 माझ्या स्वजनामध्ये च मी चे ष्टे चा िवषय; प्रितिदवशी त्यांचे हास्यास्पद गीत झालो आहे .
15 त्याने मला कडू पणाने भरले आहे , त्याने मला कडू दवणा प्यायला भाग पाडले आहे .
16 त्याने खड ांनी माझे दात तोडले आहे त. त्याने मला राखे त लोटले आहे .
17 माझ्या जीवनातील शां तीच तू काढून टाकली आहे स; कोणत्याही आनं दाचे मला स्मरण होत
नाही.
1 तो

2 त्याने
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म्हणालो, “���� �� ��� ������������� ���� ��� ���� ���� ���.”
दुःख, कष्ट, कडू दवणा आिण िवष ह्याचे स्मरण कर.
20 मला माझ्या सवर् त्रासांची आठवण आहे . म्हणूनच मी माझ्यामध्ये नमलो आहे .
21 पण हे मी माझ्या मनात िवचार करतो म्हणून मला आशा वाटते .
22 ही परमे श्वराची प्रेमदया आहे की आम्ही नाश नाही झालो. त्याची करुणा कधी न सं पणारी
आहे .
23 ती प्रत्ये क िदवशी नवीन होते ; तु झे िवश्वासूपण महान आहे .
24 माझा जीव म्हणतो, “�������� ���� ������ ���. म्हणूनच मी त्याच्यावर आशा
ठे वीन.”
25 जे परमे श्वराची वाट पाहतात व जो जीव त्यास शोधतो, त्याला परमे श्वर चां गला आहे .
26 परमे श्वरापासून ये णार्या तारणाची मु काट ाने वाट पाहणे हे चां गले आहे .
27 पु रूषाने आपल्या तरूणपणां त जू वाहावे हे त्यास फार चां गले आहे .
28 ते परमे श्वराने त्याच्यावर ठे वले आहे म्हणून त्याने एकां ती बसावे व स्वस्थ रहावे .
29 त्याने आपले मु ख धु ळीत घातल्यास, कदािचत त्यास आशा प्राप्त होईल.
30 एखाद्यास मारण्यासाठी खु शाल आपला गाल पु ढे करून त्यास पूणर् खजील करावे ;
31 कारण परमे श्वर त्यांचा कायमचा त्याग करणार नाही.
32 जरी त्याने दुःख िदले तरी तो आपल्या दये च्या िवपु लते नस
ू ार करुणा करील.
33 कारण तो आपल्या खु शीने कोणाचा छळ करत नाही आिण मनूष्य सं तानास दुःख दे त नाही.
34 पृ थ्वीवरील सवर् बं िदवानांना पायाखाली तु डिवणे ,
35 परात्पराच्या समोर मनु ष्याचे हक्क बु डवणे ,
36 एका व्यक्तीने दुसर्या व्यक्तीला फसिवणे , या अशा गोष्टी परमे श्वराच्या दृष्टी आड आहे त
काय?
37 परमे श्वराने आज्ञा केली नसता ज्याने काही बोलावे आिण ते घडू न यावे असा कोणी आहे का?
38 इष्ट व अिनष्ट ही सवर्शर
् े ष्ठ दे वाच्या मु खातून ये त नाहीत काय?
39 कोणत्याही िजवं त मनु ष्याने व पु रूषाने आपल्या पापां च्या िशक्षे बद्दल कुरकुर का करावी?
40 चला तर आपण आपले मागर् शोधू आिण तपासू आिण परमे श्वराकडे परत िफरू.
41 आपण आपले हृदय व आपले हात स्वगार्तील दे वाकडे उं चावूया.
42 आम्ही पाप केले आहे , िफतूरी केली आहे . म्हणूनच तू आम्हास क्षमा केली नाहीस.
43 तू आपणाला क् रोधाने झाकू न घे ऊन आमचा पाठलाग केला आिण दया न दाखिवता आम्हास
ठार केले स.
44 कोणतीही प्राथर्ना तु झ्यापयर्ंत पोहोचू नये म्हणून तू स्वतःला अभ्रांनी वे ढले आहे स.
45 लोकां मध्ये तू आम्हास कचरा व धूळ ह्यासारखे केले स.
46 आमच्या सवर् शत्रूंनी आम्हािवरूद्ध आपले तोंड वासले आहे .
47 भय व खाच, नाश व िवध्वं स ही आम्हावर आली आहे .
48 माझ्या लोकां च्या कन्ये चा नाश झाला आहे , म्हणून माझ्या डोळयांना धारा लागल्या आहे त.
49 माझे डोळे गळत आहे त व थांबत नाही;
50 परमे श्वर स्वगार्तन
ू आपली नजर खाली लावून पाहीपयर्ंत त्याचा अं त होणार नाही.
51 माझ्या नगरातील सवर् कन्यांची िस्थती पाहन
ू माझे डोळे मला दुःखी करतात.
52 िनष्कारण शत्रू बनले ल्या लोकांनी पाखरासारखा माझा पाठलाग केला आहे .
53 गतत ढकलून त्यांनी माझ्या िजवाचा अं त केला आहे . आिण माझ्यावर दगड लोटला आहे .
54 माझ्या डोक्यावरून पाणी गे ले. मी मनाशी म्हणालो, “��� ���� ��� ��� ���.”
55 परमे श्वरा मी खोल खाचे तन
ू तु झ्या नावाचा धावा केला.
56 तू माझा आवाज ऐकलास. माझे उसासे व माझ्या आरोळीला आपला कान बं द करू नको.
18 मी

19 माझे
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तु झा धावा केला त्या िदवशी तू जवळ आलास व म्हणालास, “��� ����.”
परमे श्वरा, माझ्या जीवनातील वादिववादाकिरता तू मध्यस्थी केलीस, तू खं डणी भरून माझा
जीव सोडवलास.
59 परमे श्वरा, माझ्यािवषयी जो अन्याय झाला आहे , तो तू बिघतला आहे स. तू मला न्याय दे .
60 माझ्यािवरूद्ध रचले ले सु डाचे सवर् कृत्ये ; आिण त्यां च्या योजना तू पािहल्यास.
61 त्यांनी केले ला माझा उपहास आिण माझ्यािवरूध्द आखले ले बे त. परमे श्वरा, तू ऐकले आहे स.
62 माझ्यावर उठले ले ओठ आिण सारा िदवस त्यांनी माझ्यािवरुध्द केले ली योजना तू ऐकली आहे .
63 परमे श्वरा, त्यांचे बसने व उठने तू पाहा, मी त्यां च्या थट् टेचा िवषय झालो आहे .
64 परमे श्वरा, त्यांना योग्य ते फळ दे . त्यां च्या कामार्च
ं ी परतफेड कर.
65 तू त्यांना हृदयाची कठोरता दे शील, तु झा शाप त्यांना दे शील.
66 क् रोधाने तू त्यांचा पाठलाग करशील व परमे श्वराच्या आकाशाखाली तू त्यांचा िवध्वं स करशील.
57 मी
58

4
कसे िनस्ते ज झाले ! शूद्ध सोने कसे बदलले आहे !
पिवत्रस्थानाचे दगड प्रत्ये क रस्त्याच्या चौकात िवखु रले आहे त.
2 िसयोने चे मोलवान पु त्र शु द्ध सोन्याच्या बरोबरीचे होते ,
पण आता ते कुंभाराच्या हाताने केले ल्या केवळ मडक्याप्रमाणे मानले ले आहे त.
3 कोल्ही आपल्या िपलांना स्तनांजवळ घे ऊन दुध पाजतात.
पण माझ्या लोकांची कन्या वाळवं टात राहणार्या शहामृ गाप्रमाणे िनदर्यी झाली आहे .
4 तान्ह्या मु लांची जीभ तहाने ने टाळू ला िचकटली आहे .
बालके भाकर मागतात, पण त्यांना कोणीही भाकर दे त नाही.
5 जे पूवीर् स्वािदष्ट अन्न खात असत, ते आता रस्त्यावर उपाशी पडले आहे त.
जे िकरिमजी वस्र घालत असत, त्यांनी आता उिकरड ांचा आश्रय घे तला आहे .
6 सदोमावर कोणी हात टाकला नाही तरी त्याचा अकस्मात नाश झाला, त्याच्या पापांपेक्षा माझ्या
लोकां च्या कन्ये चे दुष्कमर् मोठे आहे .
सदोमाचा व गमोराचा अचानक नाश झाला, आिण त्यामध्ये कोणत्याही मनु ष्याचा हात नव्हता.
7 ितचे सरदार बफार्सारखे चकाकत असत व दुधापे क्षा पांढरे होते .
ते पोवळयांसारखे कांतीने लाल होते . त्यांचे ते ज जणू काही नीलमण्यासारखे होते .
8 पण आता त्यांचे चे हरे काजळीपे क्षा काळे झाले आहे त. त्यांना रस्त्यात कोणी ओळखतसु ध्दा
नाही.
त्यांची कातडी सु रकुतली आिण हाडाला िचकटली आहे . ती लाकडाप्रमाणे शु ष्क झाली आहे .
9 जे उपासमारीने मरण पावले त्यां च्यापे क्षा जे तलवारीने मरण पावले त्यांचे बरे झाले आहे .
कारण उपासमार झाले ले फारच दु:खी होते . ते व्याकुळ झाले होते . शे तामधून काहीच न
िमळाल्यामु ळे ते मरण पावले .
10 दयाळू स्त्रीयां च्या हातांनी आपली मु ले िशजिवली,
ती माझ्या लोकां च्या कन्ये च्या िवनाशसमयी ती त्यांचे अन्न झाली.
11 परमे श्वराने आपला क् रोध प्रकट केला. त्यांने आपला सं तप्त राग ओतला आहे .
त्याने िसयोने त आग लावली आहे व त्या आिगत ितचे आधारस्तं भे जाळू न टाकले आहे त.
12 पृ थ्वीवरील राजांचा व पृ थ्वीवरील राहणार्यांचा ह्यावर िवश्वास बसला नाही की,
यरूशले मेच्या प्रवे शद्वारांतन
ू शत्रू िकंवा वै री वे शींत िशरतील.
13 असे घडले कारण, ितच्या सं देष्ट ांनी पाप केले , ितच्या धमर्गुरुं नी दुष्कृत्ये केली,
त्यांनी नीितमान लोकांचे रक्त यरूशले मामध्ये सांडले होते .
14 ते आं धळयांपर
् माणे रस्त्यात भटकत होते .
1 सोने
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कोणीही त्यां च्या वस्त्रालाही िशवू शकले नाहीत, कारण ती रक्ताने माखली होती.
15 दर
ू व्हा, “��� ����! अमं गळ लोकहो.” ������ ������ ��� ���, असे लोक त्यांना
म्हणाले ,
ते पळू न जाऊन भटकत राहीले , ते व्हा राष्ट् रांमधील लोक म्हणाले , “�������
����������� ���� ���.”
16 परमे श्वराने आपल्या समोरून त्यांना िवखरले आहे ,
तो पु न्हा त्याच्याकडे पाहणार नाही, याजकांची मयार्दा त्यांनी राखली नाही.
त्यांनी विडलांचा मान राखला नाही.
17 मदतीची िनरथर्क वाट पाहन
ू आमचे डोळे थकले आहे त.
आम्ही आतूरते ने वाट पाहत असता जे राष्ट् र आमचा बचाव करू शकले नाही त्याची वाट आम्ही
पािहली आहे .
18 आमच्या शत्रूंनी आमची िशकार केली आिण आम्ही रस्त्यां वरसु ध्दा जाऊ शकलो नाही.
आमचा शे वट जवळ आला! आमचे आयु ष्य सरले होते ! आमचा अं त आला आहे !
19 आमचा पाठलाग करणारे गरुडापे क्षाही वे गवान होते . त्यांनी आमचा डोंगरां त पाठलाग केला.
आम्हास पकडण्यासाठी ते रानात दडू न बसले .
20 आमच्या दृष्टीने जो राजा सवर्शर
् े ष्ठ होता जो परमे श्वराचा अिभिषक्त, आमच्या नाकपूड ातील
श्वास.
त्यां च्या खाचे त पकडला गे ला. ज्याच्या बद्दल आम्ही असे म्हणालो की, “����� ��������
������ ����.
तो इतर राष्ट् रापासून आमचे रक्षण करतो.”
21 ऊस दे शात राहणार्या अदोमाच्या कन्ये आनं िदत हो आिण हषर् कर.
पण लक्षात ठे व की प्याला तु मच्याकडे सुध्दा ये ईल, ते व्हा तू मस्त होऊन आपणास िववस्त्र
करशील.
22 िसयोन कन्ये , तु झी िशक्षा सं पली. आता पु न्हा तु ला कैद करून ने ले जाणार नाही.
अदोमाच्या कन्ये , तु मची पापे उघडी करून परमे श्वर तु म्हास िशक्षा करील.

5
1 हे

परमे श्वरा, आमची अवस्था काय झाली याकडे लक्ष लाव.
आमच्या अप्रितष्ठे कडे नजर टाक.
2 आमचे वतन परक्यां च्या हातात गे ले आहे .
आमची घरे परदे शीयांना िदली गे ली आहे त.
3 आम्ही अनाथ झालो. आम्हास वडील नाहीत.
आमच्या मातांची िस्थती िवधवांसारखी झाली आहे .
4 आम्हास िपण्याच्या पाण्यासाठी रूपे द्यावे लागतात;
आमचे च लाकू ड आम्हास िवकले जाते .
5 आमचा पाठलाग करणारे आमच्या मानगु टीस बसले आहे त.
आम्ही दमलो आहोत. आम्हास िवश्रांती नाही.
6 पोटभर भाकरी िमळिवण्यासाठी आम्ही िमसर व अश्शूर यां च्यासमोर आम्ही आपले हात पु ढे केले .
7 आमच्या पूवर्जांनी तु झ्यािवरुध्द पाप केले . आता ते नाहीत.
पण त्यां च्या पापाची फळे आता आम्ही भोगत आहोत.
8 गु लाम आमच्यावर राज्य करतात.
त्यां च्या हातातून आम्हास कोणीही वाचवायला नाही.
9 राणात चालू असले ल्या तलवारीमु ळे आम्ही आपला जीव मु ठीत घे ऊन आपले अन्न िमळवतो.
10 आमची कातडी भट् टीप्रमाणे तापली आहे त.
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भु केमु ळे आम्हास ताप चढला आहे .
11 िसयोने तील िस्त्रयां वर आिण यहद
ू ा नगरातील कुमारीवर त्यांनी अत्याचार केला;
12 त्यांनी आमच्या राजपु त्रांना फासावर िदले ;
आमच्या वडीलधार्यांचा त्यांनी सन्मान केला नाही.
13 आमच्या तरुणांना त्यांनी िपठाच्या जात्यावर दळावयास लावले .
ते तरुण लाकडाच्या िढगार्याखाली अडखळले .
14 वृ ध्द आता नगरीच्या द्वारात बसत नाहीत.
तरुण गायनवादन करीत नाहीत.
15 आमच्या नृ त्याचे रूपां तर आता मृ तां च्या शोकात झाले आहे .
आमच्या हृदयात आनं दाचा अं शही नाही.
16 आम्ही पाप केल्यामु ळे आमच्या डोक्यावरचा मु कुट खाली पडला आहे .
म्हणून आम्हास हाय.
17 या सवर् गोष्टीमु ळे आमचे मन खचले आहे .
आम्हास डोळ्यांनी स्पष्टपणे िदसत नाही.
18 िसयोनचे डोंगर ओसाड झाले आहे त.
िसयोनच्या डोंगरावर कोल्हे वावरतात.
19 पण परमे श्वरा, तु झी स ा िनरं तन आहे .
तु झे राजिसं हासन िचरकाल राहील. 20 परमे श्वर तू आम्हास कायमचा िवसरला आहे स असे िदसते .
तू आम्हास दीघर्काल सोडू न गे ला आहे स.
21 परमे श्वरा, आम्हास तु झ्याकडे परत वळव.
आम्ही आमच्या पातकाकिरता पश्चाताप किरतो.
पूवीर्प्रमाणे च आमच्या जु न्या िदवसाची पु नस्थार्पना कर.
22 तोपयर्ंत आमचा िधक्कार होऊन आमच्याप्रती तु झा क् रोध अितभयं कर असे ल.
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The Book of

Ezekiel
यहे ज्केल

हे पु स्तक बु जीचा पु त्र यहे ज्केल याजक आिण सं देष्टा याला उद्दे शन
ू आहे . त्याला यरूशले मध्ये
एक याजक म्हणून वाढिवण्यात आले होते आिण तो बाबे लच्या बं िदवासात यहद
ू ी लोकांसोबत
रािहला. यहे ज्केलच्या याजकवगार्ने आपल्या भिवष्यसूचक से वेत घालवण्याचा प्रयत्न केला ते व्हा
तो ने हमी मं िदरात, याजकगणाचे , प्रभूचे गौरव आिण बिलदान व्यवस्थे सारख्या िवषयां शी सं बंिधत
होता. या पु स्तकामध्ये यहे ज्केलला “��������� ����” ��� ���������� ��� ���,
याचा अथर् “������ �������” ��� �� ����.
साधारण इ. पू. 593 - 570.
यहे ज्केलने बाबे लमधून िलिहले , परं तु त्याच्या भिवष्यवाण्या इस्त्राएल, िमसर आिण काही
शे जारच्या दे शां शी सं बंिधत आहे त.
बाबे लमध्ये आिण घरात राहणारे इस्त्राएली लोक आिण नं तरचे पिवत्र शास्त्राचे सवर् वाचक.
यहे ज्केलने त्याच्या िपढीसाठी से वा केली ज्या (िपढी) बहुते क पापी आिण िनराशाजनक
होत्या. त्याच्या भिवष्यसूचक से वाकायार्द्वारे त्याने त्यांना त्वरीत पश्चा ाप करण्यास आिण
दरू च्या भिवष्यकाळात आत्मिवश्वास आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याने िशकवले की दे व मानवी
सं देशवाहकाद्वारे कायर् करतो, अगदी पराभूत होऊन िनराश होऊनही दे वाच्या लोकांना दे वाच्या
सावर्भौमत्वाची पु ष्टी करणे आवश्यक आहे , दे वाचे वचन कधीच चु कत नाही, दे व अिस्तत्वात आहे
आिण कोठे ही त्याची उपासना करता ये ऊ शकते . यहे ज्केलचे पु स्तक जे व्हा आपल्याला वाटते
िक हरलो त्या अं धकाराच्या काळात परमे श्वराचा शोध घे ण्यास आजर्वतो, आपल्या स्वतःच्या
जीवनाचे परीक्षण करणे , आिण एक खरा दे व यां च्याशी एकरूप होणे .
दे वाचे गौरव
रूपरे षा
1. यहे ज्केलला बोलावणे — 1:1-3:27
2. यरूशले म, यहद
ू ा आिण मं िदर यां च्यािवरुद्ध भिवष्यवाण्या — 4:1-24:27
3. राष्ट् रां िवरुद्ध भिवष्यवाण्या — 25:1-32:32
4. इस्त्राएल लोकां िवषयी भिवष्यवाण्या — 33:1-39:29
5. पु नसर्ंचयीताचा दृष्टांत — 40:1-48:35
1 माझ्या आयु ष्याच्या ितसाव्या वषार्च्या चौथ्या मिहन्याच्या पाचव्या िदवशी, मी खबार नदीच्या

तीरी दास्यात गे लेल्या लोकांसोबत राहत होतो. ते व्हा स्वगर् उघडला आिण मी दे वाचा दृष्टांत
पािहला. 2 तो त्या मिहन्याच्या पाचवा िदवस होता, आिण ते यहोयाखीन राजाच्या बं िदवासाचे
पाचवे वषर् होते . 3 खबार निदच्या जवळ, खास्द्यां च्या दे शात बूजीचा मु लगा यहे ज्केल याजकाकडे
परमे श्वर दे वाचे वचन सामथ्यार्ने आले व परमे श्वर दे वाचा हात त्याच्यावर आला. 4 ते व्हा मी पािहले
उ रे कडू न तु फानाचा वारा सु टला, तो एक अग्नीने धु मसणारा, मध्य भागात िवजांचा िपवळसर
प्रकाश मध्यभागी चमकत असले ला िवशाल मे घ होता. 5 मध्यभागी चार िजवं त प्राण्याच्या
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आकाराचे काही नजरे स पडले ; ते माणसासारखे िदसत होते ,
प्रत्ये क प्राण्याला चार पं ख होते .

यहे ज्केल 1:28
6

पण त्यांना चार तोंडे होती, आिण

7 त्यांचे पाय सरळ होते पण तळवे वासरां च्या तळव्यासारखे आिण िपतळे सारखे चकाकणारे
होते . 8 त्यां च्या चोहोबाजूंना पं खाखाली त्यांना मनु ष्याचे हात होते . त्या चौघांना त्यांचे मु खे व
पं ख याप्रमाणे होते ः 9 त्यांचे पं ख त्यां च्या बाजूच्या प्राण्याच्या पं खांना स्पशर् करीत आिण पु ढे
जाण्यासाठी ते वळत नव्हते ; त्याऐवजी त्यां च्यापै की प्रत्ये क आपल्यापु ढे नीट सरळ चालत असे .

त्या चौघां च्या मु खापै की एकाचे मु ख मनु ष्याच्या तोंडासारखे िदसत होते , दुसर्याचे मु ख
िसं हाच्या तोंडासारखे , ितसर्याचे मु ख बै लासारखे आिण चौथ्याचे मु ख गरुडाच्या तोंडासारखे होते .
11 त्यांची मु खे अशाप्रकारची होती आिण त्यांचे पं ख एकमे कापासून वे गळे होते , प्रत्ये क प्राण्याचे
पं ख दुसर्या प्राण्याच्या पं खांना स्पशर् करत होते . 12 प्रत्ये क जण सरळ जात होता, जसा आत्मा
त्यांना जाण्यासाठी सां गत तसे ते न वळता, सरळ पु ढे जात.
10

िजवं त प्राणी जळत्या कोलीतासमान िकंवा मशालीसमान िदसत होते ; त्यां च्यातून प्रखर
अग्नी िनघत होता व िवजा चकाकत होत्या. 14 हे िजवं त प्राणी चपळते ने पु ढे मागे हालचाल
करीत होते आिण ते िवजे सारखे िदसत होते !
13 ते

मी त्या प्राण्यांकडे पािहले त्या िजवं त प्राण्यां च्या बाजूला भूमीवर एक एक चाक होते .
चाकांचे स्वरूप असे िदसत होते ः चारही चाके एक समान व वै डूयर् मण्यांसारखी होती; आिण
जणूकाही चाकात चाक घातले ले असून त्यांना एकमे कांस छे दले ले असावे असा त्यांचा आकार होता.
15 मग

16 त्या
17

जे व्हा चाक चालत ते व्हा ते कोणत्याही िदशे ने वळण न घे ता चालत.
भयावह व उं च होत्या, कारण त्या धावांसभोवती सवर्तर् डोळे होते !

18

त्यां च्या धावा या

19 जे व्हा ते िजवं त प्राणी चालत ते व्हा त्याच्या सोबत चाके चालत जे व्हा ते प्राणी पृ थ्वीपासून
उं च उडत ते व्हा त्यांची चाकेही त्यां च्या सोबत उं चावत होती. 20 जे थे िजवं त प्राण्यांचा आत्मा
त्यांना ने ऊ इिच्छत होता ते ितकडे जात होते . आत्मा त्यांना उं चावत होता आिण त्यां च्या चाकात
त्यांचा आत्मा होता. 21 जे व्हा केव्हा ते प्राणी चालत चाकेही हालचाल करीत, जे व्हा ते थांबत
चाकेही थांबत, जे व्हा ते उं च उडत त्यां च्या सोबत चाकेही उं च उडत होती कारण त्यांचा आत्मा
त्यां च्या चाकांत वास करीत होता.

िजवं त प्राण्यां च्या मस्तकावर महागड ा घु मटासारखे चकाकणारे िदसत होते , त्यां च्या
कपाळावर स्फिटकासारखे चमकत होते . 23 घु मटाखाली प्राणी आपले पं ख सरळ लांब पसरवत
होते आिण एकमे कां च्या पं खांना ते स्पशर् करीत होते . प्रत्ये क प्राण्याच्या पं खां च्या जोडीने आपले
शरीर झाकीत आिण दोन-दोन पं खांनी स्वतःला आवरण करीत.
24 ते व्हा मी त्यां च्या पं खांचा पाण्याच्या धबधब्यासारखा मोठा आवाज ऐकला. तो सवर्सामथ्यर्
दे वाच्या वाणीसारखा होता. ते चालत ते व्हा जोरदार पजर्न्यवृ ष्टीयु क्त वादळासमान ध्वनी होता.
तो ध्वनी मोठ ा से नेसारखा होता. जे व्हा ते थांबत असे ते व्हा ते आपले पं ख खाली करत होते .
25 जे व्हा ते थांबत व आपले पं ख खाली स्तब्ध ठे वीत ते व्हा त्यां च्या माथ्यावरील घु मटातून आवाज
ये त होता.
22 त्या

26 त्यां च्या माथ्याच्या वरील घु मटाच्या भागात नीलरत्न जडीत िसं हासन िदसत होते , आिण
िसं हासनावर मनु ष्याच्या चे हर्या समान कोणी असल्याची जाणीव होत होती.
27

त्याच्या ठायी सवर्तर् तृ णमण्याच्या ते जासारखा प्रकाश मी पािहला, त्याच्या कमरे पासून
खाली अग्नीचा भास झाला, व त्याच्या भोवती प्रभा चमकत होती. 28 पाऊस पडतांना िदसणार्या
मे घधनु ष्यासारखा तो भासत होता त्याच्या भोवती प्रखर ते जोमय प्रकाश होता. हे परमे श्वर
दे वाचे गौरवयु क्त ते ज िदसत होते . जे व्हा मी हे पािहले व माझ्यासोबत बोलणारी वाणी ऐकली
ते व्हा मी उपडा पडलो.
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ती वाणी मला म्हणाली; “��������� ����*, आपल्या पायां वर उभा राहा; मग मी
तु झ्याशी बोले न.” 2 जे व्हा ती वाणी माझ्याशी बोलली ते व्हा दे वाच्या आत्म्याने मला माझ्या
पायावर उभे केले आिण मी त्यास माझ्याशी बोलताना ऐकले . 3 इस्राएलाच्या लोकांजवळ
मानवाच्या मु ला, मी तु ला पाठवत आहे ती वाणी मला म्हणाली. बं डखोर दे शाजवळ ज्या राष्ट् रांनी
माझ्याशी बं ड केले , पिहल्यापासून त्यांनी आिण त्यां च्या पु वीर्च्या िपढ ांनी माझ्या िवरुध्द पाप
केले आहे . 4 त्यां च्या पूवर् िपढीचे लोक हट् टी आिण कठीण मनाचे होते , मी तु ला त्यां च्या जवळ
पाठवत आहे . आिण हे परमे श्वर दे व त्यां च्याशी बोलत आहे . असे त्यांना तू सां ग. 5 ते तु झे
ऐकतील िकंवा ऐकणार नाही, ते िफतु र झाले ले आहे त. परं तू सं देष्टा त्यां च्याकडे आला होता असे
त्यांना कदािचत कळू न ये ईल. 6 त्यां च्या भोवती काटे िवं चवांना व त्यां च्या शब्दांना मानवाच्या
मु ला भयभीत होऊ नको; त्यां च्या तोंडाकडे बघून तू गोंधळू न जाऊ नको; पहील्यापासून ते िफतु र
आहे त. 7 पण तू माझा शब्द त्यांना सां ग; ते तु झे ऐको िकंवा न ऐको कारण ते फार िफतु र आहे त.
8 परं तू मी जे तु ला मानवाच्या मु ला बोलायला सां गत आहे ते ऐक त्या िफतु र जातीच्या लोकांसारखे
िफतु र होऊ नको. आपले तोंड उघड आिण मी दे तो ते खा! 9 माझ्याकडे एक हात ये त आहे असे
मी पािहले ; आिण पाहा, पु स्तकाची एक गु ं डाळी त्यामध्ये होती. 10 तो माझ्या पु ढे लांबवर पसरत
आला; त्यां च्या मागे पु ढे दुःख, आकांताचा ले ख िलिहले ला होता.
1

3

तो मला म्हणाला, “��������� ����, जो ग्रंथ तु ला प्राप्त झाला आहे तो ग्रंथ तू
खाऊन टाक! आिण जा इस्राएलाच्या घराण्याशी बोल.” 2 म्हणून ते व्हा मी आपले तोंड उघडले
व त्याने मला तो ग्रंथ खाऊ घातला. 3 तो मला म्हणाला, “��������� ����, मी तु ला
िदले ल्या ग्रंथपटाने आपले पोट भरुन टाक!” �� �� �� ������, आिण ते माझ्या तोंडाला
मधासारखे गोड वाटले . 4 ते व्हा तो मला म्हणाला “��������� ���� ������������
���������� �� ��� ���� ���� ������� ����. 5 अपिरिचत वाणी आिण कठोर
भाषे च्या लोकांजवळ मी तु ला पाठवणार नाही, परं तू इस्राएलाच्या घरण्याकडे मी तु ला पाठवतो;
6 मोठी राष्ट् रे अपिरिचत, किठण भाषे चे, ज्यांची भाषा समजत नाही त्यां च्याकडे पाठवत नाही! जर
मी तु ला त्यां च्याकडे पाठवले तर ते तु झे ऐकतील! 7 परं तु इस्राएलाचे घराणे तु झे ऐकण्याची इच्छा
दाखवणार नाही, ते माझे ही ऐकण्याची इच्छा दाखवत नाहीत. म्हणून इस्राएलाचे सवर् घराणे
हट् टी कपाळाचे आिण किठण मनाचे आहे त. 8 पहा! मी तु झा चे हरा त्यां च्या हट् टी चे हर्या सारखा
त्यां च्या कठोर कपाळासारखे तु झे कपाळ केले आहे . 9 तु झे कपाळ मी िहर्यासारखे कठोर केले
आहे ! त्यांना भयभीत होऊ नको; िकंवा िनराश होऊ नको; कारण ते पिहल्यापासून िफतु र आहे त.”
10 ते व्हा तो मला म्हणाला; “��������� ����, जे काही मी तु ला बजावले आहे ते आपल्या
मानात साठवून घे आिण आपल्या कानांनी त्यांचे ऐक! 11 मग गु लामांकडे तु झ्या लोकांजवळ जा
आिण त्यां च्याशी बोल; ते ऐको िकंवा न ऐको, परमे श्वर दे व असे सां गतो” 12 दे वाच्या आत्म्याने
मला वर उचलले , आिण माझ्या मागे मी भु कंपासारखा मोठा आवाज ऐकला, तो म्हणाला; त्याच्या
स्थानातून परमे श्वर दे वाचे गौरव धन्य आहे ! 13 ऐकमे कांना स्पशर् करणार्या िजवं त प्राण्यांचा
आवाज त्या नं तर मी ऐकला व त्यां च्या बरोबर चाकांचा आवाज व मोठ ा भु कंपाचाही आवाज होत
होता! 14 दे वाच्या आत्म्याने मला उं च केले व वर ने ले आिण माझ्या आत्म्यात कडवट पण घे ऊन
आलो, परमे श्वर दे वाचा हात सामथ्यार्ने माझ्यावर आला! 15 ते ल-अबीब या िठकाणी मी गु लामांकडे
गे लो, जे खबार ओढ ाच्या शे जारी राहत होते , आिण मी ते थे सात िदवस रािहलो आिण चकीत
होऊन व्यापून गे लो.
1

*

2:1

3:16

1031

यहे ज्केल 4:9

मग सातव्या िदवसानं तर परमे श्वर दे वाचे वचन मला िमळाले , आिण म्हणाले ,
“��������� ����, मी तु ला इस्राएलाच्या घरण्यावर पहारा दे ण्यासाठी ने मले ले आहे ,
म्हणून माझ्या तोंडचा शब्द ऐकू न घे व त्यांना सावध कर! 18 ‘�� ������� �����’ ���
�� �������� ������� ���� �� �� ������� ������ ���� � ���������
���� ������� ����� ����� ������, तू त्यास बजावून सां िगतले नाहीस, तर तो पातकी
आपल्या दुष्टाईमु ळे मरे ल; पण त्याच्या रक्ताचा झाडा मी तु झ्या हातून घे ईन. 19 परं तू जर दुष्टाला
त्याच्या मागार्पासून सावध केले , आिण तो आपल्या दुष्ट मागार्पासून िकंवा कामापासून मागे
वळला नाही तर तो त्याच्या पापात मरे ल; मग त्याचा जाब तु झ्याकडे िवचारला जाणार नाही.
20 जर दे वभीरु व्यक्ती आपल्या दे वाच्या भयापासून व कायार्पासून अधम वागे ल, तर मी त्याच्या
पु ढे अडखळण ठे वे ल, आिण तो मरे ल जर तू त्यास सावध केले नाही, तो त्याच्या पापात मरे ल, आिण
त्याने केले ले धािमर्क काम आठवले जाणार नाही, पण त्याच्या रक्ताचा जाब मी तु ला िवचारे न.”
21 परं तू जर तू दे वभीरु मनु ष्यास पाप करण्यापासून सावध करशील, तो िनिश्चत वाचे ल; आिण
त्याचा जाब तु ला िवचारला जाणार नाही.
16

17

22 मग परमे श्वर दे वाचा हात माझ्यावर आला, आिण तो मला म्हणाला, “�� ��� ���� ��,
ते थे मी तु झ्याशी बोले न!” 23 मी उठलो आिण दरीत खबार नदीजवळ गे लो, परमे श्वर दे वाचे गौरव
ते थे प्रकाशत होते ; ते थे मी उपडा पडलो. 24 दे वाच्या आत्म्याने ये ऊन मला ते व्हा माझ्या पाया वर
उभे केले ; आिण माझ्याशी बोलला, व म्हणाला, जा आिण स्वतःला आपल्या घरात बं द करून ठे व,
25 आता, मानवाच्या मु ला, ते तु ला दोरीने बां धतील म्हणून त्याच्यामध्ये तू बाहे र जाऊ शकणार
नाही. 26 तु झी जीभ टाळू ला िचकटे ल असे मी करे न आिण तू मु का होशील त्यांना धमकावु शकणार
नाहीस, कारण ते िफतु र घराणे आहे . 27 पण जे व्हा मी तु झ्याशी बोले न ते व्हा तु झे तोंड मी उघडीन
व परमे श्वर दे व असे म्हणतो त्यांना सां ग, ज्याला ऐकायचे असे ल त्याने ऐकावे ज्याला ऐकावयाचे
नसे ल त्याने ऐकू नये कारण ते िफतु र घराणे आहे .

4
1 परं तू मानवाच्या मु ला,

तू एक वीट घे आिण तु झ्या पु ढे ठे व. व यरूशले म शहराचे िचत्र रे खाट.
ितला वे ढा पडला आहे आिण ितच्या समोर बु रुज रचून मोरचे बां धले आहे त, ितच्या पु ढे तळ
पडला आहे , टक्कर दे ऊन िभं त पाडण्याची यं तर् े ितच्याभोवती लागली आहे , असे िचत्र काढ.
3 तू आपल्याकरता लोखं डाची कढई घे ऊन ती लोखं डी िभं त असी तु झ्यामध्ये आिण नगराच्यामध्ये
ठे व आिण तू आपले मु ख ितच्याकडे कर, म्हणजे ितला घे रा पडे ल आिण तू ितला वे ढा घालशील.
इस्राएलाच्या घराण्याला िचन्ह होईल. 4 मग आपल्या डाव्या कुशीवर झोप आिण इस्राएलाच्या
घराण्याचे पाप स्वतःवर घे ; इस्राएलाचे पाप िजतके िदवस तू झोपून राहाशील, िततके िदवसाच्या
गणतीप्रमाणे तू त्याचा अन्याय वाहाशील. 5 मी तु झ्यावर त्यां च्या िशक्षे ची जबाबदारी प्रत्ये क
वषार्ची तीनशे नव्वद िदवस सोपवून िदली आहे , तू इस्राएलाच्या घराण्याचे अपराध वाहन
ू ने शील.
6 जे व्हा तू हे िदवस पूणर् करशील, ते व्हा दुसर्यांदा उजव्या कुशीवर नीज, चाळीस िदवस यहद
ू ाच्या
घराण्याचे पाप तू वाहशील, मी तु ला प्रत्ये क वषार्ला एक िदवस सोपवून िदला आहे . 7 आपले तोंड
यरूशले मेच्या िवरुध्द िदशे ला कर जे िचत्र रे खाटले आहे स, ज्याला वे ढा पडले ला आहे , आपल्या
बाहुंनी झाकु नको; आिण त्यां च्या िवरुध्द भाकीत कर. 8 पहा, तु ला दोरीने करकचून बां धतील,
तू एका बाजूहन
ू दुसरीकडे वळू शकणार नाही जोपयर्ंत तू वे ढा पडले ला समय पूणर् करणार नाहीस.
9 स्वतःसाठी तू गह,ू जव, सोयाबीन, कडधान्य, बाजरी, ज्वारी, आिण काठ ा गहू घे ऊन िजतके
िदवस तू एका बाजूस रहाशील ते वढ ा िदवसासाठी एका भांड ात ते घे आिण आपल्यासाठी भाकर
2
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10 हे

तयार कर, जे तू तीनशे नव्वद िदवस खाशील.
तु झ्या खाण्यासाठी वीस शे केल वजनाचे असे ल
जी वे ळोवे ळी तु झी उपजीवीका असे ल. 11 पाणी साठ िहन मोजून वे ळो वे ळी तु झ्या पीण्यासाठी
असे ल. 12 जवाची भाकर तू भाजून खा पण सवार्ंदेखत मनु ष्याच्या िवष्टे वर भाजून खा! 13 यासाठी
परमे श्वर दे व “������, ती भाकर म्हणजे , इस्राएलाचे घराणे जे अपिवत्र आहे त, ज्या दे शातून
मी त्यांना हद्दपार करे न.” 14 परं तू मी म्हणालो “���, हे परमे श्वर! माझे मन कधी अपिवत्र
झाले नाही! जे मरण पावले ले व मारुन टाकले ले मी कधी खाल्ले नाही, िवटाळले ले मांस आजवर
माझ्या मु खात गे ले नाही.” 15 म्हणून तो मला म्हणाला, “���! मी तु ला मानवाच्या िवष्टे ऐवजी
गाईच्या िवष्टे वर स्वतःसाठी भाकर भाज.” 16 तो मला म्हणाला, “��������� ���� ���! मी
यरूशले मेच्या भाकरीचा पु रवठा काढून टाकेन, आिण अस्वस्थते त िशधा वाटप ते करतील आिण
ते पाणी िपतील जोपयर्ंत िशधा कपात केली जाईल. 17 कारण त्यांना अन्नपाण्याचा तु टवडा पडू न
त्यांची त्रेधा उडे ल व ऐकमे कात त्यां च्या अपराधामु ळे ते भयभीत होतील.”

5

“�� ��������� ����, स्वतःसाठी न्हाव्याच्या वस्तर्यासारखे धारधार अवजार घे व
आपल्या डोक्याच्या केसांचे, दाढीचे मुं डन कर, केस तागडीत मोजून त्याचे वाटप कर 2 वे ढा िदले ला
समय समाप्त झाल्यावर त्यातील ितसरा भाग शहराच्या मध्य भागी जाळू न टाक. आिण ितसरा
भाग तलवारीने कापून टाक व ितसरा भाग वार्यावर उडवून टाक आिण या प्रकारे त्या लोकांचा
पाठलाग तलवार करे ल. 3 थोडे से केस कापून आपल्या कपड ाला बां धन
ू टाक. 4 काही अजून केस
घे ऊन आगीत टाकू न दे , आिण त्यास जाळू न टाक, म्हणजे इस्राएलाच्या घराण्यावर आग त्यां च्या
मागे बाहे र जाईल. 5 परमे श्वर दे व म्हणतो, ही यरूशले म नगरी, जी इतर राष्ट् रांमध्ये आहे , जे थे
मी ितला स्थापीले , आिण मी ितला इतर दे शांनी आजूबाजु ने वे ढीले आहे . 6 पण ितने वाईट आचरण
करून इतर दे शां हन
ू माझा िधक्कार केला आहे , आिण त्यांनी माझ्या न्यायीपणाचा व आज्ञाचा
िवरोध केला आहे . 7 म्हणून परमे श्वर दे व असे सां गतो; तु म्ही आजूबाजु च्या दे शांपेक्षा अिधक
त्रासदायक आहात. तु म्ही सभोवतालच्या दे शाहन
ू अिधक माझ्या फमार्नाचे पालन केले नाही.
8 म्हणूनच परमे श्वर दे व म्हणतो; पहा! मीच तु मच्या िवरोधात काम करे न! तु म्हास केले ले शासन
हे आजूबाजु च्या दे शाच्या डोळ्यादे खत तु म्हावर होईल. 9 तु झ्या िकळस आणणार्या कायार्मुळे, मी
आजवर केले नाही, आिण करणार नाही, असे मी तु झ्यासोबत करे ल. 10 तथािप बाप मु लांना, आिण
मु ले बापाला खाऊन टाकतील, कारण मी तु झ्यावर न्याय आणला आहे . तु मच्या उरले ल्या अं शाला
चारही भागात फेकू न दे ईल. 11 म्हणून जसा मी राहलो, परमे श्वर दे व म्हणतो, िनिश्चतच तु म्ही
िकळस राग आणणार्या गोष्टी केल्या आहे त. म्हणून तु मची सं ख्या कमी करून तु मच्यावर दया
करणार नाही. 12 घातक साथीच्या रोगाने तु म्हातील ितसरा भाग तु मच्या सं ख्ये तन
ू मी नाहीसा
करे न, तु म्हामध्ये भयं कर दुष्काळ भु कमरी, सभोवताली तलवारीने तु झे लोक नाश पावतील. सवर्
िदशांनी तलवार ये ऊन तु झा िपच्छा करील. 13 ते व्हा राग पूणर् होऊन समाधान पावे ल, व माझा
क् रोध शांत होईल असे त्यांना कळू न ये ईल, परमे श्वर दे व हे सवर् त्याच्या िवरोधात आवे शाने
म्हणाला. 14 तु झ्या आजूबाजु च्या दे शांमध्ये तु झा नाश व तु झी खरडपट् टी काढे न, जे तु झ्या
आजूबाजूने ये णारे जाणारे ते पहातील. 15 यरुशले च्या बाबतीत इतर शे जारी लोकांसाठी चे तावनीचा
इशारा असे ल. त्यांना िनं दा करण्याचे व अपमान करण्याचे कारण िमळे ल. त्यां च्यावर शासन करून
त्यांचा नाश केला असे परमे श्वर दे व म्हणतो. 16 तु मच्यात कडू पणाचे बाण पाठवे न, त्याचा अथर्
असा होईल मी तु मचा िवध्वं स होईल, त्यां च्या वरचा दुष्काळ अजून कठोर करून तु मच्या भाकरीचा
आधार काढून टाकेन; 17 दुष्काळ, रोगराई तु मच्यावर पाठवीन, तु म्ही आपत्यहीन व्हाल, साथीचा
रोग, रक्तस्राव आिण तु म्हावर तलवार चालवीन. असे परमे श्वर दे व म्हणतो.”
1
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1 मग परमे श्वर दे वाचा शब्द माझ्याकडे आला, आिण तो मला म्हणाला, 2 मानवाच्या मु ला,
आपले मु ख इस्राएलाच्या पवर्ताच्या िवरुध्द राहन
ू त्यां च्या िवरुध्द भाकीत कर 3 परमे श्वर दे वाचा
शब्द ऐका! असे इस्राएलाच्या पवर्ताला जाऊन सां ग, दे व त्या पवर्त, दर्याखोर्यांना, झर्यांना
सां गत आहे ; ऐका! मी तु मच्या िवरुध्द तलवार चालवीन, आिण मी तु मचे उच्चस्थान उध्वस्त
करील. 4 तु मच्या वे द्याचे खांब, तु मच्या सूयर्मत
ू ीर् मी पाडू न टाकीन, तु मचे वध पावले ले लोक तु मच्या
मूत्यार्प
ं ु ढे पडतील असे परमे श्वर करीन. 5 इस्राएल लोकांचे प्रेत त्यां च्या मूत्यार्प
ं ु ढे मी टाकू न दे ईन
आिण त्यां च्या वे द्यांपुढे हाडांची पां गापां ग करे न. 6 जे थे तु म्ही राहता त्या शहराच्या उच्च स्थानांचा
िवध्वं स करे न. म्हणून तु मच्या वे द्या, मु त्यार्, उध्वस्त केल्या जातील. त्यामु ळे ते मोडकळीस ये तील
आिण त्यांची सवर् कामे पु सून टाकली जातील. 7 त्यां च्या मध्ये ते मृ तप्राय होतील आिण मग
तु म्हास कळे ल मी परमे श्वर दे व आहे . 8 तरी उरले ल्यांचा मी बचाव करे न, दे शातून काहींचा बचाव
तलवारीपासून होईल, जे व्हा दे शातून तु मची पां गापां ग होईल. 9 ज्यांचा बचाव झाला ते माझ्या
बद्दल िवचार करतील जे थे ते गु लामिगरीत होते . त्यांचे मन दुराचारी झाले ले, माझ्या पासून दरू
आहे त, मग तीव्र ितटकारा त्यां च्या चे हर्यावर व डोळे मूतीर्कडे लागले ले, दुष्टपणा, घृ णा त्यांची
िनं दा झाली होती. 10 ते व्हा त्यांना समजे ल मी परमे श्वर दे व आहे , त्यां च्यावर सं कट आणले
त्यासाठी िवशे ष त्यांचे कारण आहे . 11 परमे श्वर दे व हे म्हणतो; “������ ���� ���� ���
���, अहा! कारण इस्राएलाच्या घराण्यात सवर् प्रकारचे वाईट घृ णा आहे त. त्यां च्यावर तलवार,
दुष्काळ, साथीचा रोग ये ईल. 12 जे लांब असतील ते साथीच्या रोगाने मरतील जे जवळ असतील
ते तलवारीने मरतील, उरले ले लोक दुष्काळाने मरतील; मी त्यां च्या िवरुध्द असले ला सं ताप पूणर्
करे न. 13 मग तु म्हास समजे ल मी परमे श्वर दे व आहे , जे व्हा त्यांचे मस्तक त्यां च्या वे द्यांपुढे उच्च
िठकाणी ओक झाडा शे जारी, िहरव्या छाये खाली पडले ले असतील, जे थे ते मु त्यार्न
ं ा सु गंधी द्रव्य
अपर्ण करीत होते ! 14 मी आपले सामथ्यर् त्यांना दाखवीन, आिण त्यां च्या भूमीचा पूणर् िवध्वं स
करे न, त्यांचे राहण्याची िठकाणे िदबलायाकडे व ज्या जागी ते राहत होते जवळपास सवर् िठकाणे
वाया घालवीन, मग त्यांना समजे ल मी परमे श्वर दे व आहे .”

7
1 परमे श्वर दे वाचा शब्द माझ्याकडे आला व तो म्हणाला. 2 “��������� ����, परमे श्वर
दे व इस्राएलाच्या भूमीला म्हणतो, या दे शाच्या चारही बाजु चा शे वट झाला आहे . 3 आता
इस्राएल दे शाचा शे वट जवळ आला आहे , यास्तव मी माझा क् रोध त्यां च्यावर प्रकट करे न,
त्यां च्या अपिवत्र कामा वरुन मी त्यांचा न्याय करे ल. त्यानं तर त्यां च्यावर घृ णा आिणन. 4 माझी
दृष्टी तु मच्यावर दया करणार नाही, आिण मी तु मची गय करणार नाही, तु मच्या कामाचे वे तन
तु म्हास दे ईन, तु मची घृ णा मला ये ते, मग तु म्हास कळे ल मी परमे श्वर दे व आहे . 5 परमे श्वर दे व
हे सां गतो, अनथर्! अनथार् मागे अनथर्! पाहा तो ये त आहे . 6 शे वट हा िनिश्चत जवळ आला
आहे , शे वट तु मच्यासाठी जागा झाला आहे , पाहा तो ये त आहे . 7 रहीवाशी असले ल्या लोकां च्या
भूमीवर सत्यानाश ये ऊन ठे पला आहे , हानी जवळ ये ण्याचा समय आला आहे , आिण कुठल्याही
पवर्तावर हषर्भरीत ध्वनी ऐकू ये णार नाही. 8 आता जास्त काळ मी तु म्हािवरुध्द आपल्या त्वे षाने
माझ्या रागाची ओतणी तु म्हावर करे न, जे व्हा मी तु मच्या कृत्याप्रमाणे न्यायाचा िनकाल करे न
ते व्हा तु मचाच सवर् प्रकारचा घृ िणतपणा तु मच्यावर ये ईल. 9 मी तु म्हाकडे करुणे ने बघणार नाही,
आिण तु झी गय मी करणार नाही, तु झ्या कामाची परतफेड तु झ्यावर होईल. तु म्हामध्ये घृ णा
वास करे ल मग तु म्हास समजे ल मी परमे श्वर दे व आहे . जो िशक्षा करणारा आहे . 10 पहा! असे
िदवस ये त आहे त, जे घमं डाने भरले ल्या िशक्षे ची काठी तु म्हावर ये ईल. 11 क् रुरपणाची काठी
दुष्टपणावर उगवे ल त्यां च्या सवार्ंवर, त्यां च्यातल्या धनावर, त्यां च्या महत्वाच्या शे वटच्या इच्छा
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रहाणार नाहीत.
वे ळ, िदवस समीप ये त आहे , हषर् खरे दी न करो आिण दुःख िवक् री न करो,
तोपयर्ंत माझा क् रोध सवर् बहुसं ख्य लोकां वर रहाणार आहे . 13 िवकणारा िजवं त रािहला तरी तो
िवकले ल्या भूमीला परत जावयाचा नाही, कारण हे भाकीत त्या सवर् समूहािवषयी आहे , त्यातले
काही ही चूकणार नाही, कोणीही आपल्या अधमार्ने आपल्या िजवीतास बळकटी आणणार नाही.
14 ते तु तार्यांचा नाद करतील आिण तयारी करतील तरी लढाई करण्यास कोणी तयार होणार
नाही. तथािप माझा क् रोध पूणर् समु दायावर आला आहे . 15 इमारतीच्या आत तलवार आिण
दुष्काळ, साथीचा रोग बाहे र आहे . जे शे तात आहे त ते तलवारीने मरतील, जो नगरात असे ल त्यास
दुष्काळ आिण साथीचा रोग त्यांचा नायनाट करे ल. 16 त्यां च्यातील काही जण बचावले जातील
आिण पवर्तावर कबूतराप्रमाणे जातील, त्यां च्या पातकामु ळे ते कण्हत राहतील. 17 प्रत्ये क
हात अडखळतील आिण प्रत्ये क गु डघा पाण्याप्रमाणे कमजोर होईल. 18 आिण ते अं गावर पोते
गु ं डळतील, त्यां च्यावर दहशतीचे सावट पसरे ल; त्यां च्या चे हर्यावर लाज व डोक्यावर टक्कल
पडे ल. 19 ते आपले सोने व चांदी रस्त्यावर फेकू न दे तील, त्याचा त्याग करतील, त्यांचे सोने चांदीही
त्यांना परमे श्वराच्या क् रोधापासून वाचवू शकणार नाही, त्यां च्या जीवाचा बचाव होणार नाही,
त्यांचे पोट भरणार नाही, कारण त्यांनी त्यामु ळे ठोकर खाऊन अधमर् केला आहे . 20 ते त्यां च्या
दािगण्यां वर घमं ड करीत होते , त्यां च्या मूतीर् त्यांनी ितरस्कार आणणार्या घृ णा िनमार्ण करणार्या
तयार केल्या होत्या. ितरस्करणीय कायर् त्यां च्याशी केले आहे . म्हणून या सवर् गोष्टी त्यां च्यासाठी
अपिवत्र केल्या आहे . 21 आिण मी ितर्हाईतास हे सवर् लु ट म्हणून वाटू न दे ईन आिण पृ थ्वी वरील
वाईट लोकांस लु टून घे ऊन दे ईन. ते ते भ्रष्ट करतील. 22 मग मी माझे तोंड त्यां च्या महत्वाच्या
िठकाणापासून िफरवे न कारण त्यांनी माझे स्थान भ्रष्ट केले आहे . लु टारू ये ऊन आत लु टालु ट
करतील. 23 साखळी तयार करा, कारण भूमी रक्ताच्या न्यायाच्या िनकालाने पूणर् भरुन गे ली आहे ,
शहर िहं सक बनले आहे . 24 दे शावर सवार्त दुष्ट लोक घे ऊन ये ईन आिण ते त्यांची घरे बळकावून
घे तील, आिण मी त्यांचा गवर् समाप्त करे न कारण त्यांनी पिवत्र िठकाण अमं गळ केली आहे त. 25 ते
भयभीत होतील, शांतते च्या शोधात ते भटकतील पण त्यांना ती सापडणार नाहीत. 26 अनथार्वर
अनथर् ये ईल अफवां वर अफवा पसरतील, मग ते सं देष्ट ाला सं देश पहाण्यासाठी सां गतील, दृष्टांत
िवद्या, सल्ला, वडीलांची बु ध्दी सं पन
ू जाईल. 27 राजा शोक करील, व राजकुमार िनराशा परीधान
करतील, ते व्हा भूमीच्या लोकांचे हात िभतीने थरथरतील त्यां च्या कृत्याप्रमाणे हे त्यां च्याशी मी
करे न, आिण मी त्यां च्या गु णव े नुसार त्यांचा न्याय करे न, तोपयर्ंत त्यांना समजणार नाही िक मी
परमे श्वर दे व आहे .”
12

8
1

मग बाबे लातील बं िदवासाच्या सहाव्या वषार्च्या सहाव्या मिहन्याच्या पाचव्या िदवशी मी
माझ्या घरात बसलो असता यहद
ू ाचे वडील माझ्या पु ढे बसले होते , ते व्हा पु न्हा परमे श्वर दे वाचा
वरदहस्त माझ्यावर आला. 2 मग मी पािहले की मनु ष्याच्या आकृतीसारखे मला िदसले , त्यां च्या
कमरे च्या खाली अग्नी भासला, त्याच्या कमरे च्या वरच्या भागात चकाकणार्या धातूसारखे मला
िदसले . 3 मग दे वाने दाखवले ल्या दृष्टांतात हाताच्या आकृती प्रमाणे ये ऊन माझ्या डोक्याच्या
केसास धरुन दे वाच्या आत्म्याने मला स्वगर् आिण पृ थ्वीच्या मध्यभागी उचलून घे तले , त्याने मला
यरूशले मेला ने ले उ रे च्या आतील भागाच्या वे शी जवळ ते थे एक मूतीर् िचडवण्यासाठी उभी होती.
4 आिण इस्राएलाच्या दे वाचे गौरव कायम होते , जे मी पािहले होते . 5 मग तो मला म्हणाला
“��������� ����, उ रे कडे आपली नजर लाव जी वे दीकडे जाते ,” ���������������
�������� ������ ����. 6 ते व्हा तो मला म्हणाला, “��������� ����, ते काय
करत आहे त हे तू पािहले काय? ते थे मोठे घृ णा आणणारे कृत्ये करीत आहे , मी आपल्या पिवत्र
िठकाणाहन
ू िनघून जाण्यासाठी इस्राएल घराणे करीत आहे , तु म्ही जाऊन पाहा ते मोठे घृ णास्पद
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आहे .”
त्याने मला मै दानाच्या प्रवे श व्दारात ने ले, मग मी पािहले ते थे िभं तीला मोठे िछद्र
पडले ले मला िदसले . 8 तो मला म्हणाला, मानवाच्या मु ला, िभं तीला खोदकाम कर. म्हणून मी
िभं तीत खोदले ते व्हा पाहा, ते थे दरवाजा होता. 9 ते व्हा तो मला म्हणाला, “�� ��� �����
�������� ������ ������� ������ ��������� ����.” 10 मग मी बघण्यासाठी
गे लो, आिण पाहा! ते थे सवर् प्रकारचे सरपटणारे आिण अशु द्ध प्राणी होते , इस्राएल घराण्याच्या
सवर् मूतीर् यांची िचत्रे यरूशले मेच्या िभतींवर टां गले ल्या होत्या. 11 ते व्हा इस्राएलाच्या घराण्याचे
स र वडील मी पािहले त्यामध्ये याजन्या चा मु लगा शाफान हा त्यां च्यामध्ये उभा होता, प्रत्ये क
मनु ष्याजवळ धूप जाळण्याचे भांडे होते त्यांचा सुं गध वर घे तल्या जात होता. 12 मग तो मला
म्हणाला, “��������� ����, तू पािहले स का इस्राएलाच्या घराण्याचे वडील अं धारात काय
करतात ते ? प्रत्ये क मानव मूतीर्च्या गृ हात लपून काय करतात, ते म्हणतात, परमे श्वर दे व आम्हास
बघत नाही, म्हणून परमे श्वर दे वाने त्यांचा त्याग केला आहे . 13 आिण तो मला म्हणाला, ‘������
���� ���, दुसरी मोठी घृ णास्पद बाब ते करीत आहे .” 14 पु न्हा त्याने मला परमे श्वर दे वाच्या
मं िदराच्या दरवाज्याच्या उ र भागात ने ले, आिण पहा! िस्त्रया बसून तम्मु जासाठी दुःख करीत
होत्या. 15 ते व्हा तो मला म्हणाला, “��������� ����, तू हे बिघतले स का? पु न्हा वळू न
पहा! यापे क्षा अिधक घृ णा ये णारे काम तू डोळ्यांनी पहाशील.” 16 परमे श्वर दे वाच्या दे वळाच्या
आतील प्रां गणात त्याने मला आणले , आिण पहा! परमे श्वर दे वाच्या दे वळाच्या प्रवे श व्दारात
दे वडी आिण वे दीवर पं चवीस माणसे परमे श्वर दे वाच्या वे दीकडे पूवला तोंड व परमे श्वर दे वाच्या
दे वळाकडे पाठमोरे करून सु यार्ची उपासना करीत होते . 17 तो मला म्हणाला, “���������
����, तू हे पािहले स का? यहद
ू ाचे घराणे याही िठकाणी घृ णास्पद गोष्टी करीत आहे . ते कमी
आहे का? म्हणून त्यांची भूमी अिहं सेने भरुन गे ली आहे , त्यांनी पु न्हा माझ्या रागाला िचथवीले
आहे , त्यांनी आपल्या नाकांनी फां द्या धरुन ठे वल्या आहे . 18 म्हणून मीही त्यां च्या िवरुध्द कायर्
करे न, त्यां च्यावर मी कृपादृष्टी करणार नाही आिण त्यांची मी दाणादाण करणार आहे , ते माझ्या
कानी आरोळी मारतील तरी मी त्यांचे ऐकणार नाही.”
7 मग

9
ते व्हा दे वाने मोठ ा आवाजाने मला हाक मारली, आिण म्हणाले , “��� �������� ���
����, प्रत्ये काच्या हाती हल्ला व हानी करणारे हत्यार असे ल.” 2 मग पहा! उ र िदशे ने
प्रवे श व्दारातून सहा जण आपल्या हाती जनावर ठार करणारे हत्यार आिण अं गात तागाचे वस्त्र
पिरधान केले ले, एका बाजूस शास्रांचे उपकरण होते , मग ते जाऊन िपतळे च्या वे दीजवळ उभे
राहीले . 3 मग इस्राएली दे वाचे गौरवी ते ज करुबा वरुन िनघून घराच्या उं बरठ ावर आले . त्याने
तागाचे वस्त्र परीधान केले ले ज्यां च्या हाती एका बाजूला शास्रांचे उपकरण होते त्यांना बोलावले .
4 परमे श्वर दे व त्यांना म्हणाला, “������������ ���� ������� ������ ���, जे पु रुष
िवव्हळ झाले , त्यां च्या माथ्यावर खु ण करा, आिण शहरात केले ल्या सगळ्या अपिवत्र गोष्टींसाठी
उसासे टाका.” 5 ऐकायला जाईल अशा अं तरावर मग तो बोलला शहरात त्यानं तर प्रवे श कर, व
मारुन टाक, कुणावरही दया करु नकोस. 6 म्हातारे असो, तरुण, कुमारी, लहान मु ले िकंवा िस्त्रया
सवार्न
ं ा मारुन टाका. पण ज्याच्या माथ्यावर खु ण आहे त्याच्याजवळ जाऊ नका. माझ्या पिवत्र
िठकाणाहन
ू सु रुवात करा, मग म्हातार्यापासून सु रुवात केली व माझ्या िनवासापु ढे आले . 7 तो
त्यांना म्हणाला, “������ ���, मं िदर भ्रष्ट करा, घरे उध्वस्त करा, आिण वे शी मृ तांना व्यापून
टाका” �� �� ������� �������� ����� ���� ����� �����. 8 ते हल्ला करीत
असतांना, मला स्वतःला एकटे वाटले . आिण मी उपडा पडू न रडलो, हे प्रभू परमे श्वर दे वा तु झ्या
क् रोधाच्या ओतणीने तू सवर् उरले ल्या यरूशले मातील इस्राएलाचा िवध्वं स करशील काय? 9 तो
मला म्हणाला, “������� ��� ������� ����� ��� ���� ����, शहर व भूमी रक्ताने
1
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भरले ली आहे आिण ते दुरुपयोग करून म्हणतात, परमे श्वर दे व आम्हास िवसरला तो आम्हास
बघत नाही. 10 म्हणून मी त्यां च्यावर दया दृष्टी करणार नाही. त्यांची दया करणार नाही. त्यावर
त्यां च्या कृत्यांचे फळ त्यां च्या माथी दे ईन.” 11 पहा! तागाचे वस्त्र घातले ला शास् याचे अवजार
हाती घे ऊन वापस ये त असता त्याने बातमी िदली, “�� ��� ���������� ���� ���� ���
����� ���.”

10
1 मग मी पािहले की करुबीम दुताच्या चार पं ख असले ल्या जीवां च्या डोक्याच्या माथ्यावर जे
घु मटाच्या आकारासारखे काही होते त्याच्यावर नीलमण्याच्या राजासनाच्या आकृतीसारखे काही
माझ्या दृष्टीस पडले . 2 मग परमे श्वर दे व तागाचे वस्त्र घातले ल्या पु रुषाशी बोलला आिण
म्हणाला, “��������� ����� �������� ���� ����� ��, व आपल्या दोन्ही हातात
जळते करुबां च्या मधून कोलीत घे आिण ते शहरावर पसरवून टाक” �� �� ����� �� ����
������ ����. 3 करुब घराच्या उजव्या बाजूला उभा रािहला जे व्हा तो पु रुष आत गे ली, ते व्हा
ढगांनी आतल्या वे शी भरुन गे ल्या. 4 परमे श्वर दे वाचे गौरव करुबावर उठू न घराच्या उं बरठ ावर
आले , आिण वे शी परमे श्वर दे वाच्या प्रकाशाने चमकू लागल्या. त्याने घर भरुन गे ले आिण वे शी
दे वाच्या गौरवाने प्रकाशू लागल्या. 5 मग बाहे रील अं गणात करुबाच्या पं खांचा आवाज मी ऐकला,
तो सवर्सामथीर् परमे श्वर दे वाच्या वाणीसारखा होता.
6 मग असे झाले की, तागाचे वस्त्र घातले ल्या पु रुषाला दे वाने आज्ञा केली आिण म्हणाला,
“���������� ����� �������� ��������� �������� ������ ������ ��”
�� �� ����� �������� ������ ���� ��� ������. 7 एका करुबाने इतर
करुबीमां च्यामध्ये जे थे आग आहे , ते थे आपला हात लांब केला आिण ती आग उचलून तागाचे
वस्त्र घातले ल्या पु रुषाच्या हाती िदली. तो पु रुष ती आग घे वन
ू ते थन
ू िनघून गे ला. 8 मी करुबाला
पािहले तो पहा, मनु ष्याच्या हातासारखे हात त्याच्या पं खां च्या खाली होते .
9 मग मी पािहले ते व्हा पहा! करुबाच्या बाजूला चार चाके होती, एकेक चाक एकेका करुबीमाच्या
शे जारी होते , आिण ती चाके वै डूयर्मण्यांसारखी िदसत होती. 10 ती चारही चाके एकसारखीच िदसत
होते , एक चाक दुसर्यात असल्यासारखी ती चाके होती. 11 जे व्हा ते चालत ते कोणत्याही एका
िदशे ला चालत असत; ते चालत असतांना वळण घे त नव्हते , त्यांचे तोंड ज्या िदशे ला होते त्याच
िदशे ने ते सरळ चालत होते .
12 त्यांची सवर् शरीरे ; त्यांचे हात, पाठ, आिण त्यांचे पं खदे खील डोळ्यांनी झाकले ले होते आिण
त्यां च्या सभोवतालची चाकेही डोळ्यांनी झाकले ली होती. 13 जसे मी ऐकले तो त्या चाकांना
“���� ������� ����” ��� ������ ����. 14 त्यांना प्रत्ये काला चार तोंडे होती; पिहले
तोंड करुबाच्या तोंडासारखे होते , दुसरे तोंड मानवाच्या तोंडासारखे होते , ितसरे तोंड िसं हाच्या
तोंडासारखे , चौथे तोंड गरुडाच्या तोंडासारखे होते .
15 मग करुब प्राणी हे मी खबार नदी शे जारी पािहले ते उभे झाले . 16 जे व्हा करुब चालत होते ,
चाके त्याच्या बाजूला चालत होती; आिण जे व्हा करुब उं च उडत होते , चाके पं खांसोबत पृ थ्वीच्या
वर घे तले जात होते , त्याची चाके हालत नव्हती तर ती िस्थर अशी त्यां च्यासोबत राहत होती.
17 जे व्हा करुब उडत होते , ते चाके बाजूला राहत होती आिण जे व्हा ते उभे राहत चाके उभे राहत
होती, त्या िजवं त प्राण्यांचा आत्मा त्या चाकांत होता.
18 मग घराच्या उं बरठ ावरुन परमे श्वर दे वाचे गौरव बाहे र करुबावर जाऊन राहीले , 19 ते व्हा
करुबाने त्याचे पं ख उं च केले आिण माझ्या दे खत ते पृ थ्वीवरून उडाले , त्यांची चाकेही त्यां च्या
बाजूला होती. परमे श्वर दे वाच्या पूवर् प्रवे शव्दाराजवळ ये ऊन उभे झाले आिण मग इस्राएलाच्या
दे वाचे गौरव त्यां च्यावर वरुन खाली आले .
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20 मी

खबार नदीच्या तीरी इस्राएलाच्या दे वाच्या आसनाखाली ज्याला पािहले तो हाच िजवं त
प्राणी होता. मग ते करुब आहे त असे मला कळाले 21 त्या प्रत्ये काला चार तोंडे व चार पं ख होते .
पं खां च्या खाली मनु ष्याच्या हातासारखे हात होते 22 खबार नदी जवळ मी पािहले ल्या दृष्टांतात
होती तसे च त्यांचे चे हरे होते आिण ते प्रत्ये क आपापल्या समोर सरळ चालत होते .

11
1

नं तर परमे श्वर दे वाच्या घराच्या पूवकडील प्रवे शद्वाराकडे दे वाच्या आत्म्याने मला उचलून
ने ले. आिण पहा! प्रवे शद्वाराजवळ मी पं चवीस माणसे उभी असले ली पािहली. त्यां च्यामध्ये
अज्जूरचा मु लगा याजन्या आिण पलट ा मु लगा बनाया, हे लोकांचे पु ढारी त्यां च्यामध्ये होते .
2 परमे श्वर दे व मला म्हणाला, “��������� ����, हे लोक पापाची योजना करणारे आहे त,
आिण हे शहरात दुष्ट योजना योजीतात. 3 ते म्हणतात, ‘��� ���������� ��� ���� ���
��� ����, हे शहर भांडे आहे , आिण आपण मांस आहोत.’ 4 म्हणून मानवाच्या मु ला त्यां च्या
िवरोधात भिवष्यवाणी कर.”
5 त्यानं तर परमे श्वर दे वाचा आत्मा माझ्यावर आला आिण तो मला म्हणाला परमे श्वर दे व असे
सां गतो असे म्हण, तू असे इस्राएलाच्या घराण्यास सां िगतल्यास त्यां च्या मनात आले ले िवचार
मी ओळखतो. 6 शहरात, रस्त्यावर मारले ल्या लोकांस, दुप्पट करा आिण रस्त्ये त्यांनी भरुन
टाका. 7 म्हणून परमे श्वर दे व म्हणतो, ज्या लोकांस तु म्ही मारले त्यांची प्रेते यरूशले म शहराच्या
मध्यभागी ठे वले ली आहे त, हे शहर भांडे आिण ते मांस आहे त, पण तु म्ही त्यांना शहराच्या मध्य
भागातून घे ऊन यायचे आहे . 8 तु म्ही तलवारीला घाबरला, तर मी तलवार तु म्हावर आिणन, हे
परमे श्वर दे वाचा जाहीर नामा आहे 9 मी तु म्हास शहराच्या मध्य भागातून घे ऊन ये ईन आिण
परदे शां च्या मस्तकावर तु म्हास ठे वीन, कारण त्यां च्या िवरुध्द न्याय करे न. 10 त्यांचा पाडाव मी
तलवारीने करे न. इस्राएलाच्या वे शीत त्याचा न्याय करे न मग तु म्हास कळे ल की मी परमे श्वर दे व
आहे . 11 हे शहर तु मचे अन्न िशजवण्याचे भांडे होणार नाही. त्यां च्यामध्ये ते मांसही होणार नाही.
मी इस्राएलाच्या वे शीच्या आत तु मचा न्याय िनवाडा करणार आहे . 12 मग तु म्हास कळे ल मी
परमे श्वर दे व आहे , जो कोणी मूतीर् पु ढे चालत नाही आिण ज्यांनी ठरवीले ते बाहे र ये णार नाही,
त्याऐवजी, सभोवतालच्या राष्ट् राचे िनणर्य तु म्ही घे ऊन जाल. 13 मी केले ल्या भाकीतानु सार बाहे र
ये , पलट ाचा मु लगा बनाया मरण पावला. मग मी पालथा पडू न मोठ ा आवाजाने म्हणालो,
“���! हे प्रभू परमे श्वर दे वा तू उरले ल्या इस्राएलाच्या लोकांस पूणर् शे वट केलास काय?”
14 परमे श्वर दे वाचा शब्द मला कळला, व मला म्हणाला, 15 “��������� ����, जे
यरूशले मिनवासी, तु झे भाऊबं द, तु झे भाऊबं दच, इस्राएल घराण्यातील प्रत्ये क मानवाचे वं शज.
जे सां गतात इस्राएल दे श आम्हास िमळाला आहे , ते परमे श्वर दे वापासून लांब आहे त, ही भूमी
आम्हास वतन म्हणून िदले ली आहे . 16 म्हणून परमे श्वर दे व असे म्हणतो, मी त्यांना दे शातून फार
लांब बाहे र ने ईन, त्यांना िवखु रले ले असे सवर् भूमीत करीन, तरी मी काहीकाळ त्यां च्यासाठी पिवत्र
िठकाण असे करीन जे थे ते जाणार आहे . 17 म्हणून परमे श्वर दे व असे म्हणतो, जे थन
ू तु म्ही िवखु रले
गे लात त्याच िठकाणी आणून तु म्हास एकत्र करीन आिण मी इस्राएल दे श तु म्हास दे ईन. 18 मग
ते ते थील सवर् ितरस्कार आणणार्या व ओंगळ व घृ णास्पद त्या िठकाणाहन
ू काढून टाकेल. 19 आिण
मी तु म्हास एक मन दे ईन, आिण मी तु म्हात नवीन आत्मा घालीन जे व्हा ते माझ्या जवळ ये तील,
त्यां च्यातील दगडरुपी मन काढून त्यांना नवे मांसमय मन दे ईन. 20 मग मी ठरवे न तसे ते चालतील,
ते माझे फमार्न पाळतील आिण त्या प्रमाणे करतील. तर ते माझे लोक आिण मी त्यांचा परमे श्वर
होईन. 21 पण जे कोणी ओंगाळ गोष्टीच्या प्रेमाकडे आिण घृ णास्पद कायर् करे ल मी त्यांचे वतर्णुक
त्यां च्या माथी आिणन. मी परमे श्वर दे व आहे असे जाहीर करतो.” 22 ते व्हा करुबांनी आपल्या
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पं खांनी वर उचलून घे तले आिण चाके त्यां च्या बाजूला होती आिण इस्राएलाच्या दे वाचे गौरव हे
सवोर्च्च होते . 23 शहराच्या मध्य भागातून परमे श्वर दे वाचे गौरव वर िनघून गे ले, आिण शहराच्या
पूवर् भागात पवर्तावर िस्थर उभे राहीले . 24 आिण दे वाच्या आत्म्याने मला दृष्टांतात उं च ने ले व
खास्द्यां च्या दे शात हद्दपार ने ले. आिण दृष्टांतात मला वर उचलून ने ले असे मी पािहले . 25 मग मी
हद्दपार असले ल्यांना सवर् काही जाहीर केले जे परमे श्वर दे वाने मला सां िगतले होते .

12
परमे श्वर दे वाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण मला म्हणाला, 2 “��������� ����,
तू या बं डखोर घराण्याच्या लोकात राहतो, जे थे त्यां च्याकडे बघण्याचे डोळे आहे त पण ते बघू
शकत नाहीत, आिण त्यां च्याकडे कान आहे त पण ते ऐकू शकत नाही, कारण ते बं डखोर घराणे
आहे त. 3 तथािप मानवाच्या मु ला तु झ्यासाठी सवर् काही हद्दपार करण्याची तयारी कर, आिण
त्यां च्या डोळ्यांदेखत बाहे र िनघून जा, मी तु ला तु झ्या िठकाणापासून दुसर्या िठकाणावर हद्दपार
करीन. कदािचत त्यांना कळू न ये ईल ते िफतु र घराण्यातले आहे त. 4 आिण तू बाहे र हद्दपार
जातांना आपल्या वस्तू िदवसा ढवळ्या त्यां च्या डोळ्यांदेखत घे ऊन जाशील; बाहे र हद्दपार होतांना
सायं काळी त्यां च्या नजरे दे खत िनघून जा. 5 त्यां च्या नजरे दे खत िभं तीला (वे शीला) एक भगदड
पाड, आिण त्यातून बाहे र िनघ. 6 त्यां च्या डोळ्यादे खत आपले सामान वस्तू आपल्या खां द्यावर घे ,
आिण त्यांना अं धारात घे ऊन जा, आिण तोंड झाकू न घे म्हणजे तु ला जमीन िदसणार नाही, मी तु ला
इस्राएलाच्या घराण्यासाठी हे िचन्ह ठे वले आहे .” 7 म्हणून मी हे केले , जसे तू मला बजावले , िदवसा
ढवळ्या मी सवर् वस्तू बाहे र हद्दपार आणल्या, आिण सायं काळी आपल्या हातांनी वे शीला भगदड
पाडले . मी माझ्या सवर् वस्तू अं धारात बाहे र काढल्या आिण त्यां च्या डोळ्यांदेखत सवर् आपल्या
खां द्यावर घे ऊन आलो. 8 मग परमे श्वर दे वाचे शब्द मला प्रभात समयी आले , 9 “���������
����, हे इस्राएलाच्या घराण्या तू काय करतोस, बं डखोर पणा तू केला नाहीस काय?” 10 त्यांना
सां ग, परमे श्वर प्रभू दे व हे सां गतो ही भिवष्यात्मक कृती यरूशले मेच्या राजपु त्रांना, आिण सवर्
ये थे जमले ल्या इस्राएलाच्या घराण्यासाठी आहे . 11 असे सां ग, मी तु म्हासाठी खु ण दे तो की, जे
मी केले ते सवार्स
ं ाठी होईल; ते सवर्जण सरहद्दपार गु लामिगरीत जातील. 12 त्यां च्यातला राजा
अं धारात सामान आपल्या खां द्यावर घे ऊन जाईल आिण तो वे शीच्या बाहे र िनघून जाईल. तो
वे शीला भगदड पाडू न आपले सामान घे ऊन जाईल, तो आपले तोंड झाकील, त्यामु ळे आपल्या
डोळ्यांनी जमीन बघणार नाही. 13 मी आपली जाळी त्यां च्यावर टाकीन आिण तो माझ्या फंद्यात
पकडला जाईल; मग मी त्यांना बाबे लात खास्द्यां च्या दे शात घे ऊन जाईन, पण ती भूमी ते बघणार
नाही त्यामध्ये त्यांचा अं त होईल. 14 मी त्यांना सगळ्या अवतीभोवती असले ल्या त्यां च्या मदत
करणार्यांना व त्यां च्या से नेची पां गापां ग करे न, आिण त्यांचा पाठलाग तलवारीने करे न. 15 मग
त्यांना कळे ल मी परमे श्वर दे व आहे , जे व्हा मी त्यांना दे शातून सं पण
ू र् भूमीतून पां गवे न. 16 पण
त्यां च्यातील काही लोकांस तलवारीने , दुष्काळाने , आिण साथीच्या रोगाने पां गवे न, ज्या भूमीत मी
त्यांना घे ऊन गे लो ते थे त्यांनी त्यां च्या घृ णास्पद गोष्टीची नोंद केले ली असे ल, म्हणून त्यांना कळे ल
मी परमे श्वर दे व आहे . 17 परमे श्वराचा शब्द माझ्याकडे आला आिण म्हणाला, 18 मानवाच्या मु ला
आपली भाकर थरथरत खाऊन टाक, आिण आपले पाणी थरकापत आिण िचं तातु र होऊन िपवून
घे . 19 मग त्या भूमीतील लोकांस सां ग, प्रभू परमे श्वर हे यरूशले म रिहवाशासं बंधी सां गतोय;
इस्राएल िनवासी तु म्ही आपली भाकर थरथर कापत खाल व पाणी प्याल आजपावोत तु मची भूमी
लु टली जाईल कारण जे त्या िठकाणी राहतात, त्यां च्या िहं सेमुळे हे घडे ल. 20 म्हणून त्यां च्या
राहत्या नगराला उध्वस्त केले जाईल, आिण भूमी ओसाड नापीक होईल; मग तु म्हास कळे ल
की मी परमे श्वर दे व आहे . 21 पु न्हा परमे श्वर दे वाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण म्हणाला,
22 मानवाच्या मु ला, इस्राएलाच्या भूमीत जी तु झी प्रिसध्द म्हण आहे , प्रदीघर् िदवसात सवर्
1
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23 यास्तव

दृष्टांत वायफळ ठरतील.
त्यांना सां ग परमे श्वर प्रभू दे व असे म्हणतो, मी या म्हणीला
सं पुष्टात आिणन यासाठी की इस्राएलात याचा पु न्हा कोणी वापर करणार नाही. “�� �������
����� ��, िदवस जवळ ये त आहे त सवर् बोलके होतील” 24 आता ये थन
ू पु ढे कोणते ही पाखं डी
दृष्टांत नसणार िकंवा अनूकुल भिवष्य कथन इस्राएलात होणार नाही. 25 मी परमे श्वर दे व आहे
आिण मी बोलत आहे . मी बोलले ले शब्द पूणर् करे न. आता ये थे उिशर होणार नाही. हे परमे श्वर
दे व बं डखोर घराण्याला जाहीर करतो की, मी बोलले ले शब्द पूणर् करतो. 26 पु न्हा परमे श्वर दे वाचा
शब्द माझ्याकडे आला आिण म्हणाला, 27 मानवाच्या मु ला पहा! इस्राएलाचे घराणे म्हणे ल जो
दृष्टांत अने क िदवसा पासून पािहला आिण पु ढच्या काळासाठी भाकीत पूणर् ये त आहे . 28 यास्तव
त्यांना सां ग परमे श्वर दे व असे म्हणतो; माझ्या शब्दाला उशीर होणार नाही, जो शब्द मी बोललो
तो पूणर् करणार आहे , हे परमे श्वर दे व जाहीर करत आहे .

13
1 पु न्हा परमे श्वर दे वाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण तो म्हणाला, 2 मानवाच्या मु ला
इस्राएलाच्या भाकीत करणार्या िवरूद्ध भाकीत कर आिण जे आपल्या बु ध्दीने भाकीत करतात
त्यांना सां ग, परमे श्वर दे वाचा शब्द ऐका. 3 प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो; मूखर् सं देष्ट ांबद्दल
िदलगीरी आहे . जे आपल्या स्वतःच्या आत्म्याचे अनु सरण करतात, पण आपले दशर्न बघत
नाही. 4 हे इस्राएला, तु झे भाकीत करणारे उजाड नापीक भूमीत कोल्ह्यासारखे आहे त. 5 तु म्ही
इस्राएलाच्या घराण्यात वे शी पाडण्यास गे ला नाहीत तर वे शी बां धन
ू काढल्या नाही, परमे श्वर
दे वाच्या िदवशी यु ध्दात तु म्ही प्रितकार केला नाही. 6 लोकांस खोटा दृष्टांत आिण खोटे भाकीत
कळले आहे , जो कोणी म्हणतो परमे श्वर दे व अमु क तमु क जाहीर करीत आहे . परमे श्वर दे वाने
त्यांना पाठवले नसतांनाही त्यांनी लोकांस आशा िदली आहे , आिण त्यांनी िदले ला सं देश खरा ठरे ल.
7 तु म्ही खोटा दृष्टां त पािहला नाही का? आिण खोटे भाकीत केले नाही का? “������ ������
�� ���� ���� �������� ��� ����� ���� ���” ������ �� ���� ���� �����
����. 8 यास्तव परमे श्वर दे व असे सां गत आहे ः कारण तु म्ही खोटा दृष्टांत पािहला आिण खोटी
वातार् केली यास्तव परमे श्वर दे वाचा हा खोटा जाहीरनामा तु झ्या िवरुध्द आहे ः 9 माझा हात जे
खोटे भाकीत करणार्यां िवरुध्द आहे , आिण खोटे दशर्न बघणार्यां िवरुध्द आहे , ते लोक माझ्या
लोकां च्या सभे त ये णार नाहीत, त्यां च्या नावाची नोंदणी इस्राएलाच्या घराण्यात होणार नाही,
ते इस्राएलाच्या भूमीत िनिश्चत जाणार नाहीत. मग तु म्हास कळे ल की मी परमे श्वर दे व आहे .
10 यास्तव माझ्या लोकांस भलतीकडे च जाण्यासाठी मागर्दशर्न केले आिण त्यांना शां ती िदली जे थे
शांती नव्हती, त्यांनी वे शी उभ्या केल्या आहे . आिण त्यांना पांढरा रं ग िदला आहे त. 11 आिण
म्हणतात की जो कोणी पांढरा रं ग दे ईल त्यांना म्हणा वे शी पडतील; त्यां च्यावर मु सळ धार पाऊस
पडू न गारा पडू न ते कोसळू न जाईल व वादळाने उध्वस्त होईल. 12 पाहा वे शी पडतील, इतर तु म्हास
हे सां गणार नाही, “������ ������� ������ ��� ���� ���?” 13 यास्तव परमे श्वर दे व
हे सां गत आहे , माझ्या सं तापामु ळे मी वादळ घे ऊन ये ईन, आिण माझ्या क् रोधामु ळे पु र ये ईल;
गारा पडल्यामु ळे समु ळ नाश होईल. 14 तु म्ही पांढर्या रं गाने आच्छादले ली वे शी मी पाडू न टाकेन
त्यांना समु ळ उध्वस्त त्यां च्या मध्य भागी मी करे न, मग तु म्हास कळे ल मी परमे श्वर दे व आहे .
15 मी आपल्या रागाची परीसीमा पांढर्या रं गाच्या वे शीवर करे न, मी तु म्हास सां गेन; वे शी ते थे
उभ्या नसणार व लोक त्यांना पांढरा रं गही लावणार नाही. 16 इस्राएलाचे भािकत करणारे ज्यांनी
यरूशले मची भिवष्यवाणी केली ज्यांनी ितच्या शांतीचा दृष्टांत पािहला, पण ते थे शांती नाही. हे
परमे श्वर दे व जाहीर करीत आहे . 17 म्हणून मानवाच्या मु ला आपले तोड लोकां च्या मु लींपासून
िफरव जे आपल्या मनाचे भाकीत करतात, त्यां च्या िवरुध्द भाकीत कर. 18 सां ग, परमे श्वर दे व
हे म्हणतो; लोकां च्या जीवाची पारध करण्यासाठी प्रत्ये क िठकाणी पाश मांडून ठे वले आहे त,
िनरिनराळ्या मनु ष्यां च्या उं चीच्या जाळ्या बनवतील ते व्हा तु म्ही हळहळ व्यक्त करून माझ्या
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लोकां च्या जीवाची िशकार करता, पण स्वतःला वाचवता.
खोट ा गोष्टी ऐकू न, जे मरु नये
त्यांना ठार करून जे जगू नये त्यांना जगवून त्यां च्या अन्नांसाठी माझ्या लोकांचा अवमान केला
आहे . 20 यास्तव परमे श्वर दे व म्हणतो, पाहा ज्या पक्षाच्या पारधासाठी पाश मांडला आहे त्यास
तोडू न मी मागर् करीन, 21 ज्या आत्म्यांची तु म्ही पक्षासारखे पारध केली त्यांना स्वतं तर् केले . ते व्हा
तु म्हास समजे ल मी परमे श्वर दे व आहे . 22 िकंबहन
ू ा ज्या दे वभीरुला मी खे दीत केले नाही. त्याचे
हृदय असत्य बोलून दुःख दे ता व वाईट मागार्पासून परावृ त होऊ नये , आिण आपल्या जीवाचा
बचाव करु नये असे त्यां च्या बाहं न
ू ा बळ दे ता. 23 म्हणून िवनाकारण दशर्न बघणे व ज्योितषी हे
सं पुष्टात ये ईल; मी आपले लोक तु मच्या हातून सोडवे न, ते व्हा तु म्हास समजे ल मी परमे श्वर दे व
आहे .

14
1 इस्राएलाच्या वडीलांपैकी िकत्ये क माणसे माझ्याकडे आले व माझ्यापु ढे बसले 2 नं तर परमे श्वर
दे वाचा शब्द माझ्याकडे आला की, 3 मानवाच्या मु ला, या सवर् मानवांनी मूतीर्ची
ं उपासना केली
व मनात त्यांना जागा िदली, त्यांनी आपल्या दृष्टी समोर पापाला अडखळण ठे वले आहे , अशा
पापीष्ट लोकांस मी आपल्याला प्रश्न िवचारु दे ईन? 4 याकिरता त्यां च्याशी बोल; त्यांना सां ग
की प्रभू परमे श्वर म्हणतो, इस्राएल घराण्यातील जो कोणी आपल्या हृदयात मूतीर् वागवतो,
आपले पापजनक अडखळण आपल्या ने तर् ांसमोर ठे वतो आिण सं देष्ट ाकडे ये तो, त्यास माझे उ र
त्याच्या मूतीर्च्ं या सं ख्ये च्या मानाने िमळे ल. 5 मी इस्राएल घराण्याला परत माघारी आिणन, कारण
त्यां च्या मूतीर्पु ढे त्यांनी मला अगदी परके केले आहे , असे परमे श्वर दे व म्हणतो. 6 तथािप इस्राएल
घराण्याशी बोल, प्रभू परमे श्वर दे व म्हणतो, मूतीर्पु जे पासून मागे िफरा आिण पश्चाताप करा,
आपल्या अमं गळ गोष्टीपासून आपले तोंड िफरवा. 7 इस्राएलाच्या घराण्यातील प्रत्ये कजण
आिण इस्राएलात जे मला योग्य ते च आहे आिण ज्यांनी मूतीर्पु जे त अशा पापाचा अडखळण धोंडा
आपल्या मनापासून आपल्यात वागवला. आिण माझा शोध घे ण्यास भिवष्यवक्तांकडे ये तात,
मी परमे श्वर दे व आहे स्वतः त्यांना उ र दे ईन. 8 माझे मु ख त्याच्या पासून लपवीन, त्यांना
िचन्ह व लोकांसाठी िनं देचा िवषय करीन आिण माझ्या लोकांमधून त्यांना हुसकावून दे ईन, ते व्हा
त्यांन समजे ल की मी परमे श्वर दे व आहे . 9 जर कुणी सं देष्टा भु लथापांनी बोलून सं देश दे ईल तर
समजावे की मीच परमे श्वर दे व त्यास भ्रमात पाडू न सं देश दे ण्यास भाग पाडले आहे , त्याच्या
िवरोधात मी माझा हात उचलीन आिण माझ्या इस्राएलातून त्यांना हुसकू न दे ईन 10 ते त्यां च्या
घोर अन्यायाचे फळ भोगतील सं देष्ट ांचा घोर अन्याय आिण ज्यांनी प्रश्न िवचारला ते दोघे ही
घोर अन्यायाचे फळ भोगतील. 11 यासाठी इस्राएल घराणे माझ्यापासून परागं दा होणार नाही ते
आपल्या पातकामु ळे स्वतःला अशु द्ध करणार नाहीत, ते माझे लोक होतील व मी त्यांचा दे व होईन,
असे परमे श्वर दे व म्हणतो.
12 नं तर परमे श्वर दे वाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण म्हणाला, 13 मानवाच्या मु ला, एखाद्या
दे शाने माझ्या िवरोधात पाप केले , त्यां च्या िवरोधात मी माझा हात उचले न, त्यांना अन्नाचा
तु टवडा पडे ल त्यां च्यावर दुष्काळ आिणन त्यां च्यातून मानव व पशू ह्यांना हुसकू न दे ईन. 14 जरी
दे शात नोहा दानीएल आिण ईयोब हे ितघे असे ल तरी पु रे ते त्यां च्या धामीर्कते मुळे वाचतील असे
परमे श्वर प्रभू म्हणतो. 15 जर मी दे शात क् रुर िहं सर् पशू पाठिवले आिण जमीन नापीक झाली
क् रुर पशु मुळे कोणी मनु ष्य जाणारे ये णार नसल्यामु ळे दे श िनजर्न होईल. 16 जरी त्यामध्ये ते
ितघे असले तरी त्याचा मु लगा मु लगी ह्यांचा बचाव करु शकणार नाही. मात्र त्याचा स्वतःचा
बचाव होईल, मात्र दे श ओसाड होईल असे परमे श्वर दे व म्हणतो. 17 जर मी दे शा िवरुध्द तलवार
चालवीली आिण म्हणालो, दे शातील दोन्ही मनु ष्य आिण पशू नष्ट करीन. 18 जरी हे तीन मनु ष्य
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दे शात असतील असे परमे श्वर दे व म्हणतो, तरी ते त्यांचा मु लगा मु लगी ह्यांचा बचाव करु शकणार
नाही, मात्र त्यां च्या जीवाचा बचाव होईल. 19 जर मी दे शावर क् रोध मरी पाठवीली, त्यांचे रक्त
सांडल्यामु ळे मनु ष्य आिण पशू हे नष्ट करीन. 20 जरी दे शात नोहा, दानीएल आिण ईयोब असले
प्रभू परमे श्वर दे व म्हणतो, तरी ते त्यां च्या मु लगा मु लगी यांचा बचाव करु शकणार नाही पण
ते त्यां च्या धािमर्कते ने स्वतःचा बचाव करतील. 21 कारण प्रभू परमे श्वर दे व असे म्हणतो, मी
िनिश्चत िशक्षा करण्यासाठी चार प्रकारच्या त्रासदायक गोष्टी पाठवणार आहे . दुष्काळ, तलवार,
जं गली पशु , मरी ही माझी चार हत्यार यरूशले मेच्या मनु ष्य आिण प्राणी यांना नष्ट करे ल, ते व्हा
त्यांचा बचाव कसा होईल असे परमे श्वर दे व म्हणतो. 22 त्यां च्यामध्ये तरी काही उरले ले राहतील,
त्यां च्या मु ला मु लींना मी बाहे र आिणन, पाहा ते तु म्हाकडे ये तील; तु म्ही त्यांचे मागर् आिण काम
पाहाल; ते व्हा यरूशले मेवर सं कट आणल्याबद्दल त्यांना िदलासा दे ईन. 23 ते व्हा त्यांचे मागर् आिण
कायर् पाहन
ू तु म्हास िदलासा िमळे ल, त्यांचे मी जे काही केले ते सगळे मी िनरथर्क केले नाही. हे
तु म्हास कळे ल असे परमे श्वर दे व म्हणतो.

15
1

नं तर परमे श्वर दे वाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण म्हणाला 2 मानवाच्या मु ला वनवृ क्षाची
इतर झाडे त्याच्या फां द्या ह्यां च्या तु लने त द्राक्षाच्या झाडाची काय श्रेष्ठता आहे ? 3 ितचे
लाकुड घे ऊन काही तरी करण्याच्या उपयोगास पडते काय? िकंवा त्यावर काही लटकवण्यासाठी
खु ं टी म्हणून उपयोगात आणतात काय? 4 बघा जर ती आगीत इं धन म्हणून उपयोगात आणली
नाही. तर अग्नीने जाळू न भस्म झाल्यावर उपयोगी वस्तू बनवीण्यास कोणत्याच उपयोगात राहत
नाही. 5 पाहा ती चां गली असता कोणत्याच उपयोगाची नाही. जळाल्यावरही कोणत्याही कामाची
राहणार नाही. 6 प्रभू परमे श्वर दे व असे म्हणतो की, वनवृ क्षातील न आवडते द्राक्षाचे झाड मी
आग्नीने जाळू न टाकीन त्याच प्रमाणे यरूशले म िनवासी त्यां च्याशी मी तोच व्यवहार करे न. 7 मी
माझे मु ख त्यां च्या दृष्टीआड करे न, जरी ते आग्नीतून बचावतील तरी अग्नी त्यास भस्म करे ल. मी
त्यां च्या दृष्टीआड होईल ते व्हा तु म्हास समजे ल मी परमे श्वर दे व आहे . 8 मी दे श ओसाड नापीक
करे न कारण ते पापकम करीतात असे प्रभू परमे श्वर दे व म्हणतो.

16
1 मग परमे श्वर दे वाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण म्हणाला. 2 मानवाच्या मु ला, त्यां च्या
िकळस वाण्या कृत्याबद्दल यरूशले मेस बजावून सां ग. 3 असे जाहीर कर परमे श्वर दे व यरूशले मेला
असे म्हणतो, तु झी सु रुवात आिण जन्म सु ध्दा कनान दे शात झाला आहे , तु झा बाप आमोरी आिण
आई िह ी होती. 4 तू जन्मला त्या िदवशी तु झी नाळ कापली नाही, तु ला पाण्याने स्वच्छ केले
नाही, िकंवा िमठ लावून चोपडले नाही, िकंवा बाळं त्याने गु ं डळले नाही, तु झा जन्म झाला त्या
िदवशी तु झा ितव्र ितटकारा ये ऊन तु ला उघड ावर फेकू न िदले . 5 कुणाच्या डोळ्यात तु झ्याबद्दल
करुणा िदसली नाही, ज्या िदवशी तु झा जन्म झाला, तु ला मोकळ्या जागे त फेकू न िदले . 6 पण मी
तु झ्या जवळू न जातांना तु ला रक्तबं बाळ पािहले ; आिण मी तु झ्या ओघळणार्या रक्ताला जीवन
बोललो. 7 मी तु ला भूमीतील रोपासारखे पे रले . तू बहुगु णीत झालीस. आिण मोठी झालीस, व तू
आभु षणांचा दागीना झालीस, तु ला उर फुटले आिण केस दाट झाले , तू िबनवस्त्र होती. 8 मी पु न्हा
तु झ्या जवळू न गे लो, ते व्हा वे ळ तु झ्या प्रेमाच्या िवकासाची होती, ते व्हा मी तु झ्यावर पांघरुन
घालून तु झी नग्नता झाकली. मग मी शपथ वाहन
ू तु झ्याशी करार केला. परमे श्वर दे व म्हणतो,
9
या कराराने तू माझी झाली आहे स. मी पाण्याने तु ला धु तले , आिण ते लाने तु ला मळले . 10 तु ला
नक्षीकाम केले ले कापड घातले , तु झ्या पायात कातड ाचे जोडे घातले , तु झ्या डोक्याला चां गले
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रे शमाचे मु लायम कापड घातले .
त्यानं तर मी तु ला दािगन्यांनी सजवले , तु झ्या हातात कडे
घातले आिण गळ्यात साखळी घातली. 12 मी तु ला नथ घातली आिण कानात बाळी घातली व
सुं दर मु कुट तु झ्या डोक्यात घातला. 13 तु ला सोन्यारुप्याने सजवीले , तु ला रे शमाच्या कापडाचा व
नक्षीकाम केले ला पे हराव घातला, तु ला जे वणास मधपोळी ते लासह असत. तू अित सुं दर होतीस
कारण तु ला िदले ल्या ते जाने तू अप्रतीम होतीस असे परमे श्वर दे व म्हणतो. 14 तु झ्या दे खणे
पणाची चचार् सवर् राष्ट् रात पसरली, ती तु ला पिरपूणर् मोहन
ू टाकणारी आहे , जी मी तु ला िदली
असे परमे श्वर दे व म्हणतो. 15 पण तू आपल्या दे खणे पणावर िवसं बन
ू राहीली आिण वे श्या कमर्
केले , ये जा करणार्यां शी तू वे श्या कमर् केले , त्यांनी तु झे सोंदयर् लु टले . 16 मग तू आपले िविवध
रं गी कपड ांनी उच्च स्थाने सजवली, कधी झाली नाही व कधी केली जाणार नाही असे वे श्या कमर्
तू केले स. 17 मी िदले ल्या शोभे च्या सोन्याचांदीच्या दागीन्यांची तू पु रुष प्रितमा बनवीली आिण
त्यां च्या बरोबर तू वे श्या कमर् केले . 18 तू त्यांना नक्षीकाम केले ली वस्त्रे घातली त्यांनी तू सु गंधी
ते लाचा धु प चढवला. 19 भाकर, िपठ, ते ल, मध मी तु ला िदले व तु ला खाऊ घातले ते तु झ्यापु ढे
सु वासीक अपर्ण असे होते . असे घडले प्रभू परमे श्वर दे व जाहीर पणे सां गतो. 20 मग तु झ्या पु त्र
कन्यांना जे माझ्यापासून जन्मले त्यांना तू खाऊन टाकण्यासाठी अपर्ण केले आिण वे श्याकमर् केले स.
21 तू मूतीर्च्यापु ढे माझ्या ले करांना अग्नीने जाळू न खाक केले व त्यांचे अग्नीअपर्ण केले . 22 तु झे
सवर् िकळसवाणे व वे श्याकमर् तू कुमारी असतांना नग्न होऊन रक्तात लोळत होती याचे स्मरण
तु ला झाले नाही. 23 तु ला हाय हाय असो! असे परमे श्वर दे व जाहीर करतो, या सवर् दुष्टपणात
आणखी भर, 24 तू आपल्यासाठी सं स्कार गृ ह बां धले , व सावर्जिनक असे पिवत्र िठकाण उभे केले
25 तू पिवत्र िठकाण आपल्यासाठी प्रत्ये क रस्त्यावर उभे केले आिण तु झे सौंदयर् जाहीर केले ,
तू आपले पाय पसरुन आपल्या मना प्रमाणे वे श्या कमर् केले . 26 तू िमसर दे शाच्या लोकां शी,
शे जार्यां शी जे वासनाधुं द त्यां च्या सोबत वे श्या कमर् केले त्याचा मला राग ये तोय. 27 बघ मी
माझा हात तु झ्यावर उचलीन व तु झी उपासमार करीन तु झ्या शत्रुंचा हात तु झ्यावर पडे ल व
पिलष्ट ां च्या कन्या तु झ्या वासनाधुं दपणाची तु झी लाज काढतील. 28 तू अश्शूरां शी वे श्या
काम केले कारण त्यांने तू समाधानी झाली नाहीस. तू समाधान होईपयर्ंत वे श्या काम करीत
होतीस. 29 तू व्यापार्यां च्या म्हणजे खास्द्यां च्या दे शात बरे च वे श्या काम केले िकंबहन
ू ा याने ही
30
तु झे समाधान झाले नाही.
तु झे हृदय इतके कमजोर का? “��� �������� ����� ���
�������� ������” �� ��������� ��� ������� �������� ������ �����
31
���� ���� ����. रस्त्यावर, प्रत्ये क नाक्यावर तू सं स्कार गृ ह बां धले व सावर्जिनक िठकाणी
पिवत्र िठकाण उभे केले स, तू वे श्याकमाई घे तली नाही व वे श्ये चा िरवाज मोडला. 32 तू जारीण
आपल्या पतीच्या ऐवजी परक्या पु रुषाशी जारकमर् केले . 33 लोक प्रत्ये क वे श्ये ला धन दे तात,
पण तू आपल्या जारकम्यार्न
ं ा उलट पक्षी मोबदला दे तेस, तु झ्याशी वे श्या कमर् करावे म्हणून सवर्
बाजूने तू त्यांना लाच दे तेस. 34 म्हणून तु झ्यात व इतर िस्त्रयात फरक आहे , कुणी तु झ्या बरोबर
झोपण्यास तयार होत नाही जोपयर्ंत तू त्यास मोबदला दे त नाही, तो तु ला काही धन दे त नाही.
35 परमे श्वर दे वाचा शब्द तू हे जारीण ऐक. 36 असे परमे श्वर दे व म्हणतो, कारण तू आपल्या
वासने ची ओतणी करुण िनलर्ज्जता तु झ्या वे श्याकमार्ने जारकम्यार्वर व मूतीर्पु ढे उघडी केली, आिण
तू आपल्या ले करांचे रक्त मूतीर्ला वाहीले ; 37 यास्तव पहा! तु झे चाहाते व द्वे ष्टे सवार्न
ं ा जमा
करून तु झी लाज परराष्ट् री पु ढे उघडी करे ल व ते तु झी नग्नता सवर् बाजूने बघतील. 38 तु झ्या
जारकमार्चे व तू सांडले ल्या रक्ता बद्दल शासन मी तु ला करीन व माझ्या रागाने व त्वे षाने तु झे
रक्त सांडेल. 39 तु ला मी त्यां च्या हाती सोपवे न व ते तु झे सवर् घरे पाडू न टाकतील तु झे वस्त्र,
दािगने हुसकावून तु ला उघडी नागडी करतील. 40 मग ते तु झ्या िवरुध्द लोक जमा करून तु ला
धोंडमार करतील व तलवारीने तु झे तु कडे करतील. 41 ते तु झ्या घराला जाळू न टाकतील अने क
िस्त्रयां च्या डोळ्यादे खत तु झ्यावर शासन केले जाईल, मी तु झे वे श्या कमर् बं द करे न, आिण आता
11
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42 मग

तू कुणालाही मोबदला दे णार नाहीस.
माझा राग तु झ्या वरचा थं ड होईल; मग माझा राग
िनघून जाईल, मी शांत होईन व पु न्हा कोपणार नाही. 43 कारण तू आपल्या तरुणपणात माझी
आठवण केली नाहीस आिण मला क् रोधावीष्ट केले स. बघ तु झ्या वाईट कृत्याचे परीणाम मी तु झ्या
िशरी घे ऊन ये ईन; असे परमे श्वर दे व जाहीर करतो, म्हणून आता यापु ढे तू वाईट वे श्या काम करणार
नाहीस. 44 बघ! तु ला अनु सरुन जे कोणी म्हणी वापरतील, जशी आई आपल्या मु लीसाठी आहे
45 तू आपल्या आईची मु लगी आहे स, िजने आपल्या पतीचा व ले कराचा ितरस्कार केला व तु झ्या
आपल्या बहीणीने बहीणीच्या पतीच्या व ितच्या ले करांचा ितरस्कार केला, तु झी आई िह ी आिण
तु झा बाप आमोरी आहे . 46 तु झी मोठी बहीण शोमरोनी आिण ितची कन्या पूवकडे वस्तीला आहे
त्यापै की एक सदोम आहे . 47 आता ितच्या पावलावर पाऊल टाकू न ितरस्कार करु नको; जरी या
थोडक्या बाबी आहे त तरी दे खील तू होती त्याहन
ू तु झे मागर् वाईट आहे त. 48 परमे श्वर दे व जाहीर
करतो की सदोम तु झी बहीण आिण तु झी मु लगी, तू आपल्या बिहणीप्रमाणे वाईट कृत्ये केली
नाहीस. 49 पाहा! सदोम या तु झ्या बिहणीचे हे पातक आहे . ती आपल्या फुरसतीत सवर् बाबतीत
उध्दट, िनष्काळजी, करुणाहीन, होती. ितने व ितच्या मु लीने गरजू व गरीबांना मदतीचा हात पु ढे
केला नाही. 50 ती उध्दट आिण िकळसवाणी कायर् ितने माझ्या पु ढे केले आहे , तु झ्या दे खत मी तु ला
हुसकावून िदले आहे . 51 शोमरोनाने तु झ्या सारखे िनम्मे पाप केले नाही, त्यांनी केले ल्या पापापे क्षा
तू अने क िकळस वाणे पापे केलीस, तू दाखवले स की तु झी बहीण तु झ्याहन
ू सरळ आहे कारण सवर्
ओंगाळ कमर् तू केले ले आहे स. 52 िवशे षत; तू आपली स्वतःची लाज दाखवलीस; या मागार्ने तू
आपल्या बहीणीपे क्षा उ म आहे स हे दशर्िवले , तू केले ल्या पापाने सवर् िकळसवाणे कायर् तू केले ले
आहे स, तु झी बहीण तु झ्याहन
ू उ म आहे , िवशे षत; तू आपली लाज उघडी केली, या मानाने तु झी
बहीण तु झ्या मानाने उ म आहे . 53 यास्तव मी तु झे भिवष्य सामान्य िस्थतीत आणे न, सदोमाचे
भिवष्य आिण तु झ्या बिहणीचे आिण शोमरोनाचे व ितच्या बहीणीचे भिवष्यपण त्यां च्यापै की असे ल.
54 या सवार्च
ं ा ले खा जोखा तु ला आपली लज्जा उघडी केली जाईल; आिण या मागार्ने तु झे सां त्वन
केले जाईल. 55 म्हणून सदोम व तु झ्या बिहणीची पूवीर्च्या िस्थतीहन
ू सामान्य िस्थती आणे न.
मग शोमरोन व ितच्या मु लीची िस्थती मी सामान्य करे न. 56 जे व्हा तू घमं डी होतीस सदोम तु झ्या
बहीणीचे नाव मु खातून उच्चारण केले नव्हते . 57 तु झा दुष्टपणा जे व्हा प्रकट झाला. पण तू आता
अदोमाचे कन्ये ितरस्कारणीय बाब आहे स आिण सभोवतालच्या पिलष्टीच्या कन्ये साठी असले ले
सवर् लोक ितरस्कार करतील. 58 तू तु झी लज्जा दाखवली आिण तु झे ितरस्करणीय कृती केली असे
परमे श्वर दे व जाहीर करत आहे . 59 प्रभू परमे श्वर दे व असे म्हणतो, मी इतरां शी जसा वागलो तसा
मी तु झ्याशी वागे न ज्यांनी शपथे चा ितरस्कार केला व करार मोडला. 60 तु झ्या तरुणपणात केले ल्या
माझ्या कराराचे मी सवर्दा स्मरण करीन आिण मी सवर् काही कराराच्या द्वारे स्थापीत करे न. 61 मग
तु ला तु झ्या मागार्ची आठवण होईल आिण आपल्या थोरल्या बिहणीची व धाकट ा बिहणीबद्दल
लज्जीत होशील, तू तु झी मु लगी त्यांना दे ईल पण तु झ्या करारामु ळे नव्हे . 62 तु झ्या सोबत करार
स्थापीत करे ल, मग तु म्हास कळे ल मी परमे श्वर दे व आहे . 63 या बाबीमु ळे तु ला सवर् काही स्मरण
होईल आिण त्याची लाज वाटे ल तू केले ल्या सवर् कमार्ची मी तु ला क्षमा केली, “��� ��������
��� ����� ��� ���.”

17
1

परमे श्वराचा शब्द माझ्याकडे आला आिण म्हणाला, 2 मानवाच्या मु ला, इस्राएलाच्या
घराण्याला कोडे सां ग आिण दाखला सां ग. 3 सां ग की परमे श्वर दे व तु म्हास सां गत आहे , एक मोठा
गरुड मोठ ा पं खासह आिण लांब दाते री चाकासह व िपसार्याने पिरपूणर् आिण ते बहुरं गी आहे त ते
लबानोन पवर्तावर गे ला व त्यांने गं धसरुची फांदी मोडू न टाकली. 4 त्यां च्या फांदीचा शें डा मोडू न
टाकला आिण त्यास कनानात घे ऊन गे ला, त्यास व्यापार्यां च्या शहरात लावले . 5 त्याने त्यातले
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काही बीज घे तले आिण पे रणी करण्यासाठी तयार भूमीत जे थे िवपु ल पाणी होते ते थे वाळुं जासारखे
लावले . 6 मग त्याची वाढ होऊन द्राक्षाच्या झाडाच्या फां द्या पसरल्या व गरुडाकडे झु कल्या आिण
त्याचे मु ळ त्याकडे वाढ झाले ले होते . 7 पण ते थे अजून एक मोठा गरुड असून मोठे पं ख आिण
िपसारा असले ला होता आिण पाहा! या द्राक्षलता गरुडाकडे झु कले ली असून व त्यां च्या फां द्याही
गरुडाकडे पसरले ल्या होत्या, त्यास रोपन केल्या पासून त्यास िवपु ल पाणी घातले होते . 8 त्यास
सु पीक जमीनीत िवपु ल पाण्याजवळ रोपण केले ले होते त्यामु ळे त्यां च्या फां द्या बहरल्या आिण ते
फलदायी झाले , त्यातून उ म दजार्ची द्राक्ष आली. 9 हे घडे ल का? लोकांस असे सां गा परमे श्वर
दे व हे म्हणतो; त्याचे मु ळ उपटू न टाकू नका; आिण त्याची फळे तोडू नका, त्यांची वाढ सु कून जाईल;
कोणते ही बाहब
ू ल कोणताही जनसमु दाय त्यास उपटू न टाकणार नाही. 10 मग पाहा! त्यास रोपन
केल्यावर त्याची वाढ होईल, ते सु कून जाणार नाही? जे व्हा पूवकडील वारा त्यास स्पशर् करे ल? ते
आपल्या जागे त पूणर् वाळू न जाईल. 11 मग परमे श्वर दे वाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण म्हणाला
12 बं डखोर घराण्याशी बोल या गोष्टी काय आहे ते तु ला मािहत नाही का? पाहा! बाबे लचा राजा
यरूशले मकडे ये ईल त्यांचा राजा आिण राज पु त्राला घे ऊन, बाबे लात जाईल. 13 मग राजवं शाला
घे ऊन जाईल, त्याच्याशी करार करे ल आिण त्यांना शपथे खाली घे ऊन ये ईल. आिण भूमीतील
बलवानांना सोबत घे ऊन जाईल. 14 मग राज्य रसातळाला जाईल मग उच्च पातळी गाठणार
नाही, त्याचा करार मान्य करुनच भूमीवर वावरता ये ईल. 15 पण िमसर्यांनी त्यास घोडे व बहुत
लोक द्यावे त म्हणून तो आपला राजदुत पाठवून त्याजिवरूद्ध बं ड करे ल तो यशस्वी होईल का?
या गोष्टी करणार्याची सु टका होईल का? जर तो कराराचे उल्लं घन करे ल, त्याची सु टका होईल
का? 16 माझ्या जीवताची शपथ असे परमे श्वर दे व जाहीर करतो तो िनिश्चत राज्याच्या भूमीत
मरे ल ज्याने त्यास राजा केले , ज्या राजाने करार केला ज्याने त्यास तु च्छ ले खन
ू करार मोडला.
तो बाबे लाच्या मध्यवतीर् िठकाणी मरे ल. 17 फारो आपल्या पराक् रमी बाहब
ू लाने अने क लोकांस
जमवे ल यु ध्दाने त्याचा बचाव होणार नाही, जे व्हा बाबे लाच्या पवर्तावर वे ढा बु रुज बां धतील आिण
अने कांचा धु व्वा उडवण्यासाठी ते बु रुज पाडू न टाकतील. 18 करार मोडू न राजाने शपथे ला तु च्छ
ले खले , पाहा! तो आपल्या हाताने वचनप्राप्ती करे ल, पण त्याने जे केले त्यासाठी तो िनभावणार
नाही. 19 यास्तव परमे श्वर दे व असे सां गतो जसे मी शपथे ने म्हणतो, त्याने करार मोडला आिण
तु च्छ ले खले ? म्हणून मी त्याच्या माथी शासन आिणन; 20 मी आपले पाश त्याच्यावर टाकीन,
त्यास पारध म्हणून पकडे न, मग त्यास बाबे लात ने ईन आिण शासन अमलात आिणन जे व्हा त्यांनी
दे शद्रोह केला व माझ्याशी िवश्वासघात केला. 21 आिण त्याच्या बाहब
ू लाचे सवर् शरणस्थान
तलवारीने मोडले गे ले, आिण जे उरले ले सवर् िदशे ने िवखु रले गे ले आहे , मग तु ला कळे ल मी परमे श्वर
दे व आहे , मी जे बोलले ते घडे ल. 22 परमे श्वर दे व हे म्हणतो, मग मी स्वतःला दे वदार झाडाच्या
उच्च िठकाणी घे ऊन जाईल आिण मी त्यांचे रोपन करे ल व त्यां च्या फां द्या तोडल्या जातील व मी
स्वतःला उच्चस्थानी स्थापील. 23 मी त्यांना इस्राएलाच्या पवर्तावर रोपन करे ल व त्यांना फां द्या,
फळे ये तील आिण ते दे वदार झाडाचे उदा होतील म्हणून पं खाचे पक्षी त्याखाली राहतील, ते
त्यां च्या फां द्यांमध्ये घरटे करतील. 24 मग सवर् झाडाच्या पक्षांना कळे ल की मी परमे श्वर दे व आहे ,
मी उच्च झाड खाली आणे न; मी लहान झाडाला उच्च करीन, मी सु कले ल्या झाडाला पाणी दे ईन;
कारण मी त्यां च्यावर वारा वाहन
ू वाळवले आहे . मी परमे श्वर दे व आहे , मी जे जाहीर केले आहे ते
घडे ल.

18
1 पु न्हा परमे श्वर दे वाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण म्हणाला, 2 “�������� ����
�������� ������ ��� ������� ��� �����,” ���� ���� ��� ���?
3 मी शपथ घे तो, “��
इस्राएलाच्या भूमीत तू ज्या म्हणी वापरतो आिण म्हणतो.
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�������� ��� ����� �����” �������� ��������� ������� ������
����� ������������ ����� ����. 4 पाहा! सवर् जीव आत्मे माझे आहे त, जे
िपत्यापासून जीवधारी झाले त, म्हणून ते च पु त्राचे जीवन आहे , ते माझे आहे जो पु रुष पाप करे ल
तो मरे ल. 5 जर मनु ष्य नीितमान आहे आिण शासन करणारा व नीितने वागणारा आहे . 6 जर
त्यास पिवत्र पवर्तावर खाण्यासारखे काही नाही आिण त्याने आपले डोळे वर इस्राएलाच्या
मूतीर्कडे लावले नाही, जर त्याने आपल्या शे जार्याच्या पत्नीला भ्रष्ट केले नाही िकंवा रुतु मती
काळात स्त्रीकडे गे ला नाही. 7 जर त्याने कुणावरही दडपशाही केली नाही पण त्याने आपल्या
कजर्दाराकडू न शपथ वाहन
ू घे तली जे त्याने चोरले होते ते त्याने घे तले नाही, पण त्या बदल्यात
त्याने भु केल्यांना अन्न िदले आिण नग्न लोकांना कपडे घातली. 8 त्याने कजार्साठी कुठले ही
व्याज घे तले नाही, वाजवी पे क्षा जास्त नफा घे तला नाही जर त्याने न्यायत्व केले व लोकांमध्ये
िवश्वासूपण िनमार्ण केला. 9 जर तो माझ्या दज्यार्ने चाले ल आिण माझे फमार्न िवश्वासूपणे
वागण्यात पाळे ल तो मनु ष्य िनतीमान ठरे ल; तो जगे ल, असे परमे श्वर दे व जाहीर करतो. 10 पण
त्याला जर रक्तपात रागीट मु लगा असला व ही सवर् कामे त्याने केली, 11 त्याच्या विडलाने यातील
काही एक केले नाही पण त्याच्या मु लाने पिवत्र पवर्तावर खाद्य पदाथर् ने ऊन खाल्ले आिण आपल्या
शे जार्याच्या मु लीला भ्रष्ट केले . 12 त्याने गरजू व गरीबां वर दडपशाही केली जर त्याने जप्ती
आणली आिण चोरी केली आिण त्याचे वचन पाळले नाही, घे तले ले परत केले नाही, जर त्याने
आपली नजर मूतीर्कडे लावून ितरस्कार आणणारे काम केले . 13 जर त्याने व्याजाने उसने घे तले
िकंवा अन्यायाने नफा िमळवला, तो जगे ल का? तो जगणार नाही त्याने िकळस वाणे हे सवर्
काम केले तो खात्रीने मरे ल त्याच्या रक्ताचा झडा त्याच्याच माथी ये ईल. 14 पण पाहा! त्यास
पु त्र झाला व त्याने आपल्या विडलाने केले ले पातक पािहले आिण स्वत: दे वाचे भय बाळगले
आिण ते च पाप त्याने केली नाही, 15 जर त्याने डोंगरावर जाऊन अन्न खाल्ले नाही व आपले
डोळे इस्राएलाच्या मूतीर्कडे लावले नाहीत आिण आपल्या शे जार्याच्या स्त्रीला भ्रष्ट केले
नाही. 16 जर त्याने कुणावरही दड् पशाही केली नाही, जप्ती, तारण म्हणून काही ठे वून घे तले
िकंवा चोरले ल्या वस्तू ठे वून घे तल्या नाहीत, पण त्याऐवजी त्याने भु केले ल्या व्यक्तीस अन्न िदले
आिण नग्न व्यक्तीस वस्त्र िदले . 17 गरीबांना नाडण्यास त्याने जर आपला हात आखु ड केला
आिण त्याने व्याज घे तले नाही व अन्यायाने नफा घे तला नाही, त्याने माझे फमार्न मान्य केले
आिण माझ्या दजार्नुसार चालला, तर तो आपल्या विडलाच्या पातकासाठी मरणार नाही. तो
िनिश्चत जगे ल. 18 त्याच्या विडलािवषयी म्हणाल तर त्याने जु लूम केला, आपल्या भावाला
लु टले व आपल्या लोकात अनाचार केला, म्हणून पाहा! तो आपल्या अधमार्मुळे मरे ल. 19 पण
तू म्हणतोस “��������� ����������� ��� ������ �� ��� ���� ���?” ����
����� ���� ����� ���� ����� � ������ ����� ��� ������ ���� ����
���� �����; त्याने त्याची कृती केली, तो िनिश्चत जगे ल. 20 जर एकाने पाप केले तो मरे ल.
मु लगा विडलाच्या दुष्कमार्चा भार वाहणार नाही त्याने केले ले चां गले वतर्न हे त्याच्या जमे स धरले
जाईल, दुष्टाची दुष्टाई त्याच्या जमे स धरली जे ईल.
21 पण पापी आपले केले ले सवर् कुमागर् सोडू न मागे वळला, आिण त्याने सवर् िनयम पाळू न
न्यायाने नीितने वागला तर िनश्चयाने जगे ल, मरणार नाही. 22 सवर् अपराध जे त्याने केले त्याचे
स्मरण पु न्हा केले जाणार नाही, तो आपल्या नीतीच्या सरावाने जगे ल. 23 “�� �����������
�������� ���� ���� ���� ���” �� �������� ��� ����� ���� ��� ��
���� ����� ������ ����� ���� �� �� ����? 24 जर नीितमान आपला मागर्
नीितम े पासून वळे ल आिण अपराध करे ल आिण घृ णास्पद, दुष्टतां च्या दुष्टते सारखे करील, मग
तो जगे ल? त्याने केले ले नीितमानाचे कायर् जमे स धरले जाणार नाही. जे व्हा त्याने दे शद्रोही
बनून िवश्वासघात केला, तर त्याने केले ल्या पापात तो मरे ल. 25 पण तू म्हणतोस, “�������
����� ����� �����,” ������������ ������� ��! काय माझे मागर् अयोग्य आहे त?
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तु झे मागर् अयोग्य नाहीत का?
जर नीितमान आपल्या नीितम े पासून आपला मागर् िफरवे ल
आिण दुष्कमर् करे ल आिण मरे ल याचे कारण तोच ठरे ल, आिण त्याने केले ल्या दुष्कमार्त मरे ल.
27 पण पापी त्याने केले ल्या दुष्कमार्पासून वळे ल तर आिण न्यायाने व नीितने वागे ल, तर त्यामु ळे
त्याचा जीव वाचे ल. 28 कारण त्याने पािहले व केले ल्या दुष्कमार्पासून तो वळाला, तो जगे ल तो
मरणार नाही. 29 पण इस्राएलाचे घराणे म्हणते , “������� ����� ������ ��� ���
���� ����:चे मागर् कसे अयोग्य नाही?” 30 तथािप “������������ ������� ��
��������� ����������� ������� ������������� �� ����� ����.” ��
�������� ��� ����� ����, पश्चाताप कर व आपल्या सवर् अपराधापासून मागे वळ जे
तु झ्या िवरुध्द दुष्कमार्ने अडखळण झाले होते . 31 तू केले ले सवर् दुष्कमर् तु झ्यापासून दरू कर,
तु झ्यासाठी नवे हृदय नवा आत्मा िसध्द केला आहे , यास्तव इस्राएलाच्या घराण्या तू का मरावे ?
32 कारण “�� ������������� ��� ���� ��� ����” �� �������� ��� �����
����. “�� �������� �� ��� ����� ����.”

19
1

मग तू इस्राएलाच्या पु ढार्यां च्या आक् रोशा िवरुध्द िवलाप कर. 2 आिण म्हण तु झी
आई कोण? िसं हीण, आपल्या छाव्यासोबत राहते तरुण िसं हाच्यामध्ये ती आपल्या छाव्याचे
पालनपोषण करते . 3 आिण ती आपल्या छाव्याचे पोषण करून त्यास तरुण िसं ह बनवते जो
आपल्या िशकारीला फाडू न टाकतो. तो मनु ष्यास खाऊन टाकते . 4 मग राष्ट् रांना त्याची वातार्
ऐकू ये ते, तो त्याच्याच पाशात अडकला जातो, आिण त्यास आकडीने धरुन िमसरात घे ऊन गे ले.
5 मग जरी ितने हे पािहले तरी त्याची परतण्याची ती वाट बघते , ितची आशा आता िनघून गे ली,
मग ितने आपल्या दुसर्या छाव्याला घे तले आिण त्याची वाढ तरुण िसं ह होण्यास केली. 6 हा
तरुण िसं ह इतर िसं हाच्यामध्ये िहं डू िफरु लागतो, तो तरुण िसं ह असता त्याने आपल्या िशकारीला
फाडू न टाकणे िशकला, त्याने मनु ष्यांना खाऊन टाकले . 7 मग त्याने िवधवां वर बलात्कार केले आिण
शहराला दे शोधडीला लावले , त्याची भूमी पूणर्पणे बे बंदशाहीने भरली कारण त्याच्या गजर्नेचा
आवाज दुमदुत होता. 8 सवर् प्रांतातून एकवटू न सवर् दे शाचे लोक त्याच्या िवरोधात जमले ; त्यांनी
त्याच्या भोवती जाळे टाकले . त्यास पाशात पकडले . 9 त्यास िपं जर्यात कोंडू न ताळे बं द केले
आिण बाबे लाच्या राज्यापु ढे आणले , त्यांना त्यास तटबं दी असले ल्या डोंगरावर ने ले यास्तव त्याचा
स्वर इस्राएलाच्या घराण्याला आता ऐकू जाणार नाही. 10 तु झी आई पाण्याजवळ लावले ली
द्राक्षाच्या झाडासारखी होती ती फलद्रुप व फां द्यांनी बहरले ली अशी होती कारण ते थे भरपूर
पाणी होते . 11 ितच्याकडे न्यायाचा बळकट राजदं ड आहे आिण ितची उं ची दाट रानाच्या फां द्यां च्या
वर गे लेली होती. 12 पण द्राक्षाच्या झाडाला मु ळासकट त्वे षाने उपटू न टाकले आिण भूमीवर
फेकू न िदले , पूवकडील वार्याने ितच्या फळांना सु कून टाकले . 13 मग ितला ओसाड प्रदे शात
लावले जे थे पाऊस नाही आिण तहान आहे . 14 ितच्या दाट फां द्यांना अग्नीने होरपळले आिण
फळे खाऊन टाकीली, ते थे आता बळकट फांदी उरली नाही, न्यायाचा राजदं ड नाही, ते थे आक् रोश
आिण रडगाणे आहे .

20
1 बाबे लातील बं िदवासाच्या सातव्या वषार्च्या पाचव्या मिहन्याच्या दहाव्या िदवशी असे घडे ल,
इस्राएलाचे वडील परमे श्वर दे वाला िवचारणा करण्यास आले , आिण मज पु ढे ये ऊन बसले .
2 परमे श्वर दे वाचा शब्द माझ्याकडे आला, आिण म्हणाला 3 मानवाच्या मु ला इस्राएलाच्या
वडीलांना जाहीर करून सां ग की प्रभू परमे श्वर दे व असे म्हणतो, तु म्ही मला प्रश्न िवचारायला
आला काय? प्रभू परमे श्वर दे व म्हणतो, माझ्या जीवीताची शपथ मी तु ला प्रश्न िवचारु दे णार
नाही, असे परमे श्वर दे व जाहीर करतो. 4 तू त्यांचा न्याय करु नये काय? मानवाच्या मु ला तू त्यांचा
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न्याय करु नये काय? त्यां च्या वाडवडीलांनी केले ली घृ णास्पद कृत्ये त्यांना सां ग
परमे श्वर
म्हणतो, मी ज्या िदवशी इस्राएलास िनवडू न घे तले आिण माझे हात वर याकोबाच्या वं शजांना
शपथ वािहली आिण िमसर दे शात त्यांना प्रकट झाले , मी माझे हात उं चावून शपथ वािहली मी
तु मचा परमे श्वर दे व असे म्हणतो. 6 त्या िदवशी मी आपले हात उं चावून त्यां च्याशी शपथ वाहीली
की, मी त्यांना िमसर दे शातून बाहे र आिणन आिण मी त्यांना खात्रीपूणर् त्यां च्यासाठी िनवडले ल्या
दे शात आिणन ज्यात दुधामधाचे प्रवाह वाहत आहे , तो दे श सुं दर असून सवर् दे शांचा मु कुट मणी
आहे . 7 ते व्हा मी त्यास म्हटले की प्रत्ये काने िमसर दे शातील मूतीर् दे वत अशा ितरस्करणीय
वस्तू आपल्या दृष्टी समोरुन फेकू न द्या, तु म्ही त्यामु ळे िवटाळू नये , असे तु मचा दे व परमे श्वर
म्हणतो. 8 तरीही त्यांनी माझा ितव्र िवरोध केला आिण ते माझे ऐकेनात त्यातीत प्रत्ये काने
िमसर दे शातील मूतीर्, दै वत अशा ितरस्कार आणणार्या वस्तू फेकू न िदल्या नाही आिण म्हणून
मी त्यांना त्वे षाने माझा क् रोध िमसरावर ओतीन, तरच मी समाधान पावे न, हा माझा केले ला
ठराव आहे . 9 माझ्या पिवत्र नामास्तव ज्या राष्ट् रात ते राहत आहे त त्यां च्या दृष्टीपु ढे माझ्या
नामाचा अनादर होऊ नये म्हणून मी हे कायर् केले आहे , त्यांना िमसर दे शातून काढून त्याच्या
दृष्टीसमोर मी त्यास प्रकट झालो. 10 मी त्यास िमसर दे शातून बाहे र पाठवले आिण त्यांना
रानात आिणले . 11 मी त्यांना माझे िनयम व िनणर्य लावून िदले त्यास दाखवून िदले त ह्यासाठी
की जो कोणी हे पाळे ल त्यांचा बचाव होईल. 12 माझ्यामध्ये आिण त्यां च्यामध्ये िचन्ह म्हणून
त्यास शब्बाथ िदले , ह्यासाठी की त्यांना समजावे की त्यास पिवत्र करणारा मी परमे श्वर दे व आहे .
13 रानामध्ये इस्राएल घराण्याने माझा तीव्र िवरोध केला. ते माझ्या िनयमांनी चालले नाहीत,
ज्यां च्यामु ळे त्यांचा बचाव होईल, त्याऐवजी त्यांनी माझ्या िनयमांचा नकार केला, त्यांनी माझ्या
पिवत्र शब्बाथाचा अनादर केला; म्हणून मी म्हणालो त्यांचा रानामध्ये च नाश करण्यासाठी मी
आपला क् रोध त्यां च्यावर ओतीन असे मी म्हटले . 14 तथािप माझ्या पिवत्र नामाचा अनादर
होऊ नये म्हणून त्या राष्ट् रा दे खत त्यांना िमसरा बाहे र आणून कृती केली. 15 म्हणून मी माझा
हात उं चावून रानात प्रितज्ञा वािहली; जो दे श त्यांना दे ण्यासाठी ज्यामध्ये दुधामधाचे प्रवाह
वाहत आहे त, जो सवार्त सुं दर असून सवर् दे शाचा मु कुटमणी आहे , अशा दे शात मी त्यांना घे ऊन
जाणार नाही. 16 मी शपथ वािहली कारण त्यांनी माझा करार मोडला माझ्या िनयमांनी ते चालले
नाहीत आिण माझ्या शब्बाथाचा अनादर केला, कारण त्यांचे अं तःकरण मूतीर्शी जडल्यामु ळे त्यांनी
माझे िनणर्य टाकू न िदले . 17 तरी मी त्यां च्यावर कृपादृष्टी केली, कारण त्यांची होणारी हानी पाहन
ू
त्यांचा रानात सवर्नाश करणार नाही. 18 रानात मी त्यां च्या पु त्रपोत्रास म्हणालो तु म्ही आपल्या
वाडवडीलां च्या िनयमांनी चालू नका, तु म्ही त्यांचा करार पाळू नका िकंवा मूतीर्पूजा करून स्वतःस
अशु द्ध करु नका. 19 मी तु मचा परमे श्वर दे व आहे . माझ्या िनयमांनी चाला माझे िनणर्य पाळू न
माझ्या आज्ञे त रहा. 20 माझे शब्बाथ पिवत्र पणे पाळा ह्यासाठी की, ते तु मच्या व माझ्यामध्ये
िचन्हा दाखल होतील. ह्यासाठी की मी तु मचा दे व परमे श्वर आहे हे तु म्हास कळू न ये ईल. 21 परं तू
त्यां च्या मु लामु लींनी दे खील माझ्या िवरोधात तीव्र िवरोध केला. ते िनयमांनी चालले नाहीत िकंवा
करार पाळला नाही, ज्या आज्ञा पाळल्याने मनु ष्य वाचतो. त्यांनी माझ्या शब्बाथाचा अनादर
केला, ते व्हा मी ठरवले की मी रानात त्यां च्यावर क् रोधाची वृ ष्टी करावी ह्यासाठी माझा क् रोध
पूणर् करावा. 22 परं तू मी आपल्या नामास्तव आपला हात आवरला ह्यासाठी की ज्या राष्ट् रातून
इस्राएलांना मी बाहे र त्यां च्या दृष्टीसमोर माझा अनादर होऊ नये , म्हणून मी कृती केली आहे .
23 रानात मी हात उं चावून अशी शपथ वािहली की, मी त्यांची राष्ट् रामध्ये पां गापां ग करीन व
त्यास दे शोधडीला लावीन. 24 हे करण्यासाठी मी ठराव केला ह्यासाठी की, जे व्हापासून त्यांनी
माझ्या आज्ञा पाळल्या नाहीत, माझ्या शब्बाथाचा व िनयमांचा अनादर केला. कारण त्यांची
दृष्टी त्यां च्या वाडवडीलां च्या मूतीर्कडे लागली होती. 25 म्हणून मी दे खील जे चां गले नािहत
असे िनयम त्यांना िदले , ज्यांनी ते जगावयाचे नाहीत असे िनणर्य मी त्यास िदले . 26 त्यां च्या
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िमळाले ल्या दे णगी व्दारे मी त्यांना अशु द्ध केले . हे सवर् झाल्यामु ळे त्यांना गभार्शयातून प्रथम
जन्मले ल्या बालकांचा अग्नीत होम केला, हे केल्याने त्यांनी भीती बाळगावी आिण समजावे की
मी परमे श्वर दे व आहे . 27 यास्तव हे मानवाच्या मु ला इस्राएल घराण्याला जािहरपणे सां ग की,
प्रभू परमे श्वर दे व असे म्हणतो त्यांना सां ग, तु म्ही तु मच्या वाडवडीलांनी माझा िवश्वासघात केला
असून दे विनं दक शब्द बोलले त ते अशा प्रकारे 28 मी आपले हाथ उं चावून शपथ घे ऊन िदले ल्या
दे शात मी त्यांना आिणले , ते व्हा त्यांनी प्रत्ये क उं च टे कडी आिण दाट छाये चे वृ क्ष पाहन
ू मला
सं तापावण्यासाठी ते थे त्यांनी यज्ञबली अिपर्ली. ते थे त्यांनी सु वासीक धु प जाळीला व पे यापर्ण
अिपर्ली. 29 ते व्हा मी त्यास म्हणालो, तु म्ही ज्या उं चवटयां वर *जाऊन जे थे तु म्ही अपर्ण करता?
त्या िठकाणास आजवर उं चवटा म्हटले आहे . 30 ह्यासाठी इस्राएलाच्या घराण्यास सां ग, परमे श्वर
दे व असे म्हणतो काय? तु म्ही आपल्या वाडवडीलांना मागार्स लागून स्वत:ला िवटाळवीता काय?
आिण वे श्ये प्रमाणे कृती करून िकळस आणणार्या गोष्टीचा शोध घे ता? 31 आपली अपर्णे वाहन
ू
आपल्या पु त्रांना अग्नीत होम करून आजपयर्ंत मूतीर्पु जे मुळे तु म्ही स्वतःला अशु द्ध केले त, हे
इस्राएलाच्या घराण्यांनो मी तु म्हास प्रश्न िवचारु दे णार नाही, प्रभू परमे श्वर म्हणतो, माझ्या
जीिवताची शपथ ही माझी घोषणा आहे , मी तु म्हास प्रश्न िवचारु दे णार नाही. 32 तु मच्या मनात
ये णारे िवचार तरं ग बाहे र ये तील, तु म्ही म्हणता, चला इतर राष्ट् राप्रमाणे ते थील जमाती काष्ट
पाषाणाची पु जा करतात तशी आपण करु. 33 ही प्रभू परमे श्वर दे व घोषणा करतो, मी खात्रीने
आपले बाहु उभारुन पराक् रमाने तु मच्यावर राज्य करीन. 34 मी राष्ट् रातून तु म्हास बाहे र आिणन,
आिण जे थे जे थे तु मची पां गापां ग झाली ते थन
ू आणून तु म्हास एकत्र करीन मी हे आपल्या प्रबळ
बाहन
ू े उगारले ल्या हाताने कोपवृ ष्टी करीन. 35 नं तर मी लोकांस रानात आणून समोरा समोर
त्यांचा न्याय करे न. 36 ज्या प्रमाणे िमसराच्या रानात तु मच्या वाडवडीलांचा न्याय केला, तसा
मी तु मच्या बरोबर करे , हे परमे श्वर दे व घोषणा करून सां गत आहे . 37 तु म्हास माझ्या काठीखाली
घालवून बे ड ा टाकू न करारबध्द करीन. 38 तु म्हातील बं डखोर व माझ्याशी िफतु र कोण यांची मी
साफ सफाई करणार, अल्पकाळ जे इतर राष्ट् रात राहत होते , त्यांना मी बाहे र घालवून दे णार व
पु नःरुपी ते इस्राएलात प्रवे श करणार नाही. मग तु म्हास कळे ल मी परमे श्वर दे व आहे . 39 मग
त इस्राएलाच्या घराण्या परमे श्वर दे व असे म्हणत आहे , प्रत्ये क जण त्यां च्या मूतीर् मागे गे ले
आहे त, त्यांची उपासना करून त्यांनी माझे ऐकण्याचे नाकारले आहे , पण तू आता माझ्या पिवत्र
वस्तूबद्दल मूतीर्ला भे ट दे ऊन यापु ढे माझा अनादर करणार नाही. 40 माझ्या पिवत्र पवर्तावर,
इस्राएलाच्या पवर्त िशखरावर हे परमे श्वर दे व जाहीर करत आहे , सवर् इस्राएलाचे घराणे त्यां च्या
भूिमत माझी आराधना करतील. तु झ्या अपर्णांनी मी ते थे आनं दी होईन आिण पिवत्र िठकाणी
आणले ल्या खं डणीचे प्रथम फळ ते अिपर्तील. 41 मी त्यांचे सु वासीक अपर्ण िस्वकारीन, जे व्हा सवर्
लोक दे शातून एकत्र जमतील जे थन
ू ते िवखु रले गे ले होते . मी स्वतःला त्यांना पिवत्र असे प्रकट
करे न, सवर् राष्ट् रे ते बघतील. 42 जे व्हा मी तु म्हास इस्राएलच्या भूमीत घे ऊन ये ईल, ज्या भूिमला
हात उं चावून तु मच्या वाडवडीलांना िदली होती, मग तु म्हास कळे ल िक मी परमे श्वर दे व आहे .
43 मग तु म्हास तु मच्या वाईट कृत्यांचे स्मरण होईल, आिण तु मच्या केले ल्या वाईट कृत्याबद्दल
तु म्ही तु मच्या स्वत:ची घृ णा कराल. 44 मग तु म्हास कळे ल मी परमे श्वर दे व आहे , मी हे माझ्या
नामास्तव केले , तु मच्या वाईट भ्रष्ट मागार्साठी केले नाही. इस्राएलाच्या घराण्या हे परमे श्वर
दे व जाहीर करतो.
45 मग परमे श्वर दे वाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण म्हणाला 46 मानवाच्या मु ला आपले तोंड
दिक्षणे च्या भूमीकडे लाव आिण बोल; ने गेबच्या राना िवरुध्द भाकीत कर. 47 ने गेबच्या रानाला
बोल ऐक परमे श्वर दे व काय जाहीर करतो; परमे श्वर दे व हे म्हणतोय, बघ मी तु झ्यावर अग्नी
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पाठवीन. ती सवर् झाडाच्या ताज्या फळांना भस्म करे ल व झाडे सु कवून टाकेल. आग िवझणार
नाही; सवर् उ र, दिक्षण भाग जळू न भस्म होईल. 48 जे व्हा मी अग्नी पे टवे न ते व्हा सवर् लोक मी
परमे श्वर आहे हे समजतील, आिण मी आग िवझवणार नाही. 49 मग मी त्यांना म्हणे न, आहा, हे
परमे श्वर दे व मला म्हणाला, हा केवळ दाखला सां गणारा आहे का?

21
1

मग परमे श्वर दे वाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण म्हणाला, 2 मानवाच्या मु ला आपले
तोंड यरूशले मेकडे कर आिण पिवत्र िठकाणा िवषयी इस्राएलाच्या भूमी िवरुध्द भिवष्यवाणी
कर. 3 इस्राएलाच्या भूिमला सां ग, परमे श्वर दे व म्हणतो; पाहा! मी तु झ्या िवरुध्द आहे , मी
शे थापासून आपली तलवार म्यानातून उपसून घे ऊन तु झ्यापासून धिमर्काला आिण दुजर्नाला वे गळे
करीन. 4 माझ्या क् रमाने नीितमान आिण दुजर्न तु झ्यापासून वे गळे करे न, माझी तलवार म्यानातून
िनघून शे थापासून सवर् जीवा िवरूद्ध उ र दिक्षण भागात बाहे र पडे ल 5 मग सवर् जीवांना कळे ल
मी परमे श्वर दे व आहे . मी शे था जवळ तलवार ठे वली आहे . ती परत म्यानात जाणार नाही.
6 आिण तू, मानवाच्या मु ला, कंबर मोडल्याप्रमाणे उसासा टाक, त्यां च्या नजरे दे खत कष्टाने
कण्हत राहा. 7 मग ते तु ला िवचारतील काय झाले ? तू का िवव्हळतोस? मग तू त्यांना सां ग
कारण अशी बातमी ये त आहे , प्रत्ये क हृदय क्षीण होईल, प्रत्ये क हात अडखळे ल आिण प्रत्ये क
गु डघा पाणी पाणी होईल, पाहा! असे घडू न ये त आहे आिण ते तसे च होईल “��� ��������
��� ����� ���� ���.” 8 मग परमे श्वर दे वाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण म्हणाला,
9 मानवाच्या मु ला, भाकीत कर आिण म्हण असे परमे श्वर दे व सां गत आहे , तलवारीला धार लावा
आिण त्यास चकाकीत करा. 10 मारुन टाकण्यासाठी हत्याराला धारधार करा; ितला चकाकीत करा;
आमच्या पु त्राच्या राजदं डाचा आम्ही उत्सव करु? जी तलवार ये ईल ती सवर् दं डाला कमी ले खते .
11 मग तलवारीला चकाकीत होण्यासाठी सोपवून िदली, आिण मग आपल्या हातांनी जप्ती केली.
तलवारीला धार लावली आिण चकाकीत केली ठार मारणार्या पु रुषाच्या हाती िदली. 12 मानवाच्या
मु ला, मदतीसाठी हाक मार आक् रोश कर कारण ती तलवार माझ्या लोकां वर आली आहे , ती
इस्राएलाच्या वडीलां वर आली आहे ज्याकडे तलवार िभरकावली, ते माझे लोक आहे त्यामु ळे
अिततीव्र दुःखाने आपली छातीपीट कर. 13 ते थे खटला भरला पण ज्याकडे राजदं ड आहे त्याने
शे वट केला नाही? हे परमे श्वर दे व सां गत आहे . 14 आता तू मानवाच्या मु ला, भाकीत कर आिण
आपल्या दोन्ही हातांनी टाळी दे यास्तव तलवार ितसर्यांदा चालून ये ईन. ती तलवार अने कांना
ू पार करण्यासाठी आहे . 15 त्याच्या हृदयाचे पाणी पाणी होण्यास
ठार मारण्यास, सगळीकडे भे दन
आिण अने कांना अडखळण होण्यासाठी त्यां च्या वे शीवर ठार मारण्यासाठी तलवारी िसध्द केल्या
आहे . आहाहा! ितला िवजे सारखी चमकवली आहे , ती कसाई सारखी उपसली आहे . 16 हे तलवारी,
जशी तू आपले मु ख िफरवशील तशी उजवीकडे डावीकडे तु झ्या मजीर् प्रमाणे वळवली जा. 17 मी
सु ध्दा टाळी वाजवून आपल्या त्वे षाला शांत करे न, असे परमे श्वर दे व जाहीर करतो. 18 परमे श्वर
दे वाचा शब्द पु न्हा माझ्याकडे आला आिण म्हणाला. 19 आता तू मानवाच्या मु ला बाबे लाच्या
राजाची तलवार ये ण्यासाठी दोन मागर् िसध्द कर, दोन्ही मागार्ची सु रुवात एकाच िठकाणी होईल,
िदशादशर्क दगड शहराकडे िनदश करे ल. 20 एका मागार्ला बाबे लाच्या से न्यासाठी खु ण करून
ठे वा अम्मोनीच्या मु लाकडे राब्बा जवळ ये ण्यासाठी मागर् िसध्द करा, दुसरी खु ण यरूशले मेच्या
शहरा जवळ यहद
ू ाच्या से न्याकडे तट बं दीकडे िनदश करा. 21 वाडीत बाबे लचा राजा रस्ता
ओलांडण्यासाठी थांबेल, भिवष्यकथन िमळवून घे ण्यासाठी तो काही बाण हलवून मूतीर् पासून
मागर्दशर्न मागे ल, काळजावरुन तो तपासणी करे ल. 22 यरूशले मेबद्दल पु ढे घडू न ये णारी गोष्ट
त्याच्या उजव्या हातात असे ल, िकल्ल्याचे दरवाजे फोडण्याचे हत्यार त्यािवरूद्ध असे ल, त्यां च्या
तोंडातून मारण्याचा, यु ध्दाची ओरड! त्यासाठी हत्यार वे शीसाठी तयार केले , त्यासाठी मातीचे
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टे काड बु रुज बां धावे .
घडू न ये णारी ती उपयोग हीन बाब िदसून ये ईल, यरूशले मपै की एक,
ज्याच्याकडे तलवार व तोंडात बाबे लांची शपथ आहे . पण त्याच्या वे ढ ाच्या पु ढे राजा उल्लं घन
करणारा तहाचा आरोप केला जाईल. 24 यास्तव परमे श्वर दे व हे सां गत आहे , कारण तु झे अपराध
माझ्यापु ढे स्मरण केले जाईल, तु झे अपराध प्रकट केले जातील; तु झी पापे तु झ्या सवर् कृतीतून
दशीर्वीली जातील, यास्तव तू सवार्ंच्या स्मरणात राहन
ू आपल्या शत्रुच्या तावडीत सापडशील.
25 तू पिवत्रते बद्दल अनादर दाखवला आिण दुष्ट इस्राएलचे शास्ते त्यां च्यावर शासन करण्याचा
िदवस ये त आहे , त्याने केले ल्या अपराधांचा समय सं पला आहे . 26 प्रभू परमे श्वर दे व हे सां गत
आहे . आपल्या डोक्यावरील पगडी मु कुट बाजु ला सारा, सवर् काही एक समान राहाणार नाही, जे
उं चावले ले नमवले जातील आिण नम्र उं च केले जातील. 27 मी सगळ्यांची नासाडी, नासाडी,
नासाडी करे न, जमाव उरणार नाही, ज्याला हक्क आहे त्यास तो िमळे ल.
23 पु ढे

28 तर मग तू मानवाच्या मु ला भाकीत कर आिण बोल; परमे श्वर दे व हे सां गत आहे , अम्मोनच्या
मु लां िवषयी जो कलं क आहे तो त्यावर ये त आहे . तलवार उचलली आहे ती अधाशीपणे ठार
मारण्यासाठी ते जधार केली आहे ती िवजे पर् माणे चकाकत आहे . 29 ते तु झ्यापु ढे कपटाचा सं देश दे त
असता, तु ला खोटा शकुन सां गत असता, ज्या जखमी झाले ल्या पातक्यांचा पापजन्य अं तसमय
ये ऊन ठे पला आहे त्यां च्या कापले ल्या मानां वर ती तलवार तु ला लोळवील. 30 तलवार म्यानात
जाईल, तू ज्या िठकाणी जन्मला तु झी जे थे सु रुवात झाली त्या भूिमवर मी तु झा न्याय करे न. 31 मी
तु झ्यावर माझा कोपाग्नीचा सं ताप ओते न आिण तु ला क् रुर कोशल्याने हानी करण्यास लोकां च्या
ताब्यात दे ईन. 32 तू अग्नीसाठी इं धन होशील; तु झे रक्त भूिमच्या मध्यभागी सांडले जाईल. तु झे
स्मरण पु न्हा केले जाणार नाही. “�� �������� ��� �� ����� ��� ���.”
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मग परमे श्वर दे वाचा शब्द माझ्याकडे ये ऊन म्हणाला, 2 मग हे मानवाच्या मु ला, तू न्याय
करशील का? शहराच्या रक्ताचा न्याय तू करतो काय? त्याच्या सवर् घृ णास्पद कामाची मािहती
तु ला आहे . 3 मग तू म्हणावे परमे श्वर दे व असे म्हणत आहे , असे िदवस ये त आहे त की, या शहराच्या
मध्य भागात रक्तपात करण्यात आला आहे . शहराने स्वतःला मूतीर्ने अपिवत्र केले आहे .
4 तू सांडले ल्या रक् ासाठी तू दोषी आहे स आिण तू अपिवत्र मूतीर् तयार केल्या आहे स, तू
आपला काळ जवळ आणला आहे स. यास्तव मी तु झी खरड पट् टी राष्ट् रात काढे ल व भूमीवर तु झा
उपहास प्रत्ये क डोळ्या समोर करे न. 5 जे जवळ आहे व दरू आहे त्या दोघांचाही उपहास केला
जाईल. तू शहराला अपिवत्र केले आहे स, पूणर्पणे गोंधळले ले असे तु ला नावलौकीक प्राप्त
झाले आहे .
6 पहा, इस्राएलाच्या शास्त्यानो तु मच्या स्वबळाने रक्तपात केला आहे . 7 त्यांनी आपल्या
आईबापांचा अनादर केला आहे . व त्यांनी तु मच्यामध्ये िवदे शां च्या कारवाया केल्या आहे .
तु मच्यातील िवधवा आिण अनाथांना त्यांनी तु मच्या वाईट वागणु क िदली आहे . 8 तू माझ्या
पिवत्र वस्तु ं ना तु च्छ ले खल्या आहे स व माझ्या शब्बाथाचा अनादर केला आहे . 9 बदनामी कारक
पु रुषांनी क् रमाने ये ऊन रक्त ओतले व उं च स्थानी जाऊन भोजन केले , व त्यांनी माझ्या पु ढे दुष्टपणा
केला आहे .
10 तु झ्याकडे तु झ्या बापाची नग्नता उघड झाली आहे त्यांनी ऋतूमती अशु द्धते त िस्त्रला भ्रष्ट
केले आहे . 11 ज्या पु रुषांनी आपल्या शे जार्याच्या पत्नीशी घृ णास्पद वतर्न केले आहे . ज्या पु रुषाने
आपल्या सु नेला लज्जास्पद अशु द्ध केले ; असा पु रुष ज्याने आपल्या विडलाच्या मु लीला बिहणीला
भ्रष्ट केले ते सवर् कृत्ये तु झ्यामध्ये झाले ले आहे . 12 असा पु रुष रक्तपात करण्यासाठी लाच घे तो,
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तू अित प्रमाणात व्याज घे तो, तू तु झ्या कामाने शे जार्याचे नु कसान केले आहे स, आिण तू मला
िवसरला आहे स. असे परमे श्वर दे व जाहीर करतो.
13 यास्तव तू केले ल्या अनादराच्या कामावर मी आपला हात उगारीन आिण तु झ्यामध्ये जो
रक्तपात झाला आहे . 14 जे व्हा मी तु झ्याशी करार केला आहे ते व्हा तु झे मन आिण तु झा हात
बळकट कर असे परमे श्वर दे व जाहीर करतो व ते मी करे नच. 15 मी तु मची दे शातून दाणादाण करे ल
व भूमीतून नाहीसे करे न, मी तु म्हास तु मच्या अशु द्धते तन
ू शु ध्द करे न. 16 मग तु म्ही राष्ट् राच्या
दे खत अशु द्ध व्हाल. मग तु म्हास कळे ल मी परमे श्वर दे व आहे .
17 पु न्हा परमे श्वर दे वाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण म्हणाला. 18 मानवाच्या मु ला,
इस्राएलाचे घराणे मला धातु च्या गाळाप्रमाणे झाले आहे . त्यामध्ये उरले ले िपतळ, कथील, आिण
लोखं ड, िशसे आहे , ते भट् टीतल्या चांदीचा गाळ आहे . 19 यास्तव परमे श्वर दे व हे म्हणतो, कारण
तु म्ही उरले ला गाळ झाला आहात. यास्तव पाहा! मी तु म्हास यरूशले मेत एकत्र करीन.
20 चांदी, िपतळ, लोखं ड, कथील, िशसे गोळा करून जसे तु म्हा मध्ये त्यां च्यात भट् टीत टाकले
जाते तसे मी तु म्हास िवतळवीन. यासाठी मी तु ला माझ्या क् रोधाच्या अग्नीने एकत्र करीन, मी
त्यांना भट् टीत िवतळू न टाकीन, तु म्हास त्यामध्ये ओतणी करे न. 21 म्हणजे मी तु मच्यात माझ्या
क् रोधाच्या अग्नीने त्यां च्यावर ओतणी करे न. 22 जसे चांदीला भट् टीत अग्नीने िवतळवले जाते ,
तसा तू त्यां च्यात िवतळिवला जाशील मग तु ला कळे ल मी परमे श्वर दे वाने तु झ्या िवरुध्द त्वे षाची
ओतणी केली आहे .
23 परमे श्वर दे वाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण मला म्हणाला, 24 ‘��������� ����’
���� ���� �� ��� ���� ���� �� ���� ����� ���� ����, क् रोधाच्या िदवसात
पाऊस पडणार नाही. 25 तु झ्यामध्ये असले ल्या सं देष्टयां च्या िवरुध्द कारस्थान तु झ्यात आहे ,
जसा गजर्ना करणारा िसं ह आपल्या भक्षाला फाडू न टाकतो, ते जीवन सं पवून टाकतो आिण त्याने
ितच्यात अने कांना िवधवा बनवले .
26 ितचे याजक माझ्या िनयमां च्या िवरुध्द दं गल माजवतात; ते माझ्या पिवत्र वस्तु बद्दल
अनादर दाखवतात, ते पिवत्र वस्तू आिण अपिवत्रते ची तु लना करीत नाही. त्यांनी आपले डोळे
माझ्या शब्बाथावरुन बं द केले आहे त. यास्तव त्यां च्यात माझा अनादर झाला आहे . 27 त्यां च्या
राज कुमारी या लांडग्या प्रमाणे बळी घे णारे व रक्तपात करणारे आहे त. आपल्या िहं साचारासाठी ते
जीवाचा घात करतात. 28 आिण त्यांचे द्रष्टे चु ना लावले ल्या िभं तीसारखे आहे त ते खोटा दृष्टांत
बघतात आिण खोटा शकुन सां गतात व परमे श्वर बोलला नसताही प्रभू परमे श्वर बोलला असे
म्हणतात. 29 भूिमतील लोक िपळवणु कीने दबून गे ले आहे त आिण डाका टाकू न लु टून टाकतील व
ते गरीब, गरजूंना वाईट वागणु क दे तात तसे च िवदे शांना अन्यायाने दाबून टाकतात.
30 मग मी मानवाचा शोध घे तला जो बु रुज बां धन
ू घे ईल आिण जो माझ्या पु ढे उभा राहील
ती भूिमला िभत असे ल ज्याचा िवध्वं स मी करणार नाही. 31 मग मी माझ्या सं तापाची ओतणी
त्यां च्यावर करीन, मी माझ्या सं तापाच्या अग्नीने त्यांना सं पवून टाकीन आिण त्यांचा मागर् त्यां च्या
डोळ्यापु ढे िसध्द करे न. असे परमे श्वर दे व जाहीर करत आहे .

23
1 परमे श्वर दे वाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण म्हणाला, 2 मानवाच्या मु ला, दोन िस्त्रया
एकाच आईच्या मु ली होत्या. 3 त्यांनी आपल्या तारुण्याच्या िदवसात िमसरात वे श्या कमर् केले .
त्यांची स्तने चु रली व कुमारी असतांना त्यां च्या छातीला गोंजारण्यात आले . 4 त्यांची नावे अहला
थोरली व अहलीबा धाकटीचे नाव आहे , ते माझे झाले आहे त आिण त्यांनी पु त्राला व कन्ये ला
जन्म िदला. त्यां च्या नावाचा अथर् ये णे प्रमाणे आहे . अहला म्हणजे , शोमरोन आिण ओहलीबा
म्हणजे यरूशले म.
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अहला जे व्हा ती माझी होती ते व्हापासून ितने वे श्या कमर् केले ; ितच्या िप्रयकरां शी ती
वासने ने कामसक्त झाली होती, अश्शूरां च्या हाती ते स ा असले ले होते . 6 राजिधकार्याने जां भळी
वस्त्रे पिरधान केली होती. जे सवर् पु रुषात बलवान व दे खणे होते , त्यातील सगळे घोड ावर स्वार
होऊन आले आहे त. 7 ितने स्वत:ला वे श्याकामासाठी त्यांना सवार्त उ म अश्शूरी दे ऊन टाकले ,
ितने स्वत:ला काम सं तप्ते ने प्रत्ये कासोबत स्वत:ला अशु द्ध केले , ितने मु तीर्सोबत ितने कामसं तप्त
पणा केला.
8 ितने िमसरात कुठलाही वे श्याकमर् मागे ठे वला नाही, जे व्हा ती कुमारी होती ते व्हा ते ितच्या
सोबत झोपले , ते व्हा त्यांनी पिहल्यांदा ितच्या कुमारीपणात स्तनांना दाबले त्यांनी पिहल्यांना
ितच्या सोबत सं भोग केला. 9 यास्तव मी ितला ितच्या िप्रयकरां च्या हाती िदले अश्शूर ज्यांनी
ितच्याशी व्यिभचार केला. 10 त्यांनी ितला नग्न केले . त्यांनी ितच्या मु ला मु लींना ने ऊन तलवारीने
मारुन टाकले , ती िस्त्रयांमध्ये िनं देचा िवषय झाली, यामु ळे ितचा न्याय िनवाडा करण्यात आला.
11 ितची बिहण अहलीबा िहने हे पािहले , पण ितने आपल्या बिहणीहन
ू अिधक व्यिभचार केला
आिण वे श्याकमर् केले . 12 अश्शूरां शी ितने व्यिभचार केला, अिधपती, नायब अिधपती, भरदार
पोषाख घातले ले, घोड ावर बसणारे सरदार व सवर् दे खण्या तरुणां शी ितने व्यिभचार केला. 13 मी
पािहले ितने स्वत:ला अपिवत्र केले . त्या दोघी बिहणींनी एकसमान कायर् केले .
14 मग ितने आपल्या व्यिभचाराच्या कारवाया अजून वाढवल्या. ितने िभं तीवर रे खाटले ले िचत्र
काढले , ितने खास्द्यांची लाल रं गाने आकृती रे खाटली. 15 आपल्या कमे रेस बं द घालून रं गीबे रंगी
फेटे घालून ते सवर् रथात खास्दी दे शातील बाबे लाच्या अिधकार्यासारखी िदसत असून आपल्या
जन्मभूिमत होती.
16 जशी ितची नजर जाच्यावर गे ली त्याच्याशी ितने व्यिभचार केला म्हणून ितने खास्द्यां च्या
दे शात िनरोप्या पाठवला. 17 मग बाबे ल ितच्या पलं गावर जाऊन ितच्याशी व्यिभचार केला आिण
त्याने ितच्याशी वे श्याकमर् केले व स्वत:ला अशु द्ध केले , ितने आपले मन त्याजवरुन दरू केले . 18 ितने
आपल्या व्यिभचाराचा खे ळ मांडला व आपली लाज उघडी केली, जसे माझे मन ितच्या बिहणीहन
ू
मन दरू झाले तसे ितच्या वरुन मन दरू झाले .
19 मग ितने आपल्या व्यिभचार्याच्या कारवाया अिधक वाढवल्या आहे त, ितला ितचे स्मरण
होऊन ितने व्यिभचार अिधक वाढवला, जे व्हा ितने िमसरात आपला व्यिभचाराचा स्वभाव ठे वला.
20 ते व्हा ितने आपल्या िप्रयकरां शी व्यिभचार केला, ज्यांचे अवयव गाढवाच्या अवयवासारखे होते ,
व माज घोड ा सारखे होते . 21 पु न्हा त्यांनी लज्जास्पद आपल्या तारुण्यात गै रवतर्न केले जे व्हा
िमसर्यांनी ितचे स्तन गोंजारले . 22 यास्तव अहलीबे परमे श्वर दे व म्हणतो, “���, मी तु झ्या
िप्रयकरांना तु झ्यािवरूद्ध करीन; ज्यां च्या हन
ं ा तु झ्यािवरूद्ध
ू तु झे मन दरू झाले आहे त्या सवार्न
सभोवतालच्या लोकांस करीन. 23 बाबे लचे तरुण सवर् खास्दी, पकोड, शोआ, व कोआ ये थील लोक
व अश्शूरी तरुण पु रुष जे दे खणे तरुण, अिधकारी, प्रमु ख अिधकारी, पराक् रमी मं तर् ी व सरदार
घोड ावर बसणारे आहे त त्यांना तु झ्यािवरूद्ध उभा करीन.
24 ते तु झ्या िवरुध्द शस्त्रे, रथ, वाहने , घे ऊन ये तील. ते मोठे कवच, ढाली, िशरस्त्राण
सभोवताली घे ऊन ये तील तु ला शासन करण्याची सं धी त्यांना दे ईन आिण ते तु झ्या कृत्यासाठी
तु ला िशक्षा करतील. 25 मी माझा राग त्यां च्यावर रोखीन मी त्वे षाने त्यांचा समाचार घे ईन ते तु झे
कान नाक कापून टाकतील, उरले ले तलवारीने पडतील, तु झ्या पु त्र कन्ये ला ते घे ऊन जातील, व
तु झ्या सं तानाला अग्नी खाऊन टाकील.
26 ते तु झे कपडे काढून टाकतील व दािगने ही घे ऊन जातील. 27 मग मी तु झा सवर् लज्जास्पद
स्वभाव व िमसरातील वे श्यावतर्न तु झ्यापासून दरू करे न. तु झ्याकडे त्यांचे डोळे फार काळ लागून
रहाणार नाही, तू िमसराबद्दल
् फार काळ िवचार करणार नाही.
28 यास्तव परमे श्वर दे व असे म्हणतो, पाहा! ज्यांचा तू द्वे ष करते स मी तु ला त्यां च्या हाती दे ईन,
ज्यां च्यावरुन तु झे मन दरू झाले त्यां च्या हाती मी तु ला दे ईन. 29 क् रोधाने ते तु झ्याशी सौदा
5 परं तू
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करतील; ते तु झे पद िहरावून घे तील व उघडे नागडे करून काहीच परत करणार नाही, वे श्याकमार्ची
लाज उघडी केली जाईल, लज्जास्पद स्वभाव, रसिमसळ भाव जाहीर केला जाईल. 30 या सवर्काही
बाबी तु झ्या वे श्या कामासाठी केले जाईल तू मु तीर्सोबत राष्ट् रांना अशु द्ध केले स. 31 तू तु झ्या
बिहणीच्या मागार्ने चाललीस, म्हणून मी िशक्षे चा प्याला ितच्या हाती सोपवून दे ईन.
32 प्रभू परमे श्वर दे व असे म्हणतो, तू तु झ्या बिहणीचा प्याला िपणार आहे स, जो खोल व मोठा
आहे , तू मस्करीचा व उपहासाचा िवषय बनशील या प्याल्यात मोठा भरणा असे ल.
33 तू मद्यपानाने व दुःखाने भरली जाशील व िभती, धु ळधाण हा प्याल्या शोमरोन तु झ्या
बिहणीचा आहे .
34 तू िपणार व नाल्यात िरकामे सोडशील, तु झे अने क तु कडे केले जातील आिण तु झ्या स्तनांचे
अने क तु कडे केले जातील. असे मी जाहीर करतो, मी परमे श्वर दे व जाहीर करत आहे .
35 यास्तव प्रभू परमे श्वर दे व असे म्हणतो, कारण तू मला िवसरलास व मला मागे फेकू न िदले स
तसे च स्वत:ला उं च करून आपला लाजीरवाणा जारकमीर् स्वभाव प्रकट केला.”
36 परमे श्वर दे व मला म्हणाला, “��������� ����, तू अहला आिण अहलीबा यांचा न्याय
करशील काय? म्हणून त्यांना त्यांचे िकळसवाणे मागर् सादर कर, 37 जे व्हापासून त्यांनी व्यिभचार
मु तीर्सोबत केला व त्यां च्या सं तानांना पु ढे वारशाने िदला व िपऊन टाकणार्या अग्नीसाठी भगदड
पाडले .
38 आिण त्यांनी सतत माझ्याशी असे च वतर्न ठे वले , त्यांनी माझे स्थान अपिवत्र केले आिण
त्याच िदवशी त्यांनी माझा शब्बाथात भे सळ केली. 39 जे व्हा मूतीर्साठी त्यांनी आपल्या मु लाबाळांचे
तु कडे केले , त्याच िदवशी ते माझ्या स्थानी ये ऊन माझा शब्बाथ भे सळ केला मग पाहा! त्यांनी
माझ्या घरात हे च केले .
40 लांबन
ू आले ल्या लोकांस तू बाहे र पाठवून िदले तू िनरोप्याला पाठवले स आता पाहा ते खरोखर
ये तील ज्यांची तू आं घोळ घालशील डोळ्यात अं जन घातले स व दागीन्यांनी आपणास नटवीले .
41 वे ल बु ट् टीदार पलं गावर आिण त्याज पु ढे मे ज मांडला व त्यावर सु गंधी द्रव्य व ते ल मांडले .
42 मग लोकां च्या गदीर्च्या आवाजात काळजी करणारे होते आिण रानातून मद्यपी, नालायक
लोकांस जं गलातून आणण्यात आले . त्यांनी आपल्या हातात कडे घातले होते व मस्तकावर मु कुट
घातला होता. 43 मग मी त्यांना एक िझजून गे लेली व्यिभचाराच्या कृत्यांबद्दल सां िगतले , ‘���
�� �������� � �� ����������� ������� ����.’ 44 ते जसे वे श्ये कडे जातात तसे ते
अहला व अहलीबा या दोषी वे श्ये कडे गे ले.
45 पण धािमर्क लोक ितच्या व्यिभचारासाठी व रक्तपातासाठी ितच्या हातून घडले ल्या पातकांचा
न्याय िनवाडा करतील.
46 प्रभू परमे श्वर म्हणतो, मी त्याजवर लोकसमु दाय आणून दहशत घालीन व ते आतं क, लु टमार
करतील. 47 मग लोकसमु दाय त्यांना धोंडमार करतील व तलवारीने त्यांचे तु कडे करतील, त्यां च्या
मु लाबाळांना मारुन टाकतील व त्यां च्या घरांना जाळू न टाकतील.
48 मी भूमीतील लज्जास्पद स्वभाव काढून टाकीन व सवर् िस्त्रयांना िशस्त लावीन यापु ढे
ते वे श्याकमर् करणार नाहीत. 49 मग त्यांचे लज्जास्पद वतर्न तु झ्यािवरुध्द करीन तू मु तीर्सोबत
केले ल्या पापाचे फळ भोगशील मग यामागार्ने तु ला कळे ल मी परमे श्वर दे व आहे .”

24
. 1:13-19

1 बाबे लातील बं िदवासाच्या नवव्या वषीर् पु न्हा परमे श्वर दे वाचा शब्द माझ्याकडे

आला, दहाव्या
मिहन्याच्या दहाव्या िदवशी म्हणाला, 2 “��������� ����, तु झ्यासाठी आजचा िदवस आिण
तारीख िलहन
ू ठे व, याच िदवशी बाबे लचा राजा ये ऊन यरूशले मेला वे ढा दे ईल.
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दे ऊन सां ग, प्रभू परमे श्वर दे व असे सां गत
आहे . एक जे वण िशजवण्याचे भांडे घे व त्यामध्ये पाणी ओत.
4 मांडी व खां द्याचे तु कडे , अन्नांचे तु कडे त्यामध्ये गोळा कर, त्यामध्ये हाडे टाकू न भरणा कर.
5 कळपातले चां गले कोकरु घे , हाडे िशजवण्यासाठी खाली लाकडांचा जाळ कर, त्यांना चां गले
िशजू दे त्यातील हाडांनाही िशजू दे .
6 यास्तव परमे श्वर दे व असे म्हणत आहे , या रक्तपाती शहराचा िनषे ध असो, ती गं ज चढले ल्या
भांड ासारखी आहे ; त्याचा गं ज िनघत नाही, त्याच्या तु कड ातून तु कडा काढून त्यातून काही
िनघत नाही.
7 ितने सवार्ंच्यामध्ये रक्तपात केला ितने गु ळगु ळीत खडकावर रक्त सांडले जिमनीच्या धु ळीने
त्यास झाकू िदले नाही. 8 म्हणून सं तापाच्या त्वे षाने मी ितचे रक्त खडकावर सांडले जमीनीच्या
धु ळीने त्यास झाकू िदले नाही.
9 यास्तव परमे श्वर दे व असे म्हणत आहे ः या रक्तपाती शहराचा िनषे ध असो, मी जळणासाठी
लाकडाचा मोठा साठा करीन. 10 लाकडाचा साठा वाढवा, आग जाळा, मांस िशजवा या ऋतूत
रस्सा चां गला बनव, हाडे ही भाजू दे त.
11 मग अग्नीवर भांडे िरकामे च असू दे अशासाठी की त्यातील गाळ तप्त अग्नीने जळू न जाईल.
12 ती कष्टाने खूप कामाने थकली भागली होती, पण अग्नीने ितची िझज झाली होती.
13 तु झा लज्जास्पद स्वभाव हा तु झ्या अशु द्धते त आहे , कारण मी तु ला शु द्ध करु पािहले तरी पण
तू शु द्ध झालीच नाही व अशु द्धच रािहल्याने माझा त्वे ष तु झ्यावर आला आहे .
14 मी परमे श्वर दे व असे जाहीर करतो हे असे घडे लच व ते मी करे लच, मी कडक धोरण सोडू न
दे ईन, तु झे मागर् आिण तु झे कायर् हे च तु झा न्याय करतील; असे परमे श्वर दे व जाहीर करत आहे .
3 आिण या िफतु र घराण्या िवरुध्द म्हणी बोल, दाखले

15 मग

परमे श्वर दे वाचा शब्द माझ्याकडे आला आिण मला म्हणाला, 16 मानवाच्या मु ला पाहा!
तु झ्या डोळ्यांना जे उ म वाटते ते तु झ्यापासून मी काढून घे ईन, तरी तू दुःख करु नये व आसवे ही
गाळू नये व आपली वाहने फाडू नये त. 17 तू मु काट ाने खे द व्यक्त कर मृ तांसाठी दुःख व्यक्त करु
नको, आपल्या डोक्यात फेटा राहू दे , व पायात जोडा घाल आपले तोंड झाकू नको दुःखाच्या समयी
पत्नीच्या मु त्यु नं तर जे पु रुष अन्न पाठवतात ते खाऊ नको.”
18 मग पहाटे मी माझ्या लोकां शी बोललो आिण माझी पत्नी सायं काळी वारली. ते व्हा मला जी
आज्ञा झाली तसे मी सकाळी पालन केले .
19 लोकांनी मला िवचारले , “�� ������ ���� ���� ��� �� ������� ����� ��
���� �� ��� ���� ��?” 20 मग मी त्यांना म्हणालो, परमे श्वर दे वाचा शब्द माझ्याकडे
आला आिण म्हणाला, 21 इस्राएलाच्या घराण्याला सां ग, परमे श्वर दे व असे सां गत आहे पाहा!
घमं ड तु झी ताकत झाली आहे तु झ्या डोळ्यांना जे बरे वाटते ते तु झ्या जीवाच्या वासने ने माझे
पिवत्रस्थान िवटाळले आहे ! आिण जी तु झी मु ले व ज्या तु झ्या मु ली मागे उरले ल्या होत्या त्या
तलवारीने खाली पडल्या आहे त.
22 मग मी जे केले ते च तु म्ही कराल; तू आपले तोंड खाली घालणार नाही, दुःखाच्या समयी लोक
दे तात ती खावयाची भाकर खाणार नाही. 23 त्यापे क्षा आपल्या डोक्यात फेटा आिण पायात जोडा
घाला तू खे द व आसवे गाळणार नाहीस, तु झ्या अपराधासाठी िवतळले जाशील प्रत्ये क त्यां च्या
भावं डासाठी िवव्हळ होईल. 24 मग यहे ज्केल तु म्हास िचन्ह होईल जे काही त्याने केले ते च तु म्ही
कराल हे जे व्हा होईल ते व्हा तु म्हास कळे ल मी परमे श्वर दे व आहे . 25 “�� �� ���������
����, ज्या िदवशी त्यां च्यापासून त्यांचा आश्रय ताब्यात घे तला, जो त्यांचा आनं द, गवर् जो
त्यांनी पािहला व ज्याची इच्छा त्यांनी केली जे व्हा मी त्यां च्या मु लामु लींना त्यां च्या पासून घे ऊन
गे लो. 26 त्या िदवशी शरणाथीर् येतील व तु ला बातमी दे तील. 27 त्या िदवशी शरणाथीर् व िनभावले ले
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ये तील आिण ते तु ला सां गतील तू आता फार काळ गप्प रहाणार नाही, असा तू िचन्ह होशील
म्हणजे , त्यांना समजे ल मी परमे श्वर दे व आहे .”

25
नं तर परमे श्वराचे वचन माझ्याकडे आले की, 2 “��������� ����, तू आपले मु ख
अम्मोन्यां च्या लोकां िवरूद्ध लाव आिण त्यां च्यािवरुद्ध भिवष्य सां ग. 3 अम्मोनाच्या लोकांस सां ग,
प्रभू परमे श्वराचे वचन ऐका. प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो की, माझे पिवत्रस्थान बाटिवण्यात आले
ते व्हा त्यािवरूद्ध होता आिण इस्राएल दे श उद्ध्वस्त करण्यात आला, ते व्हा ितच्यािवरूद्ध होता
आिण यहद
ू ाचे घराणे जे व्हा बं िदवासात गे ले ते व्हा त्यां च्यािवरुद्ध तू, अहा! म्हणालास, 4 म्हणून
पाहा! मी तु ला पूवकडच्या लोकांस त्यांची मालम ा दे ईन. ते तु मच्यािवरुध्द छावणी दे तील
ू िपतील. 5 आिण मी
आिण आपले तं बू तु मच्यात दे तील. ते तु झे फळ खातील व ते तु झे दध
राब्बाचे उं टासाठी कुरण करीन व अम्मोन लोकां च्या कळपासाठी शे त करीन. मग तु म्हास समजे ल
की मी परमे श्वर आहे . 6 कारण प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, की तू इस्राएल दे शािवरूद्ध टाळ्या
वाजिवल्या व तु झे पाय आपटले व आपल्या मनापासून तु च्छते ने आनं द केलास. 7 म्हणून पाहा!
मी आपल्या हाताने तु ला तडाखा दे ईन आिण तु ला राष्ट् रांस लूट असे दे ईन. मी तु ला दुसर्या
लोकांपासून कापून दरू करीन आिण तु झा नाश करीन. मी तु ला दे शामधून नाहीसे करीन आिण
ते व्हा तु ला समजे ल मी परमे श्वर आहे .
1

परमे श्वर असे म्हणतो, कारण मवाब व से ईर म्हणतात ‘����! यहद
ू ाचे घराणे सवर् इतर
राष्ट् रांसारखे च आहे . 9 यास्तव पाहा! मी मवाबाचा उतार उघडा करीन, त्याच्या सीमे वरील बे थयिशमोथ, बाल-मौन, िकयार्थाईम ही वै भवी नगरे सु रुवात होतात, 10 पूवकडचे लोक जे कोणी
अम्मोनी लोकां िवरूद्ध आहे त. मी त्यांना त्यांचा ताबा दे ईन याकिरता की, अम्मोनी लोकांची आठवण
राष्ट् रांमध्ये कोणी काढणार नाही. 11 म्हणून मी मवाबािवरूद्ध न्याय तडीस ने ईन आिण त्यांना
समजे ल की मीच परमे श्वर आहे .
8 प्रभू

12 प्रभू परमे श्वर

असे म्हणतो, अदोमाने यहद
ू ाच्या घराण्यािवरूद्ध सूड घे तला आहे आिण असे
13
करून त्यांने अपराध केला आहे .
म्हणून प्रभू परमे श्वर, म्हणतो, “�� ������� ������
������ ����� ���� ��� �������� �������� � ����� ����������� ���
����. ते मानापासून ददानापयर्ंत मी त्यांचा िवध्वं स करीन, ते िठकाण सोडू न दे ईन. ते तलवारीने
पडतील. 14 याप्रकारे मी आपले लोक इस्राएल यां च्या हातून अदोमावर सूड घे ईन आिण माझ्या
क् रोधाप्रमाणे आिण माझ्या त्वे षाप्रमाणे ते अदोमाचे करतील. मग त्यांना माझा सूड कळे ल.
असे प्रभू परमे श्वर म्हणतो.
15 प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, कारण आपल्या मनात फार जु ने शत्रुत्व आिण ितरस्कार
बाळगून पिलष्ट ांनी यहद
ू ावर सूड घे तला आहे आिण ितचा नाश केला आहे . 16 म्हणून, प्रभू
परमे श्वर असे म्हणतो, पाहा! मी पिलष्ट ां िवरूद्ध आपला हात उगारीन आिण करे थी लोकांस
कापून टाकीन आिण जे कोणी समु दर् िकनार्यावरील अविशष्ट रािहले ल्यांचा नाश करीन. 17 कारण
सं तापाने मी त्यां च्यािवरुद्ध भयं कर सूड घे ऊन त्यांना मी िशक्षा करीन. मी त्यां च्यावर सूड उगवीन
ते व्हा त्यांना समजे ल की, मी परमे श्वर आहे .”
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आिण असे झाले की, बाबे लातील बं िदवासाच्या अकराव्या वषीर्, मिहन्याच्या पिहल्याच
िदवशी, परमे श्वराचे वचन मजकडे आले आिण म्हणाले , 2 “��������� ����, कारण सोर
यरूशले मेिवरूद्ध म्हणत आहे , अहा! लोकांचे प्रवे शद्वार तु टले आहे त! ती माझ्याकडे वळली
आहे ; जशी ती उजाड झाली तशी मी ओतप्रोत भरे ल.” 3 म्हणून, प्रभू परमे श्वर म्हणतो, “����
���, मी तु झ्यािवरूद्ध आहे आिण जसा समु दर् आपल्या लाटा उं चावतो तसे मी तु जिवरूद्ध पु ष्कळ
राष्ट् रांना उठिवन.” 4 ते सोरे च्या तटाचा नाश करतील आिण ितचे बु रुज पाडू न टाकतील. मी
ितची धूळ झाडू न दरू करीन आिण ितला उघडा खडक करीन. 5 ती समु दर् ामध्ये जाळीसाठी
वाळवण्याची जागा होईल. असे प्रभू परमे श्वर म्हणतो, आिण ती राष्ट् रासाठी लूट अशी होईल.
6 ितच्या कन्या ज्या कोणी शे तात आहे त त्या तलवारीने वधल्या जातील आिण त्यांना समजे ल
की मी परमे श्वर आहे . 7 कारण प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, पाहा! मी उ रे कडू न बाबे लाचा
राजा नबु खद्नेस्सर, राजांचा राजा याला मी घोडे व रथ, आिण घोडदळ! पु ष्कळ लोकांची फौज
घे ऊन सोरािवरूद्ध आणत आहे . 8 तो तु झ्या कन्यांना शे तात तलवारीने मारील आिण तु झ्यािवरूद्ध
उतरती वे ढ ाची िभं त बां धील आिण तु झ्यािवरूद्ध ढाल उभारील. 9 तो तु झ्या तटाला पाडण्यासाठी
आपला मोठा ओंडका ठे वील आिण आपल्या हत्यारांनी तु झे बु रुज पाडू न टाकील. 10 घोड ां च्या
जमावां च्या धु ळीने तो तु ला झाकू न टाकील. जे व्हा तो हल्ला करून तटबं दीची नगरे पाडू न जसे आत
िशरतात तसे तो तु झ्या वे शीतून आत प्रवे श करे ल, ते व्हा घोड ां च्या आवाजाने आिण रथां च्या
चाकां च्या खडखडाटाने तु झे तट थरथर कापतील. 11 तो आपल्या घोड ां च्या टापांनी तु झे सवर्
रस्ते तु डिवतील. तो तु झ्या लोकांची तलवारीने क ल करील आिण तु झे भक्कम स्तं भ जमीनीवर
पडतील. 12 याप्रकारे ते तु झी शक्ती आिण व्यापारी माल लु टतील! ते तु झे तट आिण तु झी
श्रीमं त घरे पाडू न टाकतील तु झे दगड व लाकू ड आिण तु झी माती ते पाण्यामध्ये घालतील.
13 कारण मी तु झ्या गीतांचा आवाज बं द पाडीन आिण तु झ्या तं तुवाद्यांचा आवाज पु न्हा कधीही
ऐकू ये णार नाही. 14 कारण मी तु ला उघडा खडक करीन, तू जाळी कोरडी करण्यासाठीची जागा
होशील, तु झी पु न्हा उभारणी होणार नाही. कारण मी, परमे श्वराने असे म्हटले आहे , प्रभू परमे श्वर
असे म्हणतो. 15 प्रभू परमे श्वर सोरला म्हणतो, तु झ्या अधःपतनाच्या आवाजाने आिण जे व्हा
तु झ्यामध्ये भयं कर क ल झाली त्यामध्ये जखमीच्या कण्हण्याने द्वीपांचा थरकाप होणार नाही
का? 16 कारण समु दर् ातले सवर् प्रमु ख आपल्या िसं हासनावरून खाली उतरतील आिण आपले झगे
बाजूला काढून ठे वतील आिण आपले रं गीबे रंगी वस्त्रे काढून टाकतील. ते स्वतःला भीतीच्या
वस्त्राने आच्छादतील आिण भीतीने जिमनीवर बसतील व वारं वार कांपतील आिण तु झ्यािवषयी
भयचकीत होतील. 17 ते तु झ्यासाठी ओरडू न िवलाप करून तु ला म्हणतील, “���, जे कोणी
खलाशी तु झ्यात वस्ती करून होते त्यांचा नाश झाला आहे . जी तू बलवान प्रिसद्ध नगरी होती.
ती आता समु दर् ात आहे . जी तू ते थे राहणार्या प्रत्ये कजणास दहशत घालीत होतीस ती तू
कशी नष्ट झाली आहे स? 18 आता, तु झ्या पडण्याच्या िदवशी, समु दर् िकनारीचा दे शांचा भीतीने
थरकाप उडे ल. समु दर् िकनार्यावरील दे श भयभीत झाले आहे त, कारण तू पाण्यात गे ली आहे स.”
19 कारण प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, “�� ���� ���� ����� ��������� ������ ��
���� ���� ��� ����, जे व्हा मी तु झ्यावर खोल समु दर् आणीन आिण ते व्हा प्रचं ड जले
तु ला झाकतील. 20 मग मी तु ला ते जे कोणी दुसरे खाचे त खाली प्राचीन काळच्या लोकांकडे गे ले
आहे त त्यां च्यासारखे प्राचीन काळापासून ओसाड असले ल्या स्थानात तु ला पृ थ्वीच्या अधोभागी
तु ला रहावयास लावीन म्हणजे तू पु न्हा वसणार नाहीस. 21 मी तु झ्यावर िवप ी आिणन आिण तू
अिस्तत्वात असणार नाहीस. मग तु ला शोधतील, पण तू त्यांना पु न्हा कधीही सापडणार नाहीस”
��� ����� ��������, म्हणतो.
1
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परमे श्वराचे वचन पु न्हा मजकडे आले आिण म्हणाले ,
आता तू, मानवाच्या मु ला,
सोरे िवषयी िवलाप कर. 3 आिण “������ ����, प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, तू समु दर् ाच्या
प्रवे शाद्वाराजवळ वसली आहे स, जी तू पु ष्कळ द्वीपांतील व्यापारी लोकांसाठी आहे स. सोरे ! तू
म्हणाली, मी सुं दरते त पिरपूणर् आहे . 4 तु झ्या सीमा समु दर् ाच्या हृदयात आहे त; बां धणार्यांनी
तु ला सौंदयार्न
ं े पिरपूणर् केले आहे . 5 त्यांनी तु झ्या सवर् फळ्या सनीरच्या सरूंनी केल्या आहे त. तु ला
डोलकाठी करायला त्यांनी लबानोनातून गं धसरु घे तले आहे . 6 त्यांनी तु झी वल्ही बाशानामधील
अल्लोनाच्या झाडाची केली. त्यांनी तु झ्या बै ठकीच्या फळ्या िक ीम बे टातल्या बाक्स लाकडाच्या
केल्या असून ती हिस्तदं ताने जडले ल्या होत्या. 7 तु झे शीड, ते तु ला िनशाण व्हावे म्हणून िमसर
दे शाहन
ू आणले ल्या वे लबु ट् टीदार बारीक सु ताचे होते . ते पडद्याचे कापड एलीशा बे टाहन
ू आणले ले
िनळ्या व जां भळ्या रं गाच्या कापडाचे तु झे छत होते . 8 जे कोणी सीदोन व अवर्द ये थे राहत होते
ते तु झ्या नावा वल्हवीत असत. हे सोरे , तु झ्यात सु ज्ञ होते . ते तु झे नावाडी होते 9 तु झ्यामध्ये
गबालाची वडील व कुशल कारागीर तु झ्या जहाजाची फुटतूट दुरुस्त करत असत. सवर् समु दर् ावरची
जहाजे व त्यांचे खलाशी तु झ्या व्यापाराच्या व्यवहारासाठी तु झ्याकडे ये त असत. 10 पारसी, लूदी
व पूटी तु झ्या सै न्यात तु झे लढणारे माणसे होती. ते आपली िशरस्त्राणे आिण ढाली तु झ्यामध्ये
टां गीत; ते तु झे वै भव दाखवत. 11 अवर्दची माणसे व हे लेखचे सै िनक सभोवार तु झ्या तटावर असत
आिण गम्मादाचे लोक तु झ्या बु रुजां वर असत. ते आपल्या ढाली तु झ्या तटावर चोहोकडे टां गन
ू
ठे वीत असत. त्यांनी तु झी सुं दरता पूणर्त्वाला आणली. 12 ताशीर्श तु झा ग्राहक होता कारण
प्रत्ये क प्रकारचा मालम े चा साठा तु झ्याकडे होता. ते तु झ्या मालाच्या बदल्यात रुपे , लोखं ड,
कथील व िशसे आणून िवकायचा माल घे त असत. 13 यावान, तु बाल आिण मे शेख तु झ्याबरोबर
मनु ष्य जीव व िपतळे च्या वस्तू ही दे ऊन तु झ्याशी व्यापार करीत असत. ते तु झा व्यापारी माल
हाताळत होते . 14 तोगामार्चे वं शज तु झ्या मालाबद्दल तु ला घोडे , स्वारीचे घोडे व खे चरे दे ऊन
तु झ्याशी व्यापार करीत. 15 ददानी माणसे पु ष्कळ िकनारपट् टीवर तु झे व्यापारी होते . व्यापारी
माल तु झ्या हातात होता. ते तु ला हिस्तदं त व टें बु रणीचे लाकू ड भे ट म्हणून परत पाठवत होते .
16 तु झ्या पु ष्कळ उत्पन्नात अराम तु झा व्यापारी होता. ते तु झ्याबद्दल पाचू, जां भळ्या रं गाचे कापड,
सु ती तलम कापड, पोवळे आिण माणके तु ला पु रवत होते . 17 यहद
ू ा व इस्राएल दे श ह्यांचाही
तु झ्याबरोबर व्यापार होता. ते तु झ्या मालाबद्दल िमन्नीथाचा गह,ू मे वािमठाई, मध, ते ल आिण
ऊद पु रवत होते . 18 तु झ्या सवर् प्रचं ड सं प ीचा, तु झ्या सवर् मालाचा हे ल्बोनाचा द्राक्षरस व
पांढरी लोकर यांनी िदिमष्की तु झा व्यापारी होता. 19 दान व यावान उसालपासून तु झ्या मालाबद्दल
घडीव लोखं ड, दालिचनी, ऊसाचा पु रवठा करीत असत. हा तु झ्यासाठी व्यापार झाला. 20 ददान
तु झ्या खोगीराच्या आच्छादनासाठी उ म कपड ाचा व्यापारी होता. 21 अरबस्तान व केदारचे
सवर् प्रमु ख तु झ्याबरोबर व्यापारी होते . ते तु ला कोकरे , एडके आिण बोकड यांचा पु रवठा करीत
होते . 22 शबा व रामा यांचे व्यापारी तु झे व्यापारी होते . ते तु झ्या मालाबद्दल सवर् प्रकारचे उ म
मसाले आिण सवर् प्रकारचे मोल्यवान रत्ने व सोने दे ऊन तु झ्याशी व्यापार करीत होते . 23 हारान,
कन्ने व एदे न, शबा, अश्शूर व िकल्मद यांचे व्यापारी तु झे व्यापारी होते . 24 ते तु झा माल घे ऊन
उं ची वस्त्रे, जां भळे व वे लबु ट् टीचे झगे व उं ची वस्त्रां च्या पे ट ा व वळले ल्या िटकाऊ दोर्या
वगै रे व्यापार्याच्या वस्तू ह्यांचा व्यापार करीत होते . 25 ताशीर्शची जहाजे तु झा िवकले ला माल
वाहतु क करणारे तु झे काफले असे होते . म्हणून तू समु दर् ाच्या हृदयामध्ये मालवाहू जहाजाप्रमाणे
खच्चून भरले ली आहे स. 26 तु झ्या वल्हे कर्यांनी तु ला अफाट समु दर् ात ने ले. पूवच्या वार्याने
तु ला भर समु दर् ात मोडू न टाकले . 27 तु झी सं प ी, तु झ्या व्यापारी वस्तू व िवकत घे तले ल्या वस्तू;
तु झे नािवक, खलाशी आिण जहाज बां धणारे ; तु झ्या व्यापाराची दे वघे व करणारे व तु झ्यामध्ये
असले ली सवर् लढाऊ माणसे व तु झ्यामध्ये असले ला सवर् समु दाय तु झ्या नाशाच्या िदवशी भर
समु दर् ात पडतील. 28 तु झ्या खलाशां च्या आरोळीच्या आवाजाने समु दर् ाकडील नगरे भीतीने
1
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29 जे

थरथर कापतील.
कोणी वल्ही हाताळणारे ते सवर् खलाशी व समु दर् ावरील प्रत्ये क नावाडी
आपल्या जहाजावरून उतरून खाली भूमीवर ये तील. 30 ते तु ला त्यांचा आवाज ऐकवतील आिण
अतीखे दाने ओरडतील; ते आपल्या डोक्यांत धूळ घालतील. राखे त लोळतील. 31 ते तु झ्यासाठी
डोक्याचे केस कापतील. गोणपाट ने सतील. मनात अित िखन्न होऊन तु जसाठी मोठ ाने िवलाप
करतील. 32 ते तु झ्यासाठी आक् रोशाने िवलाप करून म्हणतील, सोरे सारखी जी समु दर् ामध्ये
िनशब्द झाली आहे , ितच्यासारखी कोणती तरी नगरी आहे काय? 33 तु झ्या व्यापारां च्या वस्तू
समु दर् ातून जात असत ते व्हा तू पु ष्कळांना तृ प्त करीत असत; तु झ्या प्रचं ड सं प ीने आिण
आपल्या िवकण्याचे पदाथर् फार असल्यामु ळे तू पृ थ्वीवरील राजांना श्रीमं त केले स. 34 पण जे व्हा
तू खोल पाण्याने समु दर् ाकडू न मोडू न गे लीस ते व्हा तु झ्या िवकण्याचा माल व तु झ्यामधील सवर्
समु दायही बु डाले . 35 समु दर् काठी राहणार्यांना तू घाबरून सोडले आिण त्यां च्या राजांचा दहशतीने
थरकाप उडाला आहे . त्यांचे चे हरे कंप पावत आहे त. 36 लोकांतले व्यापारी तु झा ितरस्कार करतात;
तू दहशत अशी झाली आहे स आिण तू पु न्हा कधीच असणार नाहीस.”

28
1 नं तर परमे श्वराचे वचन मजकडे आले आिण म्हणाले , 2 “��������� ����, सोरे च्या
राज्यकत्यार्ला सां ग, प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, तु झे हृदय गिवर्ष्ठ आहे . तू म्हणाला मी दे व आहे .
मी समु दर् ाच्या हृदयामध्ये दे वाच्या आसनावर बसलो आहे . जरी तू मानव आहे स व दे व नाही, तरी
तू आपले हृदय दे वाच्या हृदयासारखे करतो. 3 तू स्वत:ला दानीएलापे क्षा बु द्िधमान समजतोस
आिण कोणते ही रहस्य तु ला आश्चयर्चिकत करीत नाही. 4 तू तु झ्या शहाणपणाने व अकले ने
स्वत:ला सं पन्न केले आहे स आिण तु झ्या खिजन्यात तू चांदी सोने सं पादन केले आहे स. 5 तु झ्या
मोठ ा शहाणपणाने आिण व्यापाराने तू तु झी सं प ी वाढवली, म्हणून तु झे हृदय सं प ीमु ळे गिवर्ष्ठ
झाले आहे . 6 म्हणून प्रभू परमे श्वर म्हणतो, कारण तू आपले हृदय दे वाच्या हृदयासारखे केले आहे ,
7 मी परक्यांना तु झ्यािवरूद्ध आणीन, दुसर्या राष्ट् रां तन
ू भयं कर माणसे आणीन. आिण ते तु झ्या
शहाणपणाच्या सुं दरते वर आपल्या तलवारी उपसतील आिण ते तु झे वै भव भ्रष्ट करतील. 8 ते
तु ला खाचे त पाठवतील आिण तू समु दर् ाच्या हृदयामध्ये मरण पावले ल्या वधले ल्यां च्या मरणाने
मरशील. 9 तू आपल्या वधणार्यासमोर, मी दे व आहे . असे खिचत म्हणशील काय? ज्या कोणी तु ला
भोसकले त्यां च्या हाती तू आहे स तो तू दे व नव्हे व मानव आहे स. 10 परक्यां च्या हातून बे सुंतीच्या
मरणाने मरशील कारण मी हे बोललो आहे . असे प्रभू परमे श्वर म्हणतो.”
11 परमे श्वराचे वचन पु न्हा मजकडे आले व म्हणाले , 12 “��������� ����, सोरे च्या
राजािवषयी ओरडू न िवलाप कर आिण त्यास सां ग, प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, तू परीपूणर्तेची
प्रतीकृतीच आहे स, तू ज्ञानपूणर् आिण सुं दरते त पिरपूणर् आहे स. 13 दे वाची बाग एदे नमध्ये तू होतास.
प्रत्ये क मौल्यवान खड ांनी तू आच्छादले ला होतास. अलाक, पु ष्कराज, िहरे , लसणा, गोमे द,
यास्फे, नीलमणी, पाचू, मािणक, सोने अशी सवर् प्रकारची जवाहीर तु झ्या अं गभर होती, तु ला
िनमार्ण केले त्याच िदवशी तु ला घालण्यासाठी ते तयार केले होते . 14 मी तु ला दे वाच्या पवर्तावर
एक अिभिषक्त करुब म्हणून मानवजातीच्या रक्षणासाठी ठे वले . तू अग्नीप्रमाणे धगधगणार्या
पाषाणांतन
ू इकडे ितकडे चालत होतास. 15 मी तु ला िनिमर्ले, त्या िदवसापासून तु झ्यामध्ये अन्याय
सापडे पयर्ंत तू आपल्या मागार्त पिरपूणर् होतास. 16 तु झा व्यापार खूप मोठा असल्यामु ळे तू
बलात्काराने भरला आहे , तू पाप केले आहे म्हणून मी तु ला भ्रष्ट समजून दे वाच्या पवर्तावरुन
फेकू न िदले आिण हे पाखर घालणार्या करुबा, मी तु ला अग्नीप्रमाणे धगधगणार्या पाषाणातून,
काढून मी तु ला नष्ट केले आहे . 17 तु झ्या सौंदयार्न
ं े तु झे हृदय गिवर्ष्ठ बनले . तु झ्या वै भवामु ळे तू
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तु झ्या ज्ञानाचा नाश करून घे तला आहे . मी तु ला खाली जिमनीवर फेकले आहे . राजांनी तु झे जाहीर
प्रदशर्न पाहावे यासाठी मी तु ला त्यां च्यापु ढे ठे वले . 18 तु झ्या खूप पापांमुळे आिण व्यापारातील
अप्रामािणकपणामु ळे, तू आपले पिवत्र स्थान अपिवत्र केले स. म्हणून मी तु झ्यामधून अग्नी
काढला आहे , त्याने तु ला खाऊन टाकले आहे . जे कोणी पाहतात त्या सवार्ंच्यादे खत मी पृ थ्वीवर
तु झी राख केली आहे . 19 लोकांमध्ये जे तु ला ओळखतात ते सवर् तु झ्यािवषयी िविस्मत होतील, तू
भय असा होशील व पु न्हा कधी असणार नाहीस.”
मग मजकडे परमे श्वराचे वचन आले व म्हणाले , 21 “��������� ����, सीदोने िवरूद्ध
आपले तोंड कर व ितच्यािवरूद्ध भिवष्य सां ग. 22 सां ग, प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, पाहा! हे
सीदोने , मी तु झ्यािवरूद्ध आहे . कारण मी तु झ्यामध्ये गौरिवला जाईन म्हणून मी ितला न्यायाने
िशक्षा करीन व ितच्यात मला पिवत्र मानले म्हणजे , त्यांना समजे ल की, मी परमे श्वर आहे .
23 मी ितच्यात मरी पाठवीन आिण ितच्या रस्त्यात रक्त पाठवीन आिण तलवार तु मच्यािवरुध्द
सवर् बाजूंनी ये ईल ते व्हा घायाळ झाले ले तु म्हामध्ये पडतील मग त्यांना समजे ल की, मी प्रभू
परमे श्वर आहे . 24 नं तर इस्राएलाच्या घराण्याच्या सभोवतालचे जे सवर् ितला तु च्छ मानत असत
त्यां च्यातून कोणीही त्यांना बोचणारी काटे री झु डु पे िकंवा वे दनादायक काटे असे उरणार नाहीत,
म्हणून त्यांना समजून ये ईल की, मीच प्रभू परमे श्वर आहे . 25 प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, मी
इस्राएल घराणे ज्या ज्या राष्ट् रांत िवखु रिवले आहे , त्यांतन
ू मी त्यास एकत्र आणीन आिण
मग मी त्या िवधमीर् राष्ट् रां च्या दे खत त्याच्याठायी पिवत्र ठरे न; मग मी जो दे श आपला से वक
याकोब याला िदला त्यामध्ये ते राहतील. 26 मग ते त्या भूमीवर सु रिक्षतपणे राहतील आिण ते घरे
बां धतील व द्राक्षमळे लावतील. त्यांचा ितरस्कार करणार्या सभोवतालच्या राष्ट् रांना मी िशक्षा
करीन. मग ते िनभर्यपणे राहतील. म्हणून त्यांना समजे ल की, मी परमे श्वर त्यांचा दे व आहे .”
20

29
1 बाबे लातील बं िदवासाच्या दहाव्या वषार्च्या दहाव्या मिहन्याच्या बाराव्या िदवशी, परमे श्वराचे
वचन मजकडे आले आिण म्हणाले , 2 “��������� ����, तू आपले मु ख िमसराचा राजा
फारो याच्यािवरूद्ध कर; त्यां च्यािवरुद्ध व सवर् िमसरािवरूद्ध भिवष्यवाणी सां ग 3 व म्हण ‘�����
�������� ��� ������, पाहा! िमसराचा राज फारो, मी तु झ्यािवरूद्ध आहे . आपल्या नद्यात
पडू न राहणार्या समु दर् ातला मोठा प्राणी, तू मला म्हणतोस, “�� ��� ���� ���. ही मी
आपल्या स्वतःसाठी िनिमर्ली आहे .” 4 कारण मी तु झ्या जबड ात गळ घालीन आिण तु झ्या नाईल
नदीतील मासे तु झ्या खवल्यांना िचकटतील. मी तु ला तु झ्या खवल्यास िचकटले ल्या नद्यां च्या
माशांसह नदीतून ओढून बाहे र काढीन. 5 मी तु ला आिण तु झ्या नद्यांतली सवर् मासे यांनाही रानात
खाली टाकू न दे ईन; तू शे तातल्या उघड ा भूमीवर पडशील; तु ला कोणी एकवट करणार नाही
िकंवा उचलून घे णार नाही. मी तु म्हास भूमीवरच्या पशूंस व आकाशातल्या पक्षांना भक्षय असे
दे ईन. 6 मग िमसरमध्ये राहणार्या सवर् लोकांस कळू न ये ईल की मीच परमे श्वर आहे . कारण ते
इस्राएलाच्या घराण्याला बोरूची काठी असे झाले आहे त. 7 जे व्हा त्यांनी तु ला आपल्या हातांनी
धरले ते व्हा तु झे टोकदार तु कडे झाले आिण त्यां च्या खां द्यात घु सला. जे व्हा ते तु झ्यावर टे कले ,
तू त्यांचे पाय मोडले आिण त्यां च्या कंबरा खचिवण्यास लावल्या. 8 म्हणून, परमे श्वर, माझा
प्रभू म्हणतो, “�� ������������� ����� ����. मी तु झी सवर् माणसे व सवर् प्राणी
नष्ट करीन. 9 िमसर ओसाड होईल. त्याचा नाश होईल. मग त्यांना समजे ल की मी परमे श्वर
आहे .” ���� �� �������� ��� ���� ���. मी ितला िनमार्ण केले . 10 म्हणून पाहा, मी
तु झ्यािवरूद्ध व तु झ्या नदीच्यािवरूद्ध आहे . मग मी िमसर दे श उजाड व ओसाड करीन आिण
तू िमग्दोलापासून सवे नेपयर्ंत व कू शाच्या सीमे पयर्ंत टाकाऊ भूमी होशील. 11 मनु ष्याचे पाऊल
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त्यातून जाणार नाही. पशूचा पाय त्यामधून जाणार नाही आिण चाळीस वष कोणीही ते थे राहणार
नाही. 12 कारण जे दे श ओसाड झाले त्यामध्ये मी िमसर दे श ओसाड करून ठे वीन आिण जी नगरे
उजाड झाली आहे त त्यां च्यामध्ये त्यातली नगरे चाळीस वष ओसाड राहतील; नं तर मी िमसर्यांना
राष्ट् रांमध्ये उधळवीन आिण मी त्यांना दे शात पां गवीन. 13 कारण प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो,
चाळीस वषार्च्या शे वटी ज्या लोकांमध्ये िमसरी िवखरले होते त्यातून मी त्यांना एकत्र करीन.
14 िमसरच्या कैद्यांना मी परत आणीन, मी त्यास त्यां च्या जन्मभूमीत पथ्रोस दे शात परत आणीन.
मग ते थे त्यांचे हलके राज्य होईल. 15 “�� ����������� �� ���� ����� ���� ���
�� ���� ��� ��������������� ���� ����� ����. मी त्यांना कमी करीन की ते
दुसर्या राष्ट् रां वर स ा गाजिवणार नाही. 16 ते यापु ढे इस्राएलाच्या घराण्याला िवश्वासाचा
िवषय असे होणार नाहीत. जे व्हा त्यांचे मु ख िमसराकडे वळे ल ते व्हा त्यांना अन्यायाची आठवण
ये ईल. मग त्यांना समजे ल की मीच प्रभू परमे श्वर आहे .” 17 मग बाबे लातील बं िदवासाच्या
स ािवसाव्या वषार्त, पिहल्या मिहन्यात, पिहल्या िदवशी, परमे श्वराचे वचन मजकडे आले व
म्हणाले , 18 “��������� ����, बाबे लाचा राजा नबु खद्नेस्सर याने सोरे स वे ढा िदला ते व्हा
त्याने आपल्या सै न्याला सोरिवरूद्ध कठीण पिरश्रम करायला लावले . प्रत्ये क डोक्याची हजामत
केली होती आिण प्रत्ये क खां द्याची सालटी िनघाली होती पण त्याने जे कठीण पिरश्रम सोरे िवरूद्ध
केले त्यामु ळे त्यास व त्याच्या सै न्याला सोरे तून कधीही काही वे तन िमळाले नाही.” 19 म्हणून
प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, “����! िमसर दे श मी बाबे लाचा राजा नबु खद्नेस्सर यास दे ईन
आिण तो त्यांची सं प ी घे ऊन जाईल, त्यांची मालम ा लु टेल व ते थे त्यास जे सापडे ल ते घे ऊन
जाईल. ते त्याच्या सै न्याचे वे तन असे होईल. 20 त्याने माझ्या जी मे हनत केली त्याचे वे तन
म्हणून मी त्यास िमसर दे श िदला आहे . कारण त्यांनी माझ्यासाठी काम केले आहे .” ��� �����
�������� ����� ���. 21 “����� �����, मी इस्राएलाच्या घराण्याचे िशं ग उगवे ल असे
करीन आिण त्यां च्यामध्ये तु झे मु ख उघडे ल असे मी तु ला दान दे ईन. यासाठी की, त्यांना समजे ल
की, मी परमे श्वर आहे .”

30
वचन मजकडे आले आिण म्हणाले , 2 “��������� ����, भिवष्य सां ग आिण
म्हण. प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, िवलाप करा, मोठ ा शोकाचे िदवस ये त आहे ! 3 तो िदवस
नजीक आहे . परमे श्वराचा िदवस जवळ आहे . तो ढगाळ िदवस असे ल. ती राष्ट् रांसाठी न्यायाची
वे ळ असे ल. 4 मग िमसरािवरूद्ध तलवार ये ईल आिण जे व्हा मारले ले लोक िमसरात पडतील ते व्हा
कू शात वे दना होतील, ते ितची सं प ी* घे ऊन जातील आिण ितचे पाये नष्ट होतील. 5 कू शी, पूटी,
लूदी आिण सवर् परदे शी, याजबरोबर करार केले ले लोक त्यासह तलवारीने पडतील. 6 परमे श्वर असे
म्हणतो, मग जो कोणी एक िमसराला मदत करील तो पडे ल आिण ितच्या सामथ्यार्चा गवर् खाली
उतरे ल. िमग्दोलापासून सवे नेपयर्ंतचे त्याचे सै िनक तलवारीने पडतील. असे प्रभू परमे श्वर म्हणतो.
7 ते जे दे श ओसाड झाले आहे त त्यां च्यामध्ये ते घृ णास्पद होतील आिण त्यांची नगरे नाश झाले ल्या
नगरात असतील. 8 जे व्हा मी िमसरामध्ये आग लावीन आिण ितच्या सवर् सहाय्यकांचा नाश
करीन. ते व्हा त्यांना समजे ल की मी परमे श्वर आहे . 9 त्या िदवशी, सु रिक्षत कू शी लोकांस दहशत
ू जहाजात बसून िनघून जातील; आिण त्या िदवशी ते थे िमसरां च्यामध्ये
बसवायला माझ्यापासून दत
न चु कणार्या वे दना त्यां च्यावर ये तील. कारण पाहा! ती ये त आहे ! 10 प्रभू परमे श्वर असे
म्हणतो, मी िमसराचा समु दाय बाबे लाचा राजा नबु खद्नेस्सर याच्या हाताने नाहीसा करीन. 11 तो
व त्याच्याबरोबर त्याची से ना, राष्ट् राची दहशत, दे शाचा नाश करण्यासाठी आणण्यात ये ईल; ते
िमसरािवरूद्ध आपल्या तलवारी काढतील व दे श मरण पावले ल्या लोकांनी भरुन टाकतील. 12 मी
नद्यांना कोरडी भूमी करीन आिण मी दे श दुष्ट मनु ष्यां च्या हाती िवकत दे ईन. मी, परमे श्वर, सां गतो
1 परमे श्वराचे

*
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की परक्यां च्या हातून हा दे श व यातले सवर् काही यांची नासधूस करवीन. मी, परमे श्वर, असे सां गत
आहे . 13 प्रभू परमे श्वर असे म्हणतोः मी मूतीर्चा
ं नाश करीन आिण मी नोफातून कवडीमोलाच्या
मूत्त्यार्ं नाहीशा करीन. ह्यापु ढे िमसर दे शामध्ये कोणीही अिधपती होणार नाही आिण मी िमसर
दे शावर दहशत ठे वीन. 14 मी पथ्रोसला ओसाड करीन. व सोअनास आग लावीन. मी नो याला
न्यायदं ड करीन. 15 कारण मी िमसराचा बाले िकल्ला जो सीन त्यावर मी आपल्या क् रोधाग्नीचा
वषार्व करीन. व नोच्या समु दायाला कापून काढीन. 16 मी िमसराला आग लावीन. सीनला खूप
वे दना होतील व नो मोडू न पडे ल. प्रत्ये क िदवशी नोफावर शत्रू ये तील. 17 आवे न व पीबे सेथ ये थील तरुण पु रुष तलवारीने पडतील आिण त्यांची नगरे बं िदवासात जातील. 18 जे व्हा
मी तहपन्हे स ये थे िमसराची जोखडे तोडीन ते व्हा त्यािदवशी मी त्यांचा प्रकाश धरून ठे वीन आिण
त्यां च्या सामथ्यार्चा गवर् नाहीसा होईल. ितला ढग झाकेल आिण ितच्या मु लींना कैद करून ने ले
जाईल. 19 अशा रीतीने , मी िमसरावर न्यायादं ड आणीन, मग त्यांना समजे ल की, मी परमे श्वर
आहे .” 20 मग अकराव्या वषार्त, पिहल्या मिहन्याच्या सातव्या िदवशी, परमे श्वराचे वचन मजकडे
आले आिण म्हणाले , 21 “��������� ����, िमसराचा राजा फारो याचा भु ज मी मोडला आहे .
पाहा! त्याच्या हाताला तलवार धरण्याची शक्ती यावी म्हणून त्यास बरे करण्यासाठी औषधोपचार
करून पट् टी लावून त्यास कोणीही बां धले नाही. 22 यास्तव प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, पाहा!
मी िमसराचा राजा फारो! याच्यािवरूद्ध आहे . मी त्याचे दोन्ही हात एक चां गला असले ला व दुसरा
मोडले ला आहे तोही मोडीन. आिण त्याच्या हातातून तलवार गळू न पडे ल असे मी करीन. 23 मग मी
िमसर्यांना राष्ट् रांमध्ये िवखरुन टाकीन आिण त्यांना दे शामध्ये उधळू न लावीन. 24 मी बाबे लाच्या
राजाचे बाहू बळकट करीन. आिण आपली तलवार त्यां च्या हाती दे ईन. यासाठी की, मी फारोचे बाहू
तोडीन. मग तो बाबे ल राजासमोर मरणार्या मनु ष्याप्रमाणे कण्हण्यांनी कण्हन
ू ओरडे ल. 25 कारण
मी बाबे लाच्या राजाचे बाहू बळकट करीन, पण फारोचे बाहू गळू न पडतील. जे व्हा मी िमसर दे शावर
उगारण्यासाठी आपली तलवार बाबे ल राजाच्या हातात ठे वीन. मग तो तीने त्यां च्या दे शावर हल्ला
करील. ते व्हा ते जाणतील की परमे श्वर आहे . 26 म्हणून मी िमसर्यांना राष्ट् रांत िवखरुन टाकीन
आिण त्यांना दे शातून पां गिवन. मग ते जाणतील की मीच परमे श्वर आहे .”

31
बं िदवासाच्या अकराव्या वषीर्, ितसर्या मिहन्याच्या, पिहल्या िदवशी परमे श्वराचे
वचन माझ्याकडे आले आिण म्हणाले , 2 “��������� ����, िमसराचा राजा फारो आिण
त्याच्यासभोवती असले ले त्याचे से वक, यांना सां ग, तू आपल्या मोठे पणात कोणासारखा आहे स?
3 पाहा! अश्शूर लबानोनात सु ं दर फां द्याचा, व दाट छाये चा व उं च उं चीचा गं धसरू असा होता.
आिण त्याचा शें डा फां द्यावर होता. 4 पु ष्कळ जलांनी त्यास उं च वाढवले . खोल जलांनी त्यास
खूप मोठे केले . त्याच्या प्रदे शाभोवती सवर् नद्या वाहत होत्या त्यांचे पाट शे तातील सवर् झाडास
जाऊन पसरत होते . 5 म्हणून ते झाड शे तातील इतर कोणत्याही झाडांपेक्षा उं चीने मोठे होते आिण
त्याच्या फां द्या बहुत झाल्या. त्यास भरपूर पाणी िमळाल्याने फार फां द्या फुटल्या, त्याच्या फां द्या
लांब वाढल्या. 6 आकाशातील प्रत्ये क पक्षी त्याच्या फां द्यांमध्ये आपली घरटी करीत. त्याच्या
खां द्याच्या खाली सवर् वनपशू िपल्लांना जन्म दे त. त्याच्या सावली खाली सवर् मोठी राष्ट् रे राहत.
7 वृ क्ष फारच सु ं दर होता. त्याच्या मु ळांना भरपूर पाणी िमळाल्याने त्याचा िवस्तार मोठा झाला,
त्याच्या फां द्या लांब झाल्या. 8 दे वाच्या बागे तील, दे वदारूने त्यास झाकू न टािकता ये ईना! सु रूच्या
झाडामधील फां द्या त्याच्या तोडीच्या नव्हत्या व अमोर्न झाडे त्याच्या मु ख्य फां द्याची बरोबरी
करू न शकणार्या होत्या. दे वाच्या बागे तील कोणते च झाड सुं दरते त त्याच्यासारखे नव्हते . 9 मी
त्यास खूप फां द्या दे ऊन सुं दर बनिवले . आिण दे वाच्या एदे न बागे तील सवर् झाडे होती ती त्यांचा
द्वे ष करीत. 10 यास्तव प्रभू परमे श्वर असे म्हणतोः कारण त्याने आपणाला उं च केले आहे आिण
1 बाबे लातील
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तो वाढून आपल्या फां द्याच्या शें ड ाने ढगाला िभडला आहे व त्या उं चीने त्याचे हृदय उं चावले
आहे . 11 म्हणून मी त्यास पकडू न एका बिलष्ट राष्ट् राच्या राज्यकत्यार्च्या स्वाधीन करीन. हा
राज्यकतार् त्याच्यािवरुध्द कृती करून आिण त्याच्या दुष्टते मुळे त्यास दरू काढून टाकीन. 12 सवर्
राष्ट् रांतील अत्यं त भयं कर परक्यांनी त्यास तोडू न व नं तर त्यास सोडू न िदले . त्याच्या फां द्या
डोंगरावर व खोर्यात पडल्या आहे त आिण त्याच्या मु ख्य फां द्या पृ थ्वीवरील सवर् प्रवाहात मोडू न
पडल्या आहे त. मग पृ थ्वीवरची सवर् राष्ट् रे त्याच्या छाये तन
ू गे ली आहे त आिण त्यास सोडले
आहे . 13 त्या पडले ल्या झाडावर आकाशातील सवर् पक्षी जमतात आिण शे तातील सवर् पशू त्याच्या
फां द्यावरती बसतात. 14 आता, पाण्याजवळील कोणत्याही झाडाने आपल्या उं चीमु ळे गवर् करू
नये . आपल्या शें ड ाने ढगापयर्ंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करू नये . कारण सवर् पाणी िपणार्यानी,
आपल्या उं चीने उं चावू नये . कारण त्या सवार्स मृ त्यूच्या, अधोलोकाच्या स्वाधीन करण्यात आले
आहे ; ज्या गतत मानवजात जाते ितच्यात त्यासही जावयास लािवले आहे . 15 प्रभू परमे श्वर
असे म्हणतोः ज्या िदवशी जे व्हा तो मृ त्यु लोकांत गे ला, त्यािदवशी मी पृ थ्वीवर शोक आणला. मी
त्याच्याकरता जलाशय झाकला आिण समु दर् ाचे पाणी मागे धरून ठे वले . मी महाजले रोखली आिण
त्याच्यासाठी लबानोनाला शोक करायला लावले . त्याच्यासाठी शे तातील सवर् झाडे म्लान झाली.
16 गतत जाणार्याबरोबर मी त्यास अधोलोकी लोटू न िदले ते व्हा त्याच्या कोसळण्याच्या आवाजाने
मी राष्ट् रांस थरथर कांपिवले ; आिण मी ते व्हा पृ थ्वीच्या अधोभागी असले ले एदे नाचे सवर् झाडे ,
पाण्याने पोसले ले िनवडक व अित सुं दर असे लबानोनाचे झाडाचे समाधान झाले ! म्हणून शे तातील
सवर् झाडांनी त्याच्यासाठी शोक केला. 17 जी कोणी राष्ट् रे त्यां च्या छाये त राहत होती. ते त्याचे
बलवान बाहू असे होते ते ही त्यां च्याबरोबर तलवारीने वधले होते त्यां च्याकडे खाली अधोलोकात
गे ले. 18 तू वै भवाने व मोठे पणाने एदे नेमधल्या झाडांपैकी कोणाच्या तोडीचा आहे स? तु ला तर
एदे नांतल्या झाडांसह अधोलोकी लोटतील आिण तलवारीने ठार झाले ल्यांसह बे सुंत्यांमध्ये तू पडू न
राहशील. फारो व त्याचा लोकसमु दाय यांची अशी गित होईल, असे प्रभू परमे श्वर म्हणतो.”

32
1 मग बाबे लातील बं िदवासाच्या बाराव्या वषीर्, बाराव्या मिहन्याच्या, पिहल्या िदवशी,
परमे श्वराचे वचन मजकडे आले व म्हणाले , 2 मानवाच्या मु ला, िमसराचा राजा फारोिवषयी मोठ ाने
िवलाप कर. त्यास म्हण, राष्ट् रांमध्ये मी तु ला तरुण िसं हाची उपमा िदली होती, तरी तू समु दर् ातील
मगर असा आहे स. तू पाणी घु सळू न काढतोस, तू आपल्या पायाने पाणी ढवळू न काढतो आिण त्यांचे
पाणी गढूळ करतोस. 3 प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, मी पु ष्कळ लोकां च्या समु दायाकडू न आपले
जाळे तु झ्यावर पसरीन आिण ते तु ला माझ्या जाळीने वर ओढून काढतील. 4 मी तु ला जिमनीवर
सोडू न दे ईन. मी तु ला शे तांत फेकू न दे ईन आिण आकाशातील सवर् पक्षी ये ऊन तु झ्यावर बसतील
असे करीन. मी तु झ्याकडू न पृ थ्वीवरील सवर् िजवं त प्राण्याची भूक तृ प्त करीन. 5 कारण मी तु झे
मांस पवर्तावर ठे वीन, आिण िकड ांनी भरले ली तु मची प्रेते दर्यांत भरीन. 6 मग मी तु झे रक्त
पवर्तावर ओतीन, तु झ्या रक्ताने प्रवाह भरून वाहतील. 7 मग जे व्हा मी तु झा िदवा िवझवून
टाकीन ते व्हा मी आकाश झाकीन व त्यातले तारे अं धारमय करीन. मी सूयार्ला ढगाने झाकीन आिण
चं दर् प्रकाशणार नाही. 8 मी आकाशातील चमकणारा सवर् प्रकाश तु झ्यावर अं धार करीन आिण
तु झ्या दे शाला अं धारात ठे वीन. असे प्रभू परमे श्वर म्हणतो. 9 जे व्हा मी तु झा नाश करून तु ला
राष्ट् रांमध्ये , जे दे श तु झ्या ओळखीचे नाहीत त्यामध्ये आणीन ते व्हा मी पु ष्कळ लोकांचे हृदय
घाबरून सोडील. 10 मी खूप लोकांस तु झ्यािवषयी िविस्मत करीन. जे व्हा मी आपली तलवार
त्यां च्यापु ढे परजीन, ते व्हा त्यांचे राजे दहशतीने थरथरतील. तु झ्या पतनाच्या िदवशी प्रत्ये क
मनु ष्यास आपल्या िजवाच्या भीतीने त्यांचा क्षणोक्षणी थरकाप होईल. 11 कारण प्रभू परमे श्वर
असे म्हणतो, बाबे लाच्या राजाची तलवार तु मच्यािवरुध्द ये ईल. 12 योद्ध ाच्या तलवारीने तु झे
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से वक पडतील असे मी करीन, प्रत्ये क योद्धा राष्ट् राचा दहशत आहे ! हे योद्धे िमसराचा गौरव
उद्धस्त करतील आिण ितच्यातला सवर् समु दाय नष्ट करतील. 13 कारण मी महाजलांजवळील
त्यां च्या सवर् गु रांढोरांचा नाश करीन; मग मनु ष्याचा पाय पु न्हा ती गढूळ करणार नाही. तसे च
गु रां च्या खु रही ते गढूळ करणार नाही. 14 मग मी त्यांचे पाणी शांत करीन आिण त्यां च्या नद्या
ते लाप्रमाणे वाहतील असे करीन, असे प्रभू परमे श्वर म्हणतो, 15 जे व्हा मी िमसरची भूमी ओसाड
करीन. म्हणजे ितच्यात जे भरले होते ते नाहीसे होऊन ती भूमी उजाड होईल, जे व्हा मी ितच्यातल्या
सवर् राहणार्यांस मारीन ते व्हा त्यांना समजे ल की, मी परमे श्वर आहे . 16 ते थे िवलाप होईल. कारण
ितच्यावर राष्ट् रां च्या कन्या िवलाप करतील. ते िमसरासाठी िवलाप करतील. ते ितच्या सवर्
से वकांसाठी िवलाप करतील. असे प्रभू परमे श्वर म्हणतो. 17 मग बाराव्या वषार्ंच्या, मिहन्याच्या
पं धराव्या िदवशी परमे श्वराचे वचन मजकडे आले व म्हणाले , 18 मानवाच्या मु ला, िमसरातल्या
लोकसमूहासाठी खे द कर आिण त्यांना, िमसर कन्ये स आिण ऐश्वयर्शाली राष्ट् रां च्या कन्ये स गतत
उतरणार्यांबरोबर अधोलोकी लोटू न दे . 19 त्यांना िवचार, तू खरोखर कोणापे क्षाही अिधक सुं दर
आहे स? खाली जा आिण बे सुंत्याबरोबर जाऊन पड. 20 जे कोणी तलवारीने वधले त्यामध्ये जाऊन
ते पडतील! िमसर तलवारीला सोपून िदला आहे ; व ितच्या सवर् समूहास ओढून न्या. 21 योद्ध ातले
जे बलवान ते त्याच्याशी व त्यास सहाय्य करणार्याशी अधोलोकातून बोलतील; ते खाली उतरले
आहे त. हे बे सुंती तलवारीने वधले ते ते थे पडले आहे त. 22 अश्शूर ितच्या समु दायाबरोबर ते थे आहे .
ितच्या कबरा ितच्यासभोवती आहे त; ते सवर् त्यां च्या तलवारीने वधले ले आहे त. 23 ज्या कोणाच्या
कबरा गतच्या अगदी तळाशी आहे त, ितचा समु दाय ितच्या कबरे भोवती ते थे आहे . जे िजवं ताच्या
भूमीत ज्यांनी दहशत घातली ते सवर् वधले ले, तलवारीने पडले आहे त. 24 ते थे एलाम आहे व ितच्या
सवर् समु दाया बरोबर ितच्या कबरे भोवती आहे . ते सवर् वधले ले, तलवारीने पडले ले आहे त. ते बे सुंती
असताना पृ थ्वीच्या खालच्या स्थानात गे ले आहे त. ते िजवं ताच्या भूमीत दहशत घालीत ते सवर् वध
पावले आहे त. 25 त्यांनी एलाम व त्याच्या सवर् समु दायासाठी वधले ल्यामध्ये शय्या तयार केली.
त्याच्याभोवती त्यां च्या कबरा आहे त. ते सवर् बे सुंती तलवारीने मारले ले आहे त. कारण त्यांनी
िजवं ताची भूमी दहशतीने भरली आहे . म्हणून गतत उतरणार्यांबरोबर ते लिज्जत झाले आहे त.
वधले ल्यामध्ये त्यांना ठे वले आहे . 26 ते थे मे शेख, तु बाल आिण त्यांचा सवर् समूह आहे . त्यां च्या
कबरा त्यां च्या सभोवती आहे त. ते सवर् बे सुंती तलवारी मारले ले आहे त. कारण त्यांनी िजवं ताच्या
भूमीत आपली दहशत आणली. 27 बे सुंती लोकांपैकी जे योद्धे पडू न आपल्या सवर् लढाईच्या
शस्रांसह अधोलोकी गे ले व ज्यां च्या तलवारी त्यां च्या डोक्याखाली ठे वण्यात आल्या अशांबरोबर
हे पडू न राहीले नाहीत काय? कारण िजवं ताच्या भूमीत ते योद्ध ास दहशत घालत म्हणून त्यांची
पातके त्यां च्या हाडां वर आहे . 28 म्हणून हे िमसरा, बे सुंतीमध्ये तु झा नाश होईल. आिण तलवारीने
वधले ल्यांबरोबर पडू न राहशील. 29 ते थे अदोम ितचा राजा आिण ितच्या सवर् अिधपतीबरोबर आहे .
ते सवर् शक्तीशाली होते , पण आता ते तलवारीने वधले ल्याबरोबर पडले आहे , बे सुंतीबरोबर, जे
कोणी खाली गतत गे ले आहे त त्यां च्याबरोबर ठे वले आहे त. 30 उतरे कडचे सवर्च्या सवर् अिधकारी व
वधले ल्याबरोबर खाली गे लेले सवर् सीदोनी हे ते थे आहे त. ते शक्तीशाली होते आिण ते दुसर्यांना
घाबरून सोडत, पण आता ते लज्जे ने, जे तलवारीने वधले गे ले त्या बे सुंतीबरोबर पडू न रािहले
आहे त. 31 फारो त्यांना पाहील ते व्हा तो आपल्या सवर् समूहािवषयी समाधान पावे ल. फारो व
त्याचे सवर् सै न्य यांस तलवारीने वधले आहे असे प्रभू परमे श्वर म्हणतो, 32 मी फारोला िजवं ताच्या
भूमीवर दहशत घातली तरी तो व त्याचा समु दाय हे तलवारीने वधले ल्याबरोबर बे सुंतीमध्ये पडू न
राहतील, असे प्रभू परमे श्वर म्हणतो.
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मग परमे श्वराचे वचन मजकडे आले व म्हणाले , “��������� ����, तु झ्या लोकां शी
बोल त्यांना सां ग की, जे व्हा मी कोणत्याही दे शािवरूद्ध तलवार आणीन, ते व्हा त्या दे शाचे लोक
आपल्यातील एका मनु ष्यास घे तात आिण त्यास आपल्यासाठी पहारे करी करतात. 3 तो दे शावर
तलवार ये त आहे असे पाहन
ू आिण तो त्याचे िशं ग फुंकू न लोकांस सावध करतो. 4 जर लोकांनी
िशं गाचा आवाज ऐकला पण त्याकडे लक्ष िदले नाही, आिण जर त्यां च्यावर तलवार आली व त्यांना
मारले , तर प्रत्ये काचे रक्त त्यां च्या स्वतःच्या डोक्यावर रािहल. 5 जर कोणी एखाद्याने िशं गाचा
आवाज ऐकला आिण लक्ष िदले नाही, त्याचे रक्त त्यावर रािहल. पण जर त्याने लक्ष िदले , तो
आपला स्वतःचा जीव वाचवील. 6 पण, कदािचत्, जर जसे पहारे करी तलवार ये त आहे असे पाहील,
पण जर त्याने िशं ग फुंकले नाही, त्याचा परीणाम लोकांस सावध केले नाही, आिण जर तलवार
आली आिण कोणाचा जीव घे तला, तर तो त्याच्या पापात मरे ल, पण त्याचे रक्त मी पहारे कर्याकडू न
मागून घे ईन. 7 आता, मानवाच्या मु ला, मी तु ला इस्राएलाच्या घराण्यासाठी पहारे करी केले आहे .
तू माझ्या मु खातून वचन ऐकू न आिण माझ्यावतीने त्यांना सावध कर. 8 जर मी दुष्टाला म्हणतो,
अरे दुष्टा तू खिचत मरशील, पण जर तू दुष्टाला त्याच्या मागार्पासून िफरवण्यासाठी तू त्यास
बजावून सां गण्यासाठी त्याच्याशी बोलणार नाही तर तो दुष्ट आपल्या पापत मरे ल, पण त्याचे
रक्त मी तु झ्यापासून मागे न. 9 पण तू त्या पाप्यास सावध करून कुमागर् सोडू न सन्मागर् धरण्यास
सां िगतले स आिण त्याने ह्यास नकार िदला, तर तो मनु ष्य त्याच्या पापामु ळे मरे ल. पण तू वाचशील.
1

2

म्हणून हे मानवाच्या मु ला, इस्राएलाच्या घराण्याला सां ग, तु म्ही म्हणता, की, आमचे
अपराध व आमची पापे यांचा बोजा आम्हावर आहे व त्यामु ळे त्यामध्ये आम्ही कुजत आहोत.
आम्ही कसे जगावे ? 11 त्यांना सां ग, प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, जसा मी िजवं त आहे ,
मला ‘����������� ������ ���� ��� ����, कारण जर दुष्टाने आपल्या मागार्पासून
पश्चाताप केला, तर मग तो िजवं त राहील! पश्चाताप करा! तु मच्या दुष्ट मागार्पासून पश्चाताप
करा! कारण इस्राएल घराण्यांनो, तु म्ही का मरावे ?’ 12 आिण मानवाच्या मु ला, तू तु झ्या लोकांस
सां ग, धािमर्क पाप करील तर त्याची धािमर्कता त्यास वाचिवणार नाही. आिण दुष्टाने आपल्या
पापाचा पश्चाताप केला तर दुष्टते मुळे त्याचा नाश होणार नाही. कारण धािमर्क पाप करू लागला
तर तो आपल्या धािमर्कते मुळे वाचू शकणार नाही. 13 जर मी धािमर्काला म्हणालो, तो खिचत
िजवं त रािहल! आिण जर तो आपल्या धािमर्कते वर भाव ठे वून अन्याय करील, तर त्याची सवर्
धािमर्कते ची कृत्ये मी आठवणार नाही. त्याने केले ल्या दुष्कृत्यांमुळे तो मरे ल. 14 आिण जर मी
दुष्टाला म्हणालो तू खिचत मरशील! पण जर त्याने त्याच्या पापापासून पश्चाताप केला आिण
जे काही योग्य व न्याय्य आहे ते केले , 15 जर दुष्ट गहाण परत दे ईल, व जे चोरून घे तले ले ते
परत भरून दे ईल, जर तो अन्याय न करता जीवनाच्या िनयमांमध्ये वागे ल तर तो वाचे लच, तो
मरणार नाही. 16 त्याने पूवीर् केले ली पापे मी स्मरणार नाही. जे योग्य व न्यायाने ते त्याने केले आहे ,
तो खिचत जगे ल. 17 पण तु झे लोक म्हणतात, प्रभूचे मागर् योग्य नाहीत, परं तु तु झे मागर् योग्य
नाहीत! 18 जे व्हा धािमर्क आपल्या धािमर्कते पासून िफरून व पाप करू लागला, तर तो त्यामध्ये
मरे ल. 19 आिण जे व्हा दुष्ट आपल्या दुष्टते पासून िफरून जे योग्य व न्याय्य आहे ते करतो तर
तो त्या गोष्टीमु ळे जगे ल. 20 पण तु म्ही लोक म्हणता, प्रभूचा मागर् बरोबर नाही! इस्राएलाच्या
घराण्यांनो मी तु मच्या प्रत्ये काचा न्याय त्याच्या मागार्पर् माणे करीन.”
10

21

आमच्या बं िदवासाच्या बाराव्या वषार्च्या दहाव्या मिहन्याच्या पाचव्या िदवशी असे झाले
की, यरूशले मेमधून एक फरारी माझ्याकडे आला व म्हणाला, “��� ����� ���� ���.” 22 तो
फरारी सं ध्याकाळी ये ण्यापूवीर् परमे श्वराचा हात माझ्यावर होता, आिण तो सकाळी माझ्याकडे
ये ण्याच्या वे ळी परमे श्वराने त्याने माझे मु ख उघडले होते . म्हणून माझे मु ख उघडे होते ; मी मु का
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आिण म्हणाले , 24 “��������� ����, जे

23 मग परमे श्वराचे

रािहलो नाही.
वचन मजकडे आले
इस्राएल दे शाच्या िवध्वं स झाले ल्या नगरातून राहत आहे त ते बोलतात व म्हणतात, अब्राहाम
फक्त एकच पु रुष होता आिण त्यास या दे शाचे वतन िमळाले परं तु आम्ही तर पु ष्कळ आहोत! दे श
आम्हास वतनासाठी िदला आहे . 25 म्हणून तू त्यांना सां ग की प्रभू परमे श्वर, असे म्हणतो, तु म्ही
रक्तासकट मांस खाता. तु म्ही आपल्या मूतीर्कडे डोळे लावता, तु म्ही लोकांचे रक्त पाडता. तर मग
तु म्ही खरोखर दे श वतन करून घ्याल का? 26 तु म्ही तु मच्या स्वत:च्या तलवारीवर अवलं बन
ू राहता
आिण तु म्ही अमं गळ गोष्टी करता. प्रत्ये क मनु ष्य आपल्या शे जार्याच्या पत्नीला अशु द्ध करतो,
तु म्ही खरोखर दे श वतन करून घ्याल का? 27 तू त्यांना हे सां ग की, प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो,
मी िजवं त आहे ; त्या नाश झाले ल्या नगरात राहणारे लोक तलवारीने खिचत मारले जातील. जर
एखादा शे तांत असे ल, तर त्यास मी पशूचे भक्षय म्हणून दे ईन आिण जे कोणी िकल्ल्यात व गु हे त
आहे त ते मरीने मरतील. 28 मग मी ती भूमी ओसाड व िनजर्न करीन आिण त्याच्या सामथ्यार्चा
गवार्चा अं त होईल. इस्राएलचे पवर्त ओसाड होतील. ते थन
ू कोणीही जाणारसु द्धा नाही. 29 म्हणून
त्यांनी ज्या अमं गळ गोष्टी केल्या त्यामु ळे जे व्हा मी तो दे श ओसाड आिण दहशत असा करीन.
ते व्हा त्यांना समजे ल की, मीच परमे श्वर आहे . 30 आिण, मानवाच्या मु ला, आता तु झ्याबद्दल तु झे
लोक िभं तीला टे कू न, त्यां च्या घराच्या दारांत उभे राहन
ू , व एक दुसर्याशी व प्रत्ये क आपल्या
भावाशी बोलतो, ते म्हणतात चला, व परमे श्वराकडू न सं देष्ट ाकडे आले ले वचन जाऊन ऐकू या.
31 म्हणून ते लोक ये त असतात तसे ते तु झ्याकडे ये तात. आिण ते माझ्या लोकांपर
् माणे तु झ्यापु ढे
बसतात तु झी वचने ऐकतात, परं तु ते ती आचरीत नाहीत. जरी ते आपल्या मु खाने फार प्रीती
दाखवतात तरी त्यांचे िच त्यां च्या लाभाच्या मागे चालत जाते . 32 कारण पाहा, ज्याचा स्वर गोड
व तू त्यांना मनोहर गीतासारखा, तं तुवाद्यां वर मधु र आवाजात वाजवणारा, असा तू त्यांना आहे .
म्हणून ते तु झे वचने ऐकतात, पण त्याप्रमाणे ते चालत नाहीत. 33 म्हणून जे व्हा हे सवर् होईल,
पाहा! हे होईल! मग त्यांना समजे ल की आपल्यामध्ये एक सं देष्टा होता.”

34
1 मग परमे श्वराचे वचन मजकडे आले आिण म्हणाले , 2 “��������� ����, इस्राएलाच्या
में ढपाळािवरूद्ध भिवष्य सां ग! भिवष्य सां ग आिण त्यांना म्हण, प्रभू परमे श्वर में ढपाळािवषयी
असे म्हणतो, जे इस्राएलाचे में ढपाळ स्वत:च चरत आहे त त्यास िधक्कार असो! में ढपाळाने
आपल्या कळपाची काळजी घ्यायला नको का? 3 तु म्ही चरबी खाता आिण लोकरीचे कपडे घालता.
तु म्ही कळपातील धष्टपु ष्ट में ढ ा मारता. पण तु म्ही में ढरांना कधीच चारत नाही. 4 जे कोणी
दुबर्ळ होते त्यांना तु म्ही सबळ केले नाही िकंवा तु म्ही आजार्यांना बरे केले नाही. तु म्ही जे कोणी
मोडले त्यांना पट् टी बां धली नाही. आिण जे घालवून िदले ले त्यास परत आणले नाही िकंवा
हरवले ल्यास शोधत नाही. त्याऐवजी तु म्ही त्यां च्यावर सक्तीने व जु लमाने राज्य करता. 5 मग
में ढपाळ नसल्याने त्यांची पां गापां ग झाली आिण त्यांची पां गापाग झाल्यानं तर ते रानातील सवर्
िजवं त पशूंचे भक्षय बनले . 6 माझा कळप सवर् डोंगरांतन
ू व प्रत्ये क उं च टे कड ां वरुन भटकू न
गे ली, पृ थ्वीच्या सवर् पाठीवर पां गिवली गे ली. तरी त्यांना शोधण्यास कोणीही नव्हते . 7 म्हणून,
में ढपाळांनो, परमे श्वराचे म्हणणे ऐका. 8 प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, जसा मी िजवं त आहे ; माझी
में ढरे लु टीस गे ली आहे त; कारण ते थे त्यांना में ढपाळ नव्हता ती वनपशूस भक्षय झाली आिण
माझ्या में ढपाळांनी कोणीही कळपाला शोधले नाही परं तु में ढपाळाने स्वतःची काळजी घे तली
आिण माझ्या कळपाला चारले नाही. 9 ते व्हा, में ढपाळांनो, परमे श्वराचे म्हणणे ऐका. 10 प्रभू
परमे श्वर असे म्हणतो, पाहा! मी में ढपाळां च्यािवरूद्ध आहे आिण मी माझी में ढरे त्यां च्या हातातून
मागे न. त्यांचे कळप पाळणे मी बं द करीन; मग में ढपाळ आपणास पु ढे पोसणार नाहीत आिण मी
आपली में ढरे त्यां च्यामु खातून सोडवीन, अशासाठी की, माझी में ढरे त्यांची भक्षय अशी होऊ नये त.
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कारण प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, पाहा! मी स्वत:च आपल्या कळपाचा शोध घे ईन आिण
मी त्यांची काळजी घे ईन, 12 जो में ढपाळ आपल्या पां गले ल्या में ढ ांबरोबर राहन
ू त्यास शोधतो,
तसाच मी आपली में ढरे शोधीन आिण आभाळाच्या व अं धकाराच्या िदवशी त्यांची पां गापाग झाली
त्या सवर् िठकाणाहन
ू काढून आणीन. दे शातून त्यांना
ू मी त्यांना सोडवीन. 13 मग मी त्यांना लोकांतन
एकत्र करीन व त्यांना त्यां च्या भूमीत परत आणीन. मी त्यांना इस्राएलाच्या पवर्ताच्याबाजूला,
झर्यांकाठी आिण लोक राहत असले ल्या सवर् िठकाणी कुरणात चारीन. 14 मी त्यांना चां गल्या
कुरणांत ठे वीन. त्यांचे कुरण इस्राएलाच्या डोंगरावरील उं च िठकाणी होईल; ते थे ती चां गल्या
कुरणात पहुडतील. इस्राएलाच्या डोंगरावर ती उ म िहरवळीवर त्या चरतील. 15 मी स्वतः
माझा कळप चारीन व त्यांना िवश्रांती दे ईन, असे प्रभू परमे श्वर, म्हणतो. 16 हरवले ल्या में ढ ांचा
मी शोध घे ईन व भटकले ल्यांना मी परत आणीन. जे मोडले ले त्यास मी पट् टी बां धीन आिण
रोगी में ढीस बरे करीन. व मी पु ष्ट व बिलष्ट यांना नामशे ष करीन. त्यास मी यथान्याय चारीन.
17 आिण प्रभू परमे श्वर, असे म्हणतो, तू माझ्या कळपा, पाहा, मी में ढरामें ढरामध्ये , एडका व बोकड
ह्यां च्यात न्यायिनवाडा करीन. 18 तु म्ही चां गले कुरण खाऊन टाकता उरले ले कुरण तु म्ही आपल्या
पायांनी तु डवता आिण तु म्ही स्वच्छ पाणी िपऊन रािहले ले पायांनी गढूळ करता. हे काहीच नाही
असे तु म्हास वाटते का? 19 पण माझी में ढरे आता तु मच्या पावलांनी, िचरडले ले गवत खातात आिण
तु मच्या पायांनी गढूळ झाले ले पाणी िपतात. 20 म्हणून, प्रभू परमे श्वर, त्यांना असे म्हणतो, पाहा!
मी स्वत: पु ष्ट में ढी आिण बारीक ह्यां च्यात िनवाडा करीन. 21 तु म्ही बाजूने व खां द्याने ढकलता.
आिण जी सवर् दुबर्ळ झाले ली त्यांना तु म्ही दे शा बाहे र घालवून लावीपयर्ंत त्यांना तु म्ही भोसकता,
22 म्हणून, मी माझ्या कळपाला वाचवीन. यापु ढे त्यांची लूट होणार नाही. आिण मी में ढ ामें ढ ात न्यायिनवाडा करीन. 23 मग मी त्यां च्यावर एक में ढपाळ ने मीन व तो त्यांना चारील आिण
माझा से वक दावीद, ह्याला मी में ढपाळ म्हणून ने मीन. तो त्यांस चारील; तो त्यां च्यावर में ढपाळ
होईल. 24 कारण मी परमे श्वर त्यांचा दे व होईन. व त्यां च्यामध्ये माझा से वक दावीद त्यामध्ये
अिधपती होईल मी परमे श्वर बोललो आहे . 25 मग मी त्यां च्याबरोबर एक शांतते चा करार करीन
आिण दुष्ट वन्य पशू दे शातून नाहीसे करीन, मग माझ्या में ढ ा वाळवं टातही सु रिक्षत राहतील
आिण रानात झोपतील. 26 मग मी त्यास व डोंगराभोवतालच्या स्थानांस आशीवार्द असे करीन.
कारण मी योग्य वे ळी पाऊस पाडीन. ते आशीवार्दांचे वषार्व होतील. 27 नं तर शे तातली झाडे त्यांचे
फळ उत्पन्न करतील. आिण पृ थ्वी आपला उपज दे ईल. माझी में ढरे त्यां च्या दे शात सु रिक्षत
राहतील; मी त्यां च्या जोखडाचे बं धने तोडू न ज्यांनी त्यांना आपले दास केले त्यां च्या हातातून
सोडवले म्हणजे ते जाणतील की मी परमे श्वर आहे . 28 यापु ढे ते राष्ट् रांसाठी लूट असे होणार
नाहीत आिण पृ थ्वीवरील वनपशू त्यांना खाऊन टाकणार नाहीत. कारण ते सु खरुप राहतील. व
कोणीही त्यांना भयभीत करणार नाही. 29 कारण मी त्यां च्यासाठी नावाजण्याजोगी लागवड करीन,
मग त्यांची पु न्हा दे शात दुष्काळाने उपासमार होणार नाही. यापु ढे राष्ट् रांकडू न त्यांना अपमान
सहन करावा लागणार नाही. 30 मग त्यांना समजून ये ईल की मीच त्यांचा परमे श्वर दे व आहे , व मी
त्यां च्याबरोबर आहे , इस्राएलाचे घराणे माझे लोक आहे त, असे प्रभू परमे श्वर म्हणतो. 31 कारण
तु म्ही माझी में ढरे आहात, माझ्या कुरणातील में ढरे आहात. आिण माझे लोक! मी तु मचा दे व आहे !
असे प्रभू परमे श्वर म्हणतो.”

35
1 मग परमे श्वराचे वचन मजकडे आले व म्हणाले , 2 “��������� ����, से ईर पवर्ताकडे
आपले तोंड कर आिण त्याच्यािवरुध्द भिवष्य सां ग. 3 त्यास सां ग, ‘����� �������� ���
������, पाहा, से ईर पवर्ता, मी तु झ्यािवरूद्ध आहे आिण मी आपल्या हाताने तु ला तडाखा दे ईन
आिण तु ला उजाड व दहशत करीन. 4 मी तु झी नगरे उजाड करीन आिण तू स्वतः ओसाड होशील.
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मग तु ला समजे ल की मी परमे श्वर आहे .
आिण
त्यां च्या सं कटकाळी, त्यां च्या अन्यायाच्या िशक्षे च्या वे ळी तू त्यां च्यावर तलवार चालिवलीस.”
6 म्हणून प्रभू परमे श्वर म्हणतो, मी िजवं त आहे , “�� ���� ���� ���� �����������
���� ���� ��� ������� ������ ����� �����; तू रक्तपाताचा द्वे ष केला नाही म्हणून
खिचत रक्तपात तु झ्या पाठीस लागे ल. 7 मी से ईर पवर्ताला ओसाड, उजाड करीन. जे व्हा त्यातून
ये णार्या जाणार्या कोणालाही कापून काढीन. 8 आिण त्याचे डोंगर मी मृ त शरींरांनी भरीन. तु झ्या
उं च टे कड ा व दर्या आिण तु झे सवर् प्रवाह जे तलवारीने मारले ते त्यामध्ये पडतील. 9 मी तु ला
कायमचा ओसाड असे करीन. तु झ्या नगरांतन
ू कोणीही राहाणार नाहीत मग तु ला समजे ल की, मी
परमे श्वर आहे .” 10 तू म्हणालास, ती दोन राष्ट् रे आिण ही दोन दे श माझे होतील आिण आम्ही
त्यांचा ताबा घे ऊ. ते व्हा ते थे परमे श्वर त्यां च्याबरोबर उपिस्थत होता. 11 म्हणून प्रभू परमे श्वर
असे म्हणतो, जसा मी िजवं त आहे , “������ ������������� ��� �� ���� ���� ��
������ �������� ��������������� ����� ���� ����������� �� ����
����� ����. आिण मी तु झा न्याय केला म्हणजे मी त्यांना प्रगट होईन. 12 तू इस्राएलाच्या
पवर्तािवरूद्ध म्हणालास की ते उध्वस्त झाले आहे त ते आम्हास खायला िदले आहे त हे सवर् तु झे
दुभार्षण मी परमे श्वराने ऐकले आहे हे तु ला कळे ल. 13 तु म्ही आपल्या तोंडाने मजिवरूद्ध जे व्हा
फुशारकी मारली; तु म्ही माझ्यािवरूद्ध पु ष्कळ गोष्टी बोललात. मी ते ऐकले आहे .” 14 प्रभू
परमे श्वर, असे म्हणतो, “���� ������ ���� ���� ������ �� ���� ��� ����.
15 इस्राएल लोकांचे वतन ओसाड झाले म्हणीन जसा तु ला आनं द झाला होता तसे च मी तु लाही
करीन. हे से ईर पवर्ता तू ओसाड होशील व सं पण
ू र् अदोम तो सारा नाश होईल. मग त्यांना समजे ल
की, मी परमे श्वर आहे .”
5 कारण तू इस्राएल लोकां शी ने हमीच शत्रुत्व केले

36
1 आता मानवाच्या मु ला, तू इस्राएलाच्या पवर्ताला भिवष्य सां ग आिण म्हण, इस्राएलामधील
पवर्तांनो, परमे श्वराचे वचन ऐका. 2 प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, कारण शत्रू तु मच्यािवषयी
म्हणतात की, अहा! आिण प्राचीन उं च िठकाणे आमची मालम ा झाली आहे . 3 “������ ��
������ ���� ��� ����, प्रभू परमे श्वर म्हणतो, ‘���� ������� ����� ��� ����
��� ������ �������� ����������� ��� ������ ������ ������� ����
������� ��������� ����� ���� ���. तु म्ही लोकां च्या तोंडी व िजभे ने व गोष्टीचा
िनं देचा िवषय असे झाले आहात.” 4 म्हणून, इस्राएलाच्या पवर्तांनो, प्रभू परमे श्वराचे वचन ऐका.
प्रभू परमे श्वर पवर्त, व उं च टे कड ा, झरे , व दर्या उजाड आिण सोडू न िदले ली नगरे यांना असे
सां गतो की, 5 “������ ����� �������� ������ ��, खिचत मी आपल्या आवे शाच्या
अग्नीने पे टून उरले ल्या राष्ट् रां िवषयी व अदोमािवषयी बोललो आहे . त्यांनी माझ्या दे शाला लु टून
िरकामे करावे म्हणून त्यांनी उल्लासीत हृदयाने , त्यां च्या मनातील ितरस्काराने , त्यां च्या कुरणासाठी
घे तली.” 6 “������, इस्राएल दे शाला भिवष्य सां ग, आिण पवर्त, व टे कड ा, झरे आिण दर्या
ह्यां च्याशी बोल. प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, पाहा! मी आपल्या आवे शाने आिण रागाने बोललो
आहे . कारण, तु म्हास राष्ट् रांकडू न अपमान सहन करावा लागला.” 7 म्हणून, प्रभू परमे श्वर,
म्हणतो, “�� ���� ��� ������� ��� ���� ��, तु मच्या भोवतालची राष्ट् रे खिचत
अप्रितष्ठा पावतील.” 8 “�� ������������ ���������, तु म्हावरील झाडास फां द्या
फुटू न तु म्ही माझ्या इस्राएल लोकांसाठी फळे द्याल असे लवकरच घडू न ये ईल. 9 कारण पाहा, मी
तु म्हास अनु कूल आहे , आिण मी तु म्हाकडे वळे ल, मग तु म्ही मशागत केले ले, व बी पे रले ले व्हाल.
10 म्हणून मी तु म्हावर मनु ष्याची, इस्राएलाचे सवर् घराणे , ते सवर्च बहुतपट करीन, आिण नगरे
वसतील आिण ओसाड झाले ली िठकाणे पु न्हा उभारली जातील. 11 मनु ष्य व पशू यांना बहुतपट
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करीन आिण ते वाढतील व फळ दे णारे होतील; पूवीर्च्याप्रमाणे लोक राहू लागतील. आिण तु मच्या
पूविर् दवसात केले त्यापे क्षा तु मचे मी अिधक कल्याण करीन मग तु म्हास समजे ल की मी परमे श्वर
आहे . 12 मी मनु ष्ये , म्हणजे माझे इस्राएल लोक आणीन, ते तु मच्यावर चालतील असे मी करीन.
ते तु झा ताबा घे तील आिण तू त्यांचे वतन होशील, आिण तू त्यां च्या मु लां च्या मरणाचे कारण होणार
नाहीस.” 13 प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, कारण लोक तु म्हास म्हणतात, “�� ������ ������
��� ����, आिण तु झ्या दे शाची मु ले मरत आहे त. 14 यास्तव यापु ढे तू लोकांस खाणार नाहीस,
आिण पु न्हा तू आपल्या राष्ट् राला त्यां च्या मृ त्यूचा शोक करण्यास लावणार नाहीस.” ���
����� �������� ������. 15 “����� ������ �� ���� ������ �����������
����� ��� ����� ����. तु ला लोकांची िनं दा पु न्हा सहन करावी लागणार नाही िकंवा तु झ्या
राष्ट् रास पडू दे णार नाहीस.” ��� ����� ��������, म्हणतो. 16 मग परमे श्वराचे वचन
मजकडे आले व म्हणाले , 17 “��������� ����, इस्राएलाचे घराणे त्यां च्या दे शात वस्ती
करून रािहले ते व्हा त्यांनी आपल्या मागार्ने व कृत्यांनी तो दे श भ्रष्ट केला. त्यांचे मागर् माझ्यापु ढे
रजस्रावी स्त्रीच्या िवटाळाप्रमाणे आहे त. 18 म्हणून त्यांनी जे रक्त भूमीवर पाडले होते त्यामु ळे,
आिण त्यांनी आपल्या मूतीर्नी
ं ितला अशु द्ध केले होते त्यामु ळे मी आपला क् रोध त्यां च्यावर ओतला.
19 मी त्यांना राष्ट् रां मध्ये पसरिवले आिण सवर् दे शात िवखरुन टाकले . मी त्यां च्या मागार्पर
् माणे
व त्यां च्या कृत्याप्रमाणे न्याय केला. 20 मग ते त्या दुसर्या राष्ट् रांत गे ले आिण ते जे थे कोठे
गे ले, ते थेही त्यांनी माझे पिवत्र नाव भ्रष्ट केले , ते व्हा लोक त्यांना म्हणाले , हे खरे च परमे श्वराचे
लोक आहे त का? कारण त्यांना त्याच्या दे शातून बाहे र फेकू न िदले आहे . 21 पण इस्राएल घराणे
ज्या ज्या राष्ट् रात गे ले त्यांनी माझे पिवत्र नाव भ्रष्ट केले . ते व्हा मी आपल्या नावास जपलो.
22 म्हणून इस्राएलाच्या घराण्यास सां ग की, प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, इस्राएल घराण्यांनो, मी
हे तु मच्यासाठी करत नाही, तु म्ही जे थे जे थे गे लात, ते थे ते थे तु म्ही माझे पिवत्र नाव भ्रष्ट केले त
त्याकरता मी हे करत आहे . 23 कारण तु म्ही माझ्या महान नावास राष्ट् रांमध्ये भ्रष्ट केल्यामु ळे
त्या राष्ट् रांनी अपिवत्र मानले , ती ते पिवत्र मानतील असे मी करीन आिण त्या राष्ट् राच्या दे खत
तु मच्या ठायी मला पिवत्र मानतील ते व्हा राष्ट् रास समजे ल की, मी प्रभू परमे श्वर आहे . 24 मी
तु म्हास त्या राष्ट् रांतन
ू काढून घे ईन आिण तु म्हास प्रत्ये क दे शातून गोळा करीन व तु म्हास तु मच्या
दे शात आणीन. 25 मग तु मच्यावर शु द्ध पाणी िशं पडे ल ते व्हा तु म्ही तु मच्या सवर् अशु द्धते पासून
तु म्ही शु द्ध व्हाल. आिण मी तु म्हास तु मच्या सवर् मूतीर्पासून शु द्ध करीन. 26 मी तु म्हास नवीन
हृदय दे ईन, तु मच्या ठायी नवीन आत्मा घालीन; तु मच्या दे हातून पाषाणमय हृदय काढून टाकीन
व तु म्हास मांसमय हृदय दे ईन. 27 मी तु मच्या ठायी माझा आत्मा घालीन. आिण तु म्ही माझ्या
िनयमांनी चालाल. माझे िनणर्य पाळू न त्याप्रमाणे आचरण कराल, असे मी करीन. 28 मग तु म्ही,
मी तु मच्या पूवर्जांना िदले ल्या, दे शात रहाल. तु म्ही माझे लोक व्हाल व मी तु मचा दे व होईन.
29 कारण मी तु म्हास तु मच्या सवर् अशु द्धेतेपासून वाचवीन. मी धान्यावर हुकू म करून त्याची
िवपु लता करीन. मी तु मच्यावर दुष्काळ पडू दे णार नाही. 30 मी झाडाचे फळ आिण शे तांचे उत्पादन
वाढवीन याकिरता की, राष्ट् रांमध्ये तु म्हास दुष्काळामु ळे होणारी िनं दा सहन करावी लागणार नाही.
31 मग तु म्ही तु मच्या वाईट मागार्चे आिण जी तु मची कृत्ये चां गली नव्हती त्यांचा िवचार कराल,
ते व्हा तु म्ही आपल्या पापाबद्दल आिण घृ णीत कृत्यांबद्दल स्वत:चाच द्वे ष कराल. 32 प्रभू परमे श्वर
असे म्हणतो, मी तु मच्याकिरता हे करत नाही, हे तु म्हास मािहत असू द्या. म्हणून इस्राएलाच्या
घराण्यांनो, तु म्ही आपल्या मागार्िवषयी लिज्जत व फजीत व्हा. 33 प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो,
मी तु म्हास तु मच्या सवर् अन्यायापासून शु द्ध करीन त्या िदवशी मी नगरे वसवीन आिण उजाड स्थाने
बां धण्यात ये तील. 34 कारण जी भूमी, ितच्या जवळू न जाणार्या सवार्न
ं ा, ओसाड िदसत होती, ती
ओसाड जमीन मशागत केल्याप्रमाणे िदसे ल. 35 ते म्हणतील, ‘�� �� ���� ���� ���� ��
��� ���� ��������� ���� ���. जी नगरे ओसाड व उजाड व दुगर्म झाली होती ती
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आता तटबं दीची होऊन वसली आहे त.
तु मच्या सभोवतालच्या राष्ट् रांना समजे ल की, मी
परमे श्वर आहे आिण मीच नष्ट झाले ली िठकाणे बां धन
ू काढोत व ओसाड जिमनीत मी लागवड
केली. मी परमे श्वर आहे . मी हे बोललो व ते मी करीनच. 37 प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, मी हे
त्यां च्यासाठी करावे म्हणून इस्राएलाच्या घराण्याकडू न पु न्हा मागणी होईल; कळपाप्रमाणे मी
त्यामध्ये लोकांची वाढ करीन. 38 पिवत्र यज्ञपशूंचा कळप, यरूशले मेतील सणाचा कळप असतात
त्याप्रमाणे ओसाड नगरे लोकां च्या कळपांनी भरून जातील; मग त्यांना समजे ल की मी परमे श्वर
आहे .”
36 मग

37
1 परमे श्वराचा हात माझ्यावर आला, परमे श्वराच्या आत्म्याकडू न मला बाहे र उचलून ने ले आिण

खाली दरीच्या मध्यभागी आणून ठे वले . ती हाडांनी भरले ली होती. 2 मग त्याने मला त्यामधून
गोल व गोल चालवले . पाहा! दरीत जिमनीवर पु ष्कळ हाडे पडले ली होती. आिण पाहा! ती
हाडे अगदी सु कले ली होती. 3 तो मला म्हणाला, “��������� ����, ही हाडे पु न्हा िजवं त
होऊ शकतील का?” �� �� �������, “����� ���������, फक्त तु लाच माहीत आहे .”
4 मग तो मला म्हणाला, “���� ���������� ������ ���� ��� ������� ����,
सु कले ल्या हाडांनो परमे श्वराचे वचन ऐका. 5 प्रभू परमे श्वर या हाडांस असे म्हणतो, पाहा, मी
तु मच्यात श्वास *घालीन व तु म्ही िजवं त व्हाल. 6 मी तु मच्यावर स्नायू लावीन आिण मांस चढवीन
आिण मी तु म्हास त्वचे ने आवरण घालीन आिण तु मच्यात श्वास घालीन, म्हणजे तु म्ही िजवं त व्हाल.
मग तु म्हास समजे ल की मीच प्रभू परमे श्वर आहे .” 7 म्हणून मला आज्ञा झाली त्याप्रमाणे मी
भिवष्य सां िगतले ; जसे मी भिवष्य सां गत असता, आवाज आला. पाहा भूकंप होऊन हाडांना हाड
लागून एकमे कां शी जवळ ये ऊन जोडली गे ली. 8 मी पािहले आिण पाहा, ते व्हा त्यां च्यावर स्नायू
होते . आिण मांस चढले व त्यावर त्वचे ने आवरण घातले . पण त्यां च्यात अजून श्वास नव्हता.
9 मग परमे श्वर मला म्हणाला, “��������� ���� �������� ������ ����, भिवष्य
सां ग आिण म्हण, प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, हे वार्या तू चोहो िदशे ने ये व वधले ल्यावर फुंकर
घाल म्हणजे ते पु न्हा िजवं त होतील.” 10 मग मला आज्ञा केल्याप्रमाणे मी भिवष्य सां िगतले ,
ते व्हा त्यामध्ये श्वास ये ऊन ते िजवं त झाले व ते अितशय मोठे सै न्य आपल्या पायावर उभे रािहले .
11 आिण दे व मला म्हणाला, “��������� ����, ही हाडे म्हणजे सवर् इस्राएल घराणे च आहे .
पाहा ते म्हणतात, आमची हाडे सु कून गे ली आहे त. आम्हास आशा रािहले ली नाही. आम्हास
नाशासाठी कापून टाकले आहे . 12 म्हणून भिवष्य सां ग आिण त्यांना म्हण, प्रभू परमे श्वर असे
म्हणतो, पाहा, माझ्या लोकांनो, मी तु मच्या कबरी उघडू न तु म्हास कबरीतून बाहे र काढीन. आिण
मी तु म्हास इस्राएलाच्या भूमीत परत आणीन. 13 माझ्या लोकांनो, जे व्हा मी तु मच्या कबरी उघडीन
व त्यातून तु म्हास बाहे र काढीन ते व्हा तु म्हास समजे ल की मी परमे श्वर आहे . 14 मी तु मच्यात
माझा आत्मा †ओतीन म्हणजे मग तु म्ही िजवं त व्हाल. आिण मी तु म्हास तु मच्या स्वतःच्या दे शात
िवसावा दे ईन. ते व्हा मी परमे श्वर हे बोललो व मी तसे केले हे तु म्हास समजे ल, असे परमे श्वर
म्हणतो.”
15 मग परमे श्वराचे वचन मजकडे आले व म्हणाले , 16 तर “��������� ����, आता तू
आपल्यासाठी एक काठी घे आिण ितच्यावर िलही, यहद
ू ा आिण त्याचे सहकारी इस्राएलाचे लोक
यां च्यासाठी. आिण दुसरी काठी घे व ितच्यावर िलही, योसे फासाठी म्हणजे एफ् राईमाची शाखा व
त्यांचे सहकारी सवर् इस्राएलाचे लोक यासाठी आहे . 17 मग त्या दोन्ही एकत्र आणून त्यांची एक
काठी कर म्हणजे त्या तु झ्या हातांत एक होतील. 18 जे व्हा तु झे लोक तु झ्याशी बोलतील आिण
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19 मग

म्हणतील, या तु झ्या गोष्टींचा अथर् काय आहे हे आम्हास सां गणार नाहीस काय?
त्यांना
सां ग की, प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, पाहा, योसे फाची जी काठी एफ् राईमाच्या हाती आहे ितला
आिण इस्राएलाचे जे वं श त्यांचे सहकारी आहे त त्यांना घे ऊन मी यहद
ू ाच्या काठीबरोबर जोडीन,
यासाठी की त्यांना एक काठी करीन आिण ते माझ्या हातांत एक होतील. 20 नं तर ज्या काठ ां वर तू
िलिहशील त्या त्यां च्या डोळ्यासमोर तु झ्या हातात धर. 21 मग त्यांना सां ग, प्रभू परमे श्वर असे
म्हणतो, पाहा, मी इस्राएल लोकांस ज्या राष्ट् रांत ते गे ले आहे त, ते थन
ू त्यांना मी बाहे र काढीन.
मी त्यांना सभोवतालच्या दे शातून गोळा करीन. कारण मी त्यांना त्यां च्या दे शात आणीन. 22 मी या
दे शात इस्राएलाच्या पवर्तावर त्यांचे एकच राष्ट् र करीन. त्या सवार्ंवर एकच राजा राज्य करील.
यापु ढे ती दोन राष्ट् रे राहणार नाहीत, त्यांचे यापु ढे दोन राज्यात िवभाजन होणार नाही. 23 मग ते
यापु ढे आपल्या स्वत:ला मूतीर्पु ढे वा त्यां च्या ितरस्करणीय वस्तूंनी िकंवा त्यांचे कोणते ही पापांनी
आपणाला िवटाळिवणार नाहीत. त्यांनी ज्या आपल्या राहण्याच्या स्थानात पाप केले आहे त्या
सवार्तन
ू मी त्यांना तारीन व त्यांना शु द्ध करीन, यासाठी की, ते माझे लोक होतील व मी त्यांचा दे व
होईन.
24 दावीद माझा से वक त्यां च्यावर राजा होईल. त्या सवार्ंवर एकच में ढपाळ असे ल, आिण
ते माझ्या िनणर्यानु सार चालतील आिण माझे िनयम राखून ठे वतील व त्याचे पालन करतील.
25 जो दे श माझा से वक याकोब याला मी िदला, जे थे तु मचे पूवर्ज राहत होते . त्यामध्ये ते वस्ती
करतील, ते थे ते व त्यांची मु ले, व त्यांची नातवं डे सवर्काळ ते थे राहतील. दावीद हा माझा से वक
त्यांचा सवर्काळचा अिधपती होईन. 26 मी त्यां च्याबरोबर शांतते चा करार करीन. तो त्यां च्याशी
सवर्काळचा करार होईल. मी त्यांना घे ऊन बहुगु णीत करीन आिण मी आपले पिवत्र स्थान
त्यां च्यामध्ये सदासवर्काळ स्थापीन. 27 माझे िनवासस्थान त्यां च्यामध्ये राहील. मी त्यांचा दे व
होईन व ते माझे लोक होतील. 28 जे व्हा माझे पिवत्रस्थान त्यां च्यामध्ये सदासवर्काळ राहील,
ते व्हा राष्ट् रांना समजे ल की, इस्राएलास पिवत्र करणारा मी परमे श्वर आहे .”

38
1 परमे श्वराचे वचन मजकडे आले व म्हणाले , 2 “��������� ����, मागोग दे शातील, गोग,
जो रोश, मे शेख व तु बाल यांचा अिधपती याजकडे तोंड कर. आिण त्याच्यािवरुध्द भिवष्य सां ग.
3 म्हण, प्रभू परमे श्वर, असे म्हणतो, ‘��� ����, मे शेख व तु बाल यां च्या अिधपती, पाहा! मी
तु झ्यािवरूद्ध आहे . 4 म्हणून मी तु ला पाठमोरा करीन आिण तु झ्या जाभाडात आकडा घालीन; तु झे
सवर् सै न्य, घोडे व घोडे स्वार यास बाहे र काढीन; ते सवर्जण पूणर् िचलखत घालून, मोठ ा व लहान
ढाली धारण केले ला, त्यासवार्न
ं ी तलवारी धरले ला असा मोठा समु दाय मी पाठवीन. 5 पारस, कू श
व पूट हे सवर् त्यां च्या ढाली व िशरस्राणे धारण करून त्यां च्याबरोबर आहे त. 6 त्याचप्रमाणे गोमर
आिण त्याचा से नासमूह, अगदी उ रे चा दे श तोगामार्चे घराणे व त्याचा से नासमूह, तसे च अने क
लोक तु जसह बाहे र काढीन. 7 “���� ����! हो! तु म्ही स्वत: आिण तु म्हास ये ऊन िमळाले ली
सै न्य ह्यांनी तयार राहा. आिण तू त्यांचा से नापती हो. 8 पु ष्कळ िदवसानं तर तु म्हास बोलिवण्यात
ये ईल. जो दे श तलवारीपासून घे तले ला आहे व पु ष्कळ राष्ट् रांतील लोकांपासून िमळवले ला आहे ,
त्यामध्ये इस्राएलाचे पवर्त सवर्दा ओसाड होत असत त्यावर तू शे वटल्या वषार्मध्ये ये शील; तथािप
तो दे श लोकांतन
ू काढून घे तले ला आहे आिण ते सवर् िनभर्य राहतील 9 म्हणून तू चढून ये शील, तू
वादळासारखा ये शील. दे शाला झाकणार्या ढगासारखा तू होशील, तू आिण तु झ्याबरोबरचे सै न्य
व तु जसह अने क राष्ट् रांचे लोक असे तु म्ही त्यासारखे व्हाल.” 10 प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, त्या
िदवसात असे होईल की, तु झ्या मनात योजना ये तील, तू वाईट यु िक्तचा नवीन मागर् आखशील.
11 मग तू म्हणशील, मी उघड ा दे शापयर्ंत जाईन; ज्या दे शां च्या नगराला तटबं दी नाही त्यां च्यावर
मी हल्ला करीन. ते लोक सु रिक्षत शांतीने राहतात, ते सवर्जण जे थे कोठे राहतात ते थे िभं ती,
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12 अशासाठी

अडसर, वे शी नाहीत त्यावर मी चालून जाईन.
की, तू लूट करावी व िशकार धरावी,
आिण जी उजाड स्थाने वसली आहे त त्यावर, व जे लोक राष्ट् रांमधून एकवटले ले आहे त, ज्यांनी गु रे
व धन ही प्राप्त करून घे तली आहे त, जे पृ थ्वीच्या मध्यभागी वसतात त्यां च्यावरही तू आपला हात
चालवावा. 13 “��� ��� ���� ��� ���������� ��������, त्यां च्याबरोबरचे सवर् तरुण
िसं ह ते सवर् तु म्हास तु ला म्हणतील, ‘�� ��� ������ ���� ���? सोने व चांदी, गु रे ढोरे आिण
मालम ा, चोरून लु टून ने ण्यासाठी, मोठी लूट हस्तगत करण्यासाठी तू आपली से ना जमवली
आहे स का?” 14 म्हणून हे मानवाच्या मु ला, गोगाला भिवष्य सां ग, “����� �������� ���
������, ‘���� ������ ������ ���� ������� ��� �������� ������, ते व्हा
तु ला हे कळणार नाही का? 15 तू आपल्या स्थानातून अगदी उ रे कडच्या दरू च्या प्रदे शातून
मोठ ा सै न्याने , त्यातील सवर् घोड ां वर स्वार होऊन मोठा समु दाय व िवशाल सै न्य असे ये तील.
16 “�� ������ �������, इस्राएलशी, लढण्यास ये शील. तू दे शाला व्यापणार्या व प्रचं ड
गजर्ना करणार्या ढगाप्रमाणे ये शील. शे वटच्या िदवसात माझ्या दे शाशी लढावयास मी तु ला
आिणन. मग, गोग, राष्ट् रांना माझे सामथ्यर् कळू न ये ईल. ते मला मान दे तील. त्यांना कळू न
चु केल की मी पिवत्र आहे .” 17 परमे श्वर, माझा प्रभू, पु ढील गोष्टी सां गतो, “��������,
मी पूवीर् जे तु झ्याजवळ बोललो होतो, ते लोकांस आठवे ल. मी माझ्या से वकांचा, इस्राएलाच्या
सं देष्ट ांचा उपयोग केला हे ही त्यांना आठवे ल ‘�� ���� ���������������� �������
���� ��� ������������ �������������, माझ्यावतीने , पूवीर्च सां िगतल्याचे त्यांना
स्मरे ल.” 18 म्हणून प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, “������ ��� ������� ������ �����
���� ���� ������ ��� ���� �� ������ ��������� �������� ���������.
19 कारण मी आपल्या रागाच्या भरात आवे शाने व आपल्या क् रोधाग्नीने तप्त होऊन बोललो
आहे . इस्राएल दे शामध्ये त्या िदवशी खिचत मोठा भूकंप होईल. 20 त्यावे ळी सवर् सजीव भीतीने
कापतील. समु दर् ातील मासे , हवे त भरार्या मारणारे पक्षी, रानातील िहं सर् प्राणी आिण जिमनीवर
सरपटणारे पक्षी, रानातील िहं सर् प्राणी आिण जिमनीवर सरपटणारे सवर् छोटे जीव आिण सवर्
माणसे ह्यां च्या भीतीने थरकाप उडे ल. पवर्त व कडे कोसळतील. प्रत्ये क िभं त जमीनदोस्त होईल.”
21 कारण प्रभू परमे श्वर म्हणतो, मी आपल्या सवर् पवर्तावर त्याच्यािवरुध्द तलवार बोलावीन.
प्रत्ये क मनु ष्याची तलवार आपल्या भावािवरूद्ध चाले ल. 22 आिण मरी व रक्ताने मी त्याजबरोबर
वाद मांडीन. त्याजवर, त्यां च्या सै न्यावर व त्याच्याबरोबर जे पु ष्कळ प्रकारचे लोक असतील
त्यां च्यावर पु राचा पाऊस व मोठ ा गारा, अग्नी व गं धक ह्यांचा वषार्व करीन. 23 मग मी आपला
मिहमा व पिवत्रता दाखवून दे ईन आिण माझी ओळख पु ष्कळ राष्ट् रांना करून दे ईन; ते व्हा त्यास
समजे ल की मी परमे श्वर आहे .

39

आता “��������� ����, तू गोगच्यािवरूद्ध भिवष्य सां ग आिण म्हण, प्रभू परमे श्वर,
असे म्हणतो, पाहा! मी गोग, मे शेख आिण तु बाल यांचा अिधपती यां च्यािवरूद्ध आहे . 2 मी तु ला
वळिवन आिण मी तु ला पु ढे ने ईन; अित उ रे कडू न मी तु ला परत आणीन आिण इस्राएलाच्या
पवर्तां शी आणीन. 3 मग मी तु झ्या डाव्या हातातील धनु ष्य उडवून दे ईन; व तु झ्या उजव्या
हातातील बाण खाली पाडीन. 4 तू इस्राएलाच्या पवर्तां वर तू, तु झे सवर् समु दाय, व तु झ्याबरोबरचे
जे कोणी सै न्य आहे ते , मरून पडशील. मी तु म्हास पक्षयांचे व रानातील वन्य पशूंचे भक्षय करीन.
5 तू शे तातील पृ ष्टभागावर मरून पडशील कारण मी हे बोललो आहे . असे प्रभू परमे श्वर म्हणतो.
6 मग मी, मागोगामध्ये व िकनार्यावर सु रिक्षतपणे राहणार्या लोकां मध्ये अग्नी पाठवीन. मग
त्यांना समजे ल ‘�� �������� ���.’ 7 कारण मी माझ्या इस्राएल लोकांमध्ये माझे पिवत्र
नाव माहीत करून दे ईन. आिण मी यापु ढे आपले पिवत्र नाव पु न्हा भ्रष्ट होऊ दे णार नाही.
राष्ट् रांना कळे ल की मीच परमे श्वर इस्राएलमधील एकमे व पिवत्र आहे . 8 पाहा! असा िदवस
1
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ये त आहे ! ते घडे लच!” ����� �������� ��� ������, ज्या िदवसाबद्दल मी बोललो तो
हाच आहे . 9 “������ ��������� ������� ����� ����� �� �������������,
लहान ढाली, मोठ ा ढाली, धनु ष्य व बाण, गदा व भाले यांना आग लावून जाळतील. ते सरपण
म्हणून सात वष जाळत राहतील. 10 त्यामु ळे त्यांना रानातून लाकडे गोळा करावी लागणार
नाही िकंवा जं गलातून लाकडे तोडावी लागणार नाहीत. तर ही शस्त्रां स्त्रे ते जाळतील. त्यास
ज्यांनी लु टले त्यास ते लु टतील. ज्या कोणी त्यां च्याकडू न घे तले ते त्याजकडू न घे तील.” ���
����� �������� ������. 11 मग “���� ������ ��� ���� ��, ते व्हा मी समु दर् ाच्या
पूवकडील, वाटसरुं च्या दरीत गोगास इस्राएल दे शात कबरस्थान. ते ये णार्या जाणार्याला रस्ता
अडवतील. ते थे गोगाला त्याच्या सवर् समु दायासह पु रतील. ते त्यास ‘���� ��� ���� ���’
��� �������. 12 दे श शु द्ध करण्यासाठी, इस्राएल घराणे , सात मिहने त्यांना पु रीत रािहल.
13 कारण दे शातील सवर् लोक त्यांना पु रतील. मी जे व्हा गौरिवला जाईन तो िदवस त्यां च्यासाठी
सं स्मरणीय होईल.” ��� ����� �������� ������. 14 “�� ��� ����� ��������
���������� ����� ���� ������, आिण तो दे श शु द्ध व्हावा म्हणून दे शातून ये थन
ू ते थन
ू
जातील; जिमनीवर पडू न रािहले ल्या उरल्यासु रल्या लोकांस पु रतील; सात मिहने झाल्यावर ते
शोधाला लागतील. 15 शोध करणारे दे शातून िफरत कोणाला मनु ष्याचे अस्थी िदसताच, तो ते थे
खूण करून ठे वे ल. कबर खणणारे ये ऊन त्या अस्थीला हमोन गोगाच्या दरीत पु रे पयर्ंत ती खूण ते थेच
राहील. 16 ते थल्या नगराचे नाव हमोना असे होईल. अशा प्रकारे ते दे श शु द्ध करतील.” 17 प्रभू
परमे श्वर असे म्हणतो, “�� ��������� ����, तू सवर् पं ख असले ल्या पक्षयांस व रानातील
सवर् वन्यपशूस सां ग, माझा यज्ञ, जो मोठा यज्ञ मी इस्राएलाच्या पवर्तावर तु म्हासाठी करतो,
त्याकडे तु म्ही चोहोकडू न एकत्र होऊन मांस खावे आिण रक्त प्यावे . 18 तु म्ही योद्ध ांचे मांस
खाल आिण पृ थ्वींचे अिधपित में ढ ा, कोकरे , बोकड व बै ल यांचे रक्त प्याल; ते सवर् बाशानात पु ष्ट
झाले ले आहे त. 19 कापले ल्या पशूंचा हा माझा यज्ञ मी तु म्हासाठी केला आहे . मग तु मची तृ प्ती
होईपयर्ंत तु म्ही चरबी खाल. त्यांचे रक्त तु म्ही मस्त होईपयर्ंत प्याल. 20 माझ्या मे जावर बसून
तु म्हास ते थे घोडे , रथ, योद्धे आिण प्रत्ये क लढणारा मनु ष्य यांस खाऊन तु मची तृ प्ती होईल.”
����� �������� ��� ������. 21 “�� ���� ���� ������������� �����
��� ���� ����� �� ���� ��� �� ��� ���� ��� �� ����������� ����� ���
���� �� ���� �������� ������. 22 मग त्या िदवसापासून पु ढे , मीच त्यांचा परमे श्वर
दे व आहे असे इस्राएलाच्या घराण्यास समजे ल. 23 आिण राष्ट् रे जाणतील की, इस्राएलाचे घराणे
आपल्या अन्यायामु ळे बं िदवासात गे ले त्यांनी मजबरोबर िवश्वासघात केला म्हणून मी आपले मु ख
त्यापासून लपिवले आिण त्यास त्यां च्या वै र्यां च्या हाती िदले आिण ते सवर् तलवारीने पडले . 24 मी
त्यां च्या अशु द्धते पर् माणे आिण पापांपर् माणे त्यांचे केले . मी त्यां च्यापासून आपले तोंड लपिवले .”
25 म्हणून प्रभू परमे श्वर म्हणतो, “��� �� ���������� ������ ����������� ���
����. इस्राएलाच्या सवर् घराण्यावर मी दया करीन. मी आपल्या पिवत्र नावाबद्दल आवे शी
राहीन. 26 मग ते दे शात िनभर्य राहतील आिण कोणी त्यांना दहशत घालणार नाही; ते व्हा हे सवर्
िवसरतील. मग ते आपली लाज व मजबरोबर केले ला दे शाचा िवश्वासघात िवसरतील. 27 मी
त्यांना राष्ट् राच्या लोकांतन
ू परत आणीन आिण त्यांना त्यां च्या वै र्याच्या दे शातून गोळा करीन व
बहुत राष्ट् रासमोर मी त्यां च्यामध्ये पिवत्र मानला गे लो म्हणजे हे घडे ल. 28 नं तर त्यांना समजे ल
की, मीच त्यांचा परमे श्वर आहे . कारण मीच त्यांना बं िदवान म्हणून दुसर्या दे शात पाठवले , परं तु
नं तर मीच त्यांना एकत्र गोळा करून त्यां च्या दे शात परत आणले . मी त्यां च्यातील कोणालाही
ते थे सोडू न दे णार नाही. 29 मी यापु ढे आपले मु ख त्यां च्यापासून लपिवणार नाही, मी आपला आत्मा
इस्राएलाच्या घराण्यावर ओतीन.” ��� ����� �������� ������.
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1 आमच्या बाबे लच्या बं िदवासाच्या पं चिवसाव्या वषार्त, वषार्च्या आरं भी, मिहन्याच्या दहाव्या
िदवशी, यरूशले म नगर काबीज झाल्यानं तर साधारण चौदाव्या वषीर्, परमे श्वराचा हात माझ्यावर
होता आिण त्याने मला ते थे ने ले. 2 दृष्टांतात दे वाने मला इस्राएल दे शात ने ले. मला त्याने खूप
उं च पवर्ताजवळ ठे वले . त्यावर दिक्षणे कडे नगराची इमारतीसारखे काही होते . 3 मग त्याने मला
ते थे आणले . पाहा ते थे िपतळे च्या रूपासारखा असा एक मनु ष्य होता. त्याच्या हातात मोजमापाची
सु ती पट् टी व मापण्याची काठी होती. व तो वे शीजवळ उभा होता. 4 तो मनु ष्य मला म्हणाला,
“��������� ����, तू आपल्या डोळ्यांनी पाहा व कानांनी ऐक. आिण मी तु ला जे काही
दाखिवतो त्या सवार्कडे आपले िच लाव, कारण मी ते तु ला दाखवावे म्हणून तु ला इकडे आणले
आहे ; जे काही तू पाहतोस ते इस्राएलाच्या घराण्याला प्रगट कर.” 5 मं िदरच्या सभोवतीची िभं त
मी पािहली. त्या मनु ष्याच्या हातात मोजपट् टी होती. ती सहा हात लांब होती. हे माप एक हात व
चार अं गुले होते . मग त्याने त्या िभं तीची जाडी मोजली. ती एक काठी भरली. मग त्या मनु ष्याने
िभं तीची उं ची मोजली. ती एक काठी भरली. 6 मग तो मनु ष्य पूवच्या दाराजवळ गे ला. तो पायर्या
चढला व त्याने दाराचा उं बरठा मोजला. तो एक काठी रुं द होता. दुसरा उं बरठाही ते वढाच रुं द होता.
7 चौकीदाराची खोली एक काठी लांब व रुं दी एक काठी होती. आिण दोन खोल्यां च्या मधील अं तर
पाच हात होते . मं िदरासमोरच्या द्वाराच्या द्वारमं डपाजवळील दाराचा उं बरठा एक काठी होता. 8 मग
त्याने मं िदरासमोरच्या द्वाराचा द्वारमं डप एक काठी मोजला. 9 मग त्याने द्वारमं डपाचे माप घे तले ते
आठ हात लांब भरले . आिण दोन खांब दोन हात मापले , आिण द्वाराचा द्वारमं डप मं िदरासमोर होता.
10 पूवकडील द्वाराच्या या बाजूला व त्या बाजूला तीन तीन चौक्या होत्या. त्या ितन्हीचे माप
सारखे च असून दोन्ही बाजूचे खांबही एकाच मापाचे होते . 11 त्या मनु ष्याने द्वाराच्या प्रवे शमागार्ची
रुं दी दहा हात आिण द्वाराची लांबी ते रा हात होती. 12 त्या चौकां च्या पु ढची जागा एका बाजूला
एक हात व दुसर्या बाजूला एक हात होती. त्या चौक्या दोन्ही बाजूंना सहा सहा हात अशी होती.
13 त्याने एका चौकीच्या छावणीपासून दुसरीच्या छावणीपयर्ंतचे दाराचे मोजमाप केले ते दाराला
दार धरून पं चवीस हात रुं दी भरली. 14 त्याने साठ हात खांब केले . अं गण खांबापयर्ंत द्वाराभोवती
होते 15 प्रवे शद्वारापासून आतील द्वाराच्या द्वारमं डपाच्या मु खापयर्ंत पन्नास हात होते . 16 त्या
चौक्यांना बाजूच्या िभं ती आिण द्वारमं डप ह्यां च्यावर लहान अरुं द िखडक्या होत्या. िखडक्यांचा
रुं द भाग प्रवे शद्वाराकडे होता. प्रवे शद्वाराच्या दोन्ही बाजूच्या िभं तींवर खजु राची झाडे कोरले ली
होती. 17 मग त्या मनु ष्याने मला मं िदराच्या बाहे रच्या अं गणात आणले . पाहा, ते थे अं गणाच्या
सवर् बाजूंना खोल्या असून पदपथ केला होता. पदपथावर तीस खोल्या होत्या. 18 द्वारां च्या दोन्ही
बाजूस द्वाराच्या लांबी इतकाच पदपथ रुं द होता. ती खालचा पदपथ होता. 19 मग त्या मनु ष्याने
खालच्या द्वाराच्या मु खापासून अं गणाच्या मु खापासून बाहे रून पूवला शं भर हात आिण उ रे ला
शं भर हात असे मोजले . 20 मग त्याने बाहे रच्या अं गणाचे जे द्वार उ रे कडे होते त्याची लांबी व
रुं दीही मोजली. 21 त्याच्या चौक्या या बाजूला तीन व त्या बाजूला तीन होत्या; त्यांचे खांब आिण
कमानी ही पिहल्या द्वाराच्या मापाप्रमाणे होत्या; त्यांची लांबी पन्नास हात व रुं दी पं चवीस हात
होती. 22 पूवकडे तोंड असले ल्या द्वाराच्या िखडक्या, व त्याच्या कमानी व त्यांची खजु रीची झाडे
द्वारमं डप मापाच्या होत्या. द्वाराला सात पायर्या होत्या, त्याने लोक त्यामध्ये चढून जात असत व
त्यां च्या कमानी त्यां च्यासमोर होत्या. 23 आतल्या अं गणात पूवकडच्या द्वारासारखे उ रे कडच्या
द्वारासमोर एक द्वार होते . एका द्वारासमोर उ रे कडच्या द्वारासमोर एक द्वार होते . एका द्वारापासून
दुसर्या द्वारापयर्ंत त्याने शं भर हात मोजले . 24 मग त्या मनु ष्याने मला दिक्षणे कडे ने ले. तो ते थे
दिक्षणे कडे एक द्वार होते . त्याने त्यांचे खांब व त्यां च्या कमानी यांच मापल्या त्या पूवीर्च्या इतक्याच
भरल्या. 25 आिण त्यास व त्याच्या कमानीस सभोवार याच िखडक्यांसारख्या िखडक्या होत्या; लांबी
पन्नास हात व रुं दी पन्नास हात होती. 26 आिण त्यावर चढून जाण्यासाठी सात पायर्या होत्या व
त्यां च्या कमानी त्यां च्यासमोर होत्या आिण त्यास त्याच्या खांबावर खजु रीची झाडे , एक या बाजूला
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27 आिण

व एक त्या बाजूला अशी होती.
आतल्या अं गणाच्या दिक्षणे ला एक दार होते आिण त्याने
एका द्वारापासून दुसर्या द्वारापयर्ंत दिक्षणे कडे शं भर हात मापले . 28 मग त्याने मला दिक्षणे कडील
दारातून आतल्या अं गणात आणले , दिक्षणे कडचे दार या मापाप्रमाणे मापले . 29 त्याप्रमाणे च त्याने
त्याच्या चौक्या, खांब व त्यावरल्या कमानी ही मापली, ती ते वढीच भरली; त्यास व सभोवतालच्या
कमानींना अरुं द िखडक्या होत्या; त्यांची लांबी पन्नास हात व रुं दी पन्नास हात भरली. 30 त्यास
सभोवार कमानी होत्या. त्या एकंदर पं चवीस हात लांब, व पाच हात रूंद होत्या. 31 त्याच्या
कमानी बाहे रच्या अं गणाच्या बाजूला होत्या; त्याच्या खांबावर खजु रीची झाडे कोरली होती. त्यावर
चढून जाण्यास आठ पायर्या होत्या. 32 त्या मनु ष्याने मला पूवकडू न आतल्या अं गणात आणून
त्याने दार मोजले . ते इतर दारां च्या मापासारखे च होते . 33 त्याच्या चौक्या, खांब, व कमानी या
मापाप्रमाणे त्याने मापल्या; आिण त्यास व कमानीसभोवार िखडक्या होत्या; ते पन्नास हात
लांब व पं चवीस हात रुं द होते . 34 त्याच्या कमानी बाहे रच्या अं गणाकडे होत्या; आिण त्याच्या
खांबावर या बाजूला व त्या बाजूला खजु रीची झाडे होती आिण त्याच्या चढणीस आठ पायर्या
होत्या. 35 मग मला त्या मनु ष्याने उ रे च्या दाराकडे आणले . त्याने ते मोजले . त्याची मापे इतर
दारांपर् माणे च होती. 36 त्याच्या चौकीच्या खोल्या, त्याचे खांब व त्याच्या कमानी त्याने मापल्या;
त्यास सभोवार िखडक्या होत्या; त्याची लांबी पन्नास हात व रुं दी पं चवीस हात होती. 37 आिण
त्याचे खांब बाहे रच्या अं गणाकडे होते आिण त्याच्या खांबावर या बाजूला व त्या बाजूला खजु रीची
झाडे होती; त्याच्यावर चढून जाण्यास आठ पायर्या होत्या. 38 द्वारापाशी खांबाला लागून एकएक
खोली असून ितला दार होते . ते थे होमबिल धूत असत. 39 द्वारमं डपाच्या प्रत्ये क बाजूला दोन मे जे
होती. त्यावर होमापर्ण, पापापर्ण व दोषापर्ण यासाठी आणले ले पशू कापीत असत. 40 बाहे रच्या
बाजूस, उ रे कडच्या दाराच्या प्रवे शाकडे चढण्याच्या वाटे वर, दोन मे जे होती आिण जे दुसर्या
बाजूस द्वाराच्या द्वारमं डपाकडे होते त्या ते थेही दोन मे जे होती. 41 द्वाराच्या या बाजूस चार मे जे व
त्या बाजूस चार मे जे अशी आठ मे जे होती; त्या आठ मे जावर प्राण्यांना कापीत असत. 42 आिण
होमापर्णासाठी ताशीव दगडाची चार मे जे होती. ती दीड हात लांब आिण दीड हात रुं द व एक हात
उं च होती. ज्या हत्यारांनी होमबिल व यज्ञपशु कापीत ती या मे जावर ठे वीत असत. 43 सवर् मं िदरात
एक वीत लांबीचे आकडे िभं तीवर बसिवले ले होते . अपर्ण करण्यासाठी आणले ले मांस मे जावर ठे वीत
असत. 44 आतल्या द्वाराच्या बाहे रच्या बाजूला जे आतले अं गण उ रे कडच्या द्वाराच्या बाजूस
होते त्यामध्ये गायकां च्या खोल्या होत्या; त्यांचे तोंड दिक्षणे कडे होते ; एक पूवकडील द्वाराच्या
बाजूस होते , ितचे तोंड उ रे कडे होते . 45 मग तो मनु ष्य मला म्हणाला, “���������� ����
������ �� ���� ������� ������ �������� ���������� ���. 46 पण उ रे कडे
तोंड असले ली खोली वे दीचे काम करणार्या याजकासाठी आहे . हे सादोकाचे वं शज आहे त, ते
ले वीच्या वं शजातून परमे श्वराजवळ त्याची से वा करायला ये तात.” 47 त्याने अं गण शं भर हात
लांब व शं भर हात रुं द चौरस मोजले . वे दी मं िदरासमोर होती. 48 मग त्या मनु ष्याने मला मं िदराच्या
द्वारमं डपापाशी ने ले. आिण द्वारमं डपाच्या दोन्ही बाजूंच्या िभं तींचे मोजमाप घे तले . बाजूची प्रत्ये क
िभं त पाच हात जाड आिण तीन हात रुं द होती. प्रवे शद्वाराची रुं दी चौदा हात होती. 49 द्वारमं डपाची
लांबी वीस हात व अकरा हात रुं दी होती. ज्या पायर्यांनी लोक त्यावर चढत असत त्यावरून मला
ने ले, द्वाराच्या खांबापाशी, या बाजूला एक व त्या बाजूला एक असे होते .

1 नं तर

41

त्या मनु ष्याने मला मं िदराच्या पिवत्र स्थानात आणले आिण खांब मापले तो त्याची रुं दी
एका बाजूला सहा हात व दुसर्या बाजूला सहा हात होती. 2 दाराची रुं दी दहा हात होती; त्याची
िभं त एका बाजूला पाच हात व दुसरी पाच हात होती; मग मनु ष्याने पिवत्रस्थानाचे मोजमाप मोजले
त्याची लांबी चाळीस हात व रुं दी वीस हात मापली. 3 मग तो मनु ष्य परम पिवत्रस्थानात गे ला
आिण त्याने दरवाजाचा प्रत्ये क खांब मापला तो दोन हात भरला; दरवाजाची उं ची सहा हात व
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प्रत्ये क बाजूच्या िभं तीची रुं दी सात हात भरली. मग त्याने खोलीची लांबी मोजली ती वीस
हात होती. आिण त्याची रुं दी वीस हात मं िदरासमोर होती. मग तो मला म्हणाला, “�� ���
����������� ���.” 5 मग मनु ष्याने मं िदराच्या िभं तीचे मोजमाप घे तले . ती सहा हात जाड
होती. मं िदराच्या सभोवती प्रत्ये क बाजूला खोल्या होत्या त्या प्रत्ये काची रुं दी चार हात होती.
6 ते थे बाजूस असले ल्या खोल्या एकीवर एक अशा तीन मजली असून त्या रां गेने तीस होत्या.
मं िदराच्या भोवताली असले ल्या खोल्यांसाठी जी िभं त होती ितला त्या लागले ल्या होत्या तरी
त्या मं िदराच्या िभं तीला जोडले ल्या नव्हत्या. 7 आिण बाजूच्या खोल्या इमारतीच्या सभोवार
वरवर गे ल्या तसतशा रुं द होत गे ल्या आिण सभोवतालचा भाग वरवर गे ला तसतसा तो रुं द होत
गे ला; म्हणून या इमारतीची रुं दी वरच्या बाजूस अिधक होती, अशी ती रुं दी खालच्यापे क्षा मधल्या
मजल्यात व ते थल्यापे क्षा वरच्या मजल्यात वाढत गे ली. 8 मग मी मं िदराला उं च पाया होता असे
पािहले ; बाजूच्या खोल्यांचे पाये सहा हातांची एक मोठी काठी असे भरले . 9 बाजूच्या खोल्यांची
बाहे रील िभं तीची जाडी पाच हात होती. मं िदराच्या बाजूच्या खोल्यास लागून एक जागा खु ली
रािहली होती. 10 या खु ल्या जागे च्या दुसर्या बाजूला याजकासाठी बाहे रच्या बाजूला खोल्या
होत्या. ही जागा मं िदरासभोवती सवर् बाजूंनी वीस हात अं तर होती. 11 बाजूच्या खोल्यांची दारे
खु ल्या जागे कडे होती. एक दरवाजा उ रे कडे आिण दुसरा दिक्षणे कडे होता. या खु ल्या जागे ची रुं दी
चोहोकडू न पांच हात होती. 12 मं िदराच्या पिश्चमे स सोडले ल्या जागे तील जी इमारत होती ितची
रुं दी स र हात होती. ितची िभं त चोहोकडू न पांच हात जाड आिण लांबी नव्वद हात लांब होती.
13 मग त्या मनु ष्याने मं िदराचे मोजमापे केले . ती सोडले ली जागा व िभं तीसह इमारत ही शं भर हात
लांब होती. 14 मं िदराची समोरची बाजू आिण पूवकडील सोडले ली जागा यांची रुं दी शं भर हात होती.
15 नं तर त्या मनु ष्याने मं िदराच्यामागे असले ल्या, त्या सोडले ल्या जागे पुढच्या इमारतीची लांबी व
दोन्ही बाजूस असले ले सज्जे , पिवत्र स्थान व अं गणातील द्वारमं डप ही सवर् शं भर हात मोजली.
16 तीनही मजल्यासभोवतालची सज्जे , आतील िभं ती आिण िखडक्या, अरुं द िखडक्या आिण यांस
लाकडी तावदाने होती. 17 मं िदरातल्या व बाहे रच्या बाजूची द्वाराजवळची जागा, सभोवतालच्या
सवर् िभं तीचे आतील व बाहे रील माप हे योग्य होते . 18 आिण ते करुब आिण खजु रीच्या झाडांनी
सजवले ले होते . प्रत्ये क दोन करुबामध्ये एक खजूराचे झाड होते . आिण प्रत्ये क करुबाला दोन
तोंडे होती. 19 करुबाला एका खजु रीच्या झाडाकडे मनु ष्याचे मु ख व दुसर्या खजु रीच्या झाडाकडे
तरुण िसं हाचे मु ख होते . मं िदरावर चोहोंकडे अशाप्रकारचे काम होते . 20 जिमनीपासून दाराच्या
वरच्या भागापयर्ंत मं िदराच्या िभं तीवर करुब व खजु रीची झाडे केले ली होती. 21 मं िदराच्या द्वारांचे
खांब चौरस होते . परमपिवत्रस्थानाच्या पु ढच्या बाजूचे स्वरूप मं िदराच्या सारखे च होते . 22 पिवत्र
स्थानासमोर वे दी लाकडाची असून तीन हात उं च व दोन हात लांब होती. ितचे कोपरे , ितची बै ठक
व ितच्या िभं ती लाकडाच्या होत्या. मग त्या मनु ष्याने मला म्हटले , “������������� ����
������ �� ��� ���.” 23 पिवत्र स्थानाला आिण परमपिवत्रस्थानाला दोन दोन दारे होती.
24 प्रत्ये क दरवाजाला दोन व दुसर्यास दोन अशा प्रत्ये क तावदानाला दोन दोन िबजागर्या
होत्या. 25 जसे िभं तीवर केले ले होते तसे त्यावर, मं िदराच्या दारां वर करुब व खजु रीची झाडे कोरली
होती. द्वारमं डपाच्या बाहे रच्या बाजूस लाकडाचे छत होते . 26 द्वारमं डपाच्या दोन्ही बाजूच्या अरुं द
िखडक्या असून त्यावर खजु रीची झाडे ही कोरली होती. मं िदराच्या या बाजूच्या खोल्या आिण त्यास
पु ढे आले ले छतही होते .

1
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नं तर त्या मनु ष्याने मला उ रे कडू न बाहे रच्या अं गणात आणले आिण मग त्याने मला ती
सोडले ली जागा आिण उ रे कडील इमारत यासमोरील खोल्या असले ल्या इमारतीत आणले .
2 शं भर हात लांबीच्यासमोर ितच्या उ रे कडचा प्रवे श होता आिण इमारतीची रुं दी पन्नास हात
होती. 3 आं तील अं गणासमोर वीस हात व बाहे रील अं गणाच्या इमारतीसमोर ितसर्या मजल्याला
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समोरासमोर सज्जे होते . खोल्यासमोर दहा हात रुं द व शं भर हात लांब असा एक रस्ता होता;
त्याचे दरवाजे उ रे कडे होते . 5 पण या इमारतीच्या सवार्ंत वरच्या मजल्यावरील जागा सज्ज्यात
गु ं तली होती म्हणून ते थल्या खोल्या, मधल्या व खालच्या मजल्यावरील खोल्यांपेक्षा लहान होत्या.
6 कारण त्या खोल्यांचे तीन मजले होते . त्यांना अं गणातल्या खांबासारखे खांब नव्हते . म्हणून
सवार्ंत वरच्या मजल्यावरील खोल्या मधल्या व खालच्या मजल्यापे क्षा लहान होत्या. 7 आिण
त्या खोल्यां शी समांतर अशी खोल्यांसमोरील बाहे रच्या बाजूला, खोल्यांना समांतर अशी िभं त
होती. ती बाहे रच्या अं गणापयर्ंत गे लेली एक िभं त होती; ितची लांबी पन्नास हात होती. 8 कारण
बाहे रच्या अं गणाच्या खोल्यांची लांबी पन्नास हात होती. मं िदराच्या समोर शं भर हात होती. 9 या
खोल्यां च्या खालून पूवस प्रवे शद्वार होते , त्यातून बाहे रच्या अं गणातून ये णारे त्या खोल्यांत जात
असत. 10 अं गणाच्या िभं तीला लागून पूवकडे , सोडले ल्या जागे समोर व मं िदराच्या अं गणासमोर
बाहे रच्या बाजूलाही खोल्या होत्या. 11 उ रे कडील खोल्यासमोर जसा रस्ता होता तसा त्याच्या
समोरही रस्ता होता. त्यांची लांबी-रुं दी, त्यां च्या बाहे र जाण्याच्या सवर् वाटा व त्यांची एकंदर
व्यवस्था त्यां च्याप्रमाणे च होती. 12 उ रे कडील दारांसारखे च दिक्षणे कडे असले ल्या खोल्यांचे दारे
होती; रहदारीच्या तोंडाजवळ म्हणजे उजव्या िभं तीजवळील रस्त्यावरून त्या दारातून पूवकडू न
ये णारे लोक प्रवे श करीत असत. 13 मग तो मनु ष्य मला म्हणाला, “��������� ����
�������� ����� � ����������� ������* �� ������ ���� ���������
������������ ������ ���� ��������� ������ �����. ते थे ते परमपिवत्र
पदाथर्, अन्नापर्ण, पापापर्ण व दोषापर्ण ठे वतील, कारण ते स्थान पिवत्र आहे . 14 जे व्हा याजक ते थे
प्रवे श करतील, ते व्हा त्यांनी पिवत्रस्थानातून बाहे रच्या अं गणात जाऊ नये तर ज्या वस्त्रांनी
ते से वा करतात ती त्यांनी बाजूला ते थेच उतरवून ठे वावी कारण ती वस्त्रे पिवत्र आहे त. म्हणून
त्यांनी लोकांपुढे जाण्याआधी दुसरी वस्रे घालावी.” 15 आतील मं िदराचे मोजमाप करून झाल्यावर
त्या मनु ष्याने मला पूवकडच्या दारातून बाहे र आणले आिण ते थे त्यांने सवर् सभोवतालच्या बाजूंचे
मोजमाप केले . 16 त्याने ते मापावयाच्या काठीने मापले , पूवकडे मापण्याच्या काठीने पांचशे हात
मापले . 17 त्याने उ रे ची बाजू मोजली. ती मापण्याच्या काठीने पाचशे हात भरली. 18 त्याने
दिक्षणे ची बाजू सु द्धा मोजली. ती मापण्याच्या काठीने पांचशे हात भरली. 19 मग तो वळला आिण
पिश्चमे ची बाजू मोजली, मापण्याच्या काठीने पांचशे हात भरली. 20 त्याने चारी बाजूंनी मोजमाप
केले . पिवत्रस्थळे व अपिवत्र स्थळे एकमे कांपासून वे गळी ठे वण्यासाठी त्यास सभोवती िभं त
होती. ितची लांबी पांचशे हात व रुं दी पांचशे हात होती.
4
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नं तर त्या मनु ष्याने जे दार पूवकडे उघडते त्याकडे मला ने ले. 2 ते व्हा पाहा! पूवकडू न
इस्राएलाच्या दे वाचे ते ज आले . त्याचा शब्द पु ष्कळ जलां च्या ध्वनीप्रमाणे होता आिण
त्याच्या ते जाने पृ थ्वी प्रकािशत झाली. 3 आिण जे व्हा तो नगराचा नाश करायला आला होता
ते व्हा जो दृष्टांत मी पािहला होता त्याच्यासारखे ते दृष्टांत होते , खबार नदीतीरी पािहले ल्या
दृष्टांतासारखाच हा दृष्टांत होता आिण ते व्हा मी उपडा पडलो. 4 जे दार पूवकडे उघडे होते
त्यातून परमे श्वराचे ते ज मं िदरात आले . 5 मग आत्म्याने मला उचलले आिण आतल्या अं गणात
आणले . पाहा! परमे श्वराच्या ते जाने मं िदर भरुन गे ले. 6 मं िदराच्या आतून कोणीतरी माझ्याशी
बोलत असल्याचे मी ऐकले आिण तो मनु ष्य माझ्या शे जारीच उभा होता. 7 तो मला म्हणाला,
“��������� ����, ही माझ्या िसं हासनाची व पादसनाची जागा आहे , ये थे मी इस्राएलाच्या
लोकांमध्ये सवर्काळ राहीन. इस्राएल घराणे व त्याचे राजे आपल्या व्यिभचाराने व त्यां च्या
राजांनी स्थािपले ल्या प्रेतवत मूतीर्नी
ं आपल्या उं चस्थानात माझ्या नावाला बट् टा लावणार
1

*
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8 त्यांनी आपला उं बरठा माझ्या उं बरठ

नाहीत.
ाशे जारी, आपले द्वारस्तं भ माझ्या द्वारस्तं भाशे जारी
उभारीले आिण माझ्या व त्यां च्यामध्ये केवळ एक िभं त होती. अमं गळ कृत्ये करून त्यांनी माझ्या
नावास बट् टा लािवला आहे . म्हणून मी आपल्या रागाने त्यांना नष्ट केले आहे . 9 आता त्यांनी
आपला व्यिभचार आिण व राजांची प्रेते माझ्यापासून दरू करावी. म्हणजे मी सवर्काळ त्यां च्यात
राहीन.
10 मानवाच्या मु ला, तू इस्राएलाच्या घराण्याला हे घर दाखीव, अशासाठी की, त्यांनी आपल्या
अन्यायामु ळे लिज्जत व्हावे ; त्यांनी त्यां च्या वणर्नािवषयी िवचार करावा. 11 कारण जे त्यांनी केले
आहे त्या सवार्मुळे जर ते लिज्जत होतील तर त्यांना घराचे रूप, त्याची रचना, व त्याची बाहे र
िनघण्याची िठकाणे , व त्याचे प्रवे श, त्याचे सवर् आकार व त्याचे सवर् िनयम व त्याचे सवर् प्रकार व
त्याचे सवर् िवधी दाखीव आिण हे त्याच्यासमक्ष िलही. अशासाठी की, त्यांनी त्याचा सवर् आकार
व त्याचे सवर् िनयम पाळावे व ते आचरावे . 12 हा मं िदरासाठीचा िनयम आहे , पवर्तमाथ्यावरची
सवर् जागा अित पिवत्र आहे . पाहा, हा मं िदराचा िनयम आहे . 13 हातांनी वे दीची मापे ही आहे त.
ितचा तळभाग एक हात व रुं दी एक हात होईल. आिण ितची कड ितच्याकाठापाशी सभोवती एक
वीत होईल आिण हा वे दीचा पाया होय. 14 ितच्या तळभागापासून खालच्या बै ठकीपयर्ंत उं ची दोन
हात व रुं दी एक हात होती. वे दी लहान बै ठकीपासून मोठ ा बै ठकीपयर्ंत चार हात व दोन हात
रुं द होती. 15 वे दीच्या वरच्या भागाची उं ची चार हात होती. वे दीच्या अग्नीकुंडाला लागून वर
गे लेली चार िशं गे होती. 16 वे दीवरील अग्नीकुंडाची लांबी बारा हात व रुं दी बारा हात अशी चौरस
होती. 17 ितची बै ठक चौदा हात लांब व चौदा हात रुं द होती. त्याची कड दीड हात रुं द होती.
ितच्यासभोवती कड अधार् हात रुं द होता. ितचा तळभाग सभोवार एक हात उं च होता. वे दीच्या
पायर्या पूवकडे होत्या.” 18 पु ढे तो मला म्हणाला, “��������� ����, प्रभू परमे श्वर म्हणतो,
या वे दीवर होमापर्ण करावे व रक्त िशं पडावे म्हणून ते ती तयार करतील त्या िदवशी ितचे िनयम
हे च आहे त. 19 प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, माझी से वा करावयला माझ्याजवळ ये णार्या ले वी
वं शातला सादोक कुळातील याजक यास पापापर्णासाठी एक गोर्हा दे . 20 तू त्याच्या रक्तातले
थोडे से घे ऊन वे दीच्या चारी िशं गावर, बै ठकीच्या चारी कोपर्यावर आिण सवर् बाजूंच्या कडे वर
िशं पड. अशा रीतीने तू प्रायिश्चत करून शु द्ध कर. 21 मग पापापर्ण करण्यासाठी बै ल घे आिण
त्याने पिवत्रस्थानाच्या बाहे र मं िदराच्या ने मले ल्या जागी होम करावे . 22 नं तर दुसर्या िदवशी तू
पापापर्णासाठी िनदोर्ष बोकड घे . जसे त्यांनी बै लाच्या होमाने वे दी शु द्ध केली तसे याजकांनी ती शु द्ध
करावी. 23 जे व्हा तू ितचे शु द्धीकरण समाप्त करशील ते व्हा कळपातून एक िनदोर्ष गोर्हा व िनदोर्ष
में ढा अपर्ण करशील. 24 तू हे परमे श्वरापु ढे अपर्ण कर. याजक त्यावर मीठ टाकील आिण ते होमापर्ण
करून परमे श्वरास अपर्ण करतील. 25 तू सात िदवस, रोज एकएका िनदोर्ष बकर्याचे पापापर्ण कर;
एक गोर्हा व कळपातील एक िनदोर्ष में ढा हे ही अपर्ण करावे . 26 सात िदवस ते वे दीचे प्रायिश्चत
करतील व ितला शु द्ध करतील. अशा रीतीने त्यांनी ते पिवत्रीकरण िवधी करावे . 27 आिण त्यांनी ते
िदवस समाप्त केल्यावर असे होईल की, आठव्या िदवशी व त्यापु ढे याजक तु मची शां त्यपर्णे वे दीवर
अिपर्तील आिण मी तु मचा िस्वकार करीन, असे प्रभू परमे श्वर म्हणतो.”

44
1 नं तर त्या मनु ष्याने

मला परत, पूवकडे तोंड असले ल्या, मं िदराच्या बाहे रच्या प्रवे शद्वारापाशी
आणले . ते घट् ट बं द होते . 2 परमे श्वर मला म्हणाला, “�� ��� ��� ������ �����.
ते उघडणार नाही. ह्यामधून कोणीही मनु ष्य जाणार नाही. कारण परमे श्वर इस्राएलाचा दे व
यातून आत गे ला आहे ; म्हणून ते बं द केले ले राहीन. 3 इस्राएलाचा राज्यकतार् परमे श्वरासमोर
त्या प्रवे शद्वारात बसून भोजन करील; या द्वाराजवळच्या द्वारमं डपाच्या वाटे ने तो आत ये ईल व
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याच्याच वाटे ने बाहे र जाईल.” मग त्याने मला उ रे कडच्या दारातून मं िदरासमोर आणले . मी
पािहले तो पाहा! परमे श्वराच्या ते जाने परमे श्वराचे मं िदर भरले होते ; हे पिहले व मी उपडा पडलो.
5 मग परमे श्वर मला म्हणाला, “��������� ����, परमे श्वराच्या मं िदरािवषयीचे सवर् िवधी व
िनयमाबाबत मी जे सवर् तु ला सां गतो, त्याकडे लक्ष दे ; आपले डोळे उघडू न पाहा व कान दे ऊन ऐक
आिण मं िदराच्या प्रवे शाकडे व पिवत्रस्थानाच्या बाहे र जाण्याचे मागर् काळजीपूवर्क पाहा. 6 मग
तू बं डखोरांना इस्राएलाच्या घराण्यास सां ग की, प्रभू परमे श्वर, असे म्हणतो, ‘������������
����������, तु म्ही सवर् घृ णास्पद कृत्ये केली आहे त, ती तु म्हास पु रे शी होवो; 7 कारण तु म्ही
माझी भाकर, चरबी व रक्त अपर्ण करताना जे मनाने व शरीराने ही बे सुंती अश्या परक्या लोकांस
माझ्या पिवत्रस्थानात आणून माझे मं िदर भ्रष्ट केले आहे . याप्रमाणे तु म्ही माझा करार मोडू न
आपल्या सवर् अमं गळ कृत्यात भर टाकली आहे . 8 तु म्ही माझ्या पिवत्र वस्तूंची राखण जबाबदारीने
केली नाही, तर तु म्ही आपणासाठी माझ्या पिवत्रस्थानाची काळजी घे ण्याचे काम दुसर्याला
िदले .” 9 प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, इस्राएल लोकां च्यात राहणार्या मनाने व शरीराने बे सुंती
असले ल्या परक्याने कोणी माझ्या पिवत्रस्थानात प्रवे श करू नये . 10 जे व्हा इस्राएल भरकटू न
दरू गे ले, ते व्हा ले वीं माझ्यापासून दरू गे ले, जे माझ्यापासून भरकटू न दरू आपल्या मूतीर्च्या मागे
गे ले, आता ते आपल्या पापासाठी िकंमत दे तील. 11 ते माझ्या पिवत्रस्थानातले से वक आहे त, ते
मं िदराच्या द्वारांचे पहारे करी आिण मं िदरात से वा करणारे आहे त. ते लोकांसाठी होमापर्णे व यज्ञबली
याचे पशू कापतील; ते त्यां च्यापु ढे त्यांची से वा करायला उभे राहतील. 12 पण त्यांनी त्यां च्या
मूतीर्पु ढे इस्राएल घराण्याची से वा केली व ते त्यास पापांत पाडणारे अडथळे झाले म्हणून मी
आपला हात त्यां च्यािवरुद्ध शपथ घे ऊन उं चावला आहे आिण ते आपल्या पापासाठी िकंमत दे तील.
असे प्रभू परमे श्वर म्हणतो. 13 म्हणून माझ्याकडे याजकाचे काम करायला ते माझ्याजवळ ये णार
नाहीत िकंवा माझ्या पिवत्र वस्तु जवळ, परमपिवत्र वस्तू आहे त त्यांजवळ ते ये णार नाहीत;
त्याऐवजी त्यांनी जे घृ णास्पद कृत्ये केली आहे त त्याचा दोषीपणा व िनं दा त्यांना सहन करावी
लागे ल. 14 पण मी त्यांना मं िदराची काळजी घे णारे , त्याच्या सवर् से वेसाठी आिण त्यामध्ये जे
काही काम करायचे त्यासाठी ने मीन. 15 आिण “�� ������ ���������� ��� ������
����������� ��� ����, ते व्हा ले वी याजकापै की सादोकाचे वं शज माझ्या पिवत्रस्थानाची
कतर्व्ये पूणर् करीत होते . ते च माझी से वा करायला माझ्याजवळ ये तील; आिण मला चरबी व रक्त
अपार्वे म्हणून माझ्यापु ढे उभे राहतील.” ��� ����� �������� ������. 16 ते माझ्या
पिवत्रस्थानात ये तील. ते माझी आराधना करण्यासाठी माझ्या मे जाजवळ ये तील आिण माझी
कतर्व्ये पूणर् करतील. 17 ते आतल्या अं गणाच्या प्रवे शद्वारातून आत आले की त्यांनी तागाची
वस्त्रे घालावीत. आतल्या अं गणाच्या प्रवे शद्वारात काम करताना अथवा मं िदरात से वा करताना
ते लोकरीची वस्त्रे घालू नये त. 18 त्यां च्या डोक्यास तागाचे फेटे असावे त व त्यां च्या कमरे ची
अं तवर्स्त्रेही तागाची असावीत. त्यांना घाम ये ईल अशी वस्रे त्यांनी घालू नये त. 19 जे व्हा ते
बाहे रील अं गणात लोकांकडे बाहे र जातील, ते व्हा त्यां च्या वस्रां च्या स्पशार्ने लोक पिवत्र होऊ
नये त म्हणून त्यांनी से वेच्या वे ळेची वस्रे काढून पिवत्र खोल्यात ठे वावी व दुसरी वस्रे घालावी.
20 त्यांनी आपली डोकी मु ं डन करू नये त वा केस लांब वाढू दे ऊ नये त तर त्यांनी आपले केस
कातरुन बारीक करावे . 21 आतल्या अं गणात जाताना कोणत्याही याजकाने द्राक्षरस िपऊ नये .
22 कोणत्याही याजकाने िवधवे शी वा घटस्फोिटते शी लग्न करु नये . त्यांनी इस्राएली वं शातील
कुमारीकेशी लग्न करावे अथवा जी पूवीर् याजकाची पत्नी होती अशी िवधवा, ितच्याशी लग्न
करावे . 23 त्यांनी माझ्या लोकांस “������ ������. पिवत्र व सामान्य, आिण शु द्ध व अशु द्ध
ह्यातील फरक त्यास दाखवून द्यावा. 24 वादिववादाचा न्याय करण्यास त्यांनी तत्पर असावे . माझ्या
िनणर्याप्रमाणे त्यांनी िनवाडा करावा. ते माझ्या सवर् ने मले ल्या सणात माझे िवधी व माझे िनयम
पाळतील, आिण माझे शब्बाथ िदवस पिवत्र पाळावे त. 25 मृ ताच्या जवळ जाऊन ते अशु द्ध
होणार नाहीत, पण मृ त पु रुष जर याजकाची स्वत:ची वडील, आई, मु लगा, मु लगी, भाऊ अथवा
4
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अिववािहत बहीण असे ल, तर मात्र मृ ताजवळ गे ले व अशु द्ध झाले तरी चाले ल.
शु द्ध
झाल्यानं तर, लोकांनी त्याच्यासाठी सात िदवस मोजावे . 27 मग तो पिवत्र जागी जाऊ शकतो.
पण ज्या िदवशी तो पिवत्रस्थानातील से वा करण्यासाठी आतल्या अं गणात जाईल, त्यािदवशी
त्याने आपले पापापर्ण करावे .” ��� ����� �������� ������. 28 आिण हे त्याचे वतन
आहे , मी त्यांचे वतन आहे . म्हणून त्यांना इस्राएलामध्ये वाटा नाही. मी त्यांचा वाटा आहे .
29 त्यांना अन्नापर्ण, दोषापर्ण, पापापर्ण ही त्यांनी खावी. इस्राएलांनी वािहले ली हरएक वस्तू
त्यांची व्हावी. 30 सवर्पर् थम फळांचा प्रथमभाग, समिपर्त अं श म्हणून अपर्ण करावयाची प्रत्ये क
वस्तू याजकाची व्हावी; तु म्ही मळले ल्या िपठाचा पिहला भाग याजकाचा असे ल. अशासाठी की,
तु झ्या घरात आशीवार्द राहावा. 31 पक्षयातले िकंवा पशूतले जे काही आपोआप मरण पावले ले
िकंवा फाडले ले असे ल ते याजकांनी खाऊ नये .
26 याजक

45
,
जे व्हा तु म्ही वतनासाठी िचठ् ठ ा टाकू न दे शाची वाटणी कराल ते व्हा परमे श्वरास अपार्यचा
प्रदे श, दे शाचा पिवत्र िवभाग, तु म्ही अपर्ण कराल, त्याची लांबी पं चवीस हजार हात व रुं दी वीस
हजार हात असावी. त्याच्या सभोवतालचा सवर् प्रदे श पिवत्र होईल. 2 यापै की पांचशे हात लांब
व पांचशे हात रुं द एवढी चौरस जागा पिवत्रस्थानासाठी ठे वून ितच्याभोवती पन्नास हात खु ली
जागा राखून ठे वावी, ती सभोवती चौरस असावी. 3 त्या मोजले ल्या जिमनीतून तू पं चवीस हजार
हात लांब व दहा हजार हात रुं द जागा मोजून काढ. 4 जे याजक पिवत्रस्थानाचे से वा करावयास
परमे श्वराजवळ ये तील त्यांना हा भूमीचा पिवत्र प्रदे श होईल. तो त्यांना त्यां च्या घरासाठी
जागा आिण पिवत्रस्थानासाठी पिवत्र जागा होईल. 5 म्हणून ती पं चवीस हजार हात लांब व
दहा हजार हात रुं द, एवढी जागा जे कोणी ले वी मं िदरात से वा करतात त्यांची व्हावी. वस्तीसाठी
हे त्यांचे वतन होय. 6 अिपर्लेला पिवत्र प्रदे शसु द्धा तु म्ही पाच हजार हात रुं द व पं चवीस
हजार हात लांब प्रदे श नगराचा िवभाग म्हणून ने मन
ू द्याल; तो इस्राएलाच्या सवर् घराण्याला
होईल. 7 “����������� ������ ����������� � �������� ����������
�������� � ������������ ����������� ������ ����������� ���
�������� ���������� ������ ��������� ����������, आिण पूवर् सीमे पासून
पूवकडे अिधपतीस िवभाग होईल. 8 ही जमीन इस्राएलात अिधपतीचे वतन व्हावी म्हणजे यापु ढे
माझ्या अिधपतींनी माझ्या लोकां वर जु लूम करू नये ; तर त्याऐवजी इस्राएल घराण्याला त्यां च्या
त्यां च्या वं शाप्रमाणे जमीन द्यावी. 9 प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, इस्राएलाच्या अिधपतींनो,
हे तु मच्यासाठी पु रे होवो. जबरदस्ती आिण जु लूम दरू करा! न्याय व न्यायीपण आचरा, माझ्या
लोकांची हकालपट् टी करण्याचे सोडा.” ��� ����� �������� ������. 10 तु म्ही खरी
तागडी, खरी एफा, खरी बथ वापरा. 11 एफा व बथ सारख्याच मापाचे असावे . याकिरता बथ
होमराचा दहावा भाग; तशीच एफाही होमराचा दहावा भाग; या होमराच्या मापाप्रमाणे असाव्या.
12 शे केल वीस गे राचा असावा. माने वीस शे केलाचा, पं चवीस शे केलाचा िकंवा पं धरा शे केलाचा
असावा.
1

13

तु मची जे अपर्णे अपार्वयाचे ती अशी असावीः तु म्ही होमभर गव्हातून एफाचा सहावा
भाग गहू व होमरभर जवातून एफाचा सहावा भाग जव द्यावा. 14 ते लाचा िनयम हाच, तु म्ही
ते लाच्या बथाचा म्हणजे खोरभर ते लातून बथाचा दहावा भाग अपार्वा; दहा बथांचा खोर म्हणजे
एक होमर, कारण दहा बथ एक होमर आहे त; 15 आिण इस्राएल दे शातील पाणथळाच्या
कुरणातील दोनशे में ढरां च्या कळपातून एक कोकरू, अन्नापर्ण व होमापर्ण व शां त्यपर्णे म्हणून
त्यां च्यासाठी प्रायिश्चत करायला अपार्वे, असे प्रभू परमे श्वर म्हणतो. 16 दे शातील सवर् लोकांनी
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इस्राएलातल्या अिधपतीस ही अपर्णे िदली पािहजे त.
उत्सव, व चं दर् दशर्ने, शब्बाथ आिण
इस्राएलाच्या घराण्याचे सवर् सण यामध्ये अन्नापर्ण, होमापर्ण व पे यापर्ण याची तरतूद करणे हे
अिधपतींचे काम आहे . इस्राएल घराण्यासाठी प्रायिश्चत करण्यासाठी त्याने अन्नापर्ण, होमापर्ण
व शां त्यपर्णे ही िसद्ध करावी.
17

. 12:1-20;
. 23:33-43
प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, “������� ��������, मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी,
तू िनदोर्ष तरुण गोर्हा घे ऊन पिवत्रस्थानाची शु द्धी कर. 19 ते व्हा याजकाने पापापर्णाच्या
पशूचे रक्त घे ऊन ते मं िदराच्या दरवाजाच्या चौकटीला, वे दीच्या बै ठकीच्या चार्ही कोपर्यां वर
व आं तील अं गणाच्या दरवाजाच्या चौकटीला लावावे .” 20 पिहल्या मिहन्याच्या सातव्या
िदवशी, प्रत्ये क चु कले ल्या िकंवा भोळ्या मनु ष्याकरता तू तसे च करशील आिण तु म्ही याप्रकारे
मं िदरासाठी प्रायिश्चत करावे . 21 पिहल्या मिहन्यात, मिहन्याच्या चौदाव्या िदवशी तु म्हास
सात िदवसाचा वल्हांडण सण होईल, त्यामध्ये बे खमीर भाकर खावी. 22 त्यािदवशी अिधपती
आपणासाठी आिण दे शातील सवर् लोकांसाठी पापापर्णासाठी एक गोर्हा िसद्ध करील. 23 परमे श्वरास
होमापर्ण करण्यासाठी सणाचे सात िदवस त्याने सात िनदोर्ष गोर्हे व सात में ढे िसद्ध करावे आिण
पापपर्णासाठी रोज एक बोकड िसद्ध करावा. 24 मग अिधपती एका गोर्ह्यासाठी एफाभर व एका
में ढ ासाठी एफाभर अन्नापर्ण आिण एफासाठी हीनभर ते ल िसद्ध करील, पापापर्ण म्हणून बै ल
दे ईल. 25 सातव्या मिहन्यात, मिहन्याच्या पं धराव्या िदवशी, सणात, सात िदवसपयर्ंत तो पापबली,
होमबली, अन्नबली आिण ते ल ही याप्रमाणे च िसद्ध करील.
18
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प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, आतल्या अं गणाचे पूवकडचे दार कामाच्या सहा िदवसात बं द
असे ल. पण शब्बाथ व चं दर् दशर्न या िदवशी ते उघडले जाईल. 2 अिधपती, त्या द्वाराच्या
द्वारमं डपाच्या वाटे ने बाहे रून आत ये ईल आिण तो द्वाराच्या खांबाजवळ उभा राहील ते व्हा याजक
त्याचे होमामर्ण व शां त्यपर्ण करील. मग त्याने दाराच्या उं बरठ ावरून परमे श्वरास दं डवत घालून
बाहे र जावे . पण द्वार सं ध्याकाळपयर्ंत बं द केले जाणार नाही. 3 दे शातील लोकांनी शब्बाथ व
नवचं दर् िदनी या दोन िदवशी दारातूनच परमे श्वराची उपासना करावी. 4 शब्बाथ िदवशी अिधपतीने
परमे श्वरास जे अपर्ण करायचे ते सहा िनदोर्ष कोकरे व िनदोर्ष में ढा यांचे होमापर्ण असे करावे . 5 त्याने
में ढ ासाठी एक एफा अन्नापर्ण करावे व कोकरांसाठी जसे त्यांची दे ण्याची इच्छा आहे तसे त्यांनी
अन्नापर्ण द्यावे . आिण प्रत्ये क एफाबरोबर एक हीनभर ते ल अपार्वे. 6 नवचं दर् िदनी त्याने एक
िनदोर्ष गोर्हा, सहा िनदोर्ष कोकरे व एक िनदोर्ष में ढा अपर्ण करावा. 7 त्याने बै लासाठी व में ढ ासाठी
प्रत्ये की एक एफा अन्नापर्ण िसद्ध करावे . एका कोकरांसाठी त्याच्या इच्छे प्रमाणे त्याने द्यावे .
आिण प्रत्ये क एफाबरोबर एक हीनभर ते ल अपार्वे. 8 जे व्हा अिधपती दरवाजा व दे वडीच्या मागार्ने
आत प्रवे श करील ते व्हा त्याने त्याच मागार्ने बाहे र जावे . 9 पण दे शातले लोक ने मले ल्या सणां च्या
िदवसात परमे श्वरासमोर ये तील. त्यावे ळी उ रे कडच्या दारातून आत आले ल्याने दिक्षणे कडील
दारातून बाहे र जावे व दिक्षणे कडच्या दारातून आत आले ल्याने उ रे च्या दारातून बाहे र जावे .
कोणीही आले ल्या दाराने च बाहे र जाऊ नये . तर सरळ पु ढे बाहे र जावे . 10 आिण ते प्रवे श
करीत असता अिधपती त्यां च्यामध्ये आत जाईल ते बाहे र जात असता त्याने त्यां च्याबरोबर
बाहे र जावे . 11 सणां च्या आिण उत्सवाच्या िदवशी, एका गोर्ह्यामागे एक एफा अन्नापर्ण व एक
एडक्यामागे अन्नापर्ण करावे . एक कोकरामागे जी काही त्याची दे ण्याची इच्छा असे ल तसे करावे .
आिण एफासाठी एक हीनभर ते ल द्यावे . 12 जे व्हा अिधपती परमे श्वरासाठी स्वसं तोषाचे अपर्ण
म्हणून होमबली व शां त्यपर्णे करील ते व्हा पूवचे दार त्याच्यासाठी उघडावे . मग शब्बाथाच्या
िदवसाप्रमाणे त्याने होमापर्णे व शात्यपर्णे करावी. मग त्याने बाहे र जावे आिण तो बाहे र गे ल्यावर
दार बं द करावे . 13 “���������� ��� �������� ���������� �� �� ��������
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������� ��� ����� ������. तू दररोज सकाळी हे करावे .
आिण दररोज सकाळी
त्याबरोबर तु म्ही अन्नापर्ण द्यावे . गव्हाचे पीठ एफाचा सहावा भाग व ते नरम करण्यासाठी हीनाचा
ितसरा भाग ते ल, असे अन्नापर्ण परमे श्वरास करावे . हा सवर्काळचा िवधी सतत चालावयाचा आहे .
15 याप्रमाणे ते रोज सकाळी िनरं तरच्या होमापर्णासाठी कोकरू, अन्नापर्ण व ते ल रोज सकाळी िसद्ध
करतील.” 16 प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, “�� �������� ������ �������� �����
���� ���� ���� �� �� �������� ������� ���������� �������� ������
����. ते त्याचे वतन आहे . 17 पण त्याने जर आपल्या वतनाचा काही भाग, आपल्या एखाद्या
से वकाला िदला, तर स्वातं याच्या वषार्पयर्ंत तो त्या से वकाचा होईल. मग तो अिधपतीकडे परत
जाईल. त्याचे वतन त्याच्या मु लासच िमळे ल. 18 आिण अिधपतीने लोकांचे कोणते ही वतन घे ऊन
त्यास घालवून दे ऊ नये . त्याने आपल्या मालकीच्या जिमनीचा काही भाग आपल्या मु लांना द्यावा.
म्हणजे माझ्या लोकांपैकी प्रत्ये क मनु ष्य आपआपल्या वतनातून िवखरला जाऊ नये .” 19 मग
त्या मनु ष्याने मला दाराच्या जवळू न पलीकडे ने ले. उ रे कडे तोंड असले ल्या याजकाच्या पिवत्र
खोल्याकडे त्याने मला ने ले. आिण पाहा! ते थे अगदी पिश्चमे कडे एक जागा िदसली. 20 तो
मला म्हणाला, “���� ���� ��������� � ��������� �������, ज्यात ते अन्नापर्ण
भाजतील ते हे च आहे यासाठी की, लोकांस पिवत्र करायला त्यांनी ती अपर्णे घे ऊन बाहे रच्या
अं गणात जाऊ नये .” 21 मग मला त्याने बाहे रच्या अं गणात आणले आिण त्याने मला अं गणाच्या
चारी कोपर्यात ने ले. आिण पाहा! अं गणाच्या प्रत्ये क कोपर्यात एक अं गण होते . 22 अं गणाच्या
चारी कोपर्यात चाळीस हात लांब व तीस हात रुं दीची आवारे होती. चारी कोपरे सारख्याच मापाचे
होते . 23 त्यामध्ये चार्हींच्या भोवताली दगडाची िभं त होती. त्या िभं तीत दगडाच्या रां गाखाली
स्वयं पाकासाठी जागा केले ली होती. 24 तो मनु ष्य मला म्हणाला, “�� ������� ����, त्यामध्ये
ये थे मं िदराचे से वक लोकांकडचा यज्ञ िशजवतील.”
14
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मग त्या मनु ष्याने मला पु न्हा मं िदराच्या प्रवे शदाराकडे ने ले आिण पाहा! मं िदराच्या
उं बरठ ाखालून पाणी पूवकडे वाहत होते , कारण मं िदराचे तोंड पूवला होते . आिण मं िदराच्या
उजव्या बाजूने वे दीच्या दिक्षणे स पाणी वाहात होते . 2 म्हणून त्याने मला उ रे च्या दाराने बाहे र
आणले आिण बाहे रच्या रस्त्याने सभोवार िफरवून पूवकडील बाहे रच्या दाराकडे ने ले. तो पाहा,
पाणी दाराच्या दिक्षणे कडू न वाहत होते . 3 जसा तो मनु ष्य हातात मापनसूतर् घे ऊन पूवला
जात होता. त्याने एक हजार अं तर मोजून मला त्या पाण्यातून चालायला सां िगतले . तो पाणी
घोट ापयर्ंत होते . 4 मग त्याने आणखी एक हजार हाताचे अं तर मोजून पु न्हा मला पाण्यातून
ते थपयर्ंत चालण्यास सां िगतले , तो ते थे पाणी गु डघ्यापयर्ंत होते . आिण आणखी हजार हात अं तर
मोजून मला पाण्यातून चालावयास लावले तो ते थे पाणी कमरे पयर्ंत होते . 5 त्यानं तर त्याने आणखी
हजार हात अं तर मोजले तो त्या नदीतून मला चालता ये ईना, कारण पाणी फार झाले . मला त्यातून
पोहन
ू जाता आले असते ; उतरून पार जाता आले नसते . इतकी खोल ती होती. 6 तो मनु ष्य मला
म्हणाला, “��������� ����, तू हे पािहले ना?” ��� ������ ��� ������� ������
��� ����. 7 जसा मी परत आलो ते व्हा पाहा, नदीच्या तीरां वर एका बाजूस व दुसर्या बाजूसही
पु ष्कळ झाडी असले ली पािहली. 8 तो मनु ष्य मला म्हणाला, “�� ���� ���������������
���� ����. आिण ते थन
ू अराबात उतरून क्षारसमु दर् ाला िमळते , ही नदी समु दर् ास िमळू न
त्याचे पाणी ताजे करते . 9 मग असे होईल की, जे थे ही महानदी जाईल ते थे ते थे जो प्रत्ये क
िजवं त प्राणी राहत असे ल तो जगे ल, कारण ते थील पाणी क्षारसमु दर् ास िमळते त्यामु ळे ते ताजे
होते आिण ते थे िवपु ल मासे िमळतात, हे पाणी जे थे जाईल ते थे सवर्काही िनरोगी होईल; जे थे
कोठे ही नदी जाते प्रत्ये कगोष्ट िजवं त राहते . 10 ितच्या तीरी कोळी उभे राहन
ू एन-गे दीपासून
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एन-इग्लाइमपयर्ंत जाळी टाकतील. मोठ ा समु दर् ातल्या माशांसारखे त्या क्षारसमु दर् ात अने क
प्रकारांपर् माणे िवपु ल मासे होतील. 11 पण दलदल आिण पाणथळीच्या जागा िनदोर्ष होणार
नाहीत. त्या िमठासारख्या होतील. 12 नदीच्या दोन्ही काठावर सवर् प्रकाराची खाण्याजोगी फळे
दे णारे सवर् प्रकारची झाडे वाढतीत. त्यांची पाने कधीच सु कून जाणार नाहीत. त्याचे फळ कधीच
थांबणार नाही. ती प्रत्ये क मिहन्याला फळ दे ईल, कारण त्या नदीचे पाणी पिवत्रस्थानातून
िनघाले आहे . त्यांची फळे खाण्यासाठी व त्यातील पाने औषधी होतील.”
. 34:1-12
प्रभू परमे श्वर असे म्हणतो, तु म्ही इस्राएलाच्या बारा वं शासाठी जिमनीची िवभागणी
याप्रमाणे करून द्याल, ते व्हा योसे फाला दोन भाग िमळतील. 14 आिण तु म्ही, प्रत्ये क मनु ष्य
आिण तु मच्यातील बं धु यांचे ते वतन होईल. ज्या दे शािवषयी मी तु मच्या पु वर्जांना द्यावा
म्हणून आपला हात उं च करून शपथ घे तली त्याच्या सारखी वाटणी करून घ्याल, त्याचप्रमाणे
तो तु मचे वतन होईल. 15 जिमनीच्या सीमा अशा असतील. उ रे ला मोठ ा समु दर् ापासून,
हे थलोनच्या वाटे ने हमाथकडे सदादाच्या सीमे पयर्ंत, 16 हमाथ, बे रोथा, जे िदिमष्क व हमाथाच्या
सीमे वरील िसब्राईम, व हौरानच्या सीमे वरील मध्यहासे र. 17 समु दर् ापासून ही सीमा म्हणजे
िदिमष्काच्या सरहद्दीवरील गां व हसर-एनोन पयर्ंत असे ल. उ रे स हमाथ ही सीमा. ही बाजू उ र
झाली. 18 पूवला सीमारे षा हौरान व िदिमष्क, िगलाद व इस्राएल दे श याच्यामधून गे लेली
यादन नदी. 19 मग दिक्षण बाजू, तामारपासून पार मरीबोथ कादे शाच्या पाण्यापयर्ंत व ते थन
ू
िमसरच्या दे शाच्या ओढ ाने पु ढे मोठ ासमु दर् ापयर्ंत, ही दिक्षण बाजू झाली. 20 पिश्चमबाजू
दिक्षण सीमे पासून हमाथाच्या प्रवे शाच्या समोरच्या प्रदे शापयर्ंत मोठा समु दर् होईल; ही पिश्चम
बाजू आहे . 21 “��������� ������ �� ��� ������ ������������ ����������
����� ����. 22 तु म्ही तु मच्यात आिण तु मच्यामध्ये राहत असले ल्या परक्यांमध्ये अथवा
ज्या परक्यांची मु ले तु मच्यात राहत आहे त त्यां च्यात वाटाल. हे परके इस्राएलमध्ये जन्मले ल्या
लोकांपर् माणे च इस्राएलचे रिहवासी आहे त. त्यामु ळे इस्राएलाच्या वं शांना िदले ल्या जिमनीतील
काही भाग तु म्ही या लोकांस द्यावा. 23 हे परके जे थे राहतात, ते थे राहणार्या इस्राएल लोकांनी
त्यांना काही जमीन िदलीच पािहजे .” ��������, माझा प्रभू, असे म्हणाला.
13
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ही वं शाची नावे आहे त. दानाचा वं श दे शाचा एक िवभाग िस्वकारील. त्याची सीमा उ र
सीमे पासून हे थलोनाकडच्या वाटे जवळ, हामाथाच्या प्रवे शापयर्ंत िदिमष्काच्या सीमे वरील हसरएनान, उ रे कडे हमाथाजवळ. दानाची सीमा त्याच्या पूवकडू न सवर् मागार्ने महासमु दर् ाकडे
जाईल. 2 दानाच्या दिक्षण सीमे पाशी पूवपासून ते पिश्चमे पयर्ंत एक िवभाग तो आशे राचा.
3 आशे राबरोबर दिक्षण सीमे चा एक िवभाग नफतालीचा, त्याच्या पूवपासून ते पिश्चमे पयर्ंत
पसरले ला. 4 नफतालीबरोबर दिक्षण सीमे चा एक िवभाग मनश्शे चा, पूवपासून ते पिश्चमे पयर्ंतचा
िवस्तारीत प्रदे श. 5 मनश्शे बरोबर त्याच्या दिक्षण सीमे चा एक िवभाग पूवपासून ते पिश्चमे पयर्ंत
तो एफ् राईमाचा. 6 एफ् राईमाच्या दिक्षण सीमे च्या पूवर्बाजूपासून ते पिश्चमबाजूपयर्ंत एक िवभाग
रऊबे नाचा. 7 रऊबे नाबरोबरच्या बाजूच्या सीमे च्या पूवर् ते पिश्चम एक िवभाग तो यहद
ू ाचा.
8 यहद
ू ाच्या सीमे स लागून असले ला जो पूवर् बाजूपासून ते पिश्चम बाजूपयर्ंत िवस्तारले ला प्रदे श
पं चवीस हजार हात रुं द व इतर वं शांना िमळाले ल्या िवभागाइतका पूवर् बाजूपासून ते पिश्चम
बाजूपयर्ंत लांब तो समिपर्त अं श म्हणून अपार्ल आिण त्याच्या मध्यभागी पिवत्रस्थान होईल.
9 तु म्ही जो प्रदे श परमे श्वरास अपर्ण कराल तो लांबीला पं चवीस हजार हात व रुं दीला वीस हजार
हात असावा. 10 पिवत्र प्रदे शाचा िवभाग हा ने मन
ू िदला होता, हा समिपर्त प्रदे श याजकांचा;
ही जमीन उ रे ला पं चवीस हजार हात लांबीची, पूवला व पिश्चमे ला दहा-दहा हजार हात रुं दीची
1
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असे ल. ितची दिक्षणे ला लांबी पं चवीस हजार हात असावी. त्याच्या बरोबर मध्यावर परमे श्वराचे
मं िदर असे ल. 11 सादोकाच्या वं शजातले जे याजक पिवत्र झाले ले आहे त ज्या कोणी माझी से वा
िनष्ठे ने केली, त्यां च्यासाठी तो होईल. जे व्हा इस्राएली लोक बहकू न गे ली ते व्हा जसे ले वी बहकले
तसे ते बहकले नाहीत. इस्राएलाच्या लोकांबरोबर बहकले नाहीत. 12 त्यास दे शातील अिपर्लेल्या
प्रदे शातून हा एक प्रदे श त्यांना परमपिवत्र होईल; तो ले वींच्या सीमे पाशी असे ल. 13 याजकां च्या
सीमे पाशी ले व्यांना पं चवीस हजार हात लांब व दहा हजार हात रुं द प्रदे श िमळावा. त्यांना पूणर्
लांबी रुं दीची, म्हणजे पं चवीस हजार हात लांब व दहा हजार हात रुं द जमीन असावी. 14 त्यांनी
या जिमनीची िवक् री वा अदलाबदली करु नये . इस्राएल दे शातील कोणते ही प्रथमफळे वे गळे
करून इतर प्रदे शाकडे जाऊ दे ऊ नये . कारण तो भाग परमे श्वरास पिवत्र आहे . 15 उरले ली जमीन,
पं चवीस हजार हात लांबीच्या प्रदे शापै की जो पांच हजार हात रुं दीचा भाग राहील तो नगरासाठी
सावर्जिनक, कुरणासाठी, घरे बां धण्यासाठी उपयोगात ये ईल. नगर ह्याच्या मध्यावर असावे .
16 नगरीची मापे पु ढीलप्रमाणे असतील, उ र बाजू चार हजार पाचशे हात, दिक्षण बाजू चार हजार
पाचशे हात पूवर् व पिश्चम बाजूही ते वढ ाच म्हणजे चार हजार पाचशे हात. 17 नगरासाठीचे कुरण
उ रे कडे अडीचशे हात, दिक्षणे कडे अडीचशे हात, व पूवकडे अडीचशे हात व पिश्चमे कडे अडीचशे
हात असावे . 18 आिण पिवत्र अिपर्लेल्या प्रदे शासमोर जो उरले ला प्रदे श तो लांबीने पूवकडे
दहा हजार हात. व पिश्चमे ला दहा हजार हात होईल; आिण तो पिवत्र अिपर्लेल्या प्रदे शासमोर
होईल; त्याचे उत्पन्न नगरातील कामगारांसाठी अन्नासाठी होईल. 19 सवर् इस्राएलाच्या वं शांतन
ू
जे कोणी नगरात काम करतील त्या लोकांनी त्या जागे ची मशागत करावी. 20 सवर् अिपर्लेला प्रदे श
पं चवीस हजार हात लांब आिण पं चवीस हजार रुं द होईल; ह्याप्रकारे तु म्ही प्रदे शाचे पिवत्र
अपर्ण एकित्रतपणे नगराच्या िवभागासाठी द्यावे . 21 “�� ��������� ��� � ������
����� ������� ��� ������ � ������� ������ �� ������ ��� ��� ��
�������� �����. अिपर्लेल्या प्रदे शाच्या पं चवीस हजार हातां च्यासमोर पूवर् सीमे कडे आिण
पिश्चमे कडे पं चवीस हजार हातां च्यासमोर पिश्चम सीमे कडे , वं शाच्या िवभागासमोर जो प्रदे श
आहे तो अिधपतीसाठी असावा आिण पिवत्र अिपर्लेला प्रदे श व मं िदराचे पिवत्रस्थान त्याच्या
मध्यभागी असावे . 22 ह्यातील काही िहस्सा याजकाचा, काही ले वींचा व काही मं िदराकिरता आहे .
मं िदर या भागाच्या मध्यभागी आहे . िशल्लक रािहले ली जमीन दे शाच्या राजाच्या मालकीची आहे .
राजाला, बन्यामीनची जमीन व यहद
ू ाची जमीन यां च्यामधील जमीन िमळे ल. 23 आिण बाकीच्या
वं शास, पूवर् बाजूपासून पिश्चमबाजूपयर्ंत, त्यातला एक बन्यामीनाचा भाग. 24 बन्यािमनाच्या
सीमे पाशी त्याच्या पूवर्बाजूपासून पिश्चमबाजूपयर्ंत तो िशमोनाचा िवभाग. 25 िशमोनाच्या
सीमे पाशी पूवर् बाजूपासून पिश्चमबाजूपयर्ंत तो इस्साखाराचा िवभाग. 26 इस्साखाराच्या सीमे पाशी
पूवर्बाजूस पिश्चमबाजूपयर्ंत तो जबु लूनाचा िवभाग. 27 जबु लूनाच्या सीमे पाशी पूवर्बाजूपासून
पिश्चमबाजूपयर्ंत, गादाचा, एक िवभाग. 28 गादाच्या सीमे पाशी दिक्षण बाजूस, दिक्षणे कडे ,
तामारापासून मरीबोथ कादे शाच्या जलापयर्ंत, नदीकडे मोठ ा समु दर् ापयर्ंत सीमा होईल. 29 ज्या
दे शाची वाटणी तु म्ही िचठ् ठ ा टाकू न इस्राएलाच्या वं शास वतनासाठी िवभागणी कराल तो हाच
आहे . त्यांचे िवभाग हे च आहे त.” ��������, माझा प्रभू, असे म्हणाला.
ही नगराची बाहे र िनघण्याची िठकाणे आहे त. उ र बाजूस मापाने चार हजार पाचशे हात
लांब असे ल. 31 नगराच्या वे शी, ितला तीन द्वारे असतील, इस्राएल वं शाच्या नावाप्रमाणे त्यांची
नावे , रऊबे नचे द्वार, यहद
ू ाचे द्वार व ले वीचे द्वार. 32 पूवर् बाजू चार हजार पाचशे हात लांब असे ल.
ितला तीन द्वारे असतील. योसे फाचे द्वार, बन्यामीनाचे द्वार व दानाचे द्वार. 33 दिक्षण बाजूसुद्धा चार
हजार पाचशे हात लांब असे ल. ितलाही िशमोनाचे द्वार, इस्साखाराचे द्वार व जबु लूनाचे द्वार अशी
तीन द्वारे असतील. 34 पिश्चम बाजूही चार हजार पाचशे हात लांब असे ल. ितच्या तीन द्वारांची
नावे पु ढीलप्रामाणे असतील. गादाचे द्वार, आशे राचे द्वार व नफतालीचे द्वार. 35 ते सभोवतीचे
30
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अं तर अठरा हजार हात असे ल. त्या िदवसापासून नगरीचे नाव ‘�������� ���� ���’* ���
����.

*

48:35 ‘�����-शाम्मा’

1:1

1085

दािनएल 1:4

The Book of

Daniel
दािनएल

त्याच्या ले खकाच्या नावावरून नाव िदले गे ले, दािनएलचे पु स्तक बाबे लमध्ये त्याच्या
काळातील एक उत्पादक आहे ज्याने इस्त्राएलमधून यहद्य
ू ांना हद्दपार केले . “������” ��
������ ���� “��� ���� ��������� ���” ��� ���. या पु स्तकात असे सूिचत केले
आहे दािनएल हा अने क पिरच्छे दाचा ले खक होता, जसे की 9:2; 10:2. दािनएलने बाबे लच्या
राजधानीत त्याच्या काळात यहद्य
ू ां च्या िनवार्सनासाठी त्याचे अनु भव आिण भिवष्यवाण्या
नोंदवल्या, जे थे से वेमुळे राजाने त्याला उच्च स्तरावर िवशे षािधकार िदला. आपल्या भूमीवर व
सं स्कृतीत परमे श्वराची िवश्वासूपणे से वा करणे त्याला स्वतःला शास्त्रवचनातील जवळजवळ
सवर् लोकांमध्ये अद्िवतीय बनिवते .
साधारण इ. पू. 605 - 530.
बाबे लमधील बं िदवान यहद
ू ी आिण पिवत्र शास्त्राचे इतर सवर् वाचक.
दािनएलचे पु स्तक सं देष्टा दािनएलच्या कृत्या, भिवष्यवाण्या आिण दृष्टांत नोंदवतात. पु स्तक
िशकवते की दे व त्याच्या अनु सरणार्यां शी िवश्वासू आहे . मोह आिण जबरदस्ती असूनही, िवश्वास
ठे वणारे पृ थ्वीवरील कतर्व्ये पार पाडताना दे वाला िवश्वासू राहणे आवश्यक आहे .
दे वाचे सावर्भौमत्व
रूपरे षा
1. दािनएलचे महान पु तळ्याच्या स्वप्नाचा अथर् सां गणे — 1:1-2:49
् गो यांची अग्नीच्या भट् टीतून सु टका केली — 3:1-30
2. शद्रख, मे शख व अबे दन
3. नबु खदने स्सरचे स्वप्न — 4:1-37
4. हलणारे बोट िलिहते आिण दािनएल िवनाशािवषयी भिवष्यवाणी करतो — 5:1-31
5. िसं हाच्या गु हे त दािनएल — 6:1-28
6. चार श्वापदांचे स्वप्न — 7:1-28
7. एक में ढा, शे ळी आिण एडक्याचा दृष्टांत — 8:1-27
8. दानीएलच्या प्राथर्नेचे 70 वष उ र होते — 9:1-27
9. अं ितम महान यु द्धािवषयी दािनएलचा दृिष्टकोन — 10:1-12:13
1 यहद
ू ाचा

राजा यहोयाकीम याच्या कारिकदीर्च्या ितसर्या वषीर् बाबे लाचा राजा नबु खद्नेस्सर
याने यरूशले मेवर चढाई करून त्यांची रसद बं द करण्यासाठी यरूशले मेला वे ढा िदला. 2 परमे श्वराने
नबु खद्रेने स्सर राजास यहद
ू ाचा राजा यहोयाकीमवर िवजय िदला आिण त्यास परमे श्वराच्या
घरातील काही वस्तू िदल्या त्याने त्या िशनार ये थे त्याच्या दे वाच्या घरासाठी आणल्या आिण
त्या पिवत्र वस्तू त्याने त्याच्या दे वाच्या भांडारात ठे वल्या.
3 राजा आपला प्रमु ख अिधकारी अश्पनज यास म्हणाला की इस्राएलाचे काही लोक, जे राज
कुळातले आिण उच्चकुलीन आहे त त्यास माझ्याकडे घे वन
ू ये . 4 ज्यां च्या अं गी काही कलं क
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नाही असे िनष्पाप, सु रुप, कौशल्यपु णर्तेने चतु र, ज्ञानाने पिरपूणर् आिण शक्तीवान आिण राजाच्या
महलामध्ये से वा करण्यास पात्र ते थे त्यांना खास्द्यांची िशक्षण व भाषा िशकवायला त्याने त्यास
सां िगतले . 5 राज्याच्या िमष्ठान्नातून व तो पीत असे त्या द्राक्षरसातून तो त्यांचा रोज वाटा ने मन
ू
िदला. असे त्या तरुणांना तीन वषार्चे प्रिशक्षण दे ण्यात यावे . त्यानं तर त्यांनी राजाची से वा करावी.
6 त्या लोकां मध्ये दानीएल, हनन्या, मीशाएल व अजर्या हे यहद
ू ा वं शाचे होते . 7 प्रमु ख
अिधकार्याने त्यांना, दानीएलास बे ल्टशस्सर, हनन्यास शद्रख, मीशाएलास मे शख, अजर्यास
अबे दनगो, नावे िदली.
8 पण दानीएलाने आपल्या मनात ठरवले की, तो स्वत:ला राजाच्या अन्नाने िकंवा त्याच्या
िपण्याच्या द्राक्षरसानें िवटाळिवणार नाही; म्हणून त्याने षं ढां च्या अिधकार्याला िवनं ती केली
की, मी आपणाला िवटाळवू नये . 9 आता दे वाने दानीएलावर प्रमु ख अिधकार्याची कृपा आिण
दया व्हावी असे केले . 10 प्रमु ख अिधकारी दानीएलास म्हणाला, “��� ���� ������, राजांचे
भय आहे त्याने तु म्ही काय खावे व काय प्यावे ह्याची आज्ञा केली आहे , तु मच्या वयाच्या इतर
तरुणांपेक्षा तु म्ही अिधक वाईट का िदसावे ? तु मच्यामु ळे तो माझे डोके छाटू न टाकेल.”
11 मग प्रमु ख अिधकार्याने दानीएल, हनन्या, मीशाएल व अजर्या हयावर ने मन
ू िदले ल्या
कारभार्याशी दानीएल बोलला. 12 तो म्हणाला, “������ ������� ��� ���� �����
���, आम्हास फक्त् शाकभोजन व िपण्यास पाणी दे . 13 नं तर आमचे बाहयरुप व त्या तरुणांचे
बाहयरुप व जे राजाचे िमष्ठान्न खात आहे त त्या तरुणांचे बाह्यरुप, त्यांची तु लना कर आिण तु झ्या
नजरे स ये ईल तसे तु झ्या दासास कर.”
14 मग तो कारभारी हे करण्यास मान्य झाला दहा िदवसानी त्याने त्यांची पाहणी केली. 15 दहा
िदवसाच्या शे वटी त्यांचे बाह्यरुप जे राजाचे िमष्ठान्न खात अिधक िनरोगी आिण धष्टपु ष्ट िदसू
लागले . 16 मग कारभार्याने त्यांचे िमष्ठान्न आिण त्यांचा द्राक्षरस काढून त्यास फक्त शाकभोजन
िदले .
17 मग या चार तरुणास दे वाने ज्ञान आिण सवर् प्रकारच्या शास्त्रांचा समज आिण शहाणपण
िदले , आिण दानीएलास सवर् प्रकारचे स्वप्न व दृष्टांत उलगडत असत. 18 राजाने ठरवून िदले ल्या
काळाच्या समाप्तीनं तर प्रमु ख अिधकारी त्यांना नबु खद्नेस्सर राजासमोर घे ऊन आला.
19 राजा त्यां च्याशी बोलला, त्या सवर् समु दायामध्ये दानीएल हनन्या, मीशाएल, व अजर्या
यां च्या तोडीचा दुसरा कोणीच नव्हता. ते राजासमोर त्याच्या से वेस राहू लागले . 20 ज्ञानाच्या
ू ार, भूतिवद्या
आिण शहाणपणाच्या बाबतीत राजाने त्यांना जे काही िवचारले त्यामध्ये ते , सवर् जादग
करणारे हयां च्यापे क्षा ते दहापट उ म असे सं पण
ू र् राज्यात राजाला आढळू न आले . 21 कोरे श
राजाच्या कारिकदीर्त पिहल्या वषार्पयर्ंत दानीएल ते थे राहीला.

2
1 नबु खद्नेस्सर राजाच्या कारकीर्दीच्या दुसर्या वषीर् त्यास स्वप्न पडले तो बे चैन झाला आिण
ू ार आिण ज्योितषी जाणणारे तसे च
झोपू शकला नाही. 2 ते व्हा राजाने फमार्न काढला की, जादग
मां ित्रक आिण ज्ञानी लोक ह्यांनी यावे आिण राजाला ते स्वप्न सां गावे , म्हणून ते राजासमोर हजर
झाले .
3 राजा त्यांना म्हणाला, “��� �� ������ ���� ��� ��� ������ ���� ��������
���� �� ������� ���� ���.” 4 ते व्हा ज्ञानी लोक राजाशी आरामी भाषे त बोलले
“������ ������ ���! तु मच्या से वकांना तु मचे स्वप्न सां गा आिण आम्ही त्याचा अथर् तु म्हास
प्रगट करू!”
5 राजाने खास्दी लोकांस उ र िदले , “�� ���� ���� ����� ��� �� ������ ���
������ ��� ������ ���� ������� ���� �� ������� ������� ����� ����
����� ��� ������� ������ ������ ���� �����. 6 पण जर तु म्ही मला स्वप्न आिण
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त्याचा अथर् सां गाल तर तु म्हास माझ्याकडू न भे ट, पािरतोिषक आिण मोठा मान िमळे ल. यास्तव
तु म्ही मला स्वप्न व त्याचा अथर् सां गा.”
7 ते पु न्हा त्यास म्हणाले , “���������� ������ ������� ������ �������
������ ����� ������ ���� �����.” 8 राजाने उ र िदले , “��� ���� ��� ������
��� ���� ����; पािहजे कारण तु म्हास ठाऊक आहे की, माझा ठराव झाले ला आहे . 9 पण जर
तु म्ही मला स्वप्न सां िगतले नाही तर तु मच्यासाठी एकच िशक्षा आहे . म्हणून माझे मन बदलत
नाही तोपयर्ंत तु म्ही खोट ा आिण फसव्या गोष्टी सहमत करून मला सां गाव्या असे तु मचे ठरले
आहे . म्हणून मला स्वप्न सां गा म्हणजे मला समजे ल तु म्ही त्याचा उलगडा करु शकता.”
10 खास्दी लोकांनी राजास उ र केले , “�� ���� ��� ������ ������ ���� ��
������ �� ����� ����� ���� ��� ������ ���� ��� ������� ���� ����
������ ��� ����� ��������, भु तिवद्या जाणणारे आिण ज्ञानी लोकांस केली असे ल.
11 महाराज जी गोष्ट मागतात ती कठीण आहे आिण दे वािशवाय कोणीही नाही जो हे सां गेल
कारण दे व मानवात राहत नाही.”
12 हे ऐकू न राजा रागाने सं तापला आिण त्याने आज्ञा केली की, बाबे लमध्ये जे ज्ञानािवषयी
ओळखले जातात त्यांचा नाश करण्यात यावा. 13 हे फमार्न िनघाले म्हणून जे त्यां च्या ज्ञानासाठी
ओळखले जात होते त्यास मरणास सामोरे जावे लागणार होते , आिण लोक दानीएल आिण त्यां च्या
िमत्रांना शोधू लागले यासाठी की, त्यांचा घात करावा.
14 ते व्हा दानीएलाने अं गरक्षकांचा प्रधान अयोर्क जो, बाबे लातील ज्ञानांचा घात करायला
िनघाला होता, त्यास दुरदशीर्पणाने आिण िवचारपूवर्क म्हणाला. 15 दानीएल राजाच्या से नापतीला
म्हणाला, “�������� �� ��� ������� ����� �� ������?” ������ ��������
�������� ��� ���� �� ��������. 16 मग दानीएलाने आत जाऊन राजास िवनं ती केली
की, “������ ��� ������ ������ ����� ��������� �������� ���������
����� ������ ����.”
17 ते व्हा दानीएललाने आपल्या घरात जाऊन आपले सोबती हनन्या, मीशाएल व अजर्या
यांना ती गोष्ट कळवली, 18 त्याने त्यांना िवनं ती केली की, या रहस्यािवषयी स्वगीर्य दे वाने दया
करावी असे त्यांनी दे वाजवळ मागावे म्हणजे बाबे लाच्या इतर ज्ञान्यांसोबत त्याचा आिण त्याच्या
सहकार्यांचा घात होऊ नये .
19 त्या रात्री दानीएलास दृष्टां ताद्वारे , या रहस्याचा उलगडा झाला. त्यानं तर त्याने स्वगीर्य
दे वाचे स्तवन केले . 20 आिण तो म्हणाला,
“�������� ������ ��������� ����� ����,
कारण ज्ञान आिण सामथ्यर् त्याचे आहे .”
21 तो समय आिण ऋतु बदलतो,
तो राजास काढतो आिण दुसर्यास िसं हासनावर बसवून राजे करतो;
तो ज्ञान्यास आिण िववे कवं तास शहाणपण दे तो.
22 तो गु ढ आिण गहन गोष्टी प्रगट करतो,
कारण अं धारात काय आहे हे तो जाणतो,
आिण प्रकाश त्यामध्ये वसतो.
23 माझ्या पूवर्जाच्या दे वा, मी तु झे आभार मानतो आिण तु झे स्तवन करतो,
कारण तू मला ज्ञान आिण सामथ्यर् िदले ;
आिण जे आम्ही तु झ्याजवळ मािगतले ते सवर् तू आता मला कळवले आहे म्हणून मी तु झे उपकार
मानतो व तु झी स्तु ती करतो,
कारण तू राजाची गोष्ट आम्हास कळिवली आहे .
24 हे सगळे झाल्यानं तर दानीएल ज्याची ने मणूक राजाने बाबे लाच्या सवर् ज्ञानी लोकांचा वध
करण्यास ज्याची ने मणूक केली होती त्या अयोर्काकडे जाऊन म्हणाला, “���������� ������
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������ ��� ��� ���, तर मला राजासमोर घे ऊन जा म्हणजे मी त्यास स्वप्न आिण त्याचा
अथर् सां गेन.”
25 नं तर अयोर्काने दानीएलास लवकर राजासमोर ने ऊन म्हटले , “��������� ���������
��� �� ������ ������ ��� �� ���������� ��������� ���� ������.”
26 राजाने बे ल्टशस्सर नाव िदले ल्या दानीएलास म्हटले , “���� ������ ��� ������ ����
��������� �� ���� ���� ���?”
27 दानीएलाने राजास उ र िदले , “������ ��� ����� �������� ������, ज्ञानी,
ू ार िकंवा ज्योितषी त्यां च्याकडे नाही. 28 तथापी, एक दे व आहे जो
व भु तिवद्या जाणणारे , जादग
स्वगार्त राहतो तो रहस्य प्रगट करतो आिण त्याने भिवष्यात होणारी घटना राजा नबु खद्नेस्सर
आपणास कळिवली आहे . तु म्ही आपल्या िबछान्यात पडले असता तु मचे स्वप्न आिण दृष्टांत तो
असा.
29 आपण जसे िबछान्यात पडू न िवचार करत होता ते व्हा आपल्या मनात हे रहस्य प्रगट
करणार्याने आपणास पु ढे होणारी घटना कळिवली. 30 आता माझी गोष्ट, ती अशी की; हे रहस्य
मला उलगडते ते यामु ळे नाही की मी इतर मनु ष्यांपेक्षा अिधक ज्ञानी आहे , तर हे रहस्य यासाठी
उलगडले की, राजा आपण याचा अथर् समजावा व जो आपल्या मनातील गहन िवचार समजावे .
31 राजा आपण, आपल्या डोळ्यापु ढे एक मोठा पु तळा पािहला हा पु तळा शक्तीशाली आिण
ते जोमय असा तु मच्यासमोर उभा रािहला, त्याचे ते ज भयावह होते . 32 त्या पु तळ्याचे डोके उ म
सोन्याचे होते , त्याची छाती व हात चांदीचे होते , त्यांचा मधला भाग आिण मांडया िपतळे च्या.
33 आिण त्याचे पाय लोखं डाचे होते त्याची पावले काही भाग लोखं डाची आिण काही भाग मातीची
होती.
34 तु म्ही वर पाहत होता ते व्हा कोणा मनु ष्याचा हात लागल्यावाचून एक दगड छे दला गे ला
आिण त्याने त्या पु तळ्याच्या लोखं डाच्या व मातीच्या पावलां वर आदळू न त्यांचे तु कडे तु कडे
केले . 35 त्यानं तर लोखं ड, माती, िपतळ, चांदी आिण सोने यांचे एकाच वे ळी तु कडे झाले आिण ते
उन्हाळ्यातील खे ळ्यातल्या भु श्याप्रमाणे झाले . वारा त्यांना घे ऊन गे ला आिण त्यांचा मागमूस
रािहला नाही. पण तो दगड जो पु तळयावर आदळला होता त्यांचा मोठा पवर्त होऊन त्याने सवर्
पृ थ्वी व्यापली.
36 हे आपले स्वप्न आहे राजा, आता आम्ही त्याचा उलगडा सां गतो. 37 राजा आपण, राजािधराज
आहात ज्यास स्वगार्च्या दे वाने राज्य, सामथ्यर्, बल आिण सन्मान िदला आहे . 38 त्याने तु म्हास
त्या जागा िदल्या िजथे माणसे राहतात. त्याने तु मच्या आधीन वनपशू आिण आकाशातील पक्षी
केले आहे त आिण तु म्हास त्याचा शासक बनिवले आहे , तु म्ही त्या पु तळ्याचे सु वणर् मस्तक आहात.
39 आपल्यानं तर आपणापे क्षा किनष्ठ असे राज्य उदयास ये ईल, आिण िपतळे चे असे ितसरे राज्य
सवर् पृ थ्वीवर स ा करतील.
40 ते थे चौथे राज्य असे ल जे लोखं डासारखे मजबूत लोखं ड तु कडे करतो हे त्यांचे तु कडे करून
त्यांचा भु गा करील.
41 जसे आपण पािहले की, पावले आिण बोटे काही भाग भाजले ल्या मातीचा आिण काही भाग
लोखं डाचा होता, म्हणून हे राज्य िवभागले ले राहील, काही भागात लोखं डाची मजबु ती राहील
तसे च जसे आपण लोखं ड मातीत िमसळले ला पािहले . 42 जशी पायांची बोटे अं शत: लोखं डाची
आिण अं शत: मातीची बनली होती तसे ते राज्य असे ल अं शत: बळकट आिण अं शत: िठसूळ
असे होईल. 43 जसे आपण पािहले लोखं ड मऊ माती सोबत िमसळले होते , तसे लोक िमसळले ले
राहतील, जसे लोखं ड व माती एक होत नाही तसे हे लोकही एकत्र राहणार नाही.
44 त्या राजाच्या िदवसात स्वगीर्य दे व एका राज्याची स्थापना करील, त्याचा कधीही नाश होणार
नाही, त्यास कोणी िजं कणार नाही ते तर सवर् राज्याचे तु कडे करून त्या सवार्च
ं ा नाश करील व ते
सवर् काळ िटकेल. 45 आपण जसे पािहले कोणी मनु ष्याचा हात न लागता एक दगड पवर्तां वरून
तु टू न पडला त्याने लोखं ड, िपतळे , माती, चांदी आिण सोने यांचे तु कडे केले , त्या महान परमे श्वराने
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राजा पु ढे होणार्या घटना कळिवल्या आहे त. हे स्वप्न सत्य असून त्याचा हा िवश्वसनीय उलगडा
आहे .”
46 राजा नबु खद्नेस्सराने पालथे पडू न दानीएलास साष्टां ग दं डवत घातले आिण आज्ञा केली
की त्यास अपर्ण करून धूप दाखवा. 47 राजा दानीएलास म्हणाला, “����� ���� ��� ����
������� ��� ���, राजांचा राजा आहे , तो जो रहस्यांचा उलगडा करतो, म्हणून तु ला हे रहस्या
प्रगट करता आले आहे .”
48 नं तर राजाने दानीएलास मोठा सन्मान आिण अद्भुत भे टवस्तू िदल्या. त्यास अवघ्या
बाबे लातील परगण्याची स ा िदली आिण दानीएल बाबे लाच्या सवर् ज्ञानी लोकांचा मु ख्य प्रशासक
झाला. 49 दानीएलाने राजास केले ल्या िवनं तीवरुन, राजाने शद्रुख, मे शख आिण अबे दनगो ह्यास
बाबे लाच्या प्रांताचे प्रशासक ने मले पण दानीएल राजदरबारीच रािहला.

3
1 नबु खद्नेस्सर राजाने सोन्याचा एक पु तळा केला त्याची उं ची साठ हात आिण रुं दी सात हात
होती, त्याची स्थापना त्याने बाबे ल प्रांताच्या दुरा मै दानात केली. 2 नं तर नबु खद्नेस्सर राजाने
स्थापले ल्या त्या पु तळ्याची प्रितष्ठापना करण्यासाठी एकत्र होण्यास आपले प्रांताचे प्रशासक,
प्रादे िशक प्रशासक, स्थािनक प्रशासक, सोबतचे सल्लागार, खिजनदार, न्यायाधीश, दं डािधकारी
आिण प्रांतातले सवर् उच्च मु ख्यािधकारी हयांस िनरोप पाठवला.
3 नं तर प्रां ताचे प्रशासक, प्रादे िशक, प्रशासक, स्थािनक प्रशासक, सोबतचे सल्लागार,
खिजनदार, न्यायाधीश, दं डािधकारी आिण प्रांतातले सवर् उच्च मु ख्यािधकारी यासाठी एकत्र आले
की, नबु खद्नेस्सर राजाने स्थािपत केले ल्या पु तळ्याचे समपर्ण व्हावे . 4 ते व्हा दवं डी दे णारा ओरडला,
“��� ����� �������� ����� �������� �������, 5 ज्यावे ळी तु म्ही िशं ग, बासरी,
सतार, िवणा, पु ं जी आिण सवर् प्रकारची वाद्ये यांचे सं गीत ऐकाल त्यावे ळी त्या सु वणर् पु तळयास
दं डवत करा ज्याची स्थापना नबु खद्नेस्सर राजाने केली आहे .
6 जो कोणी पालथा पडू न त्यास नमन करणार नाही त्यास लगे च त्या क्षणाला जळत्या अग्नीच्या
भट् टीत टाकले जाईल.” 7 मग िशं ग, बासरी, सतार, सारं गी, िवणा, पु ं गी इत्यादी वाद्यांचा आवाज
ऐकताच िविवध दे शाच्या िविवध भाषे च्या लोकांनी त्या सु वणर् पु तळयास पालथे पडू न दं डवत केले
जो नबु खद्नेस्सर राजाने स्थापला होता.
8 आता यावे ळी काही खास्द्यांनी जवळ ये ऊन यहद्य
ू ां वर दोषारोप केला. 9 ते नबु खद्नेस्सर राजास
म्हणाले , “������ ������ ���. 10 महाराज तु म्ही असे फमार्न काढले आहे ना, की, जो कोणी
िशं ग, बासरी, सतार, िवणा, पु ं गी आिण इतर वाद्याचा आवाज ऐकतो त्याने सु वण्र् पु तळयास दं डवत
करावे .
11 जो कोणी त्यास पायापडू न नमन करणार नाही त्यास लगे च त्या क्षणाला तप्त अग्नीच्या
भट् टीत टाकण्यात ये ईल. 12 आता ये थे काही यहद
ू ी आहे त ज्यांची ने मणूक तु म्ही बाबे लाच्या
प्रांतात केली, त्यांची नावे शद्रख, मे शख अबे दनगो ही आहे त. हे लोक, राजा, आपली पवार् करत
नाहीत, ते तु मच्या दे वास नमन करत नाहीत, त्याची से वा करत नाही, िकंवा तु मच्या पु तळ्यास
दं डवत करत नाहीत, ज्याची तु म्ही स्थापना केली आहे .”
13 ते व्हा नबु खद्नेस्सर राजाने रागात सं तप्त होऊन शद्रख, मे शख, अबे दनगो हयास घे ऊन या
अशी आज्ञा केली ते व्हा लोकांनी त्यांना राजापु ढे सादर केले . 14 नबु खद्नेस्सर त्यांना म्हणाला,
“��� ������ �����, मे शख, अबे दनगो आपल्या मनाची तयारी केली? की तु म्ही माझ्या
स्थपले ल्या सु वणर् पु तळयास नमन करून त्यास दं डवत करणार नाही?
15 आता जर तु म्ही तयार आहात तर, जे व्हा तु म्ही िशं ग, बासरी, सतार, सारं गी, िवणा, पु ं गी
आिण इतर वाद्ययांचा आवाज ऐकाल ते व्हा तु म्ही या पु तळयापु ढे उपडे पडू न दं डवत कराल तर बरे ;
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पण जर तु म्ही नमन करणार नाही, तर तु म्हास त्वरीत तप्त अग्नीच्या भट् टीत टाकण्यात ये ईल.
तु म्हास माझ्या हातातून सोडिवणारा असा कोण दे व आहे ?”
16 शद्रख, मे शख, अबे दनगो यांनी राजाला उ र िदले की, “�� �������������, या
बाबतीत उ र दे ण्याचे आम्हास प्रयोजन नाही. 17 जर काही उ र आहे , तर ते हे की, ज्या दे वाची
आम्ही से वा करतो तो आम्हास तप्त आग्नीच्या भट् टीतून काढण्यास समथर् आहे , आिण महाराज
तो आम्हास आपल्या हातून सोडवील. 18 पण जर नाही तर महाराज हे आपणास मािहत असावे
की, आम्ही तु मच्या दे वाची उपासना करणार नाही, आिण त्याच्या पु ढे आम्ही पालथे पडू न त्यास
दं डवत करणार नाही.”
19 नबु खद्नेस्सर रागाने सं तप्त झाला, त्याची शद्रख, मे शख, अबे दनगो िवरूद्ध त्याची मु दर
् ा
पालटली. त्याने आज्ञा केली की, भट् टी ने हमीपे क्षा सातपटीने तप्त करण्यात यावी. 20 नं तर त्याने
आपल्या सै िनकातील काही बलवान पु रुषास आज्ञा केली की, शद्रख, मे शख, अबे दनगो यांना बां धा
आिण तप्त भट् टीत टाका.
21 ते बां धले ले असताना त्यांनी आपले पायमोजे , सदरे झगे आिण इतर वस्त्र घातले होते आिण
त्यांना तप्त भट् टीत टाकण्यात आले . 22 राजाची आज्ञा सक्त असल्याने ती भट् टी फारच तप्त
केले ली होती. शद्रख, मे शख, अबे दनगो यांना ज्यांनी भट् टीत टाकले ते सै िनक ितच्या ज्वाले ने
मरण पावले . 23 ितथे ते पु रुष शद्रख, मे शख, अबे दनगो हातपाय बां धले ले असे त्या भट् टीत पडले .
24 नं तर नबु खद्नेस्सर चकीत होऊन त्वरीत उभा रािहला त्याने आपल्या सल्लागारास िवचारले ,
“��� ���� ������� ������ ������ ����� ��?” ������� ����� ����,
िनिश्चत राजे . 25 तो म्हणाला, मला असे िदसते की, चार माणसे अग्नीत मोकळे िफरत आहे त,
त्यांना काही एक दुखापत झाले ली नाही, चौथ्याचे ते ज हे जणू दे वपु त्रासारखे आहे .
26 ते व्हा नबु खद्नेस्सराने धगधगत्या भट् टीच्या दाराजवळ ये ऊन त्यांना हाक मारली “�����,
मे शख, अबे दनगो, सवोर्च्च दे वाच्या दासांनो बाहे र या.” ���� ��, नं तर शद्रख, मे शख, अबे दनगो
अग्नीतून बाहे र आले . 27 ते थे जमले ले प्रांतािधकारी, प्रशासक, प्रादे िशक प्रशासक, स्थािनक
प्रशासक, इतर प्रशासक आिण राजाचे सल्लागार ह्यांनी त्यास पािहले . त्यां च्या शरीरावर
अग्नीच्या जखमा नव्हत्या त्याचा एकही केस होरपळला नाही. त्यांना अग्नीचा वासही लागला
नाही.
28 नबु खद्नेस्सर म्हणाला या आपण शद्रख, मे शख, अबे दनगो यां च्या दे वाचे स्तवन करूया,
ू पाठवला आिण ज्या आपल्या से वकांनी त्याच्यावर भरवसा ठे वला,
कारण त्याने आपला िदव्यदत
आिण राजाची आज्ञा पालटवली, आिण आपल्या दे वािशवाय दुसर्या कोणत्याही दे वाची से वा करू
नये िकंवा दुसर्या कोणाला नमन करू नये म्हणून आपली शरीरे अिपर्ली त्यांना त्याने सोडवले आहे .
29 त्यामु ळे मी ठराव करतो की, कुणीही लोक, कुठल्याही दे शाचे , कोणतीही भाषा बोलणारे जर
शद्रख, मे शख, अबे दनगो, यां च्या दे वाच्या िवरोधात बोलतील तर त्यांचे तु कडे करण्यात ये तील,
आिण त्यां च्या घराचे उिकरडे करण्यात ये तील. कारण अशा प्रकारे सोडिवणारा दुसरा कोणता दे व
नाही. 30 नं तर राजाने शद्रख, मे शख, अबे दनगो यांना बाबे लच्या परगण्यात बढती िदली.

4
1 नबु खद्नेस्सर राजाने सवर् लोक राष्ट् र आिण पृ थ्वीवरील सवर् भाषा बोलाणार्या लोकात फमार्न
पाठवले की, तु मचे कल्याण होवो. 2 सवोर्च्च दे वाने जी िचन्हे आिण जे चमत्कार माझ्यासाठी केले ले
तु म्हास सां गावे हे मला बरे वाटले आहे ;
3 त्याची िचन्हे िकती थोर,
त्याचे चमत्कार िकती अद्भत
ू ,
त्याचे राज्य हे सावर्कालीक राज्य आहे .
त्याचे स्वािमत्व िपढ ानिपढ ा राहते .
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4 मी,

नबु खद्नेस्सर, माझ्या घरात सु खाने राहत हातो आिण माझ्या महलात समृ द्धीचा उपभोग
घे त होतो. 5 मी स्वप्न पािहले आिण घाबरलो मी त्यावे ळी आपल्या पलं गावर पडलो होतो. त्या
दृष्टांतामु ळे माझे मन अिधर झाले . 6 म्हणून मी आज्ञा केली की, बाबे लातील सवर् ज्ञानी लोकांस
मजकडे आणावे म्हणजे ते माझ्या स्वप्नाचा उलघडा करतील.
7 ते व्हा जादग
ू ार, भु तिवद्या करणारे , खास्दी आिण ज्योितषी हे मजकडे आले . मी त्यांना स्वप्न
सां िगतले पण त्याचा उलघडा त्यांना होईना. 8 शे वटी दानीएल आत आला, त्यास मी माझ्या दे वाचे
नाव बे ल्टशस्सर िदले आहे . त्यास मी स्वप्न सां िगतले . 9 बे ल्टशस्सरा, सवर् ज्ञान्यां च्या अिधकार्या,
मला ठाऊक आहे पिवत्र दे वाचा आत्मा तु झ्यामध्ये िनवास करतो आिण तु ला कोणते ही गु ढ रहस्य
अवघड नाही. मला पडले ल्या स्वप्नाचा अथर् मला सां ग.
10 मी माझ्या पलं गावर पडलो असता मला िदसले ते असे , मी पािहले , पृ थ्वीच्या मधोमध एक
मोठा वृ क्ष होता आिण त्याची उं ची खूप मोठी होती. 11 तो वृ क्ष वाढून मजबूत झाला त्याचा शें डा
आकाशात पोहचला आिण त्याचा दे खावा सवर् पृ थ्वीच्या सीमे पयर्ंत पोहचला. 12 त्याची पाने सुं दर
होती, त्यास भरपूर फळे असून ती सवार्न
ं ा खायला पु रे शी होती. वनपशु त्याच्या सावलीत आिण
आकाशातील पक्षी त्याच्या फां द्यामध्ये राहत. तो वृ क्ष सवर् िजिवतांचे पोषण करीत असे .
13 मी माझ्या िबछान्यात पडलो असता माझ्या मनात पािहले आिण एक पिवत्र दे वदत
ू
आकाशातून खाली उतरला. 14 तो मोठ ाने ओरडू न म्हणाला हा वृ क्ष तोडू न टाका आिण त्याच्या
फां द्या छाटू न टाका, त्याची पाने काढून टाका आिण फळे िवखरा, त्याच्या खाली राहणारे प्राणी
पळू न जावो आिण फां द्यांतील पाखरे उडू न जावोत.
त्यास लोखं ड आिण िपतळे च्या पट् टया बां धन
ू , कुरणाच्या
कोवळ्या गवतात राहू द्या. त्यास आकाशातील दहीवरात िभजू द्या, वनपशु ं बरोबर त्यास भूमीवरील
गवताचा वाटा िमळू द्या. 16 त्याचे मानवी हृदय जावून त्यास प्राण्याचे हृदय प्राप्त होवो, तो पयर्ंत
सात वष होऊन जातील.
17 हा िनणर्य त्या दे वदुताच्या घोषणे द्वारे आिण पिवत्रजनां च्या िवचाराने झाला आहे , यासाठी
की मनु ष्याच्या राज्यात परात्पर प्रभु त्व करतो, आिण ज्या कोणाला ते द्यायला तो इिच्छतो त्यास
तो ते दे तो, आिण त्यावर मनु ष्यातल्या सवार्ंहन
ू नीच अशा मनु ष्यास तो स्थापतो, असे िजवं तांनी
जाणावे . 18 हे स्वप्न मी नबु खद्नेस्सर राजाने पािहले आता तू हे बे ल्टशस्सरा ह्याचा अथर् मला सां ग
कारण माझ्या राज्यातल्या ज्ञानी जनांपैकी कोणीही ह्याचा अथर् सां गू शकत नाही, पण तू हे सां गू
शकतोस, कारण दे वाचा पिवत्र आत्मा तु झ्याठायी राहतो.
15 पण त्याचा बु ं धा जिमनीत राहू दया.

19

मग दानीएल, ज्यास बे ल्टशस्सर नाव दे ण्यात आले होते तो काही क्षणासाठी गोंधळू न
गे ला आिण त्याचे मन अस्वस्थ झाले . राजा म्हणाला, “���������� �� ������ �����
�������� ������� �� ����� ����.” ������ ��������� �������, “������
������ �� ������ ���� ����� ��������� ��� ���� ���� ���� ������
���� ���.
20 जो वृ क्ष तू पाहीला, जो वाढून मजबु त झाला आिण ज्याचा शें डा आकाशात गे ला ज्यास सवर्
पृ थ्वीवरून पाहता ये त होते . 21 ज्यांची पाने सुं दर आिण फळे भरपूर असून ती सवार्स
ं ाठी पु रे शी
होती. त्याच्या सावलीत वनपशू राहत आिण फां द्यांमध्ये आकाशातील पक्षी राहत होते . 22 हे
राजा तो वृ क्ष तू आहे स, तू वाढून बलवान झालास तु झी थोरवी आकाशापयर्ंत पोचली आहे , तु झे
अिधकार पृ थ्वीच्या शे वटापयर्ंत पोहचतात.
23 हे राजा, तू एक स्वगर्दत
ू पािहला जो स्वगार्तन
ू खाली ये वन
ू म्हणाला, ‘�� ����� �����
������ ��� ���, पण त्यांचा बु ं धा जिमनीत राहू दया, ह्याला लोखं ड आिण िपतळे च्या
पट् टयांनी बां धन
ू कुरणातल्या कोवळया गवतात राहू दया त्याने आकाशाचे दव िभजवो, तो सात
वष वनपशु सोबत राहो.’
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राजा ह्याचा अथर्, असा सवोर्च्च दे वाचा हा आदे श आहे . जो माझ्या राजापयर्ंत पोचला आहे .
होईल. तु ला बै लासारखे गवत
खावे लागे ल. आकाशातील दवाने तू िभजशील, सात वष जाईपयर्ंत तू हे जानशील की, मानवावर
दे वाची स ा आहे .
26 जसे सां गण्यात आले आहे की, त्या वृ क्षाची बु ं धे तशीच राहू दया, हयाच प्रकारे , जे व्हा तू
स्वगार्चे िनयम िशकशील तु झे राज्य तु ला पु न्हा प्राप्त होईल. 27 म्हणून हे राजा माझी मसलत
तु ला मान्य असो, पाप सोडू न योग्य ते कर, आपली दुष्टता सोडू न जाचले ल्यावर दया कर. असे
केल्यास तु झी समृ ध्दी जास्त िदवस राहील.”
28-29 हे सवर् राजा नबु खद्नेस्सरासोबत बारा मिहन्यात घडू न आले तो बाबे लातील राजवाड ात
िफरत होता. 30 “��� �� ���� ����� ����, जी मी माझ्या राज िनवासासाठी आिण माझ्या
गौरवासाठी बां धली.” 31 जे व्हा राजा हे बोलत होता. पाहा स्वगार्तन
ू वाणी झाली, “����
�������������, हे फमार्न ऐक, तु झ्या हातची राजस ा गे ली आहे . 32 तु ला लोकातून काढून
टाकण्यात ये ईल तु झी वस्ती वनपशूत होईल तु ला बै लांसारखे गवत खावे लागे ल आिण मानवी
राज्यावर दे वाची स ा आहे , तो ते पािहजे त्यांना दे तो, हे तु ला ज्ञान होईपयर्ंत सात वष जातील.”
33 हे फमार्न त्याच घटकेस नबु खद्नेस्सराचा िवरोधात अमलात आले . त्यास मानसातून
काढण्यात आले , त्याने बै लांसारखे गवत खाल्ले . त्याचे शरीर आकाशातल्या दवांनी िभजले त्याचे
केस गरुडाच्या िपसाप्रमाणे वाढले आिण त्याची नखे पक्षाच्या नखांसारखी झाली.
34 या िदवसाच्या शे वटी मी नबु खद्नेस्सराने माझे डोळे आकाशाकडे लावले , माझी बु द्धीम ा
मला परत िमळाली,
मी सवोर्च्च दे वाचे आभार मानले ,
जो सदािजवी दे व त्याचा मी सन्मान केला आिण त्याची थोरवी गाईली,
कारण त्याचे प्रभूत्व कायमचे आिण त्याचे राज्य िपढ ानिपढ ा राहणारे आहे .
35 भूतलावरील सवर् रहीवासी त्यास शु न्यवत आहे त.
तो स्वगार्तील आपल्या सै न्याचे , भूतलावरील रहीवाश्यांचे पािहजे ते करतो,
कोणीही त्यास थांबवू शकत नाही
िकंवा िवचारू शकत नाही की “�� �� �� ����?”
36 त्याच समयी माझी बु ध्दीम ा परत िमळाली माझे राजवै भव आिण प्रताप मला परत प्राप्त
झाले मी माझ्या िसं हासनावर पु न्हा बसलो आिण मला मोठी थोरवी प्राप्त झाली. 37 आता
मी, नबु खद्नेस्सर, स्वगीर्य राजास गौरव दे वन
ू त्याची खूप स्तु ती करतो, कारण त्याची सवर् कामे
सभ्यते ची आिण त्याचे मागर् न्यायाचे आहे त. जे गवार्ने चालतात त्यास तो नम्र करतो.
24 हे

25 तु ला मनु ष्यातून काढून टाकण्यात ये ईल, तु झी वस्ती वनपशु मध्ये

5
1 काही वषार्नंतर, एकदा बे लशस्सर राजाने आपल्या हजारो सरदारांस घे वन
ू एक मोठी मे जवानी
िदली आिण त्यां च्या समोर तो द्राक्षरस प्याला. 2 बे लशस्सराने द्राक्षरस चाखल्यावर आज्ञा केली
की, सोन्या चांदीची ती पात्रे घे वन
ू या जी त्याचा बाप नबु खद्नेस्सराने यरूशले मेच्या मं िदरातून
आणली होती. ह्यासाठी की, राजा, त्याचे सरदार आिण त्याच्या पत्नी व उपपत्नी हयांना त्यातून
द्राक्षरस िपता ये ईल.
3 ते व्हा से वक सोन्याची ती पात्रे घे वन
ू आले , जी यरूशले मेतील दे वाच्या मं दीरातून आणले ली
होती. मग राजा त्याचे सरदार, त्याच्या पत्नी त्याच्या उपपत्नी ही त्यातून द्राक्षरस प्याली. 4 ते
द्राक्षरस िपवून सोने , चांदी, िपतळ, लोखं ड, लाकू ड आिण दगडाच्या घडले ल्या मूतीर्चे स्तवन करू
लागले .
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त्या क्षणाला मानवी हाताची बोटे ितथे िदपस्तं भासमोर प्रगट झाली आिण त्यांनी
राजवाड ातील िभं तीच्या िगलाव्यावर असे काही िलहीले जे राजास वाचता ये ईल. 6 ते व्हा राजाचा
चे हरा पडला तो िचं तातूर झाला, त्याचे पायाचे सां धे साथ दे ईना आिण त्याचे गु डघे लटपटू लागले .
7 राजाने मोठ ाने बोलून आज्ञा केली की, जे भूतिवद्या करणारे खास्दी लोक, ज्योितषी यांना
घे वन
ू या. राजा बाबे लातील ज्ञानी लोकांस म्हणाला, “�� ���� �� ����� ����� ������
���� ��� ������ ����� ������ ����� ��� �������� ��� ������� ����.
जो राज्यांतील तीन राज्यकत्यार्तील एक होईल.
8 राजाचे सवर् ज्ञानी लोक आले पण त्यांना तो ले ख वाचता ये ईना आिण त्याच्या अथर् राजास
सां गता ये ईना.” 9 ते व्हा राजा बे लशस्सर िचं तातूर झाला आिण त्याचे तोंड पडले . त्याचे सरदार
गोंधळू न गे ले.
10 राजा आिण सरदार यांचे बोलणे ऐकू ण राणीची आई त्या मे जवाणी गृ हात आली. ती म्हणाली,
“������ ������ ��� �������� ��� ��� ���� ������ ����� ���� ���.
11 आपल्या राज्यात एक असा पु रूष आहे ज्यात पिवत्र दे वाचा आत्मा वसतो. आपल्या
विडलाच्या राज्यात, प्रकाश, िववे क, दे वाच्या ज्ञानासारखे ज्ञान त्यामध्ये िदसून आले आपला
ू ार भूतिवद्या करणारे , खास्दी आिण ज्योतीषी यावर
बाप राजा नबु खद्नेस्सराने त्यास सवर् जादग
प्रशासक म्हणून त्यास ने मले . 12 उ म आत्मा, ज्ञान, िववे क, स्वप्नांचा उलगडा करणे , कोडी
स्पष्ट करणे , आिण अडचणी सोडवणे , या गु ं णव ा ज्या दानीएलात आढळल्या त्यास बे ल्टशस्सर
नाव िदले . आता त्या दानीएलाला बोलवा म्हणजे तो अथर् सां गेल.”
13 नं तर दानीएलास राजासमोर आणले . “���� ����� ������� �� ������ ����,
यहद
ू ातून पकडू न आणले ल्या बं दीवानातील एक ज्यास माझ्या विडलाने पकडले होते . 14 मी
तु झ्यािवषयी ऐकले आहे , की दे वाचा आत्मा तु झ्यात राहतो आिण प्रकाश, िववे क व उ म ज्ञान
हे तु झ्या ठायी िदसून आले आहे .
15 मला हा ले ख वाचून त्याचा अथर् सां गण्यासाठी हे ज्ञानी लोक जे भु तिवदया करणारे मजसमोर
आहे त पण त्यांना ह्याचा अथर् सां गता ये ईना. 16 मी तु झ्याबाबतीत ऐकले आहे की तू ह्याचा अथर्
सां गन
ू हे सोडवू शकतो आता जर तू मला हे िलखाण वाचून त्याचा अथर् सां गशील तर मी तु ला
जां भळे वस्त्र व तु झ्या गळयात सोन्याचा गोफ दे वन
ू तु ला राज्यातील ज्ञानी प्रशासकांपैकी एक
प्रशासक करील.”
17 नं तर दानीएलाने राजास उ र िदले , “������ ���� ����� ���� �� ��� ����
������� ���������� �� ����� �� ����� ����� ���� ������ ����
������. 18 हे राजा सवोर्च्च दे वाने तु झा बाप नबु खद्नेस्सराला राज्य, महानता, प्रितष्ठा आिण
वै भव िदले . 19 त्याने त्यास मोठे पणा िदल्यामु ळे सवर् राष्ट् रांचे लोक, दास, भाषा बोलणारे लोक
त्याच्यापु ढे थरथर कापत व त्यास िभत होते . त्यास वाटे ल त्यास तो ठार करीत असे , िकंवा जीवन
दे त असे .
20 पण जे व्हा त्याचे हृदय ताठ झाले आिण त्याचा आत्मा कठोर झाला तो मु द्दामपणे वागला
ते व्हा त्यास राजपदावरून काढून त्याचे वै भव िहरावण्यात आले . 21 त्यास मानवातून हाकलून
दे ण्यात आले . त्याचे हृदय पशूसारखे झाले आिण तो रानगाढवात राहीला. तो बै लासारखे गवत
खाई, व त्याचे शरीर दवाने िभजत असे . मानवी राज्यावर सवोर्च्च दे वाची स ा आहे व तो पाहीजे
ते त्याने स्थापीत करतो हे ज्ञान त्यास प्राप्त होईपयर्ंत तो असा रािहला.
22 हे बे लशस्सरा तू त्याचा पु त्र असून हे सवर् तु ला माहीत असूनही तू आपले मन नम्र केले
नाहीस. 23 तर स्वगीर्य प्रभूशी तू उद्दामपणा केलास त्याच्या मं दीरातील सु वणर्पात्र त्यांना आणून
तू, तु झे सरदार, तु झ्या पत्नी, आिण तु झ्या उपपत्नी त्यामधून द्राक्षरस प्याला आहात आिण सोने ,
चांदी, िपतळ, लोखं ड, लाकू ड, आिण दगड हयापासून बनले ल्या मूतीर् ज्या पाहत नाहीत ऐकत
नाहीत, िकंवा समजत नाही त्यांचे तू स्तवन केले स पण ज्याच्या हातात तु झा जीव आहे व जो तु झे
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सवर् मागर् जाणतो त्या दे वास मान िदला नाहीस.
दे वाने त्याच्या उपिस्थतीतून आपला
हात िलहीण्यास पाठिवला आिण हे िलहीले .
25 हा िलखीत ले ख असा: ‘���, मने , तकेल, ऊफारसीन.’ 26 ह्याचा अथर् असा आहे , मने म्हणजे
दे वाने तु झ्या राज्याचा काळ मोजून त्याचा अं त केला आहे . 27 तकेल म्हणजे तु ला तागडीने मोजले
पण तू उणा भरला आहे स. 28 परे स म्हणजे तु झे राज्य िवभागून मे दी आिण पारसी हयांना िदले
आहे .”
29 ते व्हा बे लशस्सराने आज्ञा केली आिण त्यांना दानीएलास जां भळी वस्त्रे घालून त्याच्या
गळयात सोन्याचा गोफ घातला आिण त्या िवषयी राजाने जाहीर घोषणा केली की राज्यातील
ितघा प्रशासकांपैकी हा एक आहे . 30 त्याच रात्री खास्द्यांचा राजा बे लशस्सर ह्याला ठार मारण्यात
आले . 31 आिण दारयावे श मे दी हा बासष्ट वषार्चा असता राजा झाला.

6
1 दारयावे श राजाने त्याच्या मिजर्ने आपल्या सवर् साम्राज्यात एकशे वीस प्रां तािधकारी ने मले .
त्यां च्यावर तीन मु ख्यप्रशासक होते . त्यापै की एक दानीएल होता. या प्रशासकांची ने मणूक
यासाठी होती की राजाचे काही नु कसान होऊ नये म्हणून सवर् प्रांतािधकार्यांनी त्यांना िहशोब
द्यावा व त्यांचे मागर्दशर्न घ्यावे . 3 दानीएल त्या प्रशासक व प्रांतािधकार्यांत श्रेष्ठ ठरला कारण
त्याच्यामध्ये उ म आत्मा वसत होता. राजा त्यास सवर् राज्यावर ने मण्यासाठी योजना करत होता.
4 असे असताना इतर मु ख्य प्रशासक आिण प्रां ितिधकारी हे दानीएलात चूक शोधण्याचा
प्रयत्न करत होते . पण तो िवश्वासू असल्याने त्यांना त्याच्यात काहीच चूक सापडली नाही. 5 नं तर
ते ही लोक म्हणाले , “������ ����������� ������� ���� ���� ����� ��� ����
�� �������� �������� ����� ��������� ������� ����� ����.
6 नं तर हे प्रशासक व प्रां तािधकारी योजना घे वन
ू आले ते म्हणाले , राजा दारयावे श िचरायू
असा. 7 राज्यातले सवर् मु ख्य प्रशासक, प्रांतािधकारी सल्लागार आिण प्रशासक ह्यांनी असा
िवचार केला की राजा आपण असे फमार्न काढा की, जो कोणी पु ढील तीस िदवस आपल्यािशवाय
कोणाही दुसर्या दे वाची अथवा मानवाची आराधना करील त्यास िसं हाच्या गु हे त टाकावे .
8 तर महाराज हा फमार्न मं जर
ू करून हयावर सही करा म्हणजे मे दी आिण पारसी यां च्या
कायद्याप्रमाणे हा ठराव पालटणार नाही.” 9 ते व्हा दारयावे श राजाने त्या आदे शावर सही केली
यासाठी नाही की त्याचा कायदा व्हावा.
10 या फमार्नावर सही झाली हे दानीएलास जे व्हा मािहत झाले , ते व्हा तो आपल्या घरी गे ला,
त्याच्या खोलीच्या िखडक्या यरूशले मेच्या िदशे ने उघडत होत्या, ते थे तो गु डघ्यावर आला आिण
त्याने प्राथर्ना करून दे वास धन्यवाद िदला. हे तो दररोज िदवसातून ितनवे ळा करत असे . 11 नं तर
ही मानसे ज्यांनी हा कट रचला होता त्यांनी दानीएलास प्राथर्ना करीत असताना पािहले .
12 नं तर ते राजाकडे जावून त्याच फमार्नािवषयी त्यास म्हणाले , “������ ��� �� ������
����� ��, ज्यात िलहीले आहे पु ढील तीस िदवस जो कोणी तु मच्यािशवाय दुसर्या दे वाची िकंवा
मनु ष्याची आराधना करील त्यास िसं हाच्या गु हे त टाकण्यात यावे ” ���� ������� “���� �
����� ��������� � ��������� �������������� �� ������� ���� ���.”
13 ते व्हा ते राजास म्हणाले , “�� ������ ������ �� ������������ �� ��� ��
����� � ������ �������� � ������� �������� ��� ���� ������ �������
��������� ����.” 14 हे शब्द ऐकू न राजा अती िखन्न झाला आिण दानीएलाचा बचाव कसा
करावा याचा िवचार करू लागला त्यासाठी सु यार्स्तापयर्ंत तो खटपट करत राहीला.
15 ते व्हा हा कट करणारे लोक राजासमोर जमले व त्यास म्हणाले , राजा हे लक्षात घे , मे दी व
पारसी याच्या कायद्याप्रमाणे राजाचे फमार्न िकंवा कायदा बदलता ये त नाही.
16 नं तर राजदे शानु सार दानीएलास आणून िसं हाच्या गु हे त टाकले राजा दानीएलास म्हणाला,
“���� ������ �� ���� ����� �� ���� �����.”
2
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17 त्यांनी

एक मोठा दगड आणून गु हे च्या दारावर ठे वला, मग राजाने आपली आिण सरदाराची
मु दर् ा घे वन
ू त्यावर िशक्का मारला तो यासाठी की दानीएलाच्या बाबतीत काही फेरबदल करता
ये णार नाही. 18 नं तर राजा त्याच्या महलात गे ला. ती रात्र तो न जे वता असाच रािहला,
त्याच्यासमोर वाद्ये आणली नाहीत, त्याची झोप उडू न गे ली.
19 मग मोठ ा पहाटे राजा उठला आिण त्वरीत िसं हाच्या गु हे जवळ गे ला. 20 गु हे जवळ ये ताच
तो दु:खीस्वराने दानीएलास हाक मारू लागला तो म्हणाला, दानीएला िजवं त दे वाच्या से वका, तु झा
दे व ज्याची तू िनत्य से वा करतोस त्यास िसं हापासून तु ला सोडवता आले काय?
21 दानीएल राजास म्हणाला, “������ ������ ��� 22 माझ्या दे वाने त्याचा िदव्यदत
ू
पाठवून िसं हाची तोंडे बं द केली त्यांनी मला इजा केली नाही. त्याच्यासमोर आिण आपल्यासमोर
मी िनदोर्ष ठरलो व महाराज आपलाही मी काही अपराध केला नाही.”
23 नं तर राजाने आनं दी होऊन आज्ञा केली की, “�������� ������� ����� ����”
�� �������� ����� ����� �������� ������� ��� ������ ���� ������
������ ������ ������� �����.
24 ते व्हा राजाच्या आज्ञे वरून, ज्यांनी दानीएलावर आरोप केले त्या लोकांस पकडण्यात आले
ते व्हा सवार्न
ं ा त्यांची मु ले पत्नीसह िसं हाच्या गु हे त टाकले ते गु हे त तळ गाठण्याच्या आधीच िसं हानी
त्याच्या हाडांचा चु राडा केला. 25 मग दारयावे श राजाने सवर् भूतलावरील सव्र् लोकांस सवर् राष्ट् रांस
व सवर् भाषा बोलणार्या लोकांस असे िलहीले :
“����� ����� ����������� ���� ����.”
26 मी असे जाहीर करतो की, माझ्या साम्राज्यातील सवर् लोकांनी कंपीत होऊन दानीएलाच्या
दे वाचे भय धरावे ;
कारण तो सवर्काळ िजवं त दे व आहे .
त्याचे राज्य अिवनाशी आिण त्याचे प्रभूत्व अनं त आहे .
27 तो आम्हास सु रक्षीत करतो,
आिण आम्हास सोडवतो.
तो स्वगर् आिण पृ थ्वीवर िचन्ह;
आिण चमत्कार करतो त्याने दानीएलास िसं हाच्या पं जातून सोडवले .
28 मग हा दानीएल दारयावे शाच्या राज्यात आिण कोरे श पारसीच्या कायर्काळात समृ ध्द झाला.
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1

बाबे लाचा राजा बे लशस्सर याच्या राज्याच्या पिहल्या वषीर् दानीएल आपल्या पलं गावर
पडले ला असता त्यास स्वप्न पडले आिण दृष्टांत त्याच्या मनात िफरू लागले मग त्याने ते
स्वप्न आिण त्यातील महत्वाच्या घटना िलहन
ू काढत्या. 2 दानीएलाने म्हटले , “����������
������ ���������� �� ������ ���������� ��� ���� ���������� ����
����. 3 चार मोठी श्वापदे जी एकमे कांपासून वे गळी होती, अशी समु दर् ातून बाहे र आली.
4 पिहले िसं हासारखे असून त्यास गरुडाचे पं ख होते . असा मी पाहत असता त्याचे पं ख उपटू न
त्यास जिमनीवर मानवाप्रमाणे दोन पायावर उभे केले . त्यास मानवाचे हृदय दे ण्यात आले होते .
5 नं तर दुसरे श्वापद अस्वलासारखे होते त्याच्या दातामध्ये ितन फासोळया धरल्या होत्या. त्यास
सां गण्यात आले ‘��, पु ढे पु ष्कळ मांस खा.’
6 त्यानं तर मी पु न्हा पाहीले तो आणखी एक श्वापद िचत्त्याप्रमाणे होते त्याच्या पाठीवर
पक्षासारखे चार पं ख होते . आिण त्यास चार िशरे होती. त्यास राज्य करण्यासाठी आिधकार
िदला होता. 7 त्यानं तर मी रात्री माझ्या स्वप्नात चौथे श्वापद पाहीले , िवक् राळ, भयानक आिण
अितशय मजबूत असे ते होते . त्यास मोठे लोखं डी दात होते , ते सवर् काही चावून त्याचा चु रा करी.
आिण उरले ले पायाखाली तु डवी ते इतरांपेक्षा वे गळे होते . आिण त्यास दहा िशं गे होती.
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ती िशं गे पाहत असतांना, मग त्यां च्यातून आणखी लहान िशं गे िनघाले आिण आिधच्या
िशं गातून तीन मु ळासह उपटली गे ली मी पािहले त्या िशं गास मानवासारखे डोळे होते आिण मोठ ा
फुशारक्या मारणारे तोंड होते .
9 मी पाहत होतो ते व्हा,
आसने मांडण्यात आली;
आिण एक पु राणपु रूष* आसनावर बसला.
त्याची वस्त्रे िहमाप्रमाणे शु भर् होती
आिण त्याचे केस लोकरीसारखे स्वच्छ होते . त्याचे आसन आग्नीज्वाला होते .
आिण त्याची चाके जळणारा अग्नी होते .
10 त्याच्या समोर अग्नीची नदी वाहत होती,
हजारो लोक त्याची से वा करीत होते ,
लाखो लोक समोर उभे होते ,
न्यायसभा चालू होती आिण पु स्तके उघडी होती.
11 मी सतत त्याकडे पाहत होतो कारण ते लहान िशं ग फुशारकी मारत होते . मी पाहत असता
त्या श्वापदाचा वध करण्यात आला त्याच्या शरीराचे तूकडे करून ते जाळण्यास दे ण्यात आले .
12 इतर चार श्वापदाचे प्राण हरण करून त्यांना काही काळ िजवं त ठे वण्यात आले .
13 त्या रात्रीच्या माझ्या दृष्टां तात मी पािहले ,
आकाशातील मे घावर स्वार होऊन कोणी मानवपूतर् ासारखा ये ताना मी पािहला तो पु राणपु रूषाकडे
आला
व त्यास त्याने जवळ केले .
14 आिण त्यास प्रभु त्व व वै भव व राज्य िदले , ते असे की, सवर् लोक, राष्ट् रे व भाषा यांनी त्याची
से वा करावी;
त्याचे प्रभु त्व सनातन प्रभु त्व आहे , ते टळू न जायचे नाही,
आिण जे नष्ट व्हायचे नाही असे त्याचे राज्य आहे .
15 मग मज दानीएलचा जीव घाबरा झाला. मला झाले ल्या दृष्टां तामु ळे माझे मन िवचलीत
झाले . 16 िसं हासनाच्या जवळ उभे असणार्यांपैकी एकाकडे मी गे लो व या सवर् गोष्टींचा अथर्
त्यास िवचारला. ते व्हा त्याने मला सवर् गोष्टीचा अथर् समजावून सां िगतला.
17 ती मोठी चार श्वापदे म्हणजे पृ थ्वीवर उदयास ये णारे चार राजे आहे त. 18 पण सवोर्च्च दे वाच्या
सं तांना राज्य प्राप्त होईल, ते यु गानयु ग त्यां च्या ताब्यात राहील.
19 नं तर मला त्या चौथ्या श्वापदा िवषयी बोलण्याची इच्छा झाली, जे इतरांपेक्षा वे गळे होते .
त्याचे दात लोखं डाचे भयं कर असे होते आिण त्याची नखे िपतळे ची होती, ते चावून चु रा करी. आिण
उरले ले जे होते त्याचे पायाखाली तूकडे करी. 20 मला त्याची दहा िशं गे आिण त्याचे गु ढ जाणायचे
होते जी त्याच्या डोक्यावर होती. एक िशं ग त्यामध्ये आणखी िनघाले त्यामु ळे तीन िशं गे तूटून
पडली त्या िशं गाला डोळे असून तोंड होते त्यातून ते मोठमोठ ा गोष्टी बोलत होते . त्या िशं गाची
जाडी इतरांपेक्षा जास्त होती. या सगळ्यांचा अथर् काय म्हणून मी इच्छा दशर्िवली.
21 मी पािहले त्या िशं गाने पिवत्र जनां िवरोधात यु ध्द करून त्यां च्यावर िवजय िमळवला.
22 आिण पु राणपु रूष ये ईपयर्ंत ते त्यां च्यावर प्रबळ होत गे ले. मग परात्पर दे वाच्या पिवत्र जनांस
न्याय िदला, राज्य आपल्या मालकीचे करून घे तले , असा समय आला.
23 त्याने सां िगतले चौथे श्वापद
हे पृ थ्वीवर चौथे राज्य होईल;
हे इतर राज्यांपेक्षा वे गळे राहील ते सवर्
पृ थ्वीला ग्रासून टाकील,
आिण ितचे पायाखाली तूकडे करीन.
*
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24 आता

दहा िशं गािवषयी
या राज्यातून दहा राजांचा उदय होईल;
आिण त्यातून आणखी एक राजा िनघे ल.
तो राजा वे गळा असे ल आिण तो तीन राजांना पादाक् रांत करील.
25 तो सवोर्च्च दे वाच्या िवरोधात बोले ल,
आिण दे वाच्या पिवत्र जनांचा छळ करील ने मले ले सण
आिण िनयम बदलण्याचा तो प्रयत्न करील.
या सवर् गोष्टी त्याच्या हातात ितन वष
आिण सहा मिहण्यासाठी िदल्या जातील.
26 पण ितथे न्यायसभा होईल,
आिण त्याचे राजकीय सामथ्यर् परत घे ण्यात ये तील.
त्याचा नाश होऊन कायमचा नष्ट करण्यात ये ईल.
27 राज्य, प्रभूत्व
आिण अिखल पृ थ्वीवरचे वै भव सवोर्च्च दे वाच्या पिवत्र जनांना दे ण्यात ये ईल.
त्याचे राज्य अनं तकालचे आहे ;
आिण इतर त्याची से वा करून त्याचे आज्ञापालन करतील.”
28 या गोष्टींचा उलगडा इथे सं पतो. मी दानीएल या िवचारांनी व्याकू ळ झालो. माझे तोंड
उतरले ; पण मी या सवर् गोष्टी मनात ठे वल्या.

8
1 त्यानं तर बे लशस्सर राजाच्या कारिकदीर्च्या ितसर्या वषीर् मी जो दानीएल त्या मला प्रथम
ृ
दष्टांत झाला. 2 मला दृष्टांतात िदसले ते असे , मी पाहत होतो ते व्हा मी एलाम परगण्यातील
शूशन, तटबं दीच्या शहरात होतो. मी दृष्टांतात पािहले तो मी उलई नदीच्या काठी होतो.
3 मी डोळे वर करून पािहले तो मला माझ्यासमोर दोन िशं ग असले ला एडका, नदीकाठी उभा
असले ला िदसला. त्याचे एक िशं ग दुसर्यापे क्षा लांब होते . पण लांब िशं गाची वाढ लहानपे क्षा
हळू हळू झाली होती, आिण ते हळू वाढत आहे . 4 मी पािहले तो एक एडका पिश्चमे स नं तर उ रे स
आिण नं तर दिक्षणे स धडक मारत होता, कोणी पशू त्यासमोर उभा राहू शकला नाही. त्याच्या
तावडीतून कोणी सोडवण्यास सबळ नव्हता त्यास जे पािहजे ते तो करी आिण तो महान झाला.
5 जसा मी त्यािवषयी िवचार करत होतो, ते व्हा मला एक बकरा पिश्चमे कडू न ये ताना िदसला.
तो सवर् पृ थ्वी आक् रमून आला. धावताना त्याचे पाय जिमनीला लागत नव्हते त्या बकर्याच्या
डोळ्यां च्या मधोमध एक मोठे िशं ग होते . 6 मी नदीकाठी जो एडका पािहला होता त्याकडे तो
बकरा आला आिण तो बकरा पूणर् शक्तीने त्या एडक्यावर चाल करून आला.
7 मी पािहले तो बकरा त्या एडक्याजवळ आला तो एडक्यावर रागे भरुन होता आिण त्याने
एडक्यास धडक िदली आिण त्याची दोन िशं गे तोडू न टाकली. एडका त्याच्यासमोर उभा राहण्यास
शक्तीिहन होता. बकर्याने त्यास जिमनीवर पाडू न तु डवून टाकले त्याच्या हातून त्या एडक्यास
सोडिवण्याचे कोणालाही सामथ्यर् नव्हते . 8 मग तो बकरा मोठा झाला पण तो जे व्हा प्रबळ झाला,
ते व्हा त्याचे मोठे िशं ग मोडले आिण त्याच्या जागे वर चार नवीन िशं गे फुटली ती चारही बाजूस
ठळक होती.
9 त्यातल्या एकातून एक लहान िशं ग िनघाले मग ते दिक्षणे स पु वस आिण इस्राएलास गौरवी
प्रदे शात* वाढत गे ले. 10 त्याची वाढ इतकी झाली की ते आकाशातील सै न्याबरोबर लढू शकेल
काही सै न्य आिण काही तारे त्याने जिमनीवर पाडू न तु डवले .

*
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आिण त्याने आपणाला त्या सै न्याच्या अिधपतीबरोबर मोठ केले , आिण त्याचे िनत्याचे
होमापर्ण बं द केले , व त्याच्या पिवत्रस्थानाची जागा पाडू न टाकली. 12 आिण लोकां च्या
पातकामु ळे िनत्याच्या होमापर्णासिहत ते सै न्य त्याच्या स्वाधीन करण्यात आले ; ते व्हा त्याने सत्य
मातीस िमळवले ; आिण ते कायर् करीत व समृ द्ध होत गे ले.
13 नं तर मी एका पिवत्र पु रुषास, दुसर्या पिवत्र पु रुषासोबत बोलताना ऐकले , “�� �����
�������� ������� ���, वे दी आिण सै न्य तु डवणे , या दृष्टांतातील गोष्टी िकती िदवस
चालत राहणार?” 14 तो मला म्हणाला, “�� ���� ��� ���� ����� ��������� � ����
���� ������ ���� ������ ����� ������� ����.”
15 मग मी दानीएलाने हा दुष्टां त पाहन
ू त्याचा अथर् समजण्याचा प्रयत्न करत असता पाहा
एक मानवासारखा कोणी तरी माझ्यासमोर उभा होता. 16 मी एक मानवी वाणी ऐकली; ती
उलई नदीच्या काठामधून आली ती म्हणाली, “�������� �� ������� �� ��������
������� ����.” 17 मग तो, जे थे मी उभा होतो, ते थे आला ते व्हा मी घाबरुन पालथा पडलो,
तो मला म्हणाला, “���������� �� �������� ����� ��, हा शे वटच्या काळािवषयीचा
आहे .”
18 जे व्हा तो माझ्याशी बोलला ते व्हा मी पालथा पडलो मला गाढ झोप लागली. मग त्याने मला
स्पशर् करून उभे केले . 19 तो म्हणाला, “��, कोपाच्या काळात काय होईल ते मी तु ला दाखवतो,
कारण तो दृष्टांत शे वटच्या ने मले ल्या िदवसाचा आहे .
20 जो में ढा तू पािहला त्यास दोन िशं गे होती, ती माद्य व पारस यांचे राजे आहे त. 21 तो बकरा
म्हणजे ग्रीसचा राजा, त्याच्या डोळयाच्या मधोमध असले ले िशं ग म्हणजे पिहला राजा आहे .
22 जसे त्याचे तु टले ले िशं ग ज्याच्या जागी चार िशं ग आली, तसा त्या दे शातून चार राज्याचा
उदय होईल, पण त्याचासारखा बलवान एकही नसणार. 23 त्या राज्याच्या शे वटच्या काळात
लोकां च्या पातकाचा घडा भरला त्यावे ळी उग्ररुपी बु ध्दीमान राजा उदयास ये ईल.
24 त्याची स ा महान होईल पण ती त्याच्या स्वबळाने नाही तो दर
ू पयर्ंत पोहचणारा िवनाश
करील तो जे काही करील त्यामध्ये त्याचा िवकास होईल तो पिवत्र व बलवानांचा नाश करील.
25 तो कपटाने आपली कारस्थाने िसध्दीस ने ईल तसे च तो अिधपतींच्या अिधपतींिवरुद्ध िवरोधात
उठे ल आिण त्याचा चु राडा होईल पण मनु ष्याच्या बलाने नाही.
26 हा सांज-सकाळाचा दृष्टां त सां िगतला तो खरा आहे पण तू हा गु प्त ठे व कारण तो भिवष्यात
अने क िदवसानं तर पूणर् होईल.”
27 ते व्हा मी दानीएल बरे च िदवस अशक्त होऊन आजारी पडलो मग मी बरा होऊन
राजकामासाठी गे लो तो दृष्टांत मी सगळ्यांना सां िगतला पण त्यास समजणारा कोणीच नव्हता.
11

9
1

दारयावे श राजा जो अहश्वे रोशाचा पु त्र माद्य वं शातून आले ला तो अहश्वे रोश ज्यास
खास्द्यांचा राजा करण्यात आले होते . 2 दरयावे शाच्या कारिकदीर्च्या पिहल्या वषीर् मी दानीएल,
परमे श्वराचे वचन असले ल्या पु स्तकाचा अभ्यास करत होतो, ते वचन जे ियमर्या सं देष्टयाच्याद्वारे
प्राप्त झाले . माझ्या लक्षात असे आले की, यरूशले मेच्या ओसाड दशे चा वे ळ पु रा होण्यास स र
वष लागतील.
3 मी हे जाणून माझे मु ख परमे श्वर दे वाकडे वळवले , यासाठी की उपास करून व गोणताट व राख
अं गावर घे ऊन प्राथर्ना व िवनं त्या यांनी त्यास मागणे करावे . 4 मी माझा दे व, “�����������
��������� ���� ������� ����� ����. मी म्हणालो, हे थोर आिण भयावह दे वा, तू
महान आहे , जे तु झ्यावर प्रेम करतात व तु झ्या आज्ञा पालन करतात त्यां च्याशी तू आपला करार
पाळतो.

9:5

1099

दािनएल 9:24

5 आम्ही

पाप केले आिण आम्ही कुटीलते ने वागलो आिण बं ड झालो तु झे िनयम आिण तु झ्या
िनधीपासून वळलो. 6 तु झे दास जे सं देष्टे तु झ्या नामाने आमचे राजे , सरदार विडल आिण दे शाचे
सवर् लोक हयां च्याशी बोलले ते व्हा आम्ही ऐकले नाही.
7 आमच्या दे वा, हे परमे श्वरा धािमर्कता, न्यायत्व तु झे आहे तथािप आज आमची तोंडे लज्जीत
झाली आहे त. यहद
ू ाचे यरूशले मेत राहणारे सवर् इस्राएलाचे सवर् िनवासी त्यामध्ये आहे त, त्यांनी
तु झ्या िवरूद्ध केले ल्या अपराधामु ळे, त्यांना तू सवर् दे शात िवखु रले होते कारण आम्ही तु झ्या
िवरोधात पाप केले . 8 हे परमे श्वरा आमच्या तोंडाला काळे लागले आहे कारण आमचे राजे , आमचे
सरदार आिण पूवर्ज आम्ही सवार्न
ं ी तु झ्या िवरोधात पाप केले आहे .
9 आमचा दे व परमे श्वर दये चा व क्षमे चा सागर आहे ; आम्ही त्याच्याबरोबर िफतु री
केली. 10 आम्ही आपला दे व परमे श्वर याची वाणी ऐकली नाही, तसे च जी त्याने आपल्या
िनयमशास्त्राद्वारे त्याच्या सं देष्ट ांकडू न िदली होती. 11 सवर् इस्राएलाने तु झी वाणी नाकारून
तु झ्या िनयमाशास्त्रािवरोधात पाप केले आहे . दे वाचा से वक मोशे यां च्याद्वारे िलिहले ल्या शापाचा
आिण शपथे चा वषार्व आमच्यां वर झाला आहे , कारण त्याच्या िवरोधात पाप केले .
12 परमे श्वराने आमच्या आिण आमच्या शासकाच्या िवरोधात बोलले ल्या वचनाची खात्री
आमच्यावर अिरष्ट पाठवून केली आहे . यरूशले मेवर जे सं कट आले तसे आकाशाखाली कोठे ही
झाले नाही. 13 मोशे च्या िनयमशास्त्रात िलहील्याप्रमाणे ही सवर् िवप ी आमच्यावर आली, तरी
आम्ही पश्चाताप करून आपला दे व परमे श्वर याच्या दये ची आणभाक केली नाही. 14 म्हणून आता
परमे श्वराने अिरष्टावर नजर ठे वून ते आम्हावर आणले आहे , कारण परमे श्वर आमचा दे व जी सगळी
कामे करतो त्यामध्ये तो न्यायी आहे ; आिण आम्ही त्याचा शब्द मानला नाही.
15 प्रभू आमच्या दे वा, तू आपले लोक िमसर दे शातून प्रतापी हाताने बाहे र आणले , आिण
आज आहे त्याप्रमाणे आपणाला िकतीर् प्राप्त करून घे तली आहे ; आम्ही पाप केले आहे , आम्ही
दुष्टाईने वागलो आहे . 16 हे प्रभू, आपल्या सवर् न्यायकृत्याप्रमाणे यरूशले म नगरीवरील, तु झ्या
पिवत्र पवर्तावरील, आपला क् रोध व सं ताप दरू कर; आमच्या पातकांमुळे व आमच्या पूवर्जां च्या
दुष्कमार्ंमुळे यरूशले म व तु झे लोक आसपासच्या सवार्न
ं ा िनं देचे िवषय झाले आहे त.
17 हे आमच्या दे वा, आपल्या से वकाच्या प्राथर्ना व िवनिवण्याकडे कान दे ; प्रभू, तु झ्या ओसाड
झाले ल्या स्थानावर आपला प्रकाश पाड. 18 दे वा ऐक, दे वा क्षमा कर, दे वा लक्ष दे आिण कायर् कर
तु झ्या नावासाठी उशीर करू नको, माझ्या दे वा, कारण तु झ्या शहरास आिण तु झ्या लोकांस तु झे
नाव िदले आहे . कारण आम्ही आपल्या न्यायीपणामु ळे आपल्या िवनं त्या तु झ्यापु ढे ठे वतो असे
नाही, तर तु झ्या अपार दये मुळे त्या तु झ्यापु ढे ठे वतो. 19 हे प्रभू, ऐक, हे प्रभू, क्षमा कर, हे प्रभू,
कान दे , आिण कायर् कर, उशीर करू नको; हे माझ्या दे वा, तू आपणाकरता असे कर, कारण तु झ्या
नगराला व तु झ्या लोकांस तु झे नाव आहे .
20

आिण मी बोलत व प्राथर्ना करीत असता आिण आपले पाप व आपले लोक इस्राएल
यांचे पाप कबूल करीत असता, आिण आपल्या दे वाच्या पिवत्र पवर्ताकिरता परमे श्वर माझा दे व
याच्यापु ढे माझी िवनं ती सादर करीत होतो. 21 मी प्राथर्ना करत असता पिहल्याने ज्याला मी
माझ्या दृष्टांतात पािहले तो गब्रीएल तो सं ध्याकाळच्या यज्ञसमयी माझ्यासमीप आला.
22 आिण तो मला समज दे त असतांना माझ्याशी बोलत म्हणाला, दानीएला, तु ला ज्ञान व समज
दे ण्यासाठी मी आता िनघून आलो आहे . 23 तु झ्या िवनं त्यां च्या आरं भी वचन िनघाले , आिण ते
प्रगट करायला मी आलो आहे , कारण तू फारच िप्रय आहे स; म्हणून या गोष्टीचा िवचार कर
आिण दृष्टांत समजून घे .
24 स र सप्तकांचा काळ तु झ्या लोकांसाठी आिण तु झ्या शहरासाठी घोषीत करण्यात आला
होता; ज्यात पापाचा अं त व्हावा, अधािमर्कते साठी प्रायिश्चत करावे , सनातन धािमर्कता उदयास
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25 हे

यावी, दृष्टांत व स्वप्न पूणर् व्हावे आिण पिवत्रस्थानाचा अिभषे क व्हावा.
जाण आिण समजून
घे की, यरूशले मेची पु नबार्ंधणी करण्याची आज्ञा झाल्यापासून तर अिभिषक्त पु ढारी ये ईपयर्ंतचा
अवकाश सात सप्तके आिण बासष्ट आठवडे आहे . त्यानं तर यरूशमे लेची पु नबार्ंधणी होईल; आिण
सं कटाच्या काळातही खं दक आिण कोट यांसह ती बां धण्यात ये ईल.
26 बासष्ट आठवड ानं तर अिभिषक्ताचा वध करण्यात ये ईल व त्याकडे काही उरणार नाही जो
ये णारा अिधपती त्याचे सै न्य शहर आिण वे दी यांचा नाश करतील, त्याचा नाश पु राने होईल यु ध्द
शे वटपयर्ंत होईल सवर् काही उजाड होण्याची घोषणा झाली आहे .
27 एक सप्तकाचा करार तो पु ष्कळासोबत पक्का करे ल, सप्तकाच्या मध्यात तो यज्ञ आिण अपर्णे
बं द करील. नाश करणारा अमं गळाच्या पं खावर स्वार होऊन ये ईल. सं पण
ू र् नाश आिण अं त ठरले ला
आहे . नाश करणार्यावर त्याचा वषार्व करण्यात ये ईल.”

10
राजा कोरे श हयाच्या ितसर्या वषीर् दानीएल (ज्याला बे ल्टशस्सर हे नाव होते ) यास
सं देश प्राप्त झाला जो सत्य होता, म्हणजे तो एक मोठ ा यु ध्दािवषयी होता. दानीएलास तो
दृष्टांत व त्या दृष्टांताचा समज प्राप्त झाला.
2 त्या िदवसात मी दानीएल, तीन आठवडे शोक करत होतो. 3 ते ितन आठवडे सं पेपयर्ंत मी
पक्वान्न खाल्ले नाही मी द्राक्षरस प्यालो, नाही माझ्या डोक्याला ते ल लावले नाही.
4 पिहल्या मिहन्याच्या चोिवसाव्या िदवशी मी महानदीच्या *काठावर होतो. 5 मी डोळे वर
करून पािहले तर मला तागाची वस्त्रे घातले ला आिण कंबरे त उफाज दे शाच्या शु ध्द सोन्याचा
पट् टा घातले ला एक पु रुष िदसला. 6 त्याचे शरीर रत्नासारखे असून त्याचा चे हरा िवजे सारखा होता,
त्याचे डोळे जळणार्या मशालीसारखे असून त्याचे बाहू आिण पाय उजळ िपतळे सारखे होते आिण
त्याचा शब्दाचा आवाज मोठ ा समु दायाच्या आवाजासारखा होता.
7 मी दानीएल एकट ाने हा दृष्टां त पािहला माझ्याबरोबर असणार्या लोकांनी काही पािहले
नाही तरीही त्यांना मोठी िभती वाटली आिण लपण्यासाठी ते थन
ू ते पळू न गे ले. 8 मग मी एकटाच
रािहलो आिण तो मोठा दृष्टांत मी पािहला. माझ्यात बळ उरले नाही. माझा चे हरा िभतीने बदलून
गे ला आिण माझ्यात बळ राहीले नाही. 9 मग मी त्याची वाणी एकेली आिण ती ऐकत असता
पालथा पडलो आिण मला गाढ झोप लागली.
10 एका हाताने मला स्पशर् केला आिण माझे गु डगे आिण तळहात थरथरु लागले . 11 तो दत
ू मला
म्हणाला, “������� �������� ������ �� �� ������ �� �� ����� ����� ��;
आिण िस्थर रहा, तु ला हे सां गण्यासाठी मला पाठवले आहे ,” ������ �� �� ���� �����
�� ����� ��� ������.
12 ते व्हा त्याने मला म्हटले , हे दानीएला, िभऊ नको, कारण ज्या प्रथम िदवशी तू समजून
घ्यायला व आपणाला आपल्या दे वासमोर नम्र करायला आपले मन लावले त्या िदवसापासून तु झे
शब्द ऐकण्यात आले , आिण तु झ्या शब्दांमुळे मी आलो आहे . 13 परं तु पारसाच्या राज्याच्या एका
अिधपतीने एकवीस िदवस मला आविरले ; आिण पाहा, मीखाएल, मु ख्य अिधपतींपै की एक, माझे
साहाय्य करायला आला; मग मी ते थे पारसाच्या राजांजवळ रािहलो.
14 आता मी तु ला हे समजिवण्यास आलो आहे की, शे वटच्या िदवसात तु झ्या लोकांचे काय होणार
कारण हा दृष्टांत पूणर् होण्यास बराच वे ळ आहे . 15 जे व्हा तो हे शब्द बोलून थांबला; मी माझे मु ख
जिमनीकडे लावले आिण मी त्यावे ळी बोलू शकलो नाही.
16 तो जो मनु ष्यासारखा िदसत होता त्याने माझ्या ओठास स्पशर् केला व मी माझे तोंड उघडले
आिण जो माझ्यापु ढे उभा होता त्याच्याशी मी बोललो, “�� ����� �� �������������
1 पारसाचा

*
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���� �� ���� ���� ��� ��� ������� �� ������ ����.
तु झा दास आहे मी
आपल्या स्वामीबरोबर कसा बोलू? कारण माझ्यात बळ आिण दम उरला नाही.”
18 तो जो मनु ष्यासारखा िदसत होता त्याने मला स्पशर् करून मला बळ िदले . 19 तो म्हणाला,
“�� �������� ����� ����� ����, तु ला शांती असो िहं मत धर. आता, ने ट धर!”
�� ������ �� ����� ������ ��� �� ������ ��� � �� �������, “������
�������� ��� ������, कारण तू मला सबळ केले आहे .”
20 तो म्हणाला, मी तु झ्याकडे का आलो हे तु ला ठाऊक आहे काय? आता मी परत जाऊन
पारसाच्या अिधपतीबरोबर लढणार, मी गे लो म्हणजे ग्रीसचा अिधपती ये ईल. 21 परं तु जे
सत्याच्या ले खांत िलिहले आहे ते मी तु ला प्रगट करतो; आिण त्यां च्यािवरुद्ध बळ धरणारा असा
तु मचा अिधपती मीखाएल याच्यावाचून माझ्याबरोबर कोणी नाही.
17 मी

11

1 दारयावे श मे दी राजाच्या कारिकदीर्च्या पिहल्या वषीर् मी यासाठी आलो की, िमखाएलास मदत

करून त्यास सं रक्षण द्यावे .
2 आिण आता मी तु ला सत्य प्रगट करतो. पारसात ितन राजे उदयास ये तील आिण चौथा राजा
इतरांपेक्षा जास्त धनवान होईल जे व्हा तो आपल्या धनाच्या मदतीने बलवान झाला मग तो सवार्स
ं
ग्रीसच्या राज्याच्या िवरोधास उठवील.
3 एक प्रबळ राजा उदयास आल्यावर तो आपली स ा फार गाजवील व मनात ये ईल तसा
वागे ल. 4 आिण तो उभा झाल्यावर त्याचे राज्य मोडू न जाईल, चार िदशांत त्यांचे िवभाग होईल;
पण ते त्याच्या सं ततीला प्राप्त होणार नाही, आिण राज्य उपटले जाईल व ते त्यां च्याखे रीज
इतरांस प्राप्त होईल.
5 दिक्षणे चा राजा* प्रबळ होईल पण त्याचा एक सरदार त्याहन
ू ही बलवान होईल आिण त्याहन
ू
मोठ ा राज्यावर राज्य करील. 6 काही वषार्नंतर जे व्हा योग्य वे ळ असे ल ते व्हा आपसात िमलाप
करतील. दिक्षणे च्या राजाची मु लगी उ रे च्या राजाकडे † कराराची खात्री करण्यास ये ईल पण ितचे
बळ िनघून जाईल व ितला सोडू न दे ण्यात ये ईल ती आिण ज्यांनी ितला आणले ते ितचे वडील आिण
ितला त्यावे ळी मदत करणारा सोडू न दे ण्यात ये ईल.
7 तरी ितच्या कुळातून एक अं कूर उगवे ल तो ितची जागा घे ईल तो सै न्यासह उ रे च्या राजाच्या
गडात प्रवे श करून त्याच्याशी यु ध्द करील आिण त्यामध्ये तो िवजयी होईल. 8 तो त्यांची दै वते
ओतीव मु त्यार् आिण मौल्यवान सोने व चांदीची पात्रे िमसर दे शात घे ऊन जाईल आिण काही
वषार्साठी उ रे च्या राजावर हल्ला करणार नाही. 9 उ रे चा राजा, दिक्षणे च्या राजावर चढाई करून
जाईल पण त्यास स्वदे शी परत जावे लागे ल.
10 त्याचे पु त्र लढाई करतील आिण मोठे सै न्य जमवतील ते पु राप्रमाणे ये त राहतील ते लढाई
करून पु न्हा लढाई करून गडापयर्ंत धडकतील.
11 दिक्षणे चा राजा रागात ये ऊन उ रे च्या राजाबरोबर लढाई करील उ रे चा राजा मोठे सै न्य
उभारील पण ते सै न्य दिक्षणे च्या राजास दे ण्यात ये ईल. 12 जे व्हा सै न्य पु ढे चालत राहील, ते व्हा
दिक्षणे च्या राजाचे मन गवार्ने भरुन जाईल तो त्याच्या लाखो शत्रूंचा नाश करील तरी तो यशस्वी
होणार नाही.
13 उ रे चा राजा पु न्हा ये ईल ते व्हा आधीपे क्षा मोठे उकृष्ट सै न्य व धन घे ऊन ये ईल सै न्य आिण
उपकरणे घे ऊन ये ईल.
14 त्यावे ळी अने क लोक दिक्षणे च्या राजाच्या िवरोधास उठतील, तु झ्या लोकातून‡ आडदांड
लोक दृष्टांत पूणर् करण्यास उठतील. पण ते पडतील.
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उ रे चा राजा ये ऊन तटबं दीच्या शहराभोवती मोच लावून नगर काबीज करील.
दिक्षणे चे त्यापु ढे काही एक चालणार नाही, त्याच्या उ म सै िनकही त्यापु ढे शक्तीहीन होतील.
16 पण उ रे चा राजा मनात ये ईल तसे दिक्षणे च्या राजाशी करील त्यास कोणी थांबवू शकणार
नाही, त्या सुं दर भूमीवर तो हाती नाश घे ऊन उभा राहील.
17 उ रे चा राजा आपल्या राज्यातील सवर् ताकदीने ये ईल. आिण तो उ रे च्या राजाशी करार
करील तो दिक्षणे च्या राजाला आपली कन्या भष्ट करण्यास दे ईल म्हणजे त्यास दिक्षणे चे राज्य
नष्ट करता ये ईल पण त्याची योजना यशस्वी होणार नाही. 18 ह्यानं तर उ रे चा राजा आपले लक्ष
द्िवपाकडे लावून त्यापै की बरे च काबीज करील; पण एक सरदार त्याने केले ली अप्रितष्ठा नाहीशी
करील; आणखी तो आपली अप्रितष्टा त्याच्यावर िफरवील. 19 मग तो आपल्या दे शातील दुगार्कडे
आपला मोचार् लावील पण तो ठोकर खाऊन पडे ल व तो सापडणार नाही.
20 नं तर त्याच्या जागी एक उदयास ये ईल जो त्या वै भवी राज्यात कर दे ण्याचा आग्रह करील
पण काही िदवसात त्याचा नाश होईल पण तो रागात िकंवा यु ध्दात होणार नाही. 21 मग त्याच्या
जागी नकारले ला आिण वै भव न िमळाले ला असा एक उदयास ये ईल तो शांतपणे ये ऊन खु शामतीने
राज्य प्राप्त करील. 22 आिण उचं बळणारी बळे त्याच्या समोरून ओसरून जातील, व मोडू न
खातील, आिण कराराचा अिधपतीही मोडू न जाईल.
23 त्याच्यासोबत सं घटन केल्यापासून तो कपटाने वागे ल. थोड ाशा लोकां च्या मदतीने तो
बलवान होईल. 24 सूचना न दे ता तो प्रांतातील धनवान भागात ये ईल आिण तो ते करील जे
त्याच्या विडलाने िकंवा त्यां च्या वडीलां च्या वडीलाने केले नाही ते तो करील; आपल्या सहकार्यास
लूट आिण धन वाटू न दे ईल काही काळ तो िकल्ले घे ण्याचे कारस्थान करील.
25 दिक्षणे च्या राज्याशी तो लढण्यास पूणर् शक्तीने तयारी करे ल दिक्षणे चा राजा मोठा फौजफाटा
घे ऊन यु ध्द करे ल पण कटकारस्थानामु ळे त्याचा िनभाव लागणार नाही. 26 जे त्याच्या मे जावर
जे वले ते पण त्याचा घात करु पाहतील. त्याचे सै न्य पु रासारखे वाहन
ू जाईल आिण त्यापै की अने क
27
मरतील. हे दोन्ही राजे एकमे कां च्या िवरोधात वाईट योजतील एकाच मे जावर बसून एकमे कां शी
लबाड बोलतील पण त्यातून काही िनघणार नाही, कारण शे वट हा ने मले ल्या वे ळीच होणार.
28 उ रे चा राजा मोठी सं प ी आपल्या दे शात घे ऊन जाईल पण त्याचे मन पिवत्र कराराच्या
िवरोधात राहील त्याच्या मनात ये ईल तसे तो वागे ल आिण तो आपल्या भूमीत परत ये ईल.
29 ने मले ल्या समयी तो दिक्षणे स परतून पु न्हा हल्ला करील पण हयावे ळी त्याचे काहीच चालणार
नाही. 30 कारण िक ीमाची जहाजे त्याच्या िवरोधात ये तील आिण तो िनराश होऊन मागे िफरे ल
तो पिवत्र करारावर िखन्न होऊन ज्यांनी हा करार सोडला त्यां च्यावर लक्ष लावील.
31 त्याचे सै न्य उठू न वे दी आिण गड भ्रष्ट करतील रोजची बिलहवने ते बं द करतील आिण
नाशदायी अमं गळाची ते स्थापना करतील. 32 जे करारािवषयी दुष्टपण करतात त्यास तो फुस
लावील, पण जे लोक आपल्या दे वाला जाणतात ते बलवान होऊन मोठे काम करतील.
33 लोकां मधील चतूर इतरांना समज दे तील पण ते बरे च िदवस तलवार, अग्नी, बं िदवास, व
लूटालूट यांनी सं कटात पडतील. 34 ते पडतील ते व्हा त्यांना थोडी मदत िमळे ल आिण बरे च लोक
गोड बोलून त्यां च्यात सामील होतील. 35 सु ज्ञ पु रुषांपैकी कोणी सं कटात पडतील, ते अशासाठी
की, त्यांनी कसोटीस लागून अं तसमयासाठी शु द्ध व शु भर् व्हावे ; कारण ने मले ला अं तसमय प्राप्त
होण्यास अद्यािप अवधी आहे .
36 राजा मनात ये ईल तसे तो करील; तो आपणास इतर सवर् दे वासमोर उं च आिण महान करील
आिण दे वा िवरोधात तो धक्कादायक गोष्टी बोले ल, कोपाची पूणर्ता होईपयर्ंत तो बढती िमळवील
जे ठरले आहे ते घडे लच. 37 तो आपल्या पु वर्जाचे दे व, िस्त्रयां च्या प्रेमाचा िकंवा कोणत्याही
दे वाचा सन्मान करणार नाही तो गवार्ने वागे ल आिण आपणास त्या सवार्ंहन
ू उं च करील.
38 आिण तो आपल्या िठकाणी गडां च्या दे वाला मान दे ईल, आिण जो दे व त्याच्या पूवर्जांनी
जाणला नाही त्यास तो सोन्याने व रुप्याने व मोलवान पाषाणांनी व मनोरम पदाथार्न
ं ी मान दे ईल.
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तो परक्या दे वाच्या मदतीने § बलाढ दुगार्वर हल्ला करील. जे ह्याला जाणतात त्यांचा तो
आदर करील त्यांना तो अने क लोकां वर शासक ने मील व िकंमतीसाठी जिमनीचे तु कडे करील.
40 शे वटच्या वे ळी दिक्षणे चा राजा हल्ला करील. उ रे चा राजा त्याकडे रथ, स्वार आिण अने क
जहाजे घे ऊन वार्यासारखा ये ईल. तो अने क राज्यावर हल्ला करून त्यांना पु रासारखे पु सून
टाकील. 41 तो वै भवी दे शात ये ईल आिण अने क लोक पडतील पण अने कांचा त्याच्या हातून बचाव
होईल अदोम, मवाब आिण अम्मोनाचे सरदार, हे त्याच्या हातून सु टतील.
42 तो अने क दे शावर आपले बळ वाढवील, िमसर त्यातून सु टणार नाही. 43 त्यास िमसर दे शातील
सोने , आिण रुपे आिण ते थील सवर् खिजन्यावर त्यास अिधकार िमळाले . लु बी आिण कुशी त्याची
चाकरी करतील.
44 पण पूवकडू न आिण उ रे कडू न ये णारी बातमी त्यास िचं ताग्रस्त करील ते व्हा तो मोठया
रागाने अने कांचा नाश करण्यासाठी िनघून जाईल. 45 तो आपला शाही तं बू समु दर् ाच्या आिण
पिवत्र पवर्ताच्या दरम्यान ठोकील. तो त्याच्या शे वटास ये ईल. पण कोणी त्यास मदत करणार
नाही.
39

12
1 आिण मीखाएल जो मोठा अिधपती तु झ्या लोकां च्या सं तानांसाठी उभा असतो तो त्या समयी
उभा राहील; आिण राष्ट् र झाल्यापासून त्या वे ळेपयर्ंत कधी झाला नाही असा कष्टाचा समय
होईल; आिण त्या वे ळेस तु झे लोक सोडवले जातील, प्रत्ये क जो पु स्तकात िलिहले ला सापडे ल
तो सोडवला जाईल. 2 अने क लोक जे मातीत िनजले ले आहे त ते काही सावर्कालीन जीवनासाठी
तर काही सावर्कालीन लज्जा आिण ितरस्कार िमळिवण्यास उठतील.
3 जे सु ज्ञ ते आकाशातील प्रकाशासारखे चकाकतील आिण जे पु ष्काळास न्यायीपणाकडे
वळवणारे सदासवर्दा तार्याप्रमाणे चमकतील. 4 पण तू दानीएला, ही वचने आिण पु स्तकाचे रहस्य
गु प्त ठे व, अगदी अं तसमयापयर्ंत अने क लोक इकडे ितकडे धावतील आिण ज्ञान वाढत जाईल.
5 मग मी दानीएलाने पािहले आिण ितथे दोघे उभे होते एक नदीच्या या काठवर उभा होता आिण
दुसरा पलीकडील काठावर उभा होता. 6 त्यापै की एकाने तागाची वस्त्रे घातले ल्यास िवचारले जो
नदीच्या पाण्यावर होता या अद्भुत गोष्टीचा अं त होण्यास िकती वे ळ लागे ल?
7 मी त्याची वाणी एकेली जो तागाची वस्त्रे घातले ला पु रुष नदीतल्या जलां च्या वरती होता,
त्याने आपला उजवा व डावा हात आकाशावर करून म्हटले , जो सदाजीवी आहे त्याची शपथ वाहन
ू
म्हटले , एक समय, दोन समय आिण अधार् समय, साडे तीन वषर् जे व्हा पिवत्रजनां च्या बलाचा
चु राडा होईल ते व्हा हे पूणर् करण्यात ये ईल. हे त्याचे म्हणणे माझ्या कानी पडले .
8 मी ऐकले , पण मला समजले नाही ते व्हा मी िवचारले , “������ ������, ह्याचा पिरणाम
काय?” 9 तो म्हणाला, दानीएला स्वस्थ रहा, कारण ही वचने मु िद्रत करून अं तसमयापयर्ंत गु प्त
ठे वण्यात आली आहे .
10 पु ष्कळ शु ध्द, स्वच्छ आिण पिवत्र केले जातील पण दुष्ट दुष्टपणा करतील, दुष्टांपैकी
कोणास समजणार नाही पण जे ज्ञानी ते समजतील. 11 रोजचे बलीहवन या वे ळेपासून बं द करण्यात
ये ईल आिण नाशदायी अमं गळाची स्थापना होईल ते व्हापासून 1, 290 िदवस लोटतील.
12 जो धीराने 1, 335 िदवस वाट पाहील तो धन्य. 13 तू आपल्या मागार्ने अं तापयर्ंत जा, तू तु झे
वतन प्राप्त करायला शे वटच्या िदवसात उठिवला जाशील.
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The Book of

Hosea
होशेय

होशे यच्या पु स्तकातील बहुते क सं देश होशे याद्वारे बोलण्यात आला. त्यांनी स्वतःहन
ू िलिहले
आहे काय, हे आम्हाला ठाऊक नाही; त्याने स्वत: ला िलहन
ठे
वले
आहे
की
नाही
हे
आपल्याला
ू
मािहत नाही; त्याचे शब्द बहुदा अनु यायांनी एकित्रत केले होते जे होशे यने दे वाबद्दल बोलले
होते याची खात्री पटवते . सं देष्टा याच्या नावाचा अथर् “����” ��� ����, इतर कोणत्याही
सं देष्ट ाच्या आधी होशे यने आपल्या वै यिक्तक जीवनाशी त्याचा सं देश लक्षपूवर्क जोडला
होता. एका स्त्रीला माहीत होते की अखे रीस लग्न करून आिण आपल्या मु लांची नावे ठे ऊन
इस्त्राएलावर न्यायिनवाड ाचा सं देश पाठवून, होशे याचे भिवष्यसूचक शब्द आपल्या कुटु ं बाच्या
जीवनातून बाहे र पडले .
साधारण इ. पू. 750 - 710.
होशे याचे सं देश एकित्रत, सं पािदत आिण नक्कल करण्यात आले . जे व्हा ही प्रिक् रया पूणर्
झाली ते व्हा हे स्पष्ट नव्हते , परं तु सं भवतः यरूशले मेच्या नाशाच्या आधी ती पूणर् झाली होती.
होशे यच्या मौिखक सं देशाचे मूळ प्रेक्षक इस्त्राएलचे उ री राज्य होते . ते उधळू न
लावल्यानं तर त्याचे शब्द न्यायाच्या भिवष्यसूचक चे तावणी, पश्चा ाप करण्याचे आवाहन आिण
पु नस्थार्पना करण्याचे आश्वासन म्हणून जतन केले ले असे ल.
होशे यने इस्त्राएलांना स्मरण करून दे णारे हे पु स्तक िलिहले आहे की दे वाला िवश्वासूपणाची
आवश्यकता आहे . परमे श्वर एकच खरा दे व आहे आिण तो अिवभािजत िनष्ठे ची मागणी करतो.
पाप न्याय आणते . होशे यने दुःखदायक पिरणाम, आक् रमण आिण गु लामिगरी यांची चे तावणी
िदली. दे व मनु ष्यासारखा नसतो जो िवश्वासूपणाचे वचन दे तो आिण ते मोडतो. इस्त्राएलचा
िवश्वासघात असूनही दे वाने त्यां च्यावर प्रेम केले आिण त्यां च्या पु नवर्सनासाठी मागर् प्रदान
केला. होशे य आिण गोमे र यां च्या िववाहाच्या प्रितकात्मक सादरीकरणाद्वारे , परमे श्वराच्या
मूतीर्पूजक राष्ट् राबद्दल परमे श्वराचा पाप, न्याय आिण क्षमाशील प्रीतींच्या िवषयांत एक श्रीमं त
रूपक दशर्वत आहे .
अिवश्वासूपणा
रूपरे षा
1. होशे यची िवश्वासहीन पत्नी — 1:1-11
2. दे वाचा दं ड आिण इस्त्राएलाचा न्याय — 2:1-23
3. दे व त्याच्या लोकांना सोडवतो — 3:1-5
4. दं ड आिण इस्त्राएलचा अिवश्वासूपणा — 4:1-10:15
5. दे वाचे प्रेम आिण इस्त्राएलची परतफेड — 11:1-14:9
होशे य, जो बै रीचा मु लगा यास परमे श्वराचा सं देश िमळाला. त्यावे ळी उज्जीया, योथाम,
आहाज आिण िहज्कीया हे यहद
ू ाचे राजे होते आिण इस्राएलमध्ये योवाशाचा मु लगा यराबाम
1
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राज्य करीत होता.
हा परमे श्वराचा होशे यला आले ला पिहलाच सं देश होता, तो होशे यला
म्हणाला,
“�� ��� ���������� ���� �� � �� ���� �����
ती ितच्या जारकमार्चे पिरणाम असतील
कारण परमे श्वराचा त्याग करणे
हे जारकमर् हा दे श करीत आहे .”
3 म्हणून होशे यने ने िदब्लाइमाची मु लगी गोमर िहच्याशी लग्न केले . ती गरोदर रािहली व
ितला मु लगा झाला. 4 परमे श्वर होशे यला म्हणाला,
त्याचे नाव इज्रेल* ठे व,
कारण काही वे ळानं तर
मी ये हच्ू या घराण्याला
त्यांनी इज्रेल ये थे केले ल्या रक्तपातामु ळे† िशक्षा करणार आहे
व इस्राएल घराण्याच्या राज्याचा शे वट करणार आहे .
5 त्या िदवशी
मी इज्रेलच्या दरीत इस्राएलचे धनु ष्य मोडे न.
6 गोमर पु न्हा गरोदर झाली आिण ितला मु लगी झाली
ते व्हा परमे श्वर होशे य ला म्हणाला
िहचे नां व लो-रुहामा‡ ठे व
कारण यापु ढे मी इस्राएल राष्ट् रावर दया
करणार नाही व त्यास क्षमा करणार नाही.
7 तरीही मी यहद
ू ाच्या घराण्यावर दया करीन
मी परमे श्वर त्यांना धनु ष्य, तलवार, लढाई,
घोडे िकंवा घोडे स्वार यां च्या बळाने नाही
तर त्यांना स्वबळाने सोडवे न.
8 मग लो-रुहामाचे दुध तु टल्यावर गोमर गभर्वती होऊन ितला मु लगा झाला. 9 मग परमे श्वर
म्हणाला,
त्याचे नां व लो-अम्मी ठे व,
कारण तु म्ही माझे लोक नाही
आिण मी तु मचा दे व नाही.
10 जरी इस्राएलच्या लोकांची सं ख्या
समु दर् ाच्या वाळू कणांसारखी असे ल
जी मोजता ये त नाही
हे असे घडे ल की,
िजथे तु म्ही माझे लोक नव्हते
ते थे त्यांना िजवं त दे वाचे पु त्र असे म्हणतील.
11 यहद
ू ाचे लोक व इस्राएलचे
लोक एकत्र ये ऊन आपणावर
एक पु ढारी ने मतील
व त्या दे शातून िनघून ये तील
ते व्हा इज्रेलाचा िदवस महान होईल.

2
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������� �����, अम्मी, *
आपल्या बिहणींना म्हणा, रुहाम ‘��������� ��� ������� ��� ���.’ ”
2 तु मच्या आईिवरुध्द वाद घाला, वादच घाला,
कारण ती माझी पत्नी नाही,
आिण मी तीचा पती नाही.
ती आपल्या वे श्यावृ ीचे काम स्वत:पासून सोडू न दे वो
आिण व्यािभचाराचे कामे ितच्या उरांपासून दरू होवो.
3 जर नाही, तर मी
ितला नग्न करून जन्माच्या वे ळी होती
तशी नग्न करीन,
मी ितला ओसाड, रुक्ष भूमी सारखे करीन
आिण मी ितला तहाने ने मारीन.
4 ितची मु ले वे श्यावृ ीमु ळे असल्याने
मी कसलीच दया त्यां च्यावर करणार नाही.
5 त्यांची आई वे श्या रािहले ली आहे ,
व ितचे गरोदर राहणे लज्जास्पद प्रकार आहे ,
ती म्हणाली, मी माझ्या िप्रयकरांकडे जाईन,
कारण ते मला माझी भाकर आिण पाणी,
माझी लोकर आिण ताग,
माझे ते ल आिण मद्य दे तात.
6 म्हणून मी ितच्या मागार्त काटे री कुंपण घालीन,
मी ितच्या िवरुध्द िभं त बां धीन म्हणजे
ितला वाट सापडणार नाही.
7 ती ितच्या िप्रयकरां च्या मागे धावे ल
पण ती त्यांना गाठू शकणार नाही,
ती त्यांचा शोध करे ल पण ते ितला सापडणार नाही.
मग ती म्हणे ल,
मी माझ्या पिहल्या नवर्याकडे परत जाईल,
कारण माझी दशा आतापे क्षा
ते व्हा चां गली होती.
8 कारण ितला हे ठाऊक नाही की,
तो मी होतो ज्याने ितला धान्य, द्राक्षरस,
ते ल पु रवली व सोने आिण चांदी सढळपणे िदली,
नं तर जी ितने बआल मु तीर्स िदली.
9 म्हणून मी हं गामाच्या वे ळी
ितचे धान्य आिण ऋतु च्या वे ळी ितचा द्राक्षरस परत घे ईन.
ितची लाज झाकण्यासाठी िदले ली
माझी लोकर व ताग सु ध्दा परत घे ईन.
10 नं तर मी ितच्या िप्रयकरांसमोर ितला नग्न करीन
व त्यापै की कोणीही ितला माझ्या हातून सोडवू शकणार नाही.
11 मी तीचा आनं द नष्ट करीन तसे च ितचे उत्सव, सण, चं दर
् दशर्न,
शब्बाथ आिण ने मले ले सवर् सण मी बं द करीन.
12 मी ितच्या द्राक्षवे ली
आिण अं िजराची झाडे नष्ट करीन,
1 “������
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ज्या िवषयी ती म्हणाली होती,
माझ्या िप्रयकरांनी िदले ली ही माझी वे तने आहे त.
मी त्याचे रान करीन आिण वन्य पशू ये ऊन ते फस्त करतील.
13 ितने बआलास धूप िदला,
आिण नथ व दािगने घालून स्वत: नटली.
मला िवसरून आपल्या िप्रयकरांमागे गे ली
म्हणून मी ितला िशक्षा करीन असे परमे श्वर म्हणतो.
14 यास्तव, मी ितला परत िमळिवन मी ितला जं गलात घे ऊन जाईन,
आिण प्रेमाने ितच्याशी बोले न.
15 मी ितला ितचे द्राक्षमळे परत करे न,
आशे चे दार म्हणून अखोरचे खोरे दे ईन.
ते व्हा ती मला उ र दे ईल, जसे ितने आपल्या तरुणपणी िदले होते ,
जे व्हा ती िमसर दे शातून आली होती.
16 हे परमे श्वर घोिषत करतो की,
त्या िदवसात असे होईल की तू मला माझा पती† म्हणशील,
आिण पु न्हा मला बाली ‡म्हणणार नाहीस.
17 कारण मी ितच्या मु खातून बआलाची नावे काढून टाकेन,
व ितला त्यांची नावे त्यानं तर आठवली जाणार नाही.
18 त्या िदवशी मी इस्राएलासाठी
वनपशु , आकाशातील पाखरे ,
भूमीवर रां गणारे ह्यांसोबत करार करीन.
मी दे शातून धनु ष्य तलवार
आिण लढाई नाहीशी करीन,
व ते ते थे सु रिक्षत वस्ती करतील.
19 मी तु झा कायमचा वाग्द पती होईन.
मी धमर्, न्याय, करार, िवश्वासूपण आिण दया ह्यात तु झा वाग्द पती होईन.
20 मी तु ला िवश्वासूपणे वाग्द करीन,
व तू हे जाणशील की, मी परमे श्वर आहे .
21 आिण त्या िदवशी,
मी उ र दे ईन, असे परमे श्वर घोषीत करतो,
मी आकाशाला उ र दे ईल
आिण आकाश भूमीला उ र दे ईन.
22 आिण भूमी धान्य, नवा द्राक्षरस
आिण ते ल दे ईल आिण ते इज्रेलास उ र दे तील.
23 मी स्वत:साठी ितचे रोपण भूमीत करीन,
आिण लो रुहामावर दया करीन.
जे माझे लोक नव्हते त्यास मी माझे लोक म्हणे न
आिण ते मला तू माझा दे व आहे स असे म्हणतील.
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परमे श्वर मला म्हणाला, परत जा, आिण अशा स्त्रीवर प्रेम कर जी दुराचारी असूनही
आपल्या पतीस िप्रय आहे . ितच्यावर प्रेम कर जसे मी इस्राएल लोकां वर करतो जरी ते इतर
दे वतांकडे वळले आिण त्यांना मनु क्याची ढे प िप्रय वाटली. 2 म्हणून मी पं धरा चांदीचे * तु कडे
व िदड मण जव दे ऊन ितला माझ्यासाठी िवकत घे तले . 3 मी ितला म्हणालो, पु ष्कळ िदवस तू
माझ्यासोबत राहा; यापु ढे तू वे श्या नाहीस िकंवा परपु रुषाची नाहीस, त्याचप्रकारे मी पण तु झ्याशी
वागे न.
4 कारण इस्राएलचे लोक बरे च िदवस राजा, सरदार, बलीदान, दगडी खांब, एफोद आिण गृ हदे वता
ह्यां वाचून राहतील. 5 नं तर इस्राएलाचे लोक परत ये तील व आपल्या दे व परमे श्वर आिण राजा
दावीद यांना शोधतील आिण शे वटच्या िदवसात, ते परमे श्वराच्या समोर त्याच्या चां गुलपणात
िभतीने कापत ये तील.

4
1 इस्राएलाच्या

लोकांनो, परमे श्वराचा शब्द ऐका,
या दे शातील लोकां िवरुध्द परमे श्वराचा वाद आहे ;
कारण या दे शामध्ये सत्यता िकंवा करारबध्द िवश्वासूपणा, दे वाचे ज्ञान नाही.
2 तर ये थे शाप दे णे, लबाड बोलणे , जीव घे णे, चोरी करणे आिण व्यिभचार करणे आहे .
या लोकांनी सवर् िनयम मोडले आहे त व इथे रक्तपातानं तर रक्तपात होत आहे .
3 म्हणून ही भूमी कोरडी पडत आहे ,
जो कोणी ये थे राहतो तो नाश पावत आहे ,
रानपशू, आकाशातील पाखरे ,
समु दर् ातील मासे ही नाहीसे होत आहे त.
4 पण कुणालाही वाद घालू दे ऊ नका,
कोणीही कोणावर आरोप न लावो,
कारण याजकांनो हे तु म्ही आहात ज्यांस मी दोष लावत आहे .
5 आिण तू िदवसा अडखळू न पडशील आिण तु झासु द्धा
भिवष्यवादीही रात्री अडखळू न पडे ल;
आिण मी तु झ्या आईचा नाश करे न.
6 माझे लोक ज्ञान नसल्याने नाश पावत आहे त.
कारण तु म्ही ज्ञानास नाकारले म्हणून
मी सु ध्दा तु म्हास माझे याजक म्हणून नाकारीन.
माझे , तु मच्या दे वाचे िनयमशास्त्र
तु म्ही िवसरलात म्हणून मी ही तु मच्या मु लांना िवसरे न.
7 जसे हे याजक वाढत गे ले
तसे ते माझ्या िवरोधात पाप करत गे ले.
मी त्यांचा सन्मान लाजे मध्ये बदलून टाकीन.
8 ते माझ्या लोकां च्या पापावर जगतात.
त्यां च्या दुष्टते कडे त्याचे मन लागले ले आहे . 9 आिण जसे लोक तसा याजक असे होईल,
आिण मी त्यां च्या आचरणामु ळे त्यांना शासन करीन,
आिण त्यांना त्यां च्या कमार्च
ं े फळ दे ईन.
10 ते खातील पण ते त्यास पु रणार नाही;
ते व्यिभचार करतील पण त्यांची वाढ होणार नाही,
कारण ते आपला दे व, परमे श्वर, यापासून खूप दरू गे ले आहे त.
*
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द्राक्षरस, आिण नवा द्राक्षरस यांनी त्यांचा िववे क काढून घे तला आहे .
लोक त्यां च्या लाकडी मु तीर्चा सल्ला घे तात,
त्यां च्या काठ ा त्यांना भिवष्य सां गतात.
गु ं तागु ं तीच्या आत्म्याने त्यांना बहकवले आहे ,
आिण त्यांनी माझा, त्यां च्या परमे श्वराचा त्याग केला आहे .
13 ते पवर्तां च्या िशखरावर बिलदान करतात
आिण टे कडयां वर धूप जाळतात,
ओक, िहवर, आिण धूप जाळतात,
कारण त्यांची सावली चां गली (छान) असते ;
म्हणून तु मच्या मु ली जारकमर् करतात
व सु ना व्यिभचार करतात.
14 तु मच्या मु ली जारकमर् करतात व सु ना व्यिभचार करतात
ते व्हा मी त्यांना शासन करणार नाही कारण पु रुष स्वत: वे श्ये कडे वे गळे होऊन जातात*,
आिण कलावं ितणींबरोबर यज्ञ करतात;
हे िववे कहीन लोक आहे त, ते नाश पावतील.
15 हे इस्राएला जरी तू व्यिभचार केला आहे स,
तरी यहद
ू ा दोषी न होवो; तु म्ही लोकहो,
िगल्गालास जाऊ नका,
वर बे थ अवे नास जाऊ नका,
परमे श्वरां च्या िजिवताची शपथ वाहू नका.
16 कारण इस्राएल हट् टी कालवडी सारखा हट् टी वागला आहे .
मग परमे श्वर त्यास कोकरे जसे कुरणात चरतात तसा गायरानात कसा आणणार?
17 एफ् राईम मु तीर्सोबत एक झाला आहे ,
त्यास एकटे सोडा.
18 त्यांचा द्राक्षरस आं बट झाला आहे ;
ते एकसारखे व्यिभचार करतच राहतात.
ितच्या अिधकार्यास अप्रितष्ठा अितिप्रय आहे .
19 वारा आपल्या पं खात ितला लपे टून ने ईन,
आिण ते आपल्या बिलदानांमुळे लिज्जत होतील.
11 वे श्यागमन,
12 माझे

5
1 याजकांनो!

हे ऐका, इस्राएलाच्या घराण्या लक्ष दे ,
हे राजघराण्या ऐक, तु म्हा सगळ्यांचा न्याय होणार आहे
तु म्ही िमस्पावर पाश
आिण ताबोरावर पसरले ले जाळे झाले आहात.
2 बं डखोर खोल क लीत राहतात
पण मी त्या सवार्न
ं ा िशस्त लावे न.
3 एफ् राईम मला मािहत आहे
आिण इस्राएल माझ्यापासून लपले ला नाही.
एफ् राईम तू एका वे श्ये सारखा झाला आहे स,
*
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, आिण ते अश्या दे वाची पूजा करत होते जो त्यांना समृ द्धी दे ईल अशी त्यांची समजूत
होती. त्या लोकांना असा िवश्वास होता की, अश्या िस्त्रयांसोबत शारीिरक सं बंध ठे वल्याने त्यां च्या शे तात आिण कळपांत समृ द्धी
ये ईल.
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इस्राएल अशु द्ध झाला आहे .
4 त्यांचे कृत्य त्यांना माझ्याकडे त्यां च्या दे वाकडे परत ये ऊ दे त नाही,
कारण त्यामध्ये व्यिभचारी आत्मा राहतो;
आिण ते आपला दे व परमे श्वर यास ओळखत नाहीत.
5 इस्राएलाचा गवर् त्याचाच िवरोधात साक्ष दे तो,
इस्राएल व एफ् राईम आपल्या अपराधात ठे चाळणार,
आिण यहद
ू ा सु ध्दा त्यां च्या सोबत अडखळे ल.
6 ते परमे श्वराचा शोध आपली में ढरे व गु रे घे ऊन करतील,
परं तू तो त्यांना सापडणार नाही,
कारण त्याने त्यांचा त्याग केला आहे .
7 ते परमे श्वराशी अिवश्वासू रािहले ;
कारण त्यांनी अनै रस मु लांना जन्मास घातले
आता चं दर् दशर्न होताच त्यास भूमीसहीत खाऊन टाकेन.
8 िगबात िशं ग
आिण रामात तु तारी फुंका;
तु झ्यामागे , हे बन्यािमना!
असा रणशब्द बे थ अिवन ये थे करा.
9 शासनाच्या िदवशी एफ् राईम नाश पावे ल,
इस्राएलाच्या वं शास मी खात्रीने होणारी गोष्ट कळवली आहे .
10 यहद
ू ाचे पु ढारी िसमे चा दगड सारणार्यासारखे आहे त,
मी माझा राग त्यां च्यावर पाण्यासारखा ओतणार.
11 एफ् राईमाचा चु राडा झाला आहे ,
न्यायामध्ये त्याचा चु राडा झाला आहे ,
कारण त्याने मनापासून मूत्यार्न
ं ा दं डवत करण्याचे ठरवले आहे .
12 ह्यास्तव मी एफ् राईमाला कसर
आिण यहद
ू ाच्या घराण्यास िकडीसारखा होईन.
13 जे व्हा एफ् राईमाने आपला रोग
आिण यहद
ू ाने आपली जखम पािहली
ते व्हा एफ् राईम अश्शूराकडे गे ला,
ू त्याने महान राजाकडे पाठिवला;
आिण आपला दत
पण तो त्यास आरोग्य दे ऊन
त्यांची जखम बरी करू शकला नाही.
14 हयास्तव मी एफ् राईमास िसं ह
आिण यहद
ू ा घराण्यास तरुण िसं हासारखा होईन;
मी, हो मीच त्यांना फाडू न टाकीन
व घे ऊन जाईन,
आिण त्यांना सोडिवणारा कोणी नसे ल.
15 मी आपल्या स्थानी परत जाईन,
जोपयर्ंत ते आपल्या दोषांची कबु ली दे त नाहीत आिण माझे मु ख शोधत नाहीत;
जोपयर्ंत ते आपल्या दु:खात कळकळीने माझा शोध घे ऊन म्हणत नाहीत.

6
1 “���,

आपण परमे श्वराकडे परत जाऊ,
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कारण त्याने आमचे तु कडे केले आहे , आता तोच आम्हास बरे करील,
त्याने जखम केली, तोच आम्हास पट् टी बां धेल.
2 दोन िदवसानं तर तो आम्हास पु न्हा िजवं त करे ल,
ितसर्या िदवशी उचलून उभे करे ल,
आिण आम्ही त्याच्या समोर िजवं त राह.ू
3 चला आपण परमे श्वरास ओळखू या,
प्रयत्नाने त्याचे ज्ञान िमळवूया,
तो खिचत पहाटे सारखा उदय पावणार आहे ,
भूमीवर पाऊस पडतो,
त्याप्रमाणे तो आमच्याकडे ये णार आहे .”
4 एफ् राईमा मी तु ला काय करु?
यहद
ू ा मी तु ला काय करु?
तु मचा िवश्वासू पहाटे च्या ढगाप्रमाणे ,
आिण उडू न जाणार्या दवाप्रमाणे आहे .
5 म्हणून मी माझ्या सं देष्ट ाद्वारे त्यांचे तु कडे केले आहे ,
माझ्या तोंडाच्या शब्दाने त्यांना ठार केले आहे .
तु झा न्याय हा प्रकाशाप्रमाणे चमकत आहे .
6 कारण मी बिलदान नाही तर िवश्वासूपण इिच्छतो,
मला होमबली पे क्षा दे वाचे ज्ञान िप्रय आहे .
7 आदामाप्रमाणे त्यांनी करार मोडला,
ते माझ्याशी अिवश्वासूपणे वागले .
8 िगलाद हे दुष्टांचे शहर आहे ,
त्यावर रक्ताची पाऊले उमटली आहे .
9 जशी लु टारुं ची टोळी टपून बसते ,
तसा याजकांचा समूह आहे , ते शखे माच्या वाटे वर खून करतात,
त्यांनी महापातके केली आहे त.
10 इस्राएलाच्या घराण्यात मी भयावह प्रकार पािहला आहे ,
एफ् राईमाचा व्यिभचार ते थे आहे , आिण इस्राएल प्रदुिषत झाला आहे .
11 तु झ्यासाठी यहद
ू ा, हं गामाची वे ळ ये ईल,
ते व्हा मी माझ्या लोकांस बं िदवासापासून मु क्त करीन.

7
1 जे व्हा

मी इस्राएलास आरोग्य दे ऊ पाहतो,
ते व्हा एफ् राईमाचे पाप
आिण शोमरोनाची अधमता उघड होते .
ते कट रचतात,
चोर आत िशरतो,
आिण रस्त्यावर लु टारुं ची टोळी हल्ला करते .
2 मी त्यांचे दुराचार आठवतो;
याची त्यांना त्यां च्या हृदयात जाणीवही नाही,
त्यां च्या कृत्यांनी त्यांना घे रले आहे ,
ते माझ्या मु खासमोर आहे .
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आपल्या वाईटाने राजाला,
आिण लबाडीने अिधकार्याला खूश करतात.
4 ते सवर् व्यिभचारी आहे त.
जसा भटारी भट् टी पे टवून
किनक िभजवतो;
व ते खिमराने फुगत नाही तसे ते आहे त.
5 राजाच्या शु भ िदवशी अिधकारी मद्य िपऊन मस्त झाले ;
मग त्याने आपला हात थट् टा करणार्यां च्या हाती िदला.
6 भट् टीसारख्या हृदयाने ते कपटी
आिण फसव्या योजना करतात.
त्यांचा राग रात्रभर अग्नीसारखा धु मसतो,
आिण सकाळी धगधगणार्या आग्नीसारखा जळतो.
7 ते सवर् भट् टी सारखे गरम आहे त,
ते आपल्या राज्यकत्यार्स
ं िगळू न टाकतात,
त्यांचे सवर् राजे पतन पावले आहे ,
त्यां च्यातील कोणीही माझा धावा करीत नाही.
8 एफ् राईम त्या लोकांसोबत िमसळतो,
एफ् राईम न पलटले ल्या भाकरीसारखा झाला आहे .
9 परक्यांनी त्याची ताकद िगळली आहे ;
पण त्यास हे ठाऊक नाही.
त्याचे काही केस पांढरे झाले आहे त,
पण ते त्यास मािहत नाही.
10 इस्राएलाचा गवर् त्यां च्या िवरोधात साक्ष दे तो,
इतके असूनही ते आपला दे व परमे श्वराकडे वळत नाहीत,
हे करण्यापे क्षा ते त्यास शोधत नाही.
11 एफ् राईम कबु तरा सारखा भोळा व भावनाहीन आहे ,
तो िमसराला हाक मारतो,
नं तर अश्शूरास उडू न जातो.
12 जे व्हा ते जातील, मी आपले जाळे त्यां च्यावर टाकेन,
आकाशतल्या पक्षांपर् माणे
मी त्यांना खाली आिणन,
लोकां च्या समु दायामध्ये मी त्यांना िशक्षा करीन.
13 हायहाय, त्यांना!
कारण ते मजपासून बहकले आहे त.
त्यां च्यावर नाश ये त आहे !
त्यांनी माझ्यािवरुध्द िफतु री केली आहे .
मी त्यांची सु टका केली असती;
पण त्यांनी माझ्या िवरोधात लबाडी केली आहे .
14 त्यांनी त्यां च्या हृदयापासून माझा धावा केला नाही,
परं तू ते पलं गावर पडू न धान्य व नव्या द्राक्षरसासाठी िवलाप करतात,
ते माझ्यापासून बहकले आहे त.
15 जरी मी त्यास िशक्षण िदले आिण त्यांना बाहब
ू ल िदले ,
आता ते माझ्या िवरोधात कट रचतात.
16 ते परत िफरतात,
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पण ते मी जो सवोर्च्च दे व आहे ,
त्याकडे िफरत नाही,
ते फसव्या धनु ष्यासारखे झाले आहे त,
त्यांचे अिधकारी आपल्या िजभे च्या उन्मतपणामु ळे तलवारीने पाडले जातील,
िमसरात त्यांची थट् टा करण्यात ये ईल.

8
1 “������

������ ���,
परमे श्वराच्या, घरावर गरुड ये त आहे ,
हे यासाठी घडत आहे कारण लोकांनी माझा करार मोडू न
माझ्या िनयम शास्त्राच्या िवरोधात बं ड केले आहे .
2 ते माझा धावा करतात,
माझ्या दे वा, आम्ही इस्राएली तु ला जाणतो”
3 पण इस्राएलाने जे चां गले ते नाकारले आहे ,
आिण शत्रू त्याचा पाठलाग करे ल.
4 त्यांनी राजे ने मले ,
पण माझ्या द्वारे नाही;
त्यांनी राजपु त्र स्थापले आहे ,
पण माझे ज्ञान न घे ता त्यांनी,
आपले सोने व चांदी घे ऊन,
स्वत:साठी मूतीर् बनिवल्या आहे त.
त्याने च ते नाश पावतील.
5 सं देष्टा म्हणतो, हे शोमरोना तु झे वासरू त्याने नाकारले आहे ,
परमे श्वर म्हणतो, या लोकां िवरुध्द माझा राग पे टेल,
िकती वे ळ ते अशु द्ध राहणार?
6 कारण ही मूतीर् इस्राएलातून आली,
कारािगराने बनवली,
ती दे व नाही शोमरोनाच्या
वासराचे तु कडे होतील.
7 कारण लोक वारा पे रतात
आिण वावटळीची कापणी करतात,
उभ्या िपकाला कणीस नाही,
ते धान्याचे िपठ उत्पन्न करणार नाही,
आिण जर त्याची पूणर् वाढ झाली
तरी परके त्यास िगळू न टाकतील.
8 इस्राएलास िगळले आहे ,
आता ते दे शामध्ये िबन कामाची लबाडी करतात.
9 कारण ते अश्शूरास रानगाढवासारखे गे ले,
एफ् राईमाने आपल्यासाठी िप्रयकर ने मले आहे त.
10 जरी त्यांनी दे शात िप्रयकर ने मले ,
तरी मी त्यांना आता एकत्र करीन.
राजे आिण पु ढारी यां च्या दबावामु ळे ते कमी होतील.
11 कारण एफ् राईमाने पापबलींसाठी आपल्या वे द्या वाढवल्या आहे त,
पण त्या वे द्या पाप करण्याचे कारण ठरल्या आहे त.
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असं ख्य वे ळा माझे िनयमशास्त्र त्यां च्यासाठी िलहीले ,
पण ते त्याकडे अनोळख्या सारखे पाहतात.
13 मला अपर्णे करावी म्हणून
ते मांस दे तात व खातात,
पण मी परमे श्वर,
ते स्वीकारत नाही.
आता मी त्यांचे पाप स्मरण करून
त्यांना शासन करणार, ते िमसर दे शात परत जातील.
14 इस्राएलाला आपल्या िनमार्णकत्यार् परमे श्वराचा िवसर पडला आहे
आिण त्याने महाल बां धले आहे त,
यहद
ू ाने तटबं दीची नगरे वसवली आहे त,
पण मी त्याच्या शहरावर अग्नी पाठवीन,
तो त्याची तटबं दी नष्ट करून टाकेल.
12 मी

9
1 हे

इस्राएला,
इतर लोकांसारखा आनं द करु नको,
कारण तू आपल्या दे वाला सोडू न
अिवश्वासू झाला आहे स,
तु ला प्रत्ये क खळ्यावर व्यिभचाराचे वे तन आवडते .
2 पण खळे आिण द्राक्षांचे कुंड त्यांना खाऊ घालणार नाही,
नवा द्राक्षरस त्यांना िनराश करे ल.
3 ते परमे श्वराच्या दे शात राहणार नाहीत,
त्यािशवाय एफ् राईम िमसरात परत जाईल,
आिण एके िदवशी ते अश्शूरात अमं गळ पदाथर्* खातील.
4 ते परमे श्वरास द्राक्षरसाचे पे यापर्णे दे णार नाही,
व ते त्यास प्रसन्न करु शकणार नाहीत,
त्यांचे बलीदान त्यां च्यासाठी शोकाची भाकर होईल
जे ते खातील ते अशु द्ध होतील,
कारण त्यांचे भोजन त्यां च्यापु रते च असे ल,
ते परमे श्वराच्या मं दीरात आणता ये णार नाही.
5 परमे श्वराच्या सणाच्या िदवशी
ने मले ल्या उत्सवाच्या िदवशी तु म्ही दे वासाठी काय कराल?
6 कारण पहा, जर ते नाशापासून वाचले तर,
िमसर त्यांना एकत्र करील
आिण मोफ त्यांना मु ठमाती दे ईल,
वन्य झाडे त्यांचे सोने , रुपे िमळवतील
आिण त्यांचे डे रे काट ांनी भरून जातील.
7 शासन करण्याचे िदवस ये त आहे त,
प्रितफळाचे िदवस ये त आहे त,
इस्राएल हे जाणणार,
तु झ्या महापातकामु ळे,
*
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, म्हणून त्यांना खाऊ नये असे मोशे चे िनयमशास्त्र जाहीर करते .
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वै रभावामु ळे आता सं देष्टा मूखर् बनला आहे .
8 सं देष्टा जो माझ्या दे वासोबत आहे ,
तो एफ् राईमाचा रखवालदार आहे , पण तो आपल्या सवर् मागार्त पारध्याचा पाश आहे
आिण त्यामध्ये दे वाच्या घरािवषयी वै रभाव भरले ला आहे .
9 िगबात घडले ल्या गोष्टींच्या वे ळी झाले
त्यासारखा त्यांनी अती भ्रष्टाचार केला आहे .
दे व त्यां च्या अधमार्ची आठवण करून
त्यांना त्यां च्या पापासाठी शासन करणार आहे .
10 परमे श्वर म्हणतो, मला इस्राएल जे व्हा आढळला
ते व्हा तो रानात द्राक्ष िमळाल्यासारखा होता,
अं जीराच्या हं गामातल्या प्रथम फळासारखे तु मचे पु वर्ज मला आढळले
पण ते बआल-पौराकडे आले आिण लज्जास्पद मूतीर्स त्यांनी आपणास वाहन
ू घे तले
ते त्यां च्या मूतीर्सारखे घृ णास्पद झाले .
11 एफ् राईमाचे गौरव पक्षाप्रमाणे उडू न जाईल
ितथे जन्म, गरोदरपणा आिण गभर्धारणा होणार नाही.
12 जरी त्यां च्या मु लांचे पालन पोषण होऊन
ती मोठी झाली तरी मी ते िहरावून घे णार
यासाठी की त्यामध्ये कोणी राहू नये . मी त्यां च्यापासून वळू न जाईल ते व्हा त्यां च्यावर हाय हाय!
13 मी एफ् राईमास पािहले ते व्हा तो मला सोरासारखा, कुरणात लावले ल्या रोपटयासारखा िदसला
पण तरी तो आपल्या मु लास बली दे णार्या मनु ष्यासारखा होऊन जाईल.
14 त्यास दे , परमे श्वरा, त्यास काय दे शील? त्यांना गभर्पात करणारे
गभार्शय व सु कले ले स्तन त्यांना दे .
15 कारण त्यांची सवर् अधमता िगल्गालात आहे ,
ते थेच मला त्यां च्यािवषयी द्वे ष िनमार्ण झाला.
त्यां च्या पापकृत्यामु ळे मी माझ्या घरातून
त्यांना हाकलणार त्यां च्यावर प्रेम करणार
नाही कारण त्यांचे सवर् अिधकारी बं डखोर आहे त.
16 एफ् राईम रोगी आहे
त्यांचे मूळ सु कून गे ले आहे ,
त्यास फळ ये णार नाही,
त्यांना जरी मु ले झाली
तरी मी त्यांची िप्रय मु ले मारून टाकीन.
17 माझा दे व त्यांना नाकारे ल
कारण त्यांनी त्याचे ऐकले नाही,
ते दे शोदे शी भटकणारे होतील.

10

एक जोमाने वाढणारा द्राक्षीचा वे ल आहे .
त्यास िवपु ल फळे ये तात.
जसजसे त्याची फळे वाढली तसतशी त्याने वे द्या बां धल्या.
त्याची भूमी सु पीक झाली,
तो त्याने सुं दर स्तं भ उभारले .
2 त्यांचे हृदय कपटी आहे ,
त्यांना त्यांची िशक्षा होईल
1 इस्राएल
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परमे श्वर त्यां च्या वे द्या मोडू न टाकेल
त्याच्या पिवत्र स्तं भाचा नाश करे ल.
3 आता ते म्हणतील,
“������ ���� ����,
कारण आम्ही परमे श्वराचे भय मानले नाही
आिण राजा आमच्यासाठी काय करणार?”
4 ते पोकळ शब्द बोलतात
खोट ा शपथा वाहन
ू करार करतात,
म्हणून जसे शे ताच्या तासात िवषारी रानटी झु डू प उगवतात
तसा त्यां च्यावर न्याय ये ईल.
5 शोमरोनाचे रिहवासी
बे थआवे नच्या वासरांसाठी घाबरे होतील
त्यांचे लोक त्यां च्यासाठी िवलाप करतील,
सोबतच त्यांचे मु तीर्पु जक पु जारी
जे त्याच्या वै भवावर आनं द करत होते
आता ते त्यां च्याबरोबर नाहीत.
6 ते अश्शूरास त्यां च्या महान राजासाठी भे ट म्हणून ने ण्यात ये तील.
एफ् राईम लज्जीत होईल,
आिण मु तीर्च्या सल्ल्याने वागल्यामु ळे
इस्राएल लज्जीत होईल.
7 शोमरोनाचा राजा पाण्यावर
तरं गणार्या ढलण्यासारखा नाश पावे ल.
8 दुष्टते ची श्रध्दास्थानाने
आिण इस्राएलाची पापे नाश पावतील
त्यां च्या वे दींवर काटे व काटे री झु डपे उगवतील.
लोक पवर्तास म्हणतील, “������ ����”
आिण टे कडयास म्हणतील, “�������� ���”
9 इस्राएला,
िगबाच्या िदवसापासून तू पाप करत आहे स;
तू ितथे च रािहला आहे स
िगबाच्या दुष्टांसोबत झाले ल्या लढाईत ते सापडले नाहीत?
10 मला वाटे ल ते व्हा मी त्यास िशस्त लावीन,
त्यां च्या िवरोधात राष्ट् रे एकत्र ये तील
व त्यां च्या दोन्ही पापांसाठी त्यांना बे ड ा टाकतील.
11 एफ् राईम ही प्रिशिक्षत कालवड आहे
ितला मळणी करायला आवडते म्हणून
मी ितच्या गोर्या माने वर जू ठे वीन.
मी एफ् राईमावर जू ठे वीन,
यहद
ू ा नां गरील, याकोब ढे कळे फोडील.
12 तु म्ही आपणासाठी धािमर्कते ची पे रणी करा
आिण कराराच्या िवश्वासूपणाची
फळे तोडा, तु मची पडीत भूमी नां गरुन काढा,
कारण जोपयर्ंत तो ये ऊन धािमर्कते चा पाऊस पाडत नाही,
तोपयर्ंत परमे श्वरास शोधण्याचीच ही वे ळ आहे .
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13 तु म्ही

दुष्टते ची नां गरणी केली,
तु म्ही अन्यायाची कापणी केली,
तु म्ही फसवणूकीचे फळ खाल्ले
कारण तू तु झ्या योजनां वर
आिण तु झ्या पु ष्कळ सै िनकां वर िवश्वास ठे वला.
14 म्हणून तु झ्या लोकां मध्ये यु ध्दाचा गलबला होईल
आिण तु झी सवर् तटबं दीची शहरे नष्ट होतील.
हे असे घडे ल जसे शल्मनाने बे थ-आिबर्लाच्या यु ध्दात नाश केला
ते व्हा आईला मु लांसह आपटू न मारले गे ले.
15 तु झ्या अती
दुष्टपणामु ळे बे थेल तु झ्यासोबत असे च करील.
प्रभातसमयी इस्राएलाचा राजा पूणर्पणे नाश पावील.

11
इस्राएल बालक होता ते व्हा त्यावर प्रेम केले ,
आिण माझ्या पु त्राला िमसरातून बोलावले .
2 त्यांना जे वढे बोलिवले ते वढे
ते माझ्यापासून दरू जात
ते बआलास बली
आिण मु तीर्स धूप जाळत.
3 तरी तो मीच ज्याने एफ् राईमास चालणे िशकिवले
तो मीच ज्याने त्यास हात धरुन उभे केले
पण त्यांना माहीत नव्हते की मी त्यांची काळजी घे त होतो.
4 मी त्यांना मानवता
आिण प्रेमाच्या दोरीने चालवत होतो
मी त्यांना त्यासारखा होतो जो तोंडावरचे जू काढतो
आिण मी खाली वाकू न त्यांना खाऊ घातले .
5 ते िमसरात परत ये णार काय?
अश्शूर त्यावर राज्य करणार काय?
कारण ते मजकडे परत ये ण्याचे नाकारतात?
6 त्यां च्या नगरावर तलवार चाले ल
आिण ती त्याच्या दाराचे अडसर नष्ट करील,
त्यांचा नाश त्यां च्या स्वत:च्या योजनांमुळे होईल.
7 माझ्या लोकांस मजपासून वळवण्याचा िनश्चय केला आहे
तरी ते त्यांना जो मी परमप्रधान आहे
त्याकडे बोलिवतात तरी त्यापै की कोणीही मला गौरव दे त नाही.
8 हे एफ् राईमे ,
मी तु झा त्याग कसा करु? हे इस्राएला,
मी तु ला शत्रुच्या हाती कसा दे ऊ?
मी तु ला अदमासारखे कसे करु?
मी तु ला सबोियमासारखे कसे करु?
माझे हृदय खळबळले आहे , माझी करुणा ढवळली गे ली आहे .
9 मी माझा भयानक राग अमलात
आणणार नाही मी एफ् राईमाचा पु न्हा नाश करणार
1 जे व्हा
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नाही कारण मी दे व आहे
आिण मनु ष्य नाही
तु मच्यामध्ये असणारा
मी पिवत्र आहे मी क् रोधाने ये णार नाही.
10 ते माझ्यामागे चालतील मी परमे श्वर
िसं हासारखी गजर्ना करे न
मी खरोखर गजन
आिण लोक पिश्चमे कडू न थरथरत ये तील.
11 ते िमसरातून पक्षासारखे
आिण अश्शूरातून कबु तरा प्रमाणे थरथरत ये तील
मी त्यांना त्यां च्या घरात बसवीन असे परमे श्वर म्हणतो.
12 एफ् राईम मला लबाडीने
आिण इस्राएलचे घराणे कपटाने वे ढले ,
पण यहद
ू ा आतापयर्ंत दे वाबरोबर,
जो पिवत्र आहे , त्याबरोबर िवश्वासू बनून आहे .

12
1 एफ् राईम

वारा जोपासतो,
आिण पूवच्या वार्याचा पाठलाग करतो,
तो सतत लबाडी आिण िहं सा वाढवतो,
तो अश्शूरां शी करार करतो,
आिण िमसरात जै तन
ू ाचे तोल घे ऊन जातो.
2 परमे श्वराचा वाद यहद
ू ाशी आहे .
आिण तो याकोबास त्याच्या कृत्याचे शासन करील.
त्यांचे प्रितफळ त्यास िमळे ल.
3 गभार्त असता याकोबाने आपल्या भावाची टाच घट् ट धरली,
आिण तरुणपणी दे वासोबत झोंबी केली.
4 त्या स्वगर्दत
ू ाशी झोंबी केली, आिण िजं कला,
त्याने रडू न दे वाची करुणा भाकली,
तो बे थेलास दे वाला भे टला,
दे व ते थे त्याच्याबरोबर बोलला.
5 हा परमे श्वर, से नेचा दे व
ज्यांचे स्मरण ‘��������’ ������ ����.
6 म्हणून तू आपल्या दे वाकडे वळ,
िवश्वासू आिण न्यायी राहन
ू त्याचा करार पाळ,
आिण तु झ्या दे वाची िनरं तर वाट पहा.
7 व्यापार्याच्या हातात खोटे तराजू आहे त,
फसवे िगरी करण्याची त्यांना आवड आहे .
8 एफ् राईम म्हणाला, “�� ����� ����� ���� ���,
माझ्यासाठी सं प ी िमळवली आहे .
माझ्या सवर् कामात त्यांना अन्याय िदसला नाही,
ज्यामध्ये माझ्यात पाप आढळते .”
9 मी परमे श्वर तु झा दे व, जो िमसर दे शापासून तु झ्याबरोबर आहे ,
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ने मले ल्या सणाच्या िदवसाप्रमाणे
मी तु ला पु न्हा तं बत
ू वसिवणार.
10 मी सं देष्टयां शी दे खील बोललो आहे .
आिण त्यांना मी पु ष्कळ दृष्टांत िदले आहे त,
मी त्यांना सं देष्ट ां द्वारे दाखले िदले आहे .
11 जर िगलादामध्ये दुष्टता असली
तर िनिश्चतच लोक नालायक आहे त.
िगलादात ते बै ल अपर्ण करतात,
त्यां च्या वे द्यांची सं ख्या शे तातील तासामध्ये असले ल्या दगडाएवढी आहे .
12 याकोब अरामाच्या मै दानात पळू न गे ला.
इस्राएलाने पत्नीसाठी चाकरी केली
आपल्या पत्नीसाठी में ढरे राखली.
13 परमे श्वराने एका सं देष्ट ाद्वारे िमसरातून इस्राएलास बाहे र काढले ,
आिण सं देष्ट ाद्वारे च त्यांची काळजी घे तली.
14 एफ् राईमाने परमे श्वराचा क् रोध अत्यं त चे तवला आहे .
म्हणून त्याचा धनी त्याच्या रक्तपाताचा दोष त्याच्यावर आिणल
आिण त्याच्या लज्जास्पद कामाची त्यास परतफेड करील.

13
1 एफ् राईम

बोलत असे ते व्हा लोकांचा थरकाप होई;
तो इस्राएलाचा सरदार झाला;
पण पु ढे बआलमूतीर्मु ळे दोषी होऊन तो लोपला.
2 आता ते अिधकािधक पाप करु लागले
ते चांदीच्या ओतीव मूतीर् आपल्या कुशलते ने कारागीर बनवतो
तसे बनवू लागले .
लोक म्हणू लागले ,
“�� ������ ����� ������� �������� ����� ����”
3 म्हणून पहाटे च्या ढगासारखे
लवकर उडू न जाणार्या दवासारखे खळ्यातून
वार्याने उडणार्या भु सासारखे
आिण धु राडयातून उडणार्या धु रासारखे ते होतील.
4 पण मी तु मचा दे व परमे श्वर आहे ,
ज्याने तु म्हास िमसरातून बाहे र काढले , माझ्यािशवाय तु म्हास अन्य दे व नाही,
माझ्यािशवाय कोणी तारक नाही.
5 मी तु म्हास रानात,
रुक्ष प्रदे शात जाणून होतो.
6 जे व्हा तु म्हास चारा िमळाला ते व्हा तु म्ही तृ प्त झालात,
आिण जे व्हा तु मचे पोट भरले ते व्हा तु मचे हृदय उन्म झाले ;
त्या कारणास्तव तु म्ही मला िवसरला.
7 म्हणून मी िसं हासारखा तु मच्याशी वागे न,
िचत्याप्रमाणे तु मच्या वाटे वर दबा धरुन बसे न.
8 िजची िपल्ले चोरी झाली,
अशा अस्वली सारखा मी तु मच्यावर हल्ला करीन, मी तु मचे उर फाडीन,
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आिण िसं िहनीप्रमाणे तु म्हास खाऊन टाकेन,
जसा वनपशू तु म्हास फाडू न टाकतो.
9 इस्राएला हा तु झा नाश आहे जो ये त आहे ,
कारण तू माझ्या म्हणजे तु झ्या सहाय्यकत्यार्ंच्या िवरोधात गे ला आहे स.
10 तु झा राजा कोठे आहे ?
जो तु झ्या सवर् नगरांचे रक्षण करतो
तु झे अधीपती कोठे आहे त? ज्यािवषयी तू मला म्हटले ,
“��� ���� ��� ������ ��?”
11 मी क् रोधाने तु ला राजा िदला
आिण रागाने त्यास काढूनही घे तले .
12 एफ् राईमाचा अन्याय गोळा केला आहे ,
त्याच्या अपराधाची रास करण्यात आली आहे .
13 प्रसूितवे दना त्याच्यावर ये तील,
पण तो अक्कलशून्य मु लगा आहे ,
कारण जन्म घे ण्याच्या वे ळी तो गभार्तन
ू बाहे र ये त नाही.
14 मी त्यांना खरोखर अधोलोकाच्या बळापासून सोडवीन काय?
मी त्यांना खरोखर मरणातून सोडवणार काय?
मरणा, तु झ्या महामार्या कोठे आहे त?
आिण इथे कळवळा माझ्या समोरुन लपले ला आहे .
15 एफ् राईम आपल्या भावां मध्ये जरी प्रगत झाला,
तरी पूवचा वारा ये ईल,
परमे श्वराचा वारा रानातून ये ईल
एफ् राईमाचा झरा सु कून जाईल,
त्याच्या िविहरीत पाणी राहणार नाही.
त्यांचा शत्रू त्याच्या सवर् मौल्यवान वस्तू लु टून ने ईल.
16 शोमरोनात दोष ये ईल,
कारण त्याने दे वािवरुध्द बं ड केले आहे
ते तलवारीने पडतील.
त्यांची लहान मु ले आपटली जातील
आिण त्यां च्या गभर्वती िस्त्रया िचरुन टाकण्यात ये तील.

14
इस्राएला, आपला दे वा परमे श्वर याकडे परत ये ,
तु झ्या दुष्टपणामु ळे तु झे पतन झाले आहे .
2 कबु लीच्या शब्दासोबत परमे श्वराकडे वळा, त्यास म्हणा,
आमचे अधमर् दरू कर आिण दये ने आमचा स्वीकार कर
म्हणजे आम्ही तु झी स्तु ती करु,
आपल्या ओठांचे फळ तु ला अपूर्.
3 अश्शूर आम्हास तारणार नाही,
आम्ही यु ध्दासाठी घोड ावर स्वार होणार नाही,
यापु ढे आमच्या हाताच्या मूतीर्स आमचा दे व म्हणणार नाही,
कारण तु झ्यामध्ये अनाथांना दया प्राप्त होते .
4 ज्यांनी मला सोडले ते जर परत मजकडे आले तर मी त्यांना आरोग्य दे ईन,
1 हे

होशे य 14:4

14:5

1121

त्यां च्यावर मोकळ्या मनाने प्रीती करीन,
कारण माझा त्यां च्यावरचा राग गे ला आहे .
5 मी इस्राएलास दहीवरासारखा होईल,
तो भु कमळासारखा फुले ल
आिण लबानोनात दे वदारूप्रमाणे मु ळ धरील.
6 त्याच्या फां द्या पसरतील,
त्याची सुं दरता जै तन
ू वृ क्षासारखी होईल,
आिण त्याचा सु गंध लबानोनातील दे वदार वृ क्षासारखा होईल.
7 त्याच्या सावलीत राहणारे लोक परत ये तील,
ते धान्यासारखे पु निजर्िवत होतील;
आिण द्राक्षाप्रमाणे फळ दे तील,
त्याची प्रितष्ठा लबानोनाच्या द्राक्षरसासारखी होईल.
8 एफ् राईम म्हणे ल, या मूत्यार्च
ं े मी काय करु?
मी त्यास उ र दे ईन त्याची काळजी घे ईन
मी सारखा सदाहिरत आहे ,
माझ्यातून तु ला फळ िमळते .
9 कोण चतु र आहे ज्याला या गोष्टी समजतील?
कोण समं जस आहे ज्याला ते समजे ल?
परमे श्वराचे मागर् सरळ आहे त,
आिण धािमर्क त्यामध्ये चालतील पण बं डखोर त्यामध्ये अडखळू न पडतील.
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योएल 1:4

The Book of

Joel
योएल

योएलाचे पु स्तक सां गते की याचा ले खक सं देष्टा योएल होता (योएल 1:1). आम्ही पु स्तकात
असले ल्या िविशष्ट वै यिक्तक तपशीलांपेक्षा सं देष्टा योएलबद्दल फारच थोडे से जाणतो. त्याने
स्वतःला पथूयेलाचा पु त्र म्हणून ओळखले आिण त्याने यहद
ू ाच्या लोकांना उपदे श केला आिण
यरूशले ममध्ये अितशय आस्था व्यक्त केली. योएलने ही याजक व मं िदर यां च्यािवषयी अने क
िवधाने केली, जे यहद
ू ामध्ये उपासने च्या केंद्रां शी पिरिचत असल्याचे सूिचत करते (योएल 1:1314; 2:14, 17).
साधारण इ. पू. 835 - 600.
योएल कदािचत जु न्या कराराच्या इितहासाच्या पारसी काळात रािहला. त्या काळात, पारसी
लोकांनी काही यहद्य
ू ांना यरूशले मेला परत ये ण्याची परवानगी िदली आिण शे वटी मं िदर पु न्हा
बां धले गे ले. योएल मं िदराशी पिरिचत होता, म्हणून त्याने त्याची िदनांक पु नसर्ंचियत झाल्यानं तर
िनिश्चत केली पािहजे .
इस्त्राएल लोक आिण नं तर सवर् पिवत्र शास्त्राचे वाचक.
दे व क्षमाशील आहे , जे पश्चा ाप करतात त्यांना क्षमा करतो. पु स्तक दोन मु ख्य घटने द्वारे
प्रकािशत केले आहे . एक म्हणजे टोळाचे आक् रमण आिण दुसरे आत्म्याचा िवस्तार. यातील
सु रवातीच्या पूणर्तेचा उल्ले ख पे तर् ाने प्रेिषतांची कृत्ये च्या दुसर्या अध्यायात पे न्टे कॉस्ट ये थे
केला होता.
परमे श्वराचा िदवस
रूपरे षा
1. इस्त्राएल लोकां वर टोळ्यांचा हल्ला — 1:1-20
2. दे वाची िशक्षा — 2:1-17
3. इस्त्राएलची पु न:स्थापना — 2:18-32
4. राष्ट् रां वर दे वाचा न्याय व यहद
ू ाची सु टका — 3:1-21
मु लगा योएल, ह्याच्याकडे परमे श्वराचे वचन आले ते हे .
विडलांनो, हे ऐका,
आिण दे शात राहणार्या तु म्ही सवार्न
ं ी कान द्या.
तु मच्या पूवर्जां च्या िदवसात
िकंवा तु मच्या िदवसात पूवीर् कधी असे हे घडले काय?
3 ह्यािवषयी आपल्या मु लाबाळांना सां गा,
आिण तु मच्या मु लांनी आपल्या मु लाबाळांना सां गावे ,
व त्यां च्या मु लांनी आपल्या पु ढच्या िपढीस सां गावे .
4 कुरतडणार्या टोळापासून जे रािहले ते झु ं डीने ये णार्या टोळांनी खाल्ले ;
1 पथूएलाचा

2 अहो
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झु ं डीने ये णार्या टोळापासून जे रािहले ते चाटू न खाणार्या टोळांनी खाल्ले ;
आिण चाटू न खाणार्या टोळापासून, जे रािहले ते अधाशी टोळांनी खाल्ले .
5 दारू िपणार्यांनो, तु म्ही जागे व्हा व रडा!
तु म्ही सवर् दारू िपणार्यांनो, आक् रोश करा,
कारण गोड दारू तु मच्यापासून काढून घे तली आहे .
6 कारण एक राष्ट् र माझ्या दे शावर आले आहे ,
ते बळकट व अगिणत आहे त.
त्यांचे दात िसं हाचे आहे त,
आिण त्यांना िसं िहणीचे दात आहे त*.
7 त्यांनी माझा द्राक्षमळा घाबरून सोडवण्याची जागा केली आहे
आिण माझ्या अं िजराचे झाड सोलून उघडे केले आहे .
त्यांने साल सोलून दरू फेकली आहे .
फां द्या उघड ा करून पांढर्या केल्या आहे त.
8 जशी कुमारी गोणताट ने सन
ू आपल्या तरुणपणाच्या पतीकरता शोक करते , तसा शोक करा.
9 परमे श्वराच्या मं िदरातून अन्नापर्णे व पे यापर्णे नाहीसे झाले आहे त.
परमे श्वराची से वा करणारे याजक शोक करत आहे त.
10 शे तांचा नाश झाला आहे .
आिण भूमी रडते †.
कारण धान्याचा नाश झाला आहे ,
नवा द्राक्षरस सु कून गे ला आहे
आिण ते ल नासले आहे .
11 तु म्ही शे तकर्यांनो, गहू व जवाबद्दल लिज्जत व्हा,
आिण द्राक्षमळे वाल्यांनो,
गहू व जवसासाठी आक् रोश करा,
कारण शे तातील पीक नष्ट झाले आहे .
12 द्राक्षवे ली शु ष्क झाल्या आहे त, आिण अं िजराचे झाड सु कून गे ले आहे ,
डािळं बाचे झाड, खजु राचे झाड आिण सफरचं दाचे झाड
अशी शे तातील सवर् झाडे सुद्धा शु ष्क झाली आहे त.
मानवजातीच्या वं शातून आनं द नष्ट झाला आहे .
13 याजकांनो, गोणताट घाला आिण शोक करा!
वे दीची से वा करणार्यांनो, आक् रोश करा.
माझ्या परमे श्वराच्या से वकांनो, या, तु म्ही पूणर् रात्र गोणताट घालून राहा.
कारण तु मच्या दे वाच्या मं िदरात यापु ढे अन्नापर्णे व पे यापर्णे अडकवून ठे वले ली आहे त.
14 पिवत्र उपास ने मा,
आिण पिवत्र सभे साठी लोकांस एकत्र बोलवा.
तु मचा दे व परमे श्वर याच्या मं िदरात विडलांस व दे शात राहणार्या लोकांस एकत्र गोळा करा.
आिण परमे श्वरास आरोळी मारा.
15 त्या भयानक िदवसाकरता हायहाय!
कारण परमे श्वराचा िदवस जवळ आला आहे .
सवर्समथर् दे वापासून जसा नाश तसा तो ये ईल.
16 आमच्या डोळ्यादे खत आमचे अन्न काढून घे तले ,
आिण दे वाच्या मं िदरातील आनं द व उल्लास नष्ट झाले नाहीत काय?
*
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त्यां च्या ढे कळाखाली कुजून गे ले आहे ,
धान्याची कोठारे ओसाड झाली आहे त,
कोठ ा खाली पाडल्या गे ल्या आहे त,
कारण धान्य सु कून गे ले आहे .
18 प्राणी कसे कण्हत आहे त!
गु रांचे कळप घाबरले आहे त. त्यांना खाण्यास कुरणे नाहीत.
में ढ ांचे कळपसु द्धा पीडले आहे त.
19 हे परमे श्वरा, मी तु झा धावा करतो.
कारण आग्नीने रानातील कुरणे खाऊन टाकली आहे त.
आिण शे तातील सवर् झाडे ज्वालांनी भस्म केली आहे त.
20 रानातील वनपशूंनासु ध्दा तु झी उत्कंठा लागली आहे ,
कारण पाण्याचे ओहोळ कोरडे झाले आहे त
आिण आग्नीने रानातील कुरणे खाऊन टाकली आहे त.
17 िबयाणे

1 िसयोनात

2

कणार् फुंका,
आिण माझ्या पिवत्र पवर्तावरून मोठ ाने गजर करा!
या दे शात राहणार्यांचा भीतीने थरकाप उडू द्या,
कारण परमे श्वराचा िदवस ये त आहे ;
खरोखर, तो जवळ आहे .
2 तो काळोखाचा आिण अं धाराचा प्रकाशाचा,
तो ढगाळ व दाट अं धकाराचा िदवस आहे .
तो पवर्तावर पसरले ल्या पहाटे सारखा,
त्याचे प्रचं ड व शक्तीशाली सै न्य जवळ ये त आहे .
त्यां च्यासारखे सै न्य कधी झाले नाही,
आिण त्यानं तरही अने क िपढ ा,
पु न्हा कधीच होणार नाही.
3 त्यां च्यासमोर अग्नी प्रत्ये क वस्तू नाश करत आहे ,
आिण त्याच्यामागे ज्वाला जाळीत चालली आहे ,
त्यां च्यासमोरची भूमी एदे नाच्या बागे सारखी आहे ,
पण त्यां च्यामागे िनजर्न वाळवं ट आहे .
खरोखर, त्यां च्या तावडीतून काहीही सु टणार नाही.
4 सै न्याचे स्वरूप घोड ांपर
् माणे आहे
आिण घोडस्वाराप्रमाणे ते धावतात.
5 त्यां च्या उड ा मारण्याचा आवाज, पवर्तावरून जाणार्या रथांसारखा,
धसकट जाळणार्या आग्नीसारखा,
यु ध्दासाठी सज्ज झाले ल्या बलवानासारखा आहे .
6 त्यां च्यापु ढे लोक व्यिथत होतात
आिण त्यांचे चे हेरे पांढरे फटक पडतात.
7 ते वीरासारखे धावतात,
ते सै िनकासारखे तटां वर चढतात,
ते प्रत्ये क आपल्या मागार्त चालत जातात,
आिण आपली रां ग तोडीत नाहीत.
8 ते एकमे कांना रे टीत नाहीत.
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प्रत्ये कजण आपल्या वाटे ने जातात.
ते सं रक्षणातून जातात
आिण ते रे षे बाहे र जात नाहीत.
9 ते नगरातून धावत िफरतात.
ते तटावर धावतात.
ते चढून घरात िशरतात.
चोराप्रमाणे ते िखडक्यांतन
ू आत जातात.
10 त्यां च्यापु ढे पृ थ्वी कापते ,
आकाश थरथरते ,
सूयर् आिण चं दर् काळे पडतात
आिण तारे तळपण्याचे थांबतात.
11 परमे श्वर आपल्या सै न्यापु ढे आपला आवाज उं चावतो,
त्याचे योद्धे खूप असं ख्य आहे त,
कारण जो कोणी त्याची आज्ञा आमलात आणतो तो बलशाली आहे .
कारण परमे श्वराचा िदवस हा मोठा आिण फार भयं कर आहे .
त्यामध्ये कोण िटकू शकेल?
12 “���

�����” �������� ������,
“������ ������ ���� �������� ��������� ��� ��.
रडा, शोक करा आिण उपवास करा.”
13 आिण तु म्ही आपले कपडे च फाडू नका, तर आपले हृदय फाडा
आिण परमे श्वर तु मचा दे व याकडे वळा,
कारण तो कृपाळू व दयाळू आहे ,
तो रागावण्यास मं द आिण िवपु ल प्रेम करणारा आहे ,
आिण त्याने लादले ल्या िशक्षे पासून तो मागे िफरे ल.
14 परमे श्वर तु मचा दे व याला कळवळा ये ऊन आिण कदािचत तो मागे वळे ल,
आिण त्याच्यामागे आपल्यासाठी आशीवार्दही ठे वून जाईल की, काय कोण जाणे ?
त्यास अन्नापर्ण व पे यापर्ण ही दे ता ये तील?
15 िसयोनात कणार् फुंका.
एक पिवत्र उपास ने मा,
आिण पिवत्र मं डळीला बोलवा.
16 लोकांस एकत्र जमवा,
मं डळीला पिवत्र करा.
विडलांना एकत्र करा,
ू िपणार्या अभर्काना एकत्र जमवा.
मु लांना आिण अं गावर दध
वर आपल्या खोलीतून
आिण वधूही आपल्या मं डपातून बाहे र ये वो.
17 याजकांना, परमे श्वराच्या से वकांना,
द्वारमं डप व वे दी यां च्यामध्ये रडू द्या.
त्यांनी म्हणावे , परमे श्वरा, आपल्या लोकां वर दया कर.
आिण आपल्या वतनाची अप्रितष्ठा होऊ दे ऊ नकोस.
म्हणून राष्ट् रांनी त्यां च्यावर अिधकार करावा.
राष्ट् रांनी आपसात असे कां म्हणावे त्यांचा दे व कोठे आहे ?
18 मग, ते व्हा परमे श्वराने दे शासाठी, ईष्यार् धरली,
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आिण त्याने आपल्या लोकां वर दया केली.
19 परमे श्वराने आपल्या लोकांस उ र दे ऊन म्हटले ,
“����, मी तु मच्याकडे धान्य, नवा द्राक्षरस आिण ते ल पाठवीन.
तु म्ही त्यांनी तृ प्त व्हाल,
आिण ह्यापु ढे , राष्ट् रात तु मची िनं दा मी होऊ दे णार नाही.
20 मी उ रे कडू न हल्ला करणार्यांना तु म्हापासून दर
ू करीन,
आिण मी त्यांना रूक्ष आिण ओसाड दे शात घालवून दे ईन.
त्यांची आघाडी पूवर् समु दर् ात
आिण त्यांची िपछाडी पिश्चम समु दर् ात जाईल.
त्यांचा दुगर्ध चढे ल.
आिण ते थे वाईट दुगं र्धी पसरे ल.
मी महान गोष्टी करीन.”
21 हे भूमी, घाबरू नकोस. आनं द कर आिण उल्हिसत हो,
कारण परमे श्वराने महान गोष्टी केल्या आहे त.
22 रानातल्या प्राण्यांनो, घाबरू नका.
कारण रानातील कुरणांत िहरवळ उगवे ल,
झाडे त्यांचे फळे दे तील,
आिण अं िजराची झाडे व द्राक्षवे ली आपले पूणर् पीक दे तील.
23 म्हणून िसयोनवासीयांनो, आनं दीत व्हा.
आिण परमे श्वर तु मच्या दे वामध्ये उल्हािसत व्हा.
कारण तु म्हास िहतकर होईल इतका आगोटीचा पाऊस तो दे तो,
तो पिहली पजर्न्यवृ ष्टी योग्य प्रमाणाने दे तो,
आगोटीचा व वळवाचा पाऊस पाडतो.
24 खळी गव्हाने भरून जातील,
आिण िपं पे द्राक्षरसाने व जै तन
ू ाच्या ते लाने भरून वाहतील.
25 मी, माझे सै न्य तु मच्यािवरुध्द पाठवले .
तु मचे जे काही होते ते , नाकतोडे , टोळ, कुसरूड व घु ले यांनी खाल्ले .
मी, तु मच्या सं कटाच्या वषार्ची भरपाई करीन.
26 मग तु म्हास भरपूर खायला िमळे ल. तु म्ही तृ प्त व्हाल.
आिण तु म्ही, तु मच्या परमे श्वर दे वाची, स्तु ती कराल.
त्याने तु मच्यासाठी आश्चयर्कारक गोष्टी केल्या आहे त.
माझ्या लोकांस पु न्हा कधीही लिज्जत व्हावे लागणार नाही.
27 मी इस्राएलाच्या बाजूने आहे हे तु म्हास समजे ल.
आिण मी परमे श्वर म्हणजे तु मचा दे व आहे ,
आिण दुसरा कोणीच नाही.
माझ्या लोकांस पु न्हा कधीही लिज्जत व्हावे लागणार नाही.
28 ह्यानं तर मी माझा आत्मा सवर् दे हावर ओतीन,
आिण तु मची मु ले आिण तु मच्या मु ली भिवष्य सां गतील.
तु मच्यातील वृ द्धांना स्वप्न पडतील.
तु मच्यातील तरूणांना दृष्टांत होतील.
29 आिण त्या िदवसात मी माझा आत्मा
दासां वर व स्त्री दासीवरसु द्धा ओतीन.
30 मी आकाशात आिण पृ थ्वीवर आश्चयर्कारक िचन्हे
आिण ते थे रक्त, अग्नी व दाट धु राचे खांब दाखवीन.
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31 परमे श्वराचा

महान आिण भयं कर िदवस उगवण्यापूवीर्
सूयर् बदलून अं धकारमय
आिण चं दर् रक्तमय असा होईल.
32 जसे परमे श्वराने म्हटले ,
जो कोणी परमे श्वराच्या नावाने हाक मारील तो प्रत्ये कजण वाचे ल.
जे कोणी बचावतील ते िसयोन पवर्तावर व यरूशले मेत राहतील,
आिण ज्यांना परमे श्वर बोलावतो,
ते बाकी वाचले ल्यात राहतील.

3
1 पाहा,

त्यािदवसामध्ये आिण त्यावे ळी,
जे व्हा मी यहद
ू ाचे व यरूशले मेचे बं दीवान परत आणीन,
2 मी, सवर् राष्ट् रांना गोळा करून,
खाली यहोशाफाटाच्या दरीत आणीन.
कारण माझ्या लोकांकरता आिण माझे वतन इस्राएल
ज्यांना त्यांनी इतर राष्ट् रात पां गिवले .
आिण त्या राष्ट् रांनी माझा दे श वाटू न घे तला.
ते थे मी त्यांचा न्यायिनवाडा करीन. 3 त्यांनी माझ्या लोकांकरता िचठ् ठ ा टाकल्या.
त्यांनी मु लगा दे ऊन वे श्या घे तली
आिण मद्यासाठी म्हणून मु लगी िवकली.
4 सोर, सीदोन व पिलष्टीच्या सवर् प्रां तानो, आता तु म्ही माझ्यावर का रागावता?
तु म्ही माझी परत फेड कराल का?
जरी तु म्ही माझी परत फेड केली तरी,
मी त्वरे ने तु मचा सूड तु मच्याच मस्तकावर िफरवीन.
5 तु म्ही माझे चांदी आिण सोने घे तले आहे ,
आिण तु म्ही माझा अमूल्य खिजना आपल्या मं िदरात ने ला आहे .
6 तु म्ही यहद
ू ाच्या व यरूशले मेच्या लोकांस
त्यां च्या दे शातून सीमे पासून दरू न्यावे म्हणून यावान लोकांस िवकले .
7 पाहा, तु म्ही त्यांना ज्या जागी िवकले त्यातून मी त्यांना सोडू न आणीन,
आिण तु मच्या मस्तकावर त्याचे प्रितफळ िफरवीन.
8 मी तु मच्या मु लांना आिण मु लींना
यहद
ू ी लोकां च्या हाती िवकीन.
मग ते त्यांना शबाच्या लोकांस
दरू च्या राष्ट् रांस िवकतील.
कारण परमे श्वर हे बोलला आहे .
9 राष्ट् रां मध्ये ही घोषणा कराः
यु ध्दाला सज्ज व्हा,
बलवान मनु ष्यांना उठवा,
त्यांना जवळ ये ऊ द्या,
सवर् लढवय्ये मनु ष्ये पु ढे ये वोत.
10 तु मचे फाळ मोडू न त्यां च्या तलवारी करा.
आिण कोयत्यांपासून भाले करा.
दुबर्ल म्हणो की,
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मी बलवान आहे .
11 तु मच्या जवळच्या सवर् राष्ट् रांनो,
त्वरा करा व या! तु म्ही स्वतः एकत्र या.
हे परमे श्वरा,
तु झे बलवान योध्दे उतरून ये तील असे कर.
12 राष्ट् रे स्वतःउठू न जागी होवोत,
आिण यहोशाफाटाच्या दरीत ये वोत.
ते थे मी सभोवतालच्या
सवर् राष्ट् रांचा न्याय करायला बसे न.
13 िवळा आणा,
कारण पीक तयार झाले आहे .
म्हणून तु म्ही िवळा घाला,
या, द्राक्षे तु डवा,
कारण त्यांचे द्राक्षकुंड भरून गे ले आहे .
िपं प भरून वाहत आहे त.
कारण त्यांची दुष्टाई मोठी आहे .
14 ते थे गलबला आहे , न्यायाच्या दरीत गलबला आहे .
कारण न्यायाच्या दरीत परमे श्वराचा िदवस जवळ आला आहे .
15 चं दर
् आिण सूयर् काळवं डतील,
तारे त्यांचा प्रकाश दे ण्याचे थांबतील.
16 परमे श्वर

दे व िसयोने तन
ू गजर्ना करील,
आिण आपला आवाज यरूशले मेतन
ू उं चावील.
आकाश व पृ थ्वी कापतील
पण परमे श्वर आपल्या लोकांस सु रिक्षत स्थान,
आिण इस्राएलाच्या लोकांस तो दुगर् होईल.
17 मग तु म्हास कळे ल की मीच तु मचा दे व परमे श्वर आहे .
माझ्या पिवत्र पवर्तावर, म्हणजे िसयोनात मी राहतो.
ते व्हा यरूशले म पिवत्र होईल.
आिण त्या नगरीतून पु न्हा कधीही परके ये णार जाणार नाहीत.
18 त्यािदवशी, असे होईल की, पवर्तावरून गोड द्राक्षरस पाझरे ल,
ू वाहील,
टे कड ां वरून दध
यहद
ू ाच्या सवर् कोरडे पडले ल्या ओढ ामधून पाणी वाहील,
आिण परमे श्वराच्या मं िदरातून कारं जे उडतील
आिण िशट् टीमाच्या दरीला पाणी पु रवतील.
19 िमसराची नासाडी होऊन तो उजाड होईल,
कारण त्यांनी यहद
ू ी लोकां वर जु लूम केला
अदोम ओसाड रान होईल,
कारण त्यांनी त्यां च्या दे शातील िनष्पाप लोकांचे रक्त पाडले .
20 परं तु, यहद
ू ा सवर्काळ वसे ल,
आिण यरूशले म िपढ ानिपढ ा राहील.
21 मी त्यां च्या रक्ताचा सूड अजून घे तला नाही तो सूड मी घे ईन.
कारण परमे श्वर िसयोनात वस्ती करतो.
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आमोस 1:3

The Book of

Amos
आमोस

आमोस 1:1 नु सार या पु स्तकाचा ले खक सं देष्टा अमोस आहे . आमोस सं देष्टा तकोवातील
में ढपाळां च्या एका गटात रािहला. आमोसने त्याच्या िलखाणामध्ये स्पष्टपणे स्पष्ट केले की तो
सं देष्ट ां च्या कुटु ं बातून आला नाही आिण त्याने स्वतःला त्यां च्यापै की समजले नाही. दे वाने
टोळाद्वारे आिण अग्नीद्वारे न्यायदं ड बजावला, परं तु आमोसच्या प्राथर्नेने इस्त्राएलांना वाचवले .
साधारण इ. पू. 760 - 750.
उ रे कडील इस्त्राएलच्या राज्यांत आमोसने बे थेल आिण शोमरोनहन
ू प्रचार केला.
आमोसचे मूळ श्रोते इस्त्राएलचे उ रे कडील राज्य आिण पिवत्र शास्त्राचे भिवष्य वाचक
होते .
दे व गवार्चा द्वे ष करतो. लोक असा िवश्वास करीत होते की ते स्वयं पण
ू र् होते आिण ते दे वापासून
आल्या होत्या त्या सवर् गोष्टी िवसरले होते . गरीब लोकां शी वाईट वागणूक दे णार्यां िवरूद्ध
इशारा दे त दे व सवार्च
ं ा आदरही करतो. अखे रीस, दे वाला आदराने वागले ल्या वतर्नासह िनष्ठावान
आराधना करण्याची मागणी करतो. आमोसमाफर् त दे वाचे वचन इस्राएलमधील िवशे षािधकृत
लोकां िवरुद्ध िनदिशत केले गे ले, जे लोक आपल्या शे जार्यांबद्दल प्रेम न बाळगणारे , इतरांचा
फायदा उचलतात आिण ज्यांनी स्वतःच्या िचं तांबद्दल पािहले .
न्याय
रूपरे षा
1. राष्ट् रावरील िवनाश — 1:1-2:16
2. सं देष्टा म्हणून बोलावणे — 3:1-8
3. इस्त्राएलाचा न्याय — 3:9-9:10
4. पु न:स्थापना — 9:11-15
तकोवाच्या में ढपाळांमधला, आमोस याची ही वचने , यहद्य
ू ांचा राजा उज्जीया आिण
योवाशाचा मु लगा, इस्राएलाचा राजा यराबाम यां च्या िदवसात, भूकंपाच्या दोन वष आधी
इस्राएलािवषयी जी वचने दृष्टांताच्या द्वारे त्यास िमळाली ती ही आहे त. 2 तो म्हणाला:
सीयोनांतन
ू परमे श्वर गजर्ना करे ल,
तो यरूशले मेतन
ू आपला शब्द उच्चारील.
में ढपाळांची कुरणे शोक करतील,
आिण कमलाचा माथा वाळू न जाईल.
3 परमे श्वर असे म्हणतो,
“���� ������������ ������ ����������,
अगदी चारहींमुळे,
मी त्यांना शासन करण्यापासून माघारी िफरणार नाही.
कारण त्यांनी िगलादला मळण्याच्या लोखं डी अवजाराने मळले आहे .
1
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हजाएलच्या घरात अग्नी पाठवीन;
आिण तो अग्नी बे न-हदादच्या राजवाड ांना िगळू न टाकीन.
5 मी िदिमष्काच्या प्रवे शद्वाराचे गज मोडू न टाकीन,
आिण बे थ-एदे नाच्या घरातून राजदं ड धरणारा व आवे नाच्या खोर्यात राहणारा राजा यांचा पराभव
करीन.
आिण अरामी लोक कीर ये थे पाडवपणांत जातील.”
असे परमे श्वर म्हणतो.
6 आिण परमे श्वर असे म्हणतो,
“��������� ������ ����������,
अगदी चारहींमुळे,
त्यांना िशक्षा करण्यापासून मी माघारी िफरणार नाही.
कारण त्यांनी सं पण
ू र् लोकांस गु लाम म्हणून ने ले,
ह्यासाठी की त्यांना अदोम्यां च्या हाती द्यावे .
7 म्हणून मी गज्जाच्या िभं तींवर अग्नी पाठवीन.
आिण हा अग्नी त्याचे िकल्ले नष्ट करील.
8 मी अश्दोदमध्ये राहणार्या मनु ष्यास
आिण अष्कलोनात राजदं ड धरणार्या मनु ष्यास नष्ट करीन.
एक् रोनाच्या िवरुद्ध मी माझा हात चालवीन.
आिण पिलष्ट ांचे उरले ले लोक मरतील.”
असे परमे श्वर दे व म्हणतो.
9 परमे श्वर असे म्हणतो,
“�������� ������ ����������, अगदी चारहींमुळे,
मी त्यांना िशक्षा करण्यापासून माघारी िफरणार नाही.
कारण त्यांनी सं पण
ू र् लोकांस अदोम्यां च्या हाती िदले
आिण त्यां च्या भावांबरोबर केले ल्या कराराचे स्मरण त्यांना रािहले नाही.
10 म्हणून सोराच्या तटबं दीवर मी अग्नी पाठवीन
आिण तो त्यांचे िकल्ले नष्ट करील.”
11 परमे श्वर असे म्हणतो,
“��������� ������ ����������, अगदी चारहींमुळे,
मी त्यांना िशक्षा करण्यापासून िफरणार नाही.
कारण अदोमाने तलवार घे ऊन त्याच्या भावाचा पाठलाग केला.
आिण त्याने सवर् दयाशीलपणा काढून टाकला.
त्याचा क् रोध कायम रािहला, आिण त्याने आपला राग सतत बाळगला.
12 म्हणून मी ते मानावर अग्नी पाठवीन,
ती बस्राचे राजवाडे खाऊन टाकील.”
13 परमे श्वर असे म्हणतो,
“������������ ���������� ������ ����������, अगदी चारहींमुळे,
मी िशक्षा करण्यापासून िफरणार नाही.
कारण त्यांनी िगलादामध्ये गभर्वतींना फाडू न टाकले ,
ह्यासाठी की आपल्या दे शाचा सीमांचा िवस्तार करावा.
14 म्हणून मी राब्बाच्या तटबं दीला आग लावीन,
त्यां च्यावर यु ध्दाच्या िदवशी आरडाओरड होत असतांना,
आिण वावटळीच्या िदवशी वादळाने , ती त्याचे महाल खाऊन टाकील.
15 आिण त्यांचा राजा व त्याच्याबरोबर त्याचे सरदार एकत्र बं दीवान होतील.”
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असे परमे श्वर म्हणतो.
1 परमे श्वर

2

असे म्हणतो,
“��������� ������ ����������, अगदी चारहींमुळे,
मी त्यांना िशक्षा करण्यापासून मागे िफरणार नाही.
कारण त्यांनी अदोमाच्या राजाची हाडे जाळू न
त्यांचा चु ना केला.
2 म्हणून मी मवाबावर अग्नी पाठवीन,
आिण तो करोयोथचे िकल्ले खाऊन टाकील.
आिण मवाब गोंधळात,
आरडाओरड करत आिण रणिशं गाचा आवाज होत असता मरे ल.
3 मी ितच्यातील न्यायकरणार्यांना नष्ट करीन,
आिण त्याच्यातील सरदारांनाही त्याच्याबरोबर मारून टाकीन.”
असे परमे श्वर म्हणतो.
4 परमे श्वर म्हणतो,
“��������� ������ ����������, अगदी चारहींमुळे,
मी त्यास िशक्षा करण्यापासून मागे िफरणार नाही.
कारण त्यांनी परमे श्वराचे िनयमशास्त्र नकारले आहे ,
आिण त्यांनी परमे श्वराच्या आज्ञा पाळल्या नाहीत.
त्यांची लबाडी त्यां च्या पापाला कारणीभूत ठरली
अशाच प्रकारे त्यांचे पु वर्जसु द्धा वागत होते .
5 म्हणून मी यहद
ू ात आग लावीन.
त्या आगीत यरूशले मचे उं च मनोरे भस्मसात होतील.”
6 परमे श्वर असे म्हणतो:
“����������� ������ �����������,
तर अगदी चारहींमुळे,
मी त्यास िशक्षा करण्यापासून मागे िफरणार नाही.
कारण त्यांनी चांदीसाठी िनरपराध
आिण पायातील वाहाणां च्या एका जोड ासाठी गिरबास िवकले आहे .
7 जसे लोक माती पायाखाली तु डवतात तसे च ते गरीबांची मस्तके मातीत तु डवतात;
आिण मु लांनी व त्यां च्या वडीलांनी एकाच स्त्रीशी सं बंध ठे वले ,
अशासाठी की माझे नाव धु ळीस िमळावे .
8 आिण ते प्रत्ये क वे दीजवळ गहाण घे तले ल्या कपड ां वर पडतात,
आिण आपल्या दै वतां च्या मं िदरात ज्याच्याकडू न दं ड घे तला त्यांचा द्राक्षरस िपतात.
9 मी प्रत्यक्ष त्यां च्यासमोर अमोर्यांचा नाश केला,
ज्यांची उं ची गं धसरूप्रमाणे उं च होती;
ते अल्लोन वृ क्षांपर् माणे बळकट होते .
परं तु मी त्यां च्यावरील फळांचा व खालील मु ळांचा िवध्वं स केला.
10 तु म्हास िमसरमधून आणणारा मीच
आिण चाळीस वष मीच तु म्हास वाळवं टातून पार ने ले
ह्यासाठी की अमोरींचा प्रदे श तु म्ही काबीज करावा.
11 मी तु मच्यापै की काही मु लांना सं देष्टे होण्यासाठी
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आिण तु मच्यातील काही तरुणांना नाजीर होण्यास वाढवले ,
इस्राएल लोकांनो, हे असे नाही काय?”
असे परमे श्वरा म्हणतो.
12 “�� ������ ��������� �� ����� ������� ���� ������� �����,
आिण सं देष्ट ांना भिवष्य सां गण्यास मनाई केली.
13 पाहा, जसा पें ढ ांनी भरले ली गाडी एखाद्याला दाबून टाकेल,
त्याच प्रकाराने मी तु म्हास दाबून टाकीन.
14 चपळ व्यक्ती सु टणार नाही;
बलवान आहे त्यास आपली शक्ती लावता यायची नाही,
आिण वीराला स्वत:चा जीव वाचवता ये णार नाही.
15 धनु धार्र्याला उभे राहता ये णार नाही.
आिण जोरात धावणारे सु टणार नाही;
घोडे स्वार आपला जीव वाचवणार नाही.
16 वीरां मध्ये जो धै यर्वान तो त्या िदवशी नागवा होऊन पळू न जाईल”
असे परमे श्वर म्हणतो.

3
1 इस्राएलाच्या

लोकांनो, जे सवर् घराणे मी िमसरामधून बाहे र आणले त्यां च्यािवषयी, परमे श्वराने
तु मच्यािवरुध्द जे वचन सां िगतले ते ऐका,
2 “���������� ���� ������������,
मी फक्त तु म्हास िनवडले आहे .
म्हणून मी तु मच्या सवर् पापांसाठी
तु म्हास िशक्षा करीन.” 3 दोन मनु ष्यांचे एकमत झाल्यािशवाय
ते एकमे कांबरोबर चालू शकतील काय?
4 िशकार िमळाली नाही तर जं गलात िसं ह गजर्ना करील काय?
तरुण िसं हाने काही धरले नसे ल
तर त्याच्या गु हे तन
ू तो गु रगु रे ल काय?
5 जाळ्यावाचून पक्षी भूमीवरच्या पाशां त पडे ल काय?
पाशांत काही सापडले नाही तर तो पाश वर उडे ल काय?
6 रणिशं गे फुंकली गे ली,
तर लोक िभणार नाहीत काय?
नगरावर सं कट आले
आिण ते परमे श्वराने घडवून आणले नाही असे होईल का?
7 खरोखर आपला बे त त्याच्या से वकांना
म्हणजे च सं देष्ट ांना प्रगट केल्यावचून,
प्रभू परमे श्वर काहीच करणार नाही.
8 िसं हाने डरकाळी फोडल्यास,
कोण िभणार नाही?
परमे श्वर बोलला आहे ;
तर कोणाच्याने भिवष्य सां िगतल्यावाचून राहवे ल?
9 अश्दोद

व िमसर दे शाच्या उं च मनोर्यां वरून पु ढील सं देशाची घोषणा करा:
“���������� ��������� ����� ���,
आिण त्यामध्ये िकती भयं कर गोंधळ आिण काय जु लूम आहे त ते पाहा.
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10 परमे श्वर

असे म्हणतो,
ते आपल्या राजवाड ात िहं सा व नाश साठवतात,
ते योग्य आचरण जाणत नाहीत.”
11 यास्तव परमे श्वर म्हणतो:
“���� ������ ����� ������,
तो तु मचे सामथ्यर् तु मच्यापासून खाली आणे ल,
आिण तु झे महाल लु टले जातील.”
12 परमे श्वर असे म्हणतो, “��� ������� ��������� ��������
फक्त दोन पाय,
िकंवा कानाचा तु कडा वाचिवतो*,
त्याचप्रकारे इस्राएली लोक जे शोमरोनामध्ये पलं गाच्या कोपर्यात िकंवा
खाटे च्या रे शमी गाद्यां वर बसतात ती वाचवली जातील.” 13 से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतोः
“���, आिण याकोबाच्या घराण्या िवरूद्ध साक्ष द्या. 14 कारण ज्या िदवसात मी इस्राएलाला
त्याच्या पापा बद्दल िशक्षा करीन
ते व्हा मी बे थेलच्या वे द्याही नष्ट करीन,
वे दीची िशं गे तोडली जातील
आिण ती भूमीवर पडतील.
15 िहवाळी महाल उन्हाळ्यातील महालाबरोबर मी नष्ट करीन.
हिस्तदं ती घरांचा आिण इतर पु ष्कळ घरांचा नाश केला जाईल.”
परमे श्वराने या गोष्टी सां िगतल्या आहे त.

4

पवर्तावर राहणार्या, बाशानाच्या *गायींनो,
जे तु म्ही गिरबां वर जु लूम करता,
जे तु म्ही गरजवं तांना ठे चता,
जे तु म्ही आपल्या नवर्यास असे म्हणता,
“�� ��� ����� ���.”
ते तु म्ही हे वचन ऐका.
2 परमे श्वर दे वाने आपल्या पिवत्रते ची शपथ घे ऊन सां िगतले की,
पाहा, ते तु म्हास आकड ांनी,
आिण तु मच्या उरले ल्यांना माशां च्या गळांनी काढून ने तील,
असे िदवस तु म्हावर ये तील.
3 तु मच्यातील प्रत्ये कीला तटाच्या भगदाडातून बाहे र पडावे लागे ल,
तु म्ही आपणास हमोर्न पवर्तावर टाकाल,
असे परमे श्वर म्हणतो.
1 शोमरोनच्या

4 “�������

�� ��� ��� ���,
िगलगालला जाऊन बहत
ू पट पापे करा,
तु म्ही रोज सकाळी आपले यज्ञ
आिण तीन वषार्न
ं ी आपल्या िपकाचा दहावा भाग आणा.
5 खिमराच्या भाकरीने उपकारस्तु तीचे यज्ञ अपर्ण करा;
*

3:12
, िकंवा कानाचा तु कडा वाचिवतो जे व्हा कळपातील प्राण्यांना वन्य प्राण्यां द्वारे
मारले जात असे , ते व्हा त्या प्राण्याचे रािहले ले अवशे ष, तो प्राणी कसा मे ला, हे त्याच्या मालकाला दाखवण्यासाठी परत आणणे
हे में ढपाळाचे कतर्व्य होते . जर का तसे करण्यास तो में ढपाळ असमथर् ठरला तर त्याला त्या प्राण्यासाठी त्याच्या मालकाला पै से
द्यावे लागत असे .

*
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खु शीच्या अपर्णांची गोष्ट गाजवून घोषीत करा;
कारण हे इस्राएलाच्या लोकांनो,
हे करायला तु म्हास आवडते .”
असे परमे श्वर म्हणतो.
6 “�� ������� ������� ���� ������ ������� �������� ����
आिण तु मच्या सवर् स्थानांत भाकरीचा तोटा िदला,
तरीही तु म्ही माझ्याकडे परत आला नाहीत.”
असे परमे श्वर म्हणतो.
7 “������� ��� ����� ������ ����,
त्यावे ळेस मी तु म्हापासून पाऊस आवरून धरला.
आिण मी एका शहरावर पाऊस पाडला
आिण दुसर्या शहरावर पाऊस पाडला नाही.
एका भागावर पाऊस पडला आिण ज्या भागावर
पाऊस पडला नाही तो सु कून गे ला.
8 म्हणून दोन्ही ितन्ही शहरातील लोक दुसर्या शहराकडे पाणी प्यायला धडपडत गे ले.
परं तु तृ प्त झाले नाहीत, तरीही तु म्ही माझ्याकडे िफरला नाहीत.”
असे परमे श्वर म्हणतो.
9 “�� ������� ����������� � ������� ����� ���.
टोळांनी तु मच्या
बागांचा,
व द्राक्षमळ्यांचा,
व अं िजराच्या व जै तन
ू ाच्या झाडांना फार खाऊन टाकले .
तरीही तु म्ही माझ्याकडे िफरला नाही.”
असे परमे श्वर म्हणतो.
10 “������ ������� ����, तशीच रोगराई मी तु मच्यावर पाठिवली आहे .
तु मचे तरुण मी तलवारीने मारले आहे त,
आिण तु मचे घोडे पाडाव करून ने ले आहे त,
तु मच्या छावण्यांचा दुगं र्ध तु मच्या नाकपु डयात ये ईल असे केले आहे .
तरीसु ध्दा तु म्ही माझ्याकडे िफरला नाही.”
असे परमे श्वर म्हणतो. 11 “���� ��� ����� ����� �� ��� ��� ����.
तसाच मी तु मच्यातील िकत्ये क शहरांचा नाश केला;
आगीत पटकन ओढून काढले ल्या जळक्या काटकीप्रमाणे तु मची िस्थती होती.
तरीही तु म्ही माझ्याकडे िफरला नाही.” ��� �������� ������.
12 “������ �� ��������, मी तु झ्याबाबत असे च करीन,
आिण हे इस्राएला मी असे तु झ्याशी करे न ते व्हा,
इस्राएलाच्या परमे श्वरास भे टण्यास सज्ज हो.
13 कारण पाहा, जो पवर्त िनमार्ण करतो व वारा अिस्तत्वां त आणतो,
आिण मनु ष्यास त्याची कल्पना काय ती प्रगट करतो,
जो पाहाटे अं धार करतो,
आिण पृ थ्वीच्या उं च स्थानां वर चालतो.
त्याचे नाव परमे श्वर,
से नाधीश दे व आहे .”

5
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घराणे हो, हे वचन जे िवलापासारखे आहे , असे तु मच्याकडे आणतो ते ऐका.
कुमािरका पडली आहे ;
ती पु न्हा कधीही उठणार नाही;
ितला एकटीलाच सोडू न िदले आहे ,
ितला उठवणारा कोणीही नाही.
3 परमे श्वर असे म्हणतो,
“���� ������� ���� ������ ��������� ���� ���� �����
आिण ज्यातून शं भर असत त्यामध्ये इस्राएलाच्या घराण्याला दहा उरतील.”
4 परमे श्वर इस्राएलाच्या घराण्याला असे म्हणतो,
“��� ���� ������ ������ ����� ����.”
5 पण बे थेलास शरण जाऊ नका;
िगल्गालला जाऊ नका;
सीमा ओलांडून खाली बै र-शे बालाही जाऊ नका.
िगलगालमधील लोकांस कैदी म्हणून ने ले जाईल,
आिण बे थेल नाहीसे होईल.
6 परमे श्वरास शोधा म्हणजे तु म्ही िजवं त रहाल,
नाहीतर तो अग्नीसारखा योसे फाच्या घरावर पडे ल
आिण ते भस्मसात होऊन जाईल
आिण त्यास िवझवायला बे थेलमधे कोणी नसणार.
7 जे तु म्ही न्यायाला कडू पणामध्ये बदलता
आिण न्यायीपण धु ळीस िमळवता,
8 ते तु म्ही, ज्याने कृि का व मृ गशीषर् ही नक्षत्रे बनवली,
तोच िदवसाचे पिरवतर्न काळोख्या रात्रीत करतो;
आिण िदवसास रात्रीने अं धकारमय करतो;
समु दर् ातील पाण्याला बोलावून पृ थ्वीच्या पाठीवर ओततो,
त्याचे नाव “��������” ���.
9 तो बलवानावर एकाएकी नाश आणतो
म्हणून िकल्ल्यां वर नाश ये तो.
10 जे त्यांना वे शींवर सरळ करु ईच्छीतात, त्यांचा ते द्वे ष करतात,
आिण जे सत्य बोलतात त्यांचा ते ितरस्कार करतात.
11 तु म्ही गिरबांना तु डवीता,
आिण त्याच्याकडू न गव्हाचा खं ड वसूल करता.
जरी तु म्ही कोरीव दगडांची घरे बां धली,
पण त्यामध्ये तु म्ही रहाणार नाही.
तु मच्या द्राक्षाच्या सुं दर बागा आहे त,
पण त्यापासून िनघणारा द्राक्षरस तु म्ही िपणार नाही.
12 कारण मला तु मच्या पु ष्कळ पापांची मािहती आहे ,
आिण तु म्ही खरोखरच खूप वाईट कृत्ये केली आहे त.
तु म्ही लाच घे ता,
धािमर्काला त्रास दे ता,
आिण वे शींत गिरबांचा न्याय िवपरीत करता. 13 त्यावे ळी, सु ज्ञ गप्प बसतील, कारण ती वाईट वे ळ
असे ल.
14 तु म्ही जगावे म्हणून जे उ म आहे त्याचा शोध करा,
वाईटाला शोधू नका.
म्हणजे जसे तु म्ही म्हणता,
1 इस्राएलाचे

2 इस्राएलाची
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त्याप्रमाणे सवर्शिक्तमान परमे श्वर दे व खरोखरच तु मच्याबरोबर ये ईल.
15 वाईटाचा द्वे ष करा व चां गुलपणावर प्रेम करा,
नगराच्या वे शीत न्याय स्थािपत करा.
मग कदािचत सवर्शिक्तमान परमे श्वर दे व,
योसे फाच्या वाचले ल्या वं शजां वर कृपा करील.
16 यास्तव से नाधीश परमे श्वर दे व, प्रभू असे म्हणतो,
“���� ����������� ���� ����,
आिण गल्लोगल्ली लोक हाय हाय करतील,
आिण ते शे तकर्याला शोक करायला
आिण िवलाप करण्यात चतु र असले ल्यांना आक् रोश करायला बोलवून आणतील.
17 द्राक्षमळ्यां त लोक रडत असतील,
कारण मी तु मच्यामध्ये िफरत जाईन.”
असे परमे श्वर म्हणतो.
18 जे परमे श्वराच्या न्यायाच्या िदवसाची इच्छा धरतात त्यांना हाय हाय!
तु म्हास तो िदवस का बरे पहावयाचा आहे ?
तो अं धार आहे , उजे ड नाही. 19 जणू काय एखादा मनु ष्य िसं हापासून दरू पळू न गे ला
आिण अस्वलाने त्यास गाठले ,
अथवा घरात जाऊन त्याने िभं तीवर हात ठे वला
आिण त्यास साप चावाला.
20 परमे श्वराचा िदवस प्रकाश न होता अं धार होणार नाही काय?
प्रकाशाचा एक िकरण नसले ला व त्यामध्ये काही ते ज नाही असा असे ल.
21 “��� ������� ������ �������� �����,
मी ते मान्य करणार नाही. तु मच्या धािमर्क सभा मला आवडत नाहीत.
22 तु म्ही मला होमापर्णे व अन्नापर्णे जरी िदलीत,
तरी मी ती स्वीकारणार नाही,
शां त्यपर्णात, तु म्ही िदले ल्या पु ष्ट प्राण्यांकडे मी पाहणारसु ध्दा नाही.
23 तु मच्या गाण्यां च्या कोलाहल ये थन
ू दरू न्या,
तु मच्या वीणांचा आवज मी ऐकणार नाही.
24 तर जलांपर
् माणे न्याय व न्यायीपण अिवरतपणे वाहणार्या प्रवाहाप्रमाणे वाहो.
25 इस्राएल, वाळवं टात, चाळीस वष तू मला यज्ञ व दाने अपर्णे करत होता काय?
26 तु म्ही तर आपल्या राजाचा डे रा व तु मच्या मूतीर्चा दे व्हारा,
आपणासाठी केले ला तु मच्या दे वाचा तारा, ही वाहन
ू न्याल.
27 म्हणून मी तु म्हास कैदी म्हणून िदिमष्काच्या पलीकडे घालवीन.” ��� �������� ������.
से नाधीश दे व हे त्याचे नाव आहे .

6
1 जे

सीयोनमध्ये आरामात आहे त त्यांना,
आिण जे शोमरोनाच्या पवर्तावर सु रक्षीत आहे त त्यांना हायहाय,
जे राष्ट् रांतील प्रिसद्ध लोक आहे त,
ज्यां च्याकडे इस्राएलाचे घराणे धाव घे ते त्यांना, हायहाय.
2 “������� ���� ����, ते थन
ू महानगरी ‘������’ ��,
ते थन
ू पिलष्ट ांची नगरी गथला खाली जा.
ते तु मच्या दोन्ही राज्यांपेक्षा चां गले आहे त काय?
त्यांची सीमा तु मच्या सीमे पेक्षा मोठी आहे काय?
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3 तु म्ही

जे वाईट िदवसास दरू करता,
आिण िहं साचाराचे आसन जवळ आणता, त्यांना हाय हाय.
4 तु म्ही हिस्तदं ती पलं गावर झोपता
आिण आपल्या गाद्यां वर पसरता.
तु म्ही कळपातील कोकरे ,
आिण गोठ ातील वासरे खाता.
5 ते वीणे च्या सं गीतावर मूखार्सारखे गातात,
आिण दािवदाप्रमाणे ते वाद्यां वर सराव करतात.
6 ते प्यालां तन
ू मद्य िपतात
आिण चां गल्या ते लाने आपणाला अिभषे क करतात.
पण ते योसे फाचा नाश होत आहे , त्यावर शोक करीत नाहीत.”
7 तर आता ते पाडाव होऊन पिहल्याने पाडाव झाले ल्यांसहीत पाडावपणां त जातील,
आिण ख्यालीखु शालीत वे ळ घालवणार्यांचा गोंधळ नष्ट होईल.
8 से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो, प्रभू परमे श्वराने आपलीच शपथ वाहीली आहे की,
“�� ���������� ��������� �������� ����,
त्याच्या िकल्ल्यांचा मी ितटकारा करतो.
म्हणून मी ती नगरी व त्यातील सवर्काही शत्रूच्या हाती दे ईल.”
9 त्यावे ळी, कदािचत एका घरां त दहा लोक असतील, तर ते सवर् मरतील.
10 प्रेते घे ऊन जाळण्यासाठी एखादा नाते वाईक ये ईल. नाते वाईक घराच्या बाहे र हाडे ने ण्यासाठी
जाईल. घरात कदािचत् कोणी असे ल तर, त्यास लोक िवचारतील “��������� ����
���� ��� ���?” �� ������ ������, नाही, मग तो त्यास म्हणे ल, “����
����, आपण परमे श्वराच्या नावाचा उल्ले ख करायचा नाही.”
11 कारण पाहा! परमे श्वर आज्ञा दे ईल, ते व्हा मोठ ा घरांचे तु कडे तु कडे पडतील व लहान घरांचा
भु गा-भु गा होईल.
12 घोडे खडकावरून धावतात का?
ते थे कोणी जमीन बै लांनी नां गरतात का?
पण तु म्ही तर न्यायाचे िवष केले ,
आिण चां गुलपणाचे फळ कडू केले आहे .
13 तु म्ही ज्यात काहीच नाही* त्यामध्ये आनं द करता, तु म्ही म्हणता,
“����� ������ ����� †����� ������ ����.” 14 “�� �� ������������
�������, पाहा, मी तु झ्यािवरुध्द एका राष्ट् राला उठवीन,
ते राष्ट् र तु मच्या सं बंध दे शाला ले बो-हमाथपासून अराबाच्या ओढ ापयर्ंतच्या
सगळ्या प्रदे शाला दु:ख दे ईल.”
से नाधीश परमे श्वर दे व, असे म्हणतो.

7

:
,
परमे श्वराने मला असे दाखिवले की पाहा, वसं त ऋतु चे पीक वर ये त असताच त्याने टोळ
िनमार्ण केले . पिहल्या िपकाची राजाची कापणी झाल्यानं तरचे हे पीक होय. 2 टोळांनी दे शातील
सवर् गवत खाऊन झाल्यानं तर मी म्हणालो, “���������, माझ्या प्रभू, मी िवनवणी करतो,
आम्हास क्षमा कर. याकोब जगू शकणार नाही, कारण तो फारच लहान आहे .” 3 मग ह्याबाबतीत
परमे श्वराचे मन पिरवतर्न झाले परमे श्वर म्हणाला, “�� ����� ����.” 4 प्रभू परमे श्वराने ,
मला पु ढील गोष्टी दाखिवल्या, पाहा, परमे श्वर दे वाने अग्नीला न्याय करण्यास बोलावले . त्याने
महासागर कोरडा केला व भूमीही खाऊन टाकणार होता. 5 पण मी म्हणालो, “�� ��������
1

*
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����, थांब, याकोब कसा वाचे ल? करण तो खूपच लहान आहे .”
या गोष्टीबाबत
हृदयपिरवतर्न झाले . प्रभू परमे श्वर म्हणाला, “�� �� ����� ����.” 7 परमे श्वराने मला
पु ढील गोष्टी दाखिवल्या. पाहा, परमे श्वर, त्याच्या हातात ओळं बा घे ऊन एका िभं तीजवळ उभा
होता. 8 परमे श्वर मला म्हणाला, “����, तु ला काय िदसते ?” �� ������� �����, मग प्रभू
म्हणाला, “����, माझ्या मनु ष्यांमध्ये , इस्राएलमध्ये मी ओळं बा धरीन. मी त्यां च्याकडे दुलर्क्ष
करणार नाही.
9 इसहाकाच्या उच्च स्थानाचा नाश होईल,
इस्राएलची पिवत्र स्थाने धु ळीला िमळतील,
आिण मी यराबाम घराण्यावर हल्ला करीन आिण त्यांना तलवारीने ठार मारीन.”
6 मग परमे श्वराचे

ये थील याजक अमस्या ह्याने , “���������� ����, यराबामाला िनरोप पाठिवला.
आमोसाने इस्राएलाच्या घरामध्ये तु झ्यािवरुध्द कट केला आहे . त्याचे सवर् शब्द दे शाला सहन
करवत नाही. 11 कारण आमोस असे म्हणतो,
यराबाम तलवारीने मरे ल,
आिण इस्राएलाच्या लोकांस त्यां च्या दे शातून कैदी म्हणून बाहे र ने ले जाईल.”
12 अमस्या आमोसला म्हणाला, “��� ���������, खाली यहद
ू ात पळू न जा आिण ते थेच
भाकर खाऊन तु झे प्रवचन दे . 13 पण यापु ढे बे थेलमध्ये सं देश दे ऊ नकोस. कारण ही राजाचे
पिवत्रस्थान आहे व राज घराणे आहे त.” 14 मग आमोस अमस्याला म्हणाला, “�� ��������
������ � ������������ ������� ������. मी गु रांचे कळप राखणारा आिण उं बरां च्या
झाडांची िनगा राखणारा होतो. 15 मी कळपामागे चालण्यातून परमे श्वराने मला बोलावून घे तले ,
आिण मला म्हटले , ‘��, माझ्या लोकांस, इस्राएलाला, भिवष्य सां ग.’ 16 म्हणून आता परमे श्वराचे
वचन ऐक, ‘�������������� ����� ����� ����, इसहाकच्या घराण्यािवरुध्द प्रवचन
दे ऊ नकोस’ ��� �� ��� �������. 17 पण परमे श्वर असे म्हणतो,
‘���� ����� ����� ������ ����;
तु झी मु ले-मु ली तलवारीने मरतील,
तु झी भूमी सूतर् ाने िवभागीत करण्यात ये ईल,
तू अपिवत्र जागी* मरशील,
इस्राएलाच्या लोकांस िनिश्चतच त्यां च्या दे शातून कैदी म्हणून ने ले जाईल.’ ”
10 बे थेल

8
:
मला हे दाखवले , पाहा, उन्हाळ्यातल्या फळांची* टोपली िदसली. 2 तो म्हणाला,
“����, तु ला काय िदसते ?” �� �������, “������� ������ �����.” �� ��������
��� �������,
“������ �������, इस्राएलचा, शे वट आला आहे ;
मी त्यां च्याकडे पु न्हा दुलर्क्ष करणार नाही.
3 परमे श्वर, असे म्हणातो,
त्या िदवसात मं िदरातील गाणे िवलाप होतील.
सगळीकडे प्रेते च प्रेते असतील, प्रत्ये क स्थानांत लोक गु पचूप ती बाहे र टाकू न दे तील.”
1 परमे श्वराने

4 जे

*

तु म्ही गिरबांना तु डिवता, आिण दे शातील गरीबांना काढता. ते तु म्ही हे ऐका. 5 तु म्ही म्हणता
“���������� ������ �����? म्हणजे मग आम्ही आमचे धान्य िवकू . शब्बाथ,
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केव्हा सं पेल? म्हणजे मग आम्हास गहू िवकता ये ईल? मग आपण एफा लहान करू, व
शे केल नाणे मोठे करू व कपटाचे तराजू घे ऊन फसवू.
6 आपण चांदी दे ऊन गरीबांना
आिण एका जोड ाच्या िकंमतीत गरजूंना िवकत घे ऊ
आिण गव्हाचे भूसही िवकू न टाकू .”
7 परमे श्वराने याकोबाच्या वै भवाची शपथ वाहीली आहे की, “���� ���������
�������� ������� �� ������� ����.
8 त्यां मुळे भूमी हादरणार नाही काय?
आिण या दे शात राहणारा प्रत्ये कजण शोक करणार नाही काय?
त्यातील सवर् नील नदीप्रमाणे चढे ल,
आिण िमसरातल्या नदी सारखी खवळे ल व पु न्हा खाली ओसरे ल.”
9 परमे श्वर असे म्हणतो,
“���� ������,” “�� �������� ������� �������
आिण पृ थ्वीला िनरभ्र िदवशी अं धकारमय करीन.
10 मी तु मचे उत्सव पालटू न शोक असे करीन,
आिण तु मची सवर् गाणी पालटू न िवलाप अशी करीन.
मी प्रत्ये काला गोणताटाचे कपडे घालीन.
मी प्रत्ये क डोक्याचे मुं डन करीन. ए
कुलता एक मु लगा गे ल्यावर जसा आकांत होतो,
तसा मी करीन.
तो फारच कडू शे वट असे ल.”
11 परमे श्वर म्हणतो,
“����! मी दे शात दुष्काळ पाठवीन,
ते िदवस ये तच आहे त,
ते व्हा भाकरीचा दुष्काळ नसे ल,
पाण्याचा दुष्काळ नसे ल,
परं तू परमे श्वराची वचने ऐकण्याचा दुष्काळ असे ल.”
12 “��� ������������ �������������
आिण उ रे पासून पूवपयर्ंत भटकतील.
परमे श्वराचे वचन शोधत लोक इकडे ितकडे भटकतील.
पण त्यांना ते सापडणार नाहीत.
13 त्यावे ळी, सु ं दर तरुण-तरुणी तहाने ने दुबर्ल होतील.
14 जे शोमरोनाच्या पापाची शपथ वाहतात,
आिण ‘�� ����’, तु झा परमे श्वर िजवं त आहे ,
असे म्हणतात,
आिण बै र-शे ब्याचा† दे व िजवं त आहे ,
असे म्हणतात, ते पडतील,
आिण ते परत कधीही उठणार नाहीत.”

9
1 मी प्रभूला वे दीजवळ उभे असले ले पािहले , आिण तो म्हणाला,
“���������� �������� ���, म्हणजे इमारत अगदी उं बर्यापासून हादरे ल.
आिण त्यां च्या डोक्यावर मारून त्याचे तु कडे कर.

†
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कोणी िजवं त रािहल्यास,
मी त्यास तलवारीने ठार मारीन.
त्यां च्यातल्या एकालाही पळू न जाता ये णार नाही,
आिण त्यां च्यातल्या एकालाही सु टता ये णार नाही.
2 ते खणून मृ तलोकां त जरी गे ले, तरी माझा हात त्यांना ते थन
ू ओढून काढीन.
ते आकाशात उं च चढून गे ले,
तरी मी त्यांना ते थन
ू खाली आणीन.
3 ते जरी कमल पवर्ताच्या िशखरावर लपले ,
तरी ते थन
ू मी त्यांना शोधून काढीन.
त्यांनी जरी माझ्यापासून लपून समु दर् ाचा तळ गाठला,
तर मी सापाला आज्ञा करीन व तो त्यांना चावे ल.
4 ते जरी आपल्या वै र्यांपुढे पाडावपणात गे ले,
तर ते थन
ू मी तलवारीला आज्ञा करीन आिण ती त्यांना ठार मारील.
मी आपले डोळे त्यां च्याकडे चां गल्यासाठी नव्हे ,
तर त्यांना त्रास कसा होईल या करीता लावीन.”
5 आिण ज्याने भूमीला स्पशर् केला म्हणजे ती िवतळते ,
आिण त्यामध्ये राहणारे सवर् शोक करतात,
तो प्रभू, सै न्यांचा परमे श्वर आहे ,
आिण त्यातील सवर् नदीप्रमाणे उठणार
व िमसरच्या नदीप्रमाणे पु न्हा बु डणार.
6 ज्याने आकाशामध्ये आपल्या माड ा बां धल्या,
आिण आपला घु मट पृ थ्वीत स्थािपला आहे ,
जो समु दर् ाच्या पाण्याला बोलवून पृ थ्वीच्या पाठीवर ओततो,
त्याचे नाव परमे श्वर आहे .
7 परमे श्वर असे म्हणतो:
“���������� �����,
तु म्ही मला कू शी लोकांपर् माणे नाही काय?
मी इस्राएलाला िमसर दे शातून पिलष्ट ांना कफतोरमधून आिण अरामींना कीर मधून आणले
नाही काय?”
8 पाहा, प्रभू परमे श्वराचे डोळे पापी राज्यावर आहे ,
आिण मी ते पृ थ्वीच्या पाठीवरून नष्ट करीन,
पण याकोबाच्या घराण्याचा मी सं पण
ू र् नाश करणार नाही.
9 “����, मी आज्ञा करीन,
धान्य चाळण्यासारखे मी इस्राएलाच्या घराण्याला सवर् राष्ट् रांमध्ये चाळीन,
व त्यातील लहान अशी कणी दे खील भूमीवर पडणार नाही.”
10 माझ्या लोकां तील पापी जे असे म्हणतात,
“���� ���� ���� ����� ���� ����� �� ������ ������ ����� ����.
ते सवर् तलवारीने मारतील.”
िदवशी दािवदचा मं डप जो पडला आहे ,
मी तो पु न्हा उभारीन.
मी त्यां च्या िभं तीतील भगदाडे बु जवीन आिण जे उद्ध्वस्त झोले ले आहे ,
ते मी पु न्हा बां धीन.
मी त्या पु रातन िदवसात होत्या, तशाच पु न्हा बां धीन.
11 त्या

9:12
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�� ������� ��������� �����������,
आिण ज्या राष्ट् रांना माझे नाव ठे वले आहे ,
त्या सवर् राष्ट् रांना, आपल्या ताब्यात घ्यावे .”
परमे श्वर जो हे करतो तो असे म्हणतो.
13 परमे श्वर म्हणतो, “��� ���� ��� ���� ��,”
नां गरणी करणारा कापणी करणार्याला,
द्राक्षे तु डिवणारा बी पे रणार्याला, गाठील.
आिण पवर्त गोड द्राक्षरस गळू दे तील आिण सवर् टे कड ा पाझरतील.
14 मी माझ्या लोकांस, इस्राएलाला,
कैदे तन
ू सोडवून परत आणीन,
ते उद्ध्वस्त झाले ली गावे पु न्हा बां धतील,
आिण त्यामध्ये वस्ती करतील.
ते द्राक्षांचे मळे लावतील.
आिण त्यापासून िमळणारा द्राक्षरस िपतील.
ते बागा लावतील व त्यापासून िमळणारे पीक खातील.
15 मी त्यांना त्यां च्या दे शात रुजवीन
आिण मी त्यांना िदले ल्या भूमीतून ते पु न्हा उपटले जाणार नाहीत.
परमे श्वर तु झा दे व असे म्हणतो.

आमोस 9:15
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ओबद्या 6

The Book of

Obadiah
ओबद्या

हे पु स्तक ओबद्या नावाच्या एका सं देष्ट ाला समिपर्त केले जाते , परं तु त्याच्यािवषयीची
कोणतीही आत्मकेंद्री मािहती नाही. अदोम या परराष्ट् रावर केले ल्या िनवाड ाच्या या
भिवष्यवाणीत यरूशले मेवर ओबद्याचा जोर, आम्हाला िकमान असे वाटले की ओबद्या यहद
ू ाच्या
दिक्षणे कडील राज्यात पिवत्र नगराजवळ आला होता.
साधारण इ. पू. 605 - 586.
असे िदसते की ओबद्या यरूशले मेच्या पतनानं तर लवकरच िलिहले नव्हते (ओबद्या 11-14), जे
कधीकाळी बाबे लच्या बं िदवासात घडले .
यहद
ू ा हा अदोमच्या आक् रमणानं तर अपे िक्षत प्राप्तकतार् होता.
ओबद्या हा दे वाचा एक सं देष्टा आहे जो दे व आिण इस्त्राएल यां च्यािवरुद्ध केले ल्या पापांसाठी
अदोमची िनं दा करण्यास या सं धीचा उपयोग करतो. अदोम एसावचे वं शज होते आिण इस्राएल
लोक त्यांचा जु ळा भाऊ याकोबचे वं शज आहे त. बां धवां च्या मनात भांडणे झाल्यामु ळे त्यां च्या
वं शजां वर पिरणाम झाला आहे . या िवभागामु ळे अदोमी लोकांनी इस्राएलांना िमसरामधून बाहे र
पडल्यावर त्यांचा दे श ओलांडण्यास मनाई केली होती. अदोमाच्या पापांमुळे आता परमे श्वराने
िदले ल्या न्यायदं डाच्या एक मजबूत शब्दाची आवश्यकता आहे . पु स्तक शे वटल्या िदवसात
िसयोनच्या पूणर्त्वाचे व सु टकेचे आश्वासन सं पवते ते व्हा जे व्हा दे वाचे राज्य त्यां च्या राष्ट् रावर
राज्य करे ल ते व्हा ज्यांचे पु नरुत्थान होईल.
न्यायी िनणर्य
रूपरे षा
1. अदोमाचा नाश — 1:1-14
2. इस्त्राएलचा अं ितम िवजय — 1:15-21
1 ओबद्याचा दृष्टां त. अदोमाबद्दल प्रभू परमे श्वराने म्हटले ः आम्ही परमे श्वराकडू न बातमी
ू राष्ट् रांमध्ये पाठवला आहे . तो म्हणतो, “���! आपण त्याच्यािवरुध्द
ऐकली आिण एक राजदत
लढण्यास उठू .” 2 पाहा, मी तु ला राष्ट् रांमध्ये लहान करीन, तू खूप ितरस्करणीय आहे स.
3 जो तू खडकाच्या कपारीत उं च स्थानी आपल्या घरात राहतोस, तू आपल्या मनात म्हणतोस,
मला खाली जिमनीवर कोण आणू शकेल? या तु झ्या मनाच्या गवार्ने तु ला फसवले आहे . 4 परमे श्वर
दे व, असे म्हणतो, “��� �� ������������ ���� ���� ��� ����, आिण तार्यांमध्ये
तु झे घरटे बां धले स, तरी मी तु ला ते थन
ू खाली आणील.”
5 तू कसा छे दला गे ला आहे स! जर तु झ्याकडे चोर आले , तु झ्याकडे रात्री लु टारू आले , तर ते
त्यांना पािहजे िततकेच चोरून घे णार नाहीत का? द्राक्षे गोळा करणारे तु जकडे आले तर ते सरवा
नाही का ठे वणार? 6 एसावाची मालम ा कशी लु टण्यात आली आहे आिण त्याचा गु प्त खिजना
कसा शोधून काढण्यात आला.
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तु झ्या कराराच्या सवर् मनु ष्यांनी तु ला तु झ्या सीमे पयर्ंत घालवले आहे , तु झ्याबरोबर सल्ला
केले ल्या मनु ष्यांनी तु ला फसवले आहे , आिण ते तु झ्यावर प्रबल झाले आहे त. तु झी भाकर
खाणार्यांनी तु झ्यासाठी जाळे पसरले आहे . त्याच्यात काही समजूतदारपणा नाही. 8 परमे श्वर
म्हणतो, त्या िदवशी, मी अदोमामधील सु ज्ञांचा नाश करीन. एसावाच्या पवर्तातून बु द्धी नष्ट
करणार नाही काय? 9 आिण अरे ते माना, तु झे सामथ्यर्शाली पु रुष िनराश होतील. प्रत्ये काचा
वध होऊन एसावाच्या पवर्तातून सवर् नष्ट होतील.
10 तू आपला भाऊ याकोब याच्यावर जो जु लूम केला त्यामु ळे लाज तु ला झाकील आिण तु झा
कायमचा नाश होईल. 11 ज्या िदवशी तू अिलप्त रािहलास, ज्या िदवशी परक्यांनी त्यांची सं प ी
लु टून ने ली, परदे शी त्यां च्या वे शीत िशरून; आिण त्यांनी यरूशले मेिवषयी िचठ् ठ ा टाकल्या;
आिण त्या िदवशी तूही त्यातला एक होतास.
12 परं तु तू आपल्या भावाचा िदवस, त्याच्या िवप ीचा िदवस पाहू नकोस, आिण तू यहद
ू ाच्या
वं शजास नाशाच्या िदवशी आनं द वाटू दे ऊ नको. सं कटाच्या िदवशी तू गवार्ने बोलू नको. 13 तू
माझ्या लोकां च्या िवप ीच्या िदवशी त्यां च्या वे शीत िशरू नको, त्यां च्या िवप ीच्या िदवशी
त्यांचे सं कट पाहू नको, आिण त्यां च्या िवप ीच्या िदवशी तू त्यां च्या मालम े ला हात लावू नको.
14 आिण त्यां च्या पळू न जाणार्यांस मारून टाकण्यासाठी चौकात उभा राहू नको सं कटाच्या िदवशी
त्यां च्या िनभावले ल्यांस शत्रूच्या हाती दे ऊ नको.
15 कारण परमे श्वराचा िदवस सवर् राष्ट् राच्या जवळ ये ऊन ठे पला आहे ; तू केले तसे तु ला करतील,
तु झी करणी तु झ्याच डोक्यावर ये ऊन उलटे ल. 16 कारण तु म्ही जसे माझ्या पिवत्र पवर्तावर प्याला
तशी सवर् राष्ट् रे सतत पीत राहतील, ते िपतील आिण िगळतील आिण ते कधी अिस्तत्वात होते
की नव्हते , असे होतील.
7

17 पण िसयोन पवर्तावर काही सु टका िमळाले ले असतील. तो पिवत्र स्थान असा होईल.
आिण याकोबाचे घराणे आपले वतन आपल्या ताब्यात घे ईल. 18 याकोबाचे घराणे अग्नी होईल,
आिण योसे फाचे घराणे जाळ होईल, आिण एसावाचे घराणे भूस होईल, आिण ते त्यां च्यात पे ट
घे ऊन त्यास खाऊन टाकतील. एसावाच्या घराण्यापै की एकही उरणार नाही. कारण परमे श्वर असे
बोलला आहे . 19 ने गेबचे लोक एसावाच्या पवर्तावर राहतील डोंगराच्या पायथ्याशी राहणारे लोक
पिलष्ट ांचा दे श आपल्या ताब्यात घे तील. ते एफ् राइमाच्या व शोमरोनच्या भूमीवर राहतील,
बन्यामीन िगलादाचा ताबा घे ईल.
20 इस्राएल लोकां च्या या सै न्यातील जे बं िदवान झाले ले लोक, ते कनान्यांचे सारफथापयर्ंतचे
प्रदे श आपल्या ताब्यात घे तील, आिण यरूशले मचे जे बं िदवान सफारदात आहे त ते ने गेबची गावे
घे तील. 21 आिण एसावाच्या पवर्ताचा न्याय करायला तारणारे सीयोन पवर्तावर चढून जातील
आिण राज्य परमे श्वराचे होईल.
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योना 1:1 िवशे षत: योना नावाच्या पु स्तकाचे ले खक म्हणून सं देष्टा योनाला ओळखते . योना
नासरे थजवळील गथ-हे फेर नावाच्या गावातून आला होता, ज्याला नं तर गालीली म्हणू लागले
(2 राजे 14:25). हे योनाला काही सं देष्ट ांपैकी एक बनवते ज्याला उ र इस्त्राएलच्या राजाने
सन्मािनत केले होते . योनाचे पु स्तक दे वाच्या सहनशीलते वर आिण प्रेमळपणावर प्रकाश टाकते
आिण जे त्याला दुसर्या सं धीची आज्ञा न मानणार्यांना दे ण्याची इच्छा व्यक्त करतात.
साधारण इ. पू. 793-450.
ही कथा इस्राएलमध्ये सु रू होते , जोपाचा भूमध्यसागरीय बं दर आिण अश्शीर साम्राज्याची
राजधानी िननवे शहरातील ितग्रीस नदीच्या आसपास सं पते .
योनाच्या पु स्तकातील प्रेक्षक म्हणजे इस्त्राएलाचे लोक आिण पिवत्र शास्त्राचे भिवष्य
वाचक.
अवज्ञा आिण पु नरुज्जीवन ही या पु स्तकातील मु ख्य िवषय आहे त. व्हे ल माश्याच्या पोटात
असले ल्या योनाच्या अनु भवामु ळे त्याला पश्चा ाप करण्याची एक अद्िवतीय सं धी िमळाली
आहे . त्याची सु रुवातीची अवज्ञा त्याच्या वै यिक्तक पु नरुज्जीवनापे क्षाही नाही तर िननवे करांसाठी
दे खील आहे . दे वाचे सं देश सं पण
ू र् जगासाठी आहे , फक्त आपल्याला आवडणारे लोक िकंवा जे
आपल्यासारखे च नाहीत. दे वाला खर्या पश्चा ाप करण्याची आवश्यकता आहे . तो आपल्या
अं तःकरणाबद्दल आिण खर्या भावनांबद्दल काळजीत आहे त, इतरांना प्रभािवत करण्यासाठी
चां गले कमर् नाही.
सवर् लोकांना दे वाची कृपा
रूपरे षा
1. योनाचा आज्ञाभं गपणा — 1:1-14
2. योनाला एका मोठ ा माश्याकडू न िगळण्यात आले — 1:15, 16
3. योनाचा पश्चा ाप — 1:17-2:10
4. योनाचा िननवे तील उपदे श — 3:1-10
5. दे वाच्या दयाळू पणाबद्दल योनाचा क् रोध — 4:1-11
1 अिम याचा पु त्र योना याच्याकडे परमे श्वराचे वचन आले की, 2 “��, व त्या मोठ ा िननवे
शहरात जा आिण ितकडे जाऊन त्याच्यािवरुध्द आरोळी कर; कारण त्यांची दुष्टता मजसमोर वर
आली आहे .” 3 परं तु योना परमे श्वराच्या सािन्नध्यापासून ताशीर्श शहरास दरू पळू न जायला
िनघाला, आिण याफो ये थे गे ला, ते व्हा ताशीर्सास जाणारे एक जहाज त्यास सापडले ; मग त्याने
प्रवासाचे भाडे िदले व परमे श्वराच्या सािन्नध्यापासून त्यां च्याबरोबर दरू तािशर्शास जाण्यासाठी
जहाजात जाऊन बसला.
4 परं तु परमे श्वराने समु दर
् ात मोठा वारा सु टू िदला आिण असे मोठे वादळ समु दर् ात आले की
जहाज फुटण्याच्या मागार्वर आले . 5 ते व्हा खलाशी घाबरले आिण प्रत्ये कजण आपल्या दे वाला
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हाक मारू लागले व जहाज हलके करण्यासाठी त्यातील माल समु दर् ात फेकू न दे ऊ लागले ; परं तु
योना तर जहाजाच्या अगदी सवार्त आतल्या भागात उतरून जाऊन ते थे तो गाढ झोपला होता.
6 मग जहाजाचा मु ख्यनायक त्याच्याजवळ ये ऊन म्हणाला, “���, झोप घे त काय पडलास?
ऊठ आपल्या ईश्वराला हाक मार, कदािचत तु झा ईश्वर आपल्याकडे लक्ष दे ईल, म्हणजे आपला
नाश होणार नाही.” 7 ते सवर् एकमे काला म्हणाले , “��� ��� �������� ���� ������
�������� �� ���� ������ ��� ���; हे आपणास कळे ल.” ������� ��������
������� ������ �������� ������ ������ ������.
8 ते व्हा त्यांनी योनाला म्हटले , “����� ���� ������ ����, कोणामु ळे हे सं कट आम्हावर
आले आहे , हे तू आम्हास सां ग; तु झा धं दा काय आहे आिण तू कोठू न आला आहे स? तु झा दे श
कोणता आिण तू कोणत्या लोकांपैकी आहे स?” 9 योनाने त्यांना म्हटले ; “�� ����� ���; ज्या
स्वगार्तल्या दे वाने समु दर् व कोरडी भूमी उत्पन्न केली त्या परमे श्वराचे मी भय धरतो.” 10 मग त्या
लोकांस अत्यं त भीती वाटली; आिण ते योनाला म्हणाले , “�� �� ��� ����?” ���� ����
������� ����� �� �� ��������������� ���� ��� ���, कारण त्याने त्यास तसे
सां िगतले होते .
11 मग ते योनाला म्हणाले , “������ ���������� ���� ������, म्हणून आम्ही
तु झे काय करावे ?” ���� ������ �� �������� ���� ����. 12 तो त्यास म्हणाला,
“������ ��� ����� �������� ����� ���� ������ ������ �����������
���� ����; कारण माझ्यामु ळे हे मोठे वादळ तु म्हावर उठले आहे हे मला माहीत आहे .”
13 तरीसु ध्दा त्या मनु ष्यांनी जहाज िकनार्यास आणण्यासाठी खूप प्रयत्नाने वल्हिवले ; परं तु ते
काही करू शकत नव्हते , कारण समु दर् त्यांजवर अिधकािधक खवळत चालला होता.
14 ते व्हा ते परमे श्वराचा धावा करत म्हणाले , “�� ���������, आम्ही तु ला िवनं ती करतो
या मनु ष्याच्या िजवामु ळे आमचा नाश होऊ नये , आिण त्याच्या मृ त्यूचा दोष आम्हावर ये ऊ
नये ; कारण हे परमे श्वरा, जसे तु ला योग्य वाटे ल तसे तू केले आहे स.” 15 नं तर त्यांनी योनाला
उचलून समु दर् ात फेकू न िदले . ते व्हा समु दर् खवळायचा थांबन
ू शांत झाला. 16 मग त्या मनु ष्यांस
परमे श्वराची खूप भीती वाटली, आिण त्यांनी परमे श्वरास यज्ञ केला आिण नवसही केले .
17 मग योनाला िगळण्यास परमे श्वराने एक मोठा मासा तयार केला होता. योना तीन िदवस
आिण तीन रात्री त्या माशाच्या पोटात होता.

2
1 नं तर

माशाच्या पोटातून योनाने आपला दे व परमे श्वर याची प्राथर्ना केली 2 तो म्हणाला,
“�� ������ ����������� ���������� ��� �����,
आिण त्याने मला उ र िदले ;
मी मृ त्यूलोकाच्या पोटातून मदतीकरता हाक मारली!
तू माझा आवाज ऐकलास.
3 तू मला समु दर
् ां च्या मध्यभागी खोल टाकले ,
आिण प्रवाहाने मला वे ढले ,
तु झ्या सवर् उसळत्या लाटांचा कल्लोळ
माझ्यावरून गे ला.
4 आिण मी म्हणालो, ‘�� ������ ������������ ������� ���;
तरी तु झ्या पिवत्र मं िदराकडे मी पु न्हा डोळे लावीन?’
5 जलांनी प्राण जाईपयर्ंत मला झाकले ;
आिण डोहाने सवर्बाजूनी मला घे रले ,
समु दर् ातील शे वाळाने माझ्या डोक्याला लपे टले .
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6 मी

पवर्तां च्या तळापयर्ंत गे लो;
पृ थ्वीच्या अडसरांनी मला कायमचे कोंडू न टाकले ;
तथािप माझ्या दे वा परमे श्वरा, तू माझा जीव खड् डयातून वरती काढला आहे .
7 जे व्हा माझा जीव माझ्या ठायी व्याकुळ झाला; ते व्हा मी परमे श्वराचे स्मरण केले ,
आिण माझी प्राथर्ना तु झ्या पिवत्र मं िदरात पोहं चली.
8 जे िनरथर्क मूतीर्कडे
ं
आपले िच लावतात,
ते स्वतः आपल्या दयािनधीला नाकारतात.
9 परं तु मी आभार मानण्याच्या वाणीने तु झ्याकडे यज्ञ अपर्ण करीन;
जो नवस मी केला आहे तो मी पूणर् करीन,
तारण परमे श्वराकडू नच आहे .”
10 मग परमे श्वराने त्या मोठ ा माश्याला आज्ञा केली; ते व्हा त्याने योनाला कोरडया भूमीवर ओकू न
टाकले .

3
1 परमे श्वराचे वचन दुसर्यांदा योनाकडे आले , 2 “��, त्या मोठ ा िननवे शहरास जा, आिण जो
सं देश मी तु ला सां गेन त्याची घोषणा कर.” 3 मग परमे श्वराच्या वचनाप्रमाणे योना उठू न िननवे स
गे ला. िननवे हे फार मोठे शहर होते . ते सवर् चालत िफरण्यास तीन िदवस लागत होते .
4 योना शहरातून एक िदवसाची वाट चालत असता त्याने घोषणा करून म्हटले , “���� �����
���� ����, मग िननवे चा नाश होईल.”
5 ते व्हा िननवे तल्या लोकांनी दे वावर िवश्वास ठे वला, उपास जाहीर केला, आिण मोठ ापासून
लहानापयर्ंत सवार्न
ं ी गोणताट ने सले .
6 िननवे च्या राजाला ही बातमी समजली, ते व्हा तो आपल्या आसनावरून उठला व आपला
झगा आपल्या अं गातून काढून तो गोणताट ने सन
ू राखे त बसला. 7 राजाने आिण त्याच्या
सरदारां च्या ठरावाने िननवे त घोषणा करून ठराव प्रिसध्द केला. त्याने सां िगतले , “���������
���������� ���� ������, गु राढोरांनी अथवा शे रडामें ढरांनी काही चाखू नये ; खाऊ नये व
पाणी िपऊ नये .
8 परं तु मनु ष्य आिण पशू यांनी गोणताट ने सावे त; दे वाचा मनापासून धावा करावा आिण
प्रत्ये काने आपल्या कुमागार्पासून व आपल्या हाताच्या दुष्कमार्पासून मागे िफरावे . 9 न जाणो,
कदािचत दे व वळे ल, अनु ताप पावे ल व आपल्या सं तप्त क् रोधापासून िफरे ल, म्हणजे आपला नाश
होणार नाही.”
10 तर ते आपल्या कुमागार्पासून िफरले आहे त, अशी त्यांची कृत्ये दे वाने पािहली आिण ज्या
सं कटािवषयी दे व बोलला होता की, “�� ����������� �� ����,” ��������� ������
���� �� ����� � ������ ��� ���� ����.

4
1 परं तु यामु ळे योनाला फार वाईट वाटले व त्यास राग आला. 2 तो परमे श्वराजवळ िवनवणी
करू लागला, “�� ���������, मी माझ्या दे शात होतो ते व्हा माझे सां गणे हे च होते की नाही?
म्हणूनच मी ताशीर्शास पळू न जाण्याची घाई केली, कारण मला मािहत होते की तू कृपाळू , कनवाळू ,
मं दक् रोध, दया सं पन्न आहे स. सं कट आणल्याबद्दल अनु ताप करणारा असा दे व आहे स. 3 माझी
िवनं ती ऐक; हे परमे श्वरा, माझा जीव घे , कारण िजवं त राहण्यापे क्षा मला मरण चां गले वाटते .”
4 मग परमे श्वर म्हणाला, “���� ��� ���� ������ ��� ���?” 5 मग योना बाहे र िनघून
िननवे शहराच्या पूवर् िदशे ला बसला; ते थे तो एक मं डप करून सावलीत, शहराचे काय होईल हे पाहत
बसला. 6 मग परमे श्वर दे वाने योनाच्या डोक्यावर सावलीसाठी एक वे ली उगिवली, म्हणजे त्याने
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दुःखातून मु क्त व्हावे असे केले . त्या वे लीमु ळे योनाला खूप आनं द झाला.
दुसर्या िदवशी
दे वाने एक िकडा तयार केला, तो त्या वे लीला लागल्यामु ळे ती वे ल सु कून गे ली.
8 मग दे वाने , सूयर् उगवल्यावर पूवकडू न झळईचा वारा सोडला; आिण ऊन योनाच्या डोक्याला
लागले त्याने तो मूिछर् त झाला व त्यास मरण ये वो अशी तो िवनवणी करत म्हणाला, “���
����� ������������� ��� ������ �����.” 9 मग दे व योनाला म्हणाला, “����
�������� ���� ��� ���� �� ������ ��� ���?” �� �������, “��������
���� ��� ���� ��� �����.”
10 परमे श्वर त्यास म्हणाला, “�� �������� �� ����� ���� ���� ����� � �� ����
���� ���� ����, ती एका रात्रीत मोठी झाली आिण एका रात्रीत नष्ट झाली, त्या वे लीची
तु ला एवढी काळजी आहे ; 11 ज्यांना उजव्या व डाव्या हाताचा फरक समजत नाही असे एक लाख
वीस हजारांपेक्षा जास्त लोक या मोठ ा िननवे शहरात आहे त आिण पु ष्कळ गु रे ढोरे आहे त. त्यांची
मी काळजी करू नये काय?”
7 मग

1:1

1148

मीखा 1:4

The Book of

Micah
मीखा

मीखा नावाच्या पु स्तकाचा ले खक, सं देष्टा मीखा होता (मीखा 1:1). मीखा एक ग्रामीण सं देष्टा
होता ज्याला शहराच्या केंद्राकडे सामािजक व आध्याित्मक अन्याय आिण मूतीर्पूजेच्या पिरणामी
दे वाकडू न ये णार्या न्यायदं डाचा सं देश आणण्यास पाठिवण्यात आले होते . दे शाच्या मु ख्यत्वे कृषी
भागामध्ये राहणे , मीखा हा आपल्या राष्ट् रातील शासकीय केंद्राबाहे र वास्तव्य करत होता,
ज्यामु ळे लं गडे , बिहष्कृत आिण दुःखी लोक, समाजातील कमकुवत व कमी भाग्यवान लोकांसाठी
त्यां च्या भक्कम िचं तेत होते (मीखा 4:6) मीखाचे पु स्तक सवर् जु न्या करारामध्ये ये शू िख्रस्ताच्या
जन्माच्या सवार्त महत्त्वाच्या भिवष्यवाण्यांपैकी एक प्रदान करते , ज्यामध्ये िख्रस्ताचा जन्म
होण्यापूवीर् सातशे वषार्प
ं व
ू ीर्, बे थलहे म आिण त्याच्या शाश्वत स्वभावाचे जन्मस्थान दशर्िवले गे ले
होते (मीखा 5:2).
साधारण इ. पू. 730 - 650.
मीखाचा सु रुवातीचा शब्द उ रे कडील इस्त्राएल राष्ट् राचे पतन होण्याआधी िदसतो (1:2-7).
मीखाचे इतर भाग बाबे लच्या बं िदवासात िलिहण्यात ये तात आिण नं तर काही बं िदवानांना घरी परत
यावे म्हणून िदसत आहे त.
मीखाने दोन्ही इस्त्राएलचे उ रे कडील राज्य आिण यहद
ू ाचे दिक्षणे कडील राज्य याबद्दल
िलिहले .
मीखाचे पु स्तक जवळजवळ दोन महत्त्वपूणर् भिवष्यवाण्यांकडे िफरते : एक इस्त्राएल आिण
यहद
ू ा (1:1-3:12) वरील न्याय, दुसरे , हजार वषार्ंमधील दे वाच्या राज्यातील लोकांचे पु नवर्सन
(4:1-5:15). दे व लोकांना त्यां च्या चां गल्या कृत्यांबद्दल स्मरण करून दे तो, त्याने कशी त्यांची
काळजी घे तली ज्यावे ळी त्यांनी त्यांचीच काळजी केली.
दै वी न्याय
रूपरे षा
1. दे व न्यायामध्ये ये त आहे — 1:1-2:13
2. िवनाशाचा सं देश — 3:1-5:15
3. िनं देचा सं देश — 6:1-7:10
4. उपसगर् — 7:11-20
1 परमे श्वराचे वचन जे मीखा मोरे ष्टी याजकडे , योथाम, आहाज व िहज्कीया ह्यां च्या िदवसात
त्याच्याकडे आले , जे वचन शोमरोन व यरूशले म यां च्यािवषयी होते , ते असे .
2 सवर् लोकांनो ऐका,
पृ थ्वी व ते सवर् जे तु झ्यात आहे त, तु म्ही ऐका!
प्रभू परमे श्वर, त्याच्या पिवत्र मं िदरातून तु मच्यािवरुध्द साक्षीदार होवो.
3 पाहा, परमे श्वर त्याच्या स्थानातून बाहे र ये त आहे .
तो खाली ये णार व पृ थ्वीवरील उच्चस्थानावर चालणार. 4 िवस्तवाजवळ ठे वल्यास मे ण िवतळते ,
तसे त्याच्या पायाखाली पवर्त िवतळतील,
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दर्या दुभंगतील,
आिण उं च टे कड ावरून वाहणार्या पाण्याप्रमाणे ते वाहू लागतील.
5 ह्याला सवार्च
ं े कारण याकोबचे पाप,
तसे च इस्राएलाच्या घराण्याची दुष्कम आहे त.
याकोबाच्या बं ड खोरीचे कारण काय?
त्यास कारणीभूत शोमरोनच आहे की नाही?
यहद
ू ाची उं चस्थाने कोणती आहे त?
ती यरूशले मच आहे त की नाही?
6 “������ �� �������� ��������� ����������� ����,
ती द्राक्षमळे लावण्याच्या जागे पर् माणे होईल.”
मी ितचे दगड दरीत ढकलून दे ईन,
आिण ितचे पाये उघडे करीन.
7 ितच्या सवर् मूतीर्ं ठे चून तु कडे तु कडे केले जातील.
ितच्या कोरीव मूतीर् आगीमध्ये भस्मसात केल्या जातील.
ितच्या सवर् खोट ा दै वतां च्या मूतीर्चा
ं मी नाश करीन,
कारण ितने वे श्ये च्या कमाईने त्या िमळवल्या आहे त,
म्हणून वे श्ये च्या वे तनास त्या परत जातील.
8 या कारणास्तव मी िवलाप व आकां त करीन.
मी अनवाणी व वस्त्रािशवाय िफरे न.
मी कोल्ह्याप्रमाणे मोठ ाने आकांत करीन
आिण घु बडाप्रमाणे शोक करीन.
9 कारण ितच्या जखमा बर्या न होणार्या आहे त.
कारण त्या यहद
ू ापयर्ंत आल्या आहे त,
आिण तो माझ्या मनु ष्यां च्या वे शीपयर्ंत, यरूशले मपयर्ंत पोहोचला आहे .
10 गथमध्ये हे सां गू नका; अिजबात रडू नका.
बे थ-ले -अफ् रामध्ये मी धु ळीत लोळलो.
11 शाफीरमध्ये राहणारे लोकहो,
तु म्ही नग्न आिण लिज्जत होऊन िनघून जा.
सनािनवासी बाहे र िनघून ये त नाही,
बे थ-एसलासचा शोक करे ल,
कारण त्यांचे सं रक्षण काढून घे ण्यात आले आहे .
12 मारोथमधील लोक उत्सु कते ने चां गल्या बातमीची वाट पाहत आहे त,
कारण परमे श्वराकडू न सं कट खाली यरूशले मेच्या वे शीपयर्ंत आले आहे .
13 लाखीशात राहणारे , रथाला चपळ घोडा जु ं प,
लाखीश, तूच, िसयोने च्या कन्ये ला पापाची सु रूवात अशी होती.
कारण इस्राएलाचे अपराध तु झ्यांत सापडले होते .
14 म्हणून तू गथां तल्या मोरे श-गथला िनरोपाचे नजराणे दे शील;
अकजीबची घरे इस्राएलाच्या राजाला िनराश करतील.
15 मारे शामध्ये राहणार्या लोकांनो,
मी तु झा वारीस तु झ्याकडे आणीन,
जे तु मचा ताबा घे तील.
इस्राएलचे पु ढारी *अदुल्लामला ये तील.
*
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मीखा 2:11

16 म्हणून

तू आपले केस काप व मुं डन कर.
कारण तु म्हास िप्रय असले ल्या मु लांसाठी तु म्ही शोक कराल.
गरुडा प्रमाणे तु म्ही स्वत:च्या डोक्याचे मुं डन करा.
कारण तु मच्या मु लांना तु मच्यापासून दरू ने ले जाईल.

2
1 जे

पाप करण्याचे योजीतात व आपल्या पलं गावर दुष्ट बे त करतात,
त्यांना हायहाय.
आिण सकाळ होताच ते आपले योजले ले वाईट काम करतात,
कारण त्यां च्याजवळ सामथ्यर् आहे .
2 आिण ते शे तांची इच्छा धरतात व ती हरण करून िमळवतात;
आिण घरांची इच्छा धरतात व ती िमळवतात.
ते पु रुषावर व त्याच्या घराण्यावर,
मनु ष्यावर व त्याच्या वतनावर जु लूम करतात.
3 ह्यास्तव परमे श्वर असे म्हणतो,
“����! या कुळािवरुद्ध िवप ी आणण्याचे योजीत आहे ,
ज्यामधून तु म्ही तु मची मान काढू शकणार नाही,
आिण तु म्ही गवार्ने चालणार नाही.
कारण ही वाईट वे ळ आहे .
4 त्या िदवशी लोक तु मच्यावर गाणी रचतील,
आिण भारी िवलाप करून म्हणतील:
‘����� ���������������� ����� ���� ���;
परमे श्वराने माझ्या लोकांचा प्रांत पालटू न टाकला आहे .
त्याने तो माझ्यापासून कसा दरू केला?
त्याने आमची शे ते घे ऊन आमच्या शत्रूंमध्ये त्यांची वाटणी केली.
5 अहो श्रीमं त लोकांनो, म्हणून, आता िचठ् ठ ा टाकू न प्रदे शात मोजमाप करे ल,
असा कोणी तु झ्यासाठी परमे श्वराच्या सभे त राहणार नाही.”
6 “������ ������ ����� ���,
असे ते म्हणतात, या गोष्टीिवषयी भिवष्य सां गू नये ;
अप्रितष्ठा सरून जाणार नाही.”
7 पण याकोबाचे घराणे हो,
परमे श्वराचा आत्मा रािगष्ट आहे काय?
त्याची ही कृत्ये आहे त की नाही?
जो सरळ चालतो त्यास माझी वचने बरे करीत नाहीत काय?
8 तरीसु द्धा माझे लोक शत्रूसारखे उभे रािहले आहे त.
ज्यांना यु द्ध आवडत नाही,
असे सहज जवळू न जात असता तु म्ही अं गरख्यावरून घातले ला त्यांचा झगा काढून घे ता.
9 तु म्ही माझ्या लोकां च्या िस्त्रयांना त्यां च्या मनोरम घरां तन
ू काढून टाकता;
त्यां च्या लहान मु लांपासून माझे आशीवार्द काढून घे ता.
10 ऊठा आिण चालते व्हा! कारण अशु द्धता ही मोठ ा िवनाशाने नष्ट करते ,
ह्याकरणाने ही तु मची िवसाव्याची जागा नाही.
11 जर एखादा असत्याच्या आत्म्याने चालतांना खोटे सां गन
ू म्हणे ल की,
“�� ��������� ��� ���� �������� ������ ������,”
तर तो दे खील या लोकांचा भिवष्यावादी होईल.
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12 हे

याकोबा, खिचत मी तु झ्या सवार्न
ं ा एकत्र करीन.
खरोखर मी इस्राएलाच्या उरले ल्यांना एकत्र करीन.
कुरणातील कळपाप्रमाणे वा में ढवाड ातील में ढराप्रमाणे , तसे त्यांना मी एकत्र ठे वीन.
मग पु ष्कळ लोक असल्यामु ळे ती मोठा गोंगाट करतील.
13 फोडणारा त्यां च्यापु ढे जाईल व लोकां च्या पु ढे चाले ल.
ते सु टून वे शीजवळ जाऊन ितच्यातून िनघाले आहे त;
आिण त्यांचा राजा त्यां च्यापु ढे चालून गे ला आहे .
परमे श्वर त्यांचा पु ढारी आहे .

3
म्हणालो, “���������� ������������,
आिण इस्राएल घराण्याच्या सरदारांनो, ऐका,
2 जे तु म्ही चां गल्याचा ितरस्कार करता
आिण वाईटावर प्रेम करता.
जे तु म्ही लोकांची चामडी सोलता
आिण त्यां च्या हाडां वरुन मांस ओढून काढता.
3 जे तु म्ही माझ्या लोकांचे मांस खाता
आिण त्यांची कातडी सोलता व त्यांची हाडे मोडता.
भांड ात घालण्यासाठी ज्याप्रमाणे मांस िचरतात,
आिण जसे पाते ल्यांत घालण्यासाठी त्याचे तु कडे करता,
तशी जे तु म्ही त्यांची हाडे ठे चता व त्यांचे तु कडे करता,
त्या तु म्हास न्याय कळत नाही काय?
4 आता, तु म्ही अिधकारी कदािचत परमे श्वराची प्राथर्ना कराल.
पण तो तु म्हास उ र दे णार नाही.
त्या वे ळेस तो आपले तोंड तु मच्यापासून लपवे ल.
कारण तु म्ही दुष्कृत्ये केली आहे त.”
5 जे सं देष्टे माझ्या लोकांस बहकिवतात,
ज्यांनी अन्नपाणी िदले त्यां च्यासाठी,
ते घोषणा करतात की, समृ द्धी नांदेल.
पण जर कोणी त्यां च्या मु खांत काही घातले नाही,
तर हे सं देष्टे िकंचाळतात, यु ध्दाला तयार होतात,
त्यां च्या िवषयी परमे श्वर असे म्हणतो.
6 “������ �� ��� ���� ����� ����� ����,
पण तु म्हास दृष्टांत होणार नाही.
तु म्ही अं धारात असाल, पण त्यामु ळे तु म्ही भिवष्य पाहणार नाही.
सं देष्ट ां च्या माथ्यां वरचा सूयर् मावळे ल,
आिण िदवस त्यां च्यावर काळोख असा होईल.
7 द्रष्टे लाजिवले जातील आिण ज्योितषी गोंधळू न जातील.
ते सवर् आपले ओठ झाकतील,
कारण माझ्याकडू न त्यांना उ र िमळणार नाही.
8 पण मी तर परमे श्वराच्या आत्म्याकडू न पराक् रमाने ,
चां गुलपणा व सामथ्यार्ने पिरपूणर् आहे ,
ह्यासाठी की याकोबाला त्याचा अपराध व इस्राएलाला,
1 मी
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त्याचे पाप दाखवावे .”
9 याकोबाच्या घराण्यातल्या पु ढार्यांनो
आिण इस्राएल घराण्याच्या अिधकार्यांनो,
जे तु म्ही योग्य चालीरीतीचा ितरस्कार करता व सरळ गोष्टीला वाकडी करता,
आता हे ऐका,
10 तु म्ही िसयोन रक्ताने
आिण यरूशले म अन्यायाने बां धले आहे .
11 तु झे अिधकारी लाच घे ण्यासाठी न्याय करतात,
आिण ितचे याजक मोबदल्यासाठी िशकवण दे तात.
आिण तु झे भिवष्य बघणारे पै शासाठी भिवष्य बघतात.
तरीही ते परमे श्वरावर अवलं बन
ू राहतात व म्हणतात,
“�������� ���������� ���� ���?
आम्हां वर अिनष्ट ये णार नाही.”
12 ह्यास्तव, तु मच्यामु ळे िसयोन शे तासारखे नां गरले जाईल,
यरूशले म नासधु शीचा ढीग होईल,
आिण मं िदराचा पवर्त जं गलातल्या टे कडीसारखा होईल.

4
. 2:2-4
नं तरच्या िदवसात असे होईल की,
परमे श्वराच्या घराचा पवर्त,
इतर पवर्तां वर स्थािपत केला जाईल व तो डोंगरावर उं चावला जाईल.
आिण लोकांचा प्रवाह त्याकडे ये ईल.
2 पु ष्कळ दे श त्याच्याकडे जातील व म्हणतील,
“��, आपण परमे श्वराच्या पवर्तावर,
याकोबाच्या दे वाच्या घराकडे जाऊ या.
मग तो त्याचे मागर् आपल्याला िशकवील,
आिण आपण त्याच्या मागार्च
ं े अनु सरण करू.”
कारण िसयोनमधून िनयमशास्त्र आिण यरूशले मेतन
ू परमे श्वराचे वचन िनघे ल.
3 ते व्हा पु ष्कळ लोकां च्यामध्ये तो न्याय करील,
आिण तो दरू च्या राष्ट् रां िवषयी िनणर्य ठरवील.
ते आपल्या तलवारी मोडू न ठोकू न त्यांचे नां गर बनवतील,
आिण आपल्या भाल्यांचे कोयते करतील.
राष्ट् र राष्ट् रां िवरुद्ध तलवार उचलणार नाही,
आिण त्यांना यु ध्दाचे िशक्षण िदले जाणार नाही.
4 त्याऐवजी, प्रत्ये क मनु ष्य आपल्या द्राक्षवे लीखाली
आिण आपल्या अं िजराच्या झाडाखाली बसे ल.
त्यांना कोणीही घाबरवणार नाही.
कारण से नाधीश परमे श्वराच्या तोंडची ही वाणी आहे .
5 कारण सवर् लोक,
प्रत्ये कजण आपापल्या दे वाच्या नावाने चालतात.
पण आम्ही आमचा दे व परमे श्वर याच्या नावात सदासवर्काळ चालू.
1 परं तु

6 परमे श्वर

म्हणतो, “���� ������, मी लं गड ांना एकत्र करीन,
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आिण जे बिहष्कृत व ज्यांना मी पीडले ,
त्यांना मी एकवट करीन.
7 मी लं गड ांना शे ष म्हणून ठे वीन,
आिण दरू घालवले ल्यांचे बलशाली राष्ट् र करीन.”
आिण आता व सदासवर्काळ,
मी परमे श्वर िसयोन पवर्तावरून त्यां च्यावर राज्य करीन.
8 आिण तू, कळपासाठीच्या बु रूजा,
िसयोन कन्ये च्या टे कड ा,
तु झे पूवीर्चे राज्य तु ला परत ये ईल.
यरूशले मेच्या कन्ये चे राज्य तु ला प्राप्त होईल.
9 आता, तू एवढ ा मोठ ाने का रडत आहे स?
काय तु झ्यात राजा नाही?
काय तु झा सल्लागर नष्ट झाला आहे ?
कारण प्रसवत्या स्त्रीसारख्या कळा तु ला लागल्या आहे त.
10 िसयोनच्या कन्ये , प्रसवतीप्रमाणे वे दना पावून प्रसु त हो,
कारण आता तू शहरातून बाहे र जाशील,
शे तात राहशील,
आिण बाबे लला जाशील. ते थे तु झी सु टका होईल,
आिण परमे श्वर तु ला तु झ्या शत्रूंच्या हातातून सोडवील.
11 आता पु ष्कळ राष्ट् रे तु झ्यािवरुध्द गोळा झाली आहे त.
ती म्हणतात, “�� ������ ������� ����;
आिण आमचे डोळे िसयोने वर तृ प्त होवोत.”
12 सं देष्टा म्हणतो, त्यांना परमे श्वराचे िवचार कळत नाहीत,
आिण त्यांना त्याच्या योजना समजत नाहीत.
कारण जशा पें ढ ा खळ्यात गोळा करतात तसे परमे श्वराने त्यांना गोळा केले आहे .
13 परमे श्वर म्हणतो, “���������� �����, ऊठ आिण मळणी कर,
मी तु ला लोखं डाची िशं गे व कास्याचे खूर करीन.
तू पु ष्कळ लोकांचा चु राडा करशील.
मी त्यांची सं प ी परमे श्वरास आिण त्यांचे धन जगाच्या प्रभूला समिपर्त करीन.”
1 यरूशले मेतील

5

लोकहो,
आता यु ध्दामध्ये एकत्र या.
तु झ्या शहरा भोवती एक िभं त आहे ,
पण ते काठीने इस्राएलाच्या न्यायाधीशाच्या गालावर मारतील.
2 पण हे , बे थलहे म एफ् राथा.
जरी तू यहद
ू ातील सवर् कुळांत सवार्त लहान आहे स.
तरी तु झ्यातून माझ्यासाठी इस्राएलात अिधकारी व्हायला एकजण िनघे ल.
त्याचा प्रारं भ पु रातन काळापासून, प्राचीन काळापासून आहे .
3 यास्तव प्रसूतीवे दना पावणारी प्रसवे पयर्ंत तो त्यांना सोडू न दे ईल,
आिण मग त्याचे उरले ले भाऊ इस्राएलाच्या लोकांकडे परत ये तील.
4 तो उभा राहन
ू परमे श्वराच्या सामथ्यार्ने,
परमे श्वर त्याचा दे व याच्या नावाच्या प्रतापाने ,
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आपला कळप चारील, आिण ते वस्ती करतील;
कारण आता तो पृ थ्वीच्या शे वटापयर्ंत महान होत जाईल.
5 आिण तो पु रुष आं म्हास शां ती असा होईल.
अश्शूर जे व्हा आमच्या दे शात ये ईल व ते आमच्या राजवाड ात चालतील,
ते व्हा आम्ही सात में ढपाळ
आिण आठ मु ख्य त्याच्यािवरुध्द उभे राह.ू
6 तो आपल्या तलवारीच्या बळावर अश्शूरींवर
आिण िनम्रोदच्या प्रदे शांमध्ये तलवारीने घात करे ल.
जे व्हा ते आमच्या दे शात ये तील
आिण आमच्या सीमा पायदळी तु डवतील.
ते व्हा हा पु रुष त्याच्यापासून आम्हाला सोडवीन.
7 जसे परमे श्वराकडू न दिहवर ये ते,
जशा गवतावर सरी ये तात
आिण त्या मनु ष्याची वाट पाहत नाही व मनु ष्याच्या मु लाची वाट पाहत नाही,
तसे याकोबचे उरले ले लोक पु ष्कळ लोकां च्यामध्ये होतील.
8 जसा जं गलातील प्राण्यां मधील िसं ह ये तो,
जसा तरूण िसं ह में ढ ां च्या कळपांत ये तो,
आिण तो में ढ ां च्या कळपातून गे ला तर
त्यांना तु डिवतो व िचरडू न टाकतो व त्यांना वाचवायला कोणी नसते ,
त्याच प्रकारे याकोबाचे राहीले ले लोक,
पु ष्कळ लोकां च्यामध्ये असतील.
9 तु झा हात तू शत्रूंवर उं चावले ला होवो
आिण तो त्यांचा नाश करो.
10 परमे श्वर असे म्हणतो,
“���� ������ ��� ���� ��, मी
तु झे घोडे तु झ्यामध्ये नष्ट करीन
आिण तु मचे रथ मोडू न टाकीन.
11 तु झ्या दे शातील गावांचा मी नाश करीन
आिण तु झे सवर् िकल्ले पाडू न टाकीन.
12 तु झ्या हातून मी जादट
ू ोणा नष्ट करीन,
आिण तु मच्यात यापु ढे भिवष्य सां गणारे नसतील.
13 मी तु झ्या कोरीव मूतीर्चा
ं
आिण दगडी स्तं भांचा नाश करीन.
तु मच्या हातांनी घडिवले ल्या वस्तूंची तु म्ही पूजा करणार नाही.
14 तु झ्यामधून अशे राचे पूजास्तं भ मी उपटू न काढीन,
आिण तु झ्या शहरांचा नाश करीन.
15 आिण ज्या राष्ट् रांनी माझे ऐकले नाही
त्यांचा मी क् रोधाने व कोपाने प्रितकार करीन.”

6
1 आता

परमे श्वर जे म्हणतो, ते ऐक.
मीखा त्यास म्हणाला,
ऊठ व पवर्तांसमोर तु झी बाजू मांड
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आिण डोंगर तु झा शब्द ऐकोत.
2 पवर्तांनो व पृ थ्वीच्या िटकाऊ पायांनो,
परमे श्वराचा वाद ऐका,
कारण परमे श्वरास आपल्या लोकां शी वाद करायचा आहे ,
आिण तो इस्राएलाशी वाद करणार आहे .
3 “������ �������, मी काय केले ?
मी तु म्हास कशाने कंटाळिवले ते सां गा?
माझ्या िवरुद्ध साक्ष दे .
4 कारण मी िमसर दे शातून तु म्हास बाहे र काढले
आिण दास्यत्वाच्या घरातून तु ला सोडवीले ,
मी मोशे , अहरोन व िमयार्मला तु झ्याकडे पाठवले .
5 माझ्या लोकांनो, मवाबचा राजा बालाक याने काय योिजले होते ते आठवा
आिण बौराचा मु लगा बलाम, काय म्हणाला त्याची आठवण करा,
त्याने िशट् टीमपासून िगलगालपयर्ंत* ये ऊन त्यास कसे उ र िदले ,
त्याचे स्मरण करा, हे अशासाठी की परमे श्वराचे न्यायीपण तु मच्या लक्षात यावे .”
?
परमे श्वरास काय दे ऊ?
आिण काय घे ऊन परात्पर दे वासमोर नमन करू?
मी होमापर्णे व एक वषार्चे वासरू घे ऊन त्याच्या पु ढे यावे का?
7 हजार में ढ ांनी िकंवा दहा हजार ते लाच्या नद्यांनी परमे श्वर प्रसन्न होईल का?
माझ्या पापांची िकंमत म्हणून मी माझे पिहले अपत्य द्यावे का?
माझ्या दे हाच्या पापाबद्दल माझ्या दे हाचे फळ दे ऊ काय?
8 हे मनु ष्या,
चां गले ते त्याने तु ला सां िगतले आहे .
आिण न्यायीपणाने वागने , दया व िनष्ठा ह्यावर प्रेम करणे
आिण आपल्या परमे श्वरासोबत नम्रपणे चालने .
यांखेरीज परमे श्वर तु झ्याजवळ काय मागतो?
9 परमे श्वराची वाणी नगरात घोषणा करते .
जो सु ज्ञ आहे तो तु झे नाव ओळखतो,
म्हणून काठीकडे आिण ज्याने ती ने मली आहे त्याच्याकडे लक्ष द्या.
10 अजूनपण वाईटाचा पै सा
आिण उणे िधक्कारले ले माप ही दुष्टां च्या घरांत आहे त.
11 मी असा एक मनु ष्य िनदोर्ष असल्याचा िवचार करावा का, जो दुष्टते ची तागडी आिण कपटाच्या
वजनांची िपशवी बळगतो?
12 त्या नगरीतील श्रीमं त जु लमाने भरले ले आहे त,
त्यामध्ये राहणारे खोटे बोलले आहे त.
त्यांची जीभ त्यां च्या मु खात कपटी बोलते .
13 म्हणून मी तु म्हास गं भीर अशा जखमांनी मारले आहे ,
तु झ्या पापांमुळे मी तु झी अधोगती केली आहे .
14 तू खाशील पण तृ प्त होणार नाही,
तु झे िरते पण तु झ्यामध्ये राहील,
6 मी

*

6:5
(यहोशवा 3:1), आिण पिश्चम
िकनार्यावरील िगलगाल ये थे वचनद भूमीतील पिहली छावणी होती (यहोशवा 4:19). यादन नदीला चमत्कािरकिरत्या पार
करण्याची घटना या दोन छावणीच्या दरम्यान घडली (यहोशवा 3-4).
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तू चां गले ते साठवून ठे वशील पण ते रक्षण होणार नाही,
आिण ज्याचे तू रक्षण करशील ते मी तलवारीला दे ईन.
15 तू पे रशील, पण कापणी करणार नाही;
तू जै तन
ू ांपासून ते ल काढण्यासाठी ते तु डवशील,
पण त्याचे ते ल स्वत:ला लावणार नाही;
तू द्राक्ष तु डवशील, पण त्याचा रस िपणार नाही.
16 कारण अम्रीचे िनयम पाळले जातात
आिण अहाबाच्या घराण्याची सवर् काय करण्यात ये तात.
तु म्ही त्यां च्या मसलती प्रमाणे चालता,
म्हणून मी तु झा व तु झ्या शहराचा नाश करीन व
त्याच्या रिहवाशांचा उपहास होईल
आिण माझ्या लोकांची अप्रितष्ठा तु म्हास सोसावी लागे ल.

7
हायहाय! मी अस्वस्थ झालो आहे ,
कारण माझी िस्थती उन्हाळ्यातल्या वगळ फळांसारखी झाली आहे ,
काढणीच्या द्राक्षांसारखी झाली आहे ,
खायला एकही घोंस नाही,
पण तरीही प्रथम िपकले ल्या अं जीर फळाची हाव आहे .
2 धािमर्क मनु ष्य पृ थ्वीवरून नष्ट झाला आहे ,
आिण मनु ष्यांमध्ये कोणीही सरळ नाही;
ते सवर् रक्त पाडायला टपतात;
ते प्रत्ये कजण जाळे घे ऊन आपल्या भावाची िशकार करतात.
3 त्यांचे हात दुष्कृत्ये करण्यात पटाईत आहे त.
अिधकारी पै से मागतात व न्यायाधीश लाच घे ण्यास तयार आहे त.
सामथ्यर्वान मनु ष्या दुसर्याला आपल्या िजवाची वाईट इच्छा बोलून दाखवतो.
असे ते एकत्र ये ऊन योजना करतात.
4 त्यां च्यातील अितशय चां गलाही काटे री झु डु पाप्रमाणे आहे .
त्यातला अित सरळ तो काटे री कुंपणापे क्षा वाईट आहे .
हा िदवस, तु झ्या पाहारे कर्यांचा िदवस ये तो,
आता त्यांचा गोंधळ उडे ल.
5 कोणत्याही शे जार्यावर िवश्वास ठे वू नको.
िमत्रावरही िवश्वास ठे वून राहू नको.
तु झ्या उराशी जी स्त्री िनजते ितला दे खील काही सां गू नको,
तू काय बोलतो त्या बद्दल सावध राहा.
6 स्वत:च्या घरातील माणसे च वै री होतील.
मु लगा विडलांना मान दे णार नाही.
मु लगी आईिवरुध्द जाईल.
सून सासूच्या िवरोधात जाईल.
1 मला

7 परं तू

मी तर परमे श्वराकडे दृष्टी लावीन,
मी आपल्या तारणार्या दे वाची वाट पाहीन,
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माझा परमे श्वर माझे ऐकेल.
8 माझ्या शत्रूंनो, मी पडल्यावर मला हसू नका, मी ते व्हा उठे न.
जे व्हा मी अं धारात बसे न
ते व्हा परमे श्वर माझ्यासाठी प्रकाश होईल.
9 परमे श्वर माझा वाद करे ल
आिण माझा न्याय साधे ल तोपयर्ंत मी त्याचा राग सहन करीन,
कारण मी त्याच्यािवरुध्द पाप केले आहे .
तो मला प्रकाशाकडे आणील,
आिण त्याच्या न्यायीपणात त्याने मला सोडवले ले मी पाहीन.
10 मग माझा शत्रू हे पािहल; “���� ��� �������� ���� ���?”
असे ज्याने मला म्हटले त्यास लाज झाकू न टाकेल.
माझे डोळे ितच्याकडे पाहतील,
रस्त्यावरील िचखलाप्रमाने ती तु डवली जाईल.
11 तु मचे तट बां धण्याचा िदवस ये ईल.
त्या िदवसात तु झी सीमा फार िवस्तारीत होईल.
12 त्या िदवसात ते अश्शूर दे शातून
आिण िमसर दे शापासून,
फरात नदीपयर्ंतच्या प्रांतातून,
दरू दरू च्या समु दर् तीरावरून व दरू दरू च्या पवर्ताकडू न लोक तु झ्याकडे ये तील.
13 दे शात राहणार्या लोकां मुळे व त्यां च्या कृत्यां च्या फळां मुळे ओसाड होईल.
तू आपल्या लोकांस,
तु झ्या वतनाचा कळप जो रानात चरतो त्याला,
आपल्या काठीने पाळ. जसे ते प्राचीन िदवसात तसे बाशानांत व िगलादांत ते चरोत.
15 जे व्हा तू िमसरदे शातून बाहे र िनघालास,
त्या िदवसाप्रमाणे त्यास मी अद्भुत कृत्ये दाखवीन.
16 राष्ट् रे ते चमत्कार पाहतील व आपल्या सवर् बलािवषयी लिज्जत होतील.
ती आपला हात आपल्या मु खाला लावतील,
त्यांचे कान बिहरे होतील.
17 ते सापाप्रमाणे धु ळ चाटतील,
भूमीतल्या सरपटणार्यांपर् माणे ते आपल्या िबळातून थरथर कापत बाहे र िनघतील.
परमे श्वर आमचा दे व याच्याकडे ती भयभीत होऊन ये तील,
आिण ते तु झ्यामु ळे घाबरतील.
18 तु झ्यासारखा दे व कोण आहे ?
जो तू पापांची क्षमा करतोस
आिण आपल्या वतनाच्या उरले ल्यांचा अपराध मागे टाकतो.
तो अनं तकाळ क् रोधािवष्ट राहणार नाही,
कारण त्यास दयाळू व्हायला आवडते .
19 तो आम्हावर पु न्हा दया करील;
तो आमच्या पापांचा आपल्या पायाखाली चु राडा करील
आिण आमची सवर् पापे समु दर् ात खोलवर फेकू न दे ईल.
20 पु रातन िदवसात आमच्या पूवर्जां शी तू ज्यािवषयी शपथ वाहीली ती अशी की,
तू याकोबाला सत्यता आिण अब्राहामाला कराराचा िवश्वासूपणा दे शील.
14 म्हणून
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The Book of

Nahum
नहम
ू

नहम
ू च्या पु स्तकाच्या ले खकाने स्वतःला नहम
ू (इब्रीमध्ये “��������” �����
“������� ������”)एल्कोशकर या नावाने ओळखले (1:1). एक सं देष्टा म्हणून, नहम
ू ला
अश्शूरच्या लोकांमध्ये पश्चाताप करण्याची, िवशे षत: त्यां च्या राजधानीतील िननवे शहराला
पाठवण्यासाठी बोलावले गे ले होते . योनाच्या सं देशामु ळे िननवे च्या लोकांनी पश्चा ाप केला
होता, पण 150 वषार्न
ं ं तर ते त्यां च्या पूवीर्च्या मूतीर्पूजेकडे वळले होते .
साधारण इ. पू. 620-612.
नहम
ू खरोखर प्रत्यक्षात सहजते ने िदनां िकत केले जाऊ शकते , कारण हे या दोन सु पर् िसद्ध
ऐितहािसक घटनांमध्ये स्पष्टपणे घडते : थीब्सचे पतन आिण िननवे चे पतन.
नहम
ू ची भिवष्यवाणी अश्शूरी लोकांना दे ण्यात आली होती ज्यांनी दहा उ री जमातींना
पकडले होते , पण यहद
ू ाच्या दिक्षणे कडील राज्याला भीती घातली होती, ज्याला असे च वाटले
की त्याच्याही बाबतीत हे च घडे ल.
दे वाचा न्याय ने हमीच योग्य आिण ने हमीच िनिश्चत आहे . त्याने काही काळ दया करण्याची
िनवड केली पािहजे काय, त्या चां गल्या दे णगीला शे वटी सवार्स
ं ाठी परमे श्वराच्या न्यायाची अं ितम
समज प्राप्त होणार नाही. दे वाने 150 वषार्प
ं व
ं ी पु ढे चालत रािहल्यास
ू ीर् त्यांना त्यां च्या दुष्ट मागार्न
काय होईल याबद्दलच्या त्याच्या वचनांसह योना सं देष्ट ाला आधीच त्यां च्याकडे पाठवले होते .
त्या वे ळेस लोकांनी पश्चा ाप केला होता परं तु आता ते पूवीर्पे क्षाही वाईट न होता ते वढे च वाईट
रािहले . अश्शूरी लोक त्यां च्या िवजयात पूणर्पणे क् रूर झाले होते . आता नहम
ू यहद
ू ाच्या लोकांना
हताश न होता सां गत असे कारण दे वाने न्यायदं ड बजावला होता आिण लवकरच अश्शूरी लोकांना
जे पािहजे त्या गोष्टी िमळवतील.
सां त्वन
रूपरे षा
1. दे वाची मिहमा — 1:1-14
2. दे वाचा न्याय आिण िननवे — 1:15-3:19
1 िननवे

शहरािवषयीची घोषणा. एल्कोशी नहम
ू याच्या दृष्टांताचे पु स्तक.
हा ईष्यार्वान व सूड घे णारा दे व आहे ; परमे श्वर सूड घे णारा व क् रोधयु क्त दे व आहे .
परमे श्वर आपल्या िवरोध्यांचा बदला घे तो आिण तो आपल्या शत्रूंसाठी क् रोध राखून ठे वतो.
3 परमे श्वर रागवण्यास मं द आिण महापराक् रमी आहे ; त्याच्या शत्रूंना तो िनरापराध ठरवणार
नाही. परमे श्वर झं झावातातून आिण वादळातून त्याचे मागर् काढतो आिण मे घ त्याच्या चरणाची
धूळ आहे त.
4 तो समु दर
् ाला दटावतो आिण त्यास कोरडा करतो; तो सवर् नद्या कोरड ा करतो. बाशान
व कमलसु द्धा गळू न जातील; लबानोनाचा फुलवरा कोमे जन
ू जातो. 5 त्याच्या उपिस्थतीने पवर्त
2 परमे श्वर
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हलतात आिण टे कड ा िवतळू न जातात; त्याच्या उपिस्थतीने पृ थ्वी कोसळते , खरोखर हे जग
आिण त्यामध्ये राहणारा प्रत्ये क मनु ष्य थरथरतो.
6 त्याच्या क् रोधापु ढे कोण उभा राहू शकेल? त्याच्या क् रोधाच्या सं तापाचा कोण प्रितकार करू
शकेल? त्याचा क् रोध अग्नीप्रमाणे ओतले ला आहे आिण त्याच्यामु ळे खडक फुटू न जातात.
7 परमे श्वर चां गला आहे , सं कटसमयी तो शरणदुगर् आहे आिण जे त्याच्या ठायी आश्रय घे तात
त्यांना तो जाणतो. 8 पण तो त्याच्या शत्रूंचा* पूणर्पणे महापु राने नाश करील; तो त्यांचा पाठलाग
करून अं धारात उधळू न लावील.
9 तु म्ही लोक परमे श्वरािवरुध्द काय योजना करत आहात? पण तो त्याचा पूणर् अं त करील;
दुसर्यांदा िवप ी उठणारच नाही. 10 ते गु ं तागु ं त झाले ल्या काटे री झु डपाप्रमाणे , आपल्या
स्वत:च्या िपण्याने मस्त झाले ले असले तरी ते वाळले ल्या धसकटाप्रमाणे भस्म होतील. 11 जो
परमे श्वरािवरुध्द वाईट योजना करतो, दुष्कमार्ला बढती दे तो असा कोणी एक िननवे तन
ू िनघाला
आहे .
12 परमे श्वराने जे काय म्हटले ते हे ः जसे परमे श्वराने म्हटले , जरी ते त्यां च्या सं पण
ू र् बलाने आिण
सं ख्ये ने पु ष्कळ असले तरीसु द्धा ते छे दले जाऊन त्यांचे लोक नाहीसे होतील. परं तु तू यहद
ू ा, जसे
परमे श्वराने म्हटले ; जरी मी तु ला पीडले आहे तरी पु ढे मी तु ला पीडणार नाही. 13 तर आता मी
त्यांचे जोखड तु झ्यावरून मोडू न काढीन व तु झी बं धने तोडू न टाकीन.
14 आिण परमे श्वराने तु झ्याबद्दल आज्ञा िदली आहे की, िननवे , तु झे नाव धारण करणारे तु झ्या
वं शातील कोणीही उरणार नाही. मी तु झ्या दे वाच्या मं िदरातील कोरले ल्या मूतीर् व ओतीव मूतीर्
ू टाकीन. मी तु झी कबर खोदन
ू काढील, कारण तू दुष्ट आहे स.
छे दन
जो सु वातार् आणतो, शांती जाहीर करतो! असा जो त्याचे पाय पवर्तां वर आहे त, यहद
ू ा
आपले सण साजरे कर, आपले नवस फेड, दुष्ट तु झ्यावर पु न्हा हल्ला करणार नाही, त्याचा समूळ
उच्छे द झाला आहे .
15 पाहा,

2

तु ला आदळू न तु कडे करण्यासाठी तु झ्यािवरूद्ध आला आहे . शहरातील कोटांचे रक्षण कर,
रस्त्यावर नजर ठे व, स्वतःला बळकट कर, तु झ्या सै न्याला एकत्र कर. 2 कारण परमे श्वर याकोबाचे
ऐश्वयर् इस्राएलाच्या ऐश्वयार्पर् माणे च पु न्हा प्राप्त करून दे ईल. जरी लु टारूनी त्यास िरक्त केले
आहे आिण त्यां च्या द्राक्षवे लींचा नाश केला आहे .
3 त्यां च्या वीरां च्या ढाली लाल आहे त आिण शूर माणसे िकरिमजी रं गाचे पोषाख ने सले आहे त,
त्यां च्या तयारी करण्याच्या िदवशी रथ पोलादाने चमकत आहे त आिण सु रूच्या काठ ांचे भाले हवे त
हालवत आहे त. 4 रथ रस्त्यातून वे गाने धावत आहे त; रूंद रस्त्यामधून ते इकडे ितकडे झपाट ाने
पळत आहे त, ते मशाली सारखे आिण िवजांसारखे धावत आहे त.
5 जो कोणी तु झे तु कडे करण्यास धडक दे त आहे तो त्याच्या अिधकार्यांना बोलावत आहे ; ते
उतावळीने त्यां च्या चालण्यात अडखळत आहे त. ते तटबं दीवर हल्ला करण्याची घाई करत आहे त.
हल्ला करणार्यापासून सं रक्षणासाठी रक्षणाची तयारी करत आहे त.
6 पण नदीकाठची दारे उघडी केली आहे त, आिण राजवाडा नाश होऊन कोसळला आहे . 7 असा
िनणर्य होऊन चु कला आहे , राणी उघडी झाली आहे आिण ितला धरून ने ले आहे आिण ितच्या
दासी दु:खाने पारव्याप्रमाणे कण्हत आहे त, त्या आपली छाती िपटू न घे त आहे त.
8 िननवे एक पाण्याच्या तळ्यासारखी आहे , पाण्याच्या जोरदार वे गासारखे लोक जलद दर
ू जात
आहे त. दुसरे िकंचाळतात, थांबा! थांबा, परं तु कोणीही मागे वळू न पाहत नाही. 9 चांदी लु टून घ्या,
सोने लु टून घ्या, सवर् उज्वल शोिभवं त वस्तूंचा अमयार्द साठा आहे , त्यास अं त नाही. 10 िननवे
1 तो
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िरकामी आिण ओसाड झाली आहे . ितच्या हृदयाचे पाणी झाले आहे , पाय लटपटत आहे त, आिण
प्रत्ये कजण यातने त आहे ; त्यांचे चे हेरे पांढरे फटक पडले आहे त.
11 आता िसं हाची गु हा कोठे आहे ? तरुण िसं हाच्या छाव्याची भक्षय खाण्याची जागा कोठे आहे ?
िसं ह आिण िसं हीण त्यां च्या छाव्याबरोबर ते थे िफरत असत, ते ते थे कशालाही भीत नसत ती जागा
कोठे आहे ? 12 िसं ह आपल्या छाव्यांसाठी पु रे से भक्षय फाडू न तु कडे करीत असे आिण तो आपल्या
िसं िहणीसाठी भक्षयाचा गळा दाबीत असे आिण तो आपल्या गु हा भक्षयाने आिण त्याची गु हा
िशकारीने भरीत असे .
13 पाहा, मी तु झ्यािवरुद्ध आहे , असे से नाधीश परमे श्वर म्हणतो, मी ितचे रथ जाळू न त्यांचा धूर
करीन; आिण तलवार तु झ्या तरुण िसं हास खाऊन टाकील. मी तु झे भक्षय तु झ्या दे शातून नाहीसे
ू ांचा आवाज ऐकण्यात ये णार नाही.
करीन, आिण तु झ्या दत

3
1 पूणर् रक्ताने भरले ल्या नगरीला िधक्कार असो! ती पूणर् लबाडीने आिण चोरले ल्या मालम े ने
भरली आहे ; ितच्यात ने हमी बळी आहे त. 2 परं तु आता ते थे चाबकां च्या फटकार्यांचे आवाज,
चाकां च्या खडखडाटाचे ध्वनी, घोड ां च्या टापांचे आिण रथाच्या घडघडाटाचे आवाज तु म्ही ऐकता.
3 लढाई करणार्या घोडे स्वाराचे दृष्य, तलवारीचे चकाकणे , भाल्याची चमक, प्रेतांचा ढीग आिण
मृ तांची मोठी रास पडली आहे . शवांचा काही अं तच नाही; त्याचे हल्ले खोर त्यां च्या शवाला
अडखळू न पडत आहे त. 4 हे सवर् सुं दर वे श्ये च्या वासनामय कृतीमु ळे घडले आहे , जी िनपु ण चे टकी
आपल्या व्यिभचारांनी राष्ट् रांना आिण चे टकीण कृतीने लोकांस िवकते . 5 पाहा, मी तु झ्यािवरुद्ध
आहे . असे से नाधीश परमे श्वर म्हणतो, मी तु झी वस्त्रे तु झ्या तोंडापयर्ंत वर उचलीन आिण
राष्ट् रांना तु झे गु प्त भाग, राजांना तु झी लाज दाखवीन. 6 मी तु झ्यावर िचखल फेकू न तु ला तु च्छ
करीन आिण तु ला लािजरवाणे करीन. प्रत्ये कजण तु झ्याकडे पाहतील असे मी तु ला करीन. 7 असे
होईल की, जो कोणी तु ला पाहील तो तु जपासून पळे ल आिण म्हणे ल, िननवे चा नाश झाला आहे ;
ितच्यासाठी कोण रडणार? कोठू न मी तु झ्यासाठी सां त्वन करणारे शोधू?
8 िननवे तू थे बेस*, जी नील नदीच्यावर बां धली आहे , ितचे सभोवती पाणी होते , महासमु दर
् ितचा
सं रक्षण होता, समु दर् स्वतः ितचा कोट होता ितच्यापे क्षा उ म आहे स काय? 9 कू शी व िमसरी यांचे
ितला बल होते व ते अमयार्द होते ; पूटी व लु बी यांची ितला मदत होती.
10 तरी थे बेसला पाडाव करून ने ण्यात आले , ती बं दीवासात गे ली ितची तरुण मु ले प्रत्ये क मु ख्य
रस्त्यात आपटू न तु कडे करून मारण्यात आली. ितच्या शत्रूंनी प्रितष्ठीत मनु ष्यां वर िचठ् ठ ा
टाकल्या आिण त्यांनी ितच्या सवर् महान मनु ष्यांना साखळ्यांनी बां धन
ू ने ले. 11 तू सु ध्दा दारूड ा
होशील. तू लपण्याचा प्रयत्न करशील. तूही शत्रूपासून तु झी आश्रयाची जागा शोधशील.
12 तु झे सवर् दुगर् प्रारं भी िपकले ल्या अं िजराच्या झाडाप्रमाणे होतील. जर ते हालिवले , तर
ते खाणार्याच्या तोंडात पडतात. 13 पाहा, तु झे लोक तु झ्यामध्ये िस्त्रयांपर् माणे आहे त. तु झ्या
दे शाचे दारे तु झ्या शत्रूंना सताड उघडली आहे त. दारांचे लाकडी अडसर आग्नीने खाऊन टाकले
आहे त.
14 वे ढा पडणार म्हणून तू पाणी ओढून काढ; तु झे िकल्ले मजबूत कर; िचखलात उतर आिण
पायांनी चु ना तु डव; िवटांची िभं त दुरूस्त कर. 15 तु ला आग खाऊन टाकील, आिण तलवार
तु ला कापून काढील. ती तु ला चाटू न खाणार्या टोळाप्रमाणे खाऊन टाकील. चाटू न खाणार्या
टोळाप्रमाणे आपली सं ख्या वाढीव, झु डींनी ये णार्या टोळाप्रमाणे बहुतपट हो.
16 आकाशातल्या तार्यांपेक्षा तु झे व्यापारी पु ष्कळ आहे त. परं तु ते चाटू न खाणार्या टोळासारखे
आहे त; ते सवर् दे श लु टून आिण नं तर दरू उडू न जातील. 17 तु झे राजपु त्रही झु ं डीने ये णार्या
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टोळांसारखे आहे त आिण तु झे से नापती टोळ्याच्या झु ं डीप्रमाणे आहे त; ते थं डीच्या िदवसात
कुंपणांमध्ये तळ दे तात, पण जे व्हा सूयर् उगवतो ते व्हा ते कोठे उडू न जातात ते कोणालाच माहीत
नाही.
18 अश्शूराच्या राजा तु झे में ढपाळ झोपले आहे त. तु झे स ाधारी िवसावा घे त आहे त. तु झे लोक
पवर्तां वर पां गले आहे त. आिण त्यांना जमिवण्यास कोणीही नाही. 19 तु झी जखम बरी होणे शक्य
नाही. तु झी जखम असाह्य आहे . तु झी बातमी ऐकणारे प्रत्ये कजण टाळ्या वाजवतात. तु झ्या
िनत्य दुष्टते तन
ू कोण िनसटला आहे ?
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The Book of

Habakkuk
हबक्कू क

हबक्कू क 1:1 हबक्कू कचे पु स्तक हे सं देष्टा हबक्कू कचे दै वी कथन म्हणून ओळखले जाते . त्याच्या
नावापलीकडे , आम्हाला मु ळात हबक्कू किवषयी काहीच मािहती नाही. त्याला “�������
��������” ��� ������ ����, असे िदसते की तो तु लने ने सु पर् िसद्ध होता आिण त्याची
आणखी ओळख पटिवण्याची गरज नव्हती.
साधारण इ. पू. 612 - 605.
दिक्षणे कडील राज्यातील यहद
ू ा राष्ट् राची पडझड होण्याआधीच हबक्कू कने हे पु स्तक िलिहले
असावे .
यहद
ू ाचे लोक (दिक्षणे कडचे राज्य) आिण सवर्तर् दे वाच्या लोकांना सामान्य पत्र.
हबक्कू क आश्चयर्चिकत झाला होता की दे वाने आपल्या िनवडले ल्या लोकांना त्यां च्या शत्रूंच्या
हातून सध्याच्या दुःखातून जाण्याची का परवानगी िदली होती. दे व उ र दे तो आिण हबक्कू कचा
िवश्वास पु न्हा िदला जातो, या पु स्तकाचा हे तू आहे की, आपल्या लोकांना सं रक्षक म्हणून परमे श्वर,
त्याच्यावर िवश्वास ठे वणार्यांकरता िटकू न राहील, हे घोिषत करण्यासाठी की, परमे श्वर, यहद
ू ाचा
सावर्भौम योद्धा या नात्याने बाबे लकरांचा न्याय करणार आहे . हबक्कू कचे पु स्तक आम्हां ला
अिभमानी लोकांचे िचत्र दे ते, तर नीितमान दे वामध्ये िवश्वासाने राहतात (2:4).
सावर्भौम दे व यावर िवश्वास ठे वणे
रूपरे षा
1. हबक्कू कची तक् रार — 1:1-2:20
2. हबक्कू कची प्राथर्ना — 3:1-19
1 सं देष्टा

हबक्कू क याला िमळाले ले दे ववचन.
���������, मदतीसाठी मी िकती वे ळ आरोळी मारू,
आिण तू ऐकणार नाहीस?
जाचजु लमात व भयात मी तु ला आरोळी मारली,
पण तू मला वाचवत नाहीस!
3 तू मला अन्याय
व अनथर् का पाहायला लावतोस?
नाश आिण िहं सा माझ्यासमोर आहे त;
आिण भांडण व वाद उठतो!
4 ह्यास्तव िनयमशास्त्र कमकुवत झाले आहे ,
आिण न्याय कोणत्याही वे ळी िटकत नाही,
कारण दुष्ट िनतीमानाला घे रतो,
त्यामु ळे खोटा न्याय बाहे र ये तो.”
2 “��
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5 “���

������������ ����! त्यांचे पिरक्षण करा, आिण आश्चयार्ने िविस्मत व्हा!
कारण खिचत मी तु मच्या िदवसात अशा काही गोष्टी करणार की, त्या तु म्हास सां गण्यात ये तील
ते व्हा तु मचा िवश्वास बसणार नाही.
6 कारण पाहा! मी खास्द्यांची* उठावनी करतो, ते भयानक व उतावळे राष्ट् र आहे .
जी घरे त्यांची नाहीत, त्यांचा ताबा घ्यायला ते पृ थ्वीच्या िवस्तारावरून चाल करीत आहे त.
7 ते दारूण व भयं कर आहे त, त्यांचा न्याय व त्यांचे वै भव ही त्यां च्यापासूनच पु ढे जातात.
8 त्यांचे घोडे िचत्यांपेक्षा वे गवान आहे त आिण सं ध्याकाळच्या लांडग्यांपेक्षा जलद आहे त. त्यांचे
घोडे स्वार िदमाखाने पु ढे धावत जातात,
ू न ये तात, खाण्यासाठी घाई करणार्या गरुडाप्रमाणे ते उडतात.
आिण त्यांचे घोडे स्वार दरू
9 ते सवर् िहं सा करण्यास ये तात,
त्यांचा जमाव वाळवं टातील वार्याप्रमाणे समोर जातो, आिण ते बं िदवानास वाळू पर् माणे गोळा
करतात!
10 म्हणून ते राजांची थट् टा करतील, आिण राज्यकत त्यां च्यासाठी केवळ चे ष्टा असे आहे त!
ते प्रत्ये क दुगार्ला हसतात, कारण तो धु ळीचा ढीग करून तो ताब्यात घे तात!
11 मग ते वार्याप्रमाणे सु साट ाने पार जातील व दोषी होतील, त्यांचा असा समज आहे की
आमचा पराक् रम आमचा दे व आहे .”
12 “�� ���������, माझ्या दे वा, माझ्या पिवत्रा, तू प्राचीनकाळापासून नाहीस काय?

आम्ही
मरणार नाही.
परमे श्वरा तू त्यांना न्यायासाठी ने मले आहे , आिण हे खडका तू त्यांना शासन करण्यासाठीच स्थािपले
आहे .
13 तु झे डोळे इतके पिवत्र आहे त की त्यांना दुष्टपणा पाहवत नाही, आिण तु झ्याने वाईटाकडे दृष्टी
लावली जात नाही.
मग जे िवश्वासघाती आहे त त्यां च्याकडे तू का पाहतोस?
जो आपल्याहन
ू नीितमान त्यास जे व्हा दुजर्न िगळू न टाकतो ते व्हा तू का शांत राहतोस?
14 तू लोकांस समु दर
् ातल्या माशांपर् माणे केले आहे स, त्यां च्यावर अिधकारी नसले ल्या
जीवांपर् माणे ते आहे त.
15 ते त्या गळाने सवार्न
ं ा उचलून घे तात; ते आपल्या जाळ्यात त्यांना धरून घे तात
आिण पागाने त्यांना गोळा करतात. त्यामु ळे ते हषर् करतात व मोठ ाने ओरडतात.
16 म्हणून ते आपल्या माशां च्या जाळ्याला यज्ञ अपर्ण करतात आिण आपल्या पागापु ढे धूप
जाळतात.
कारण त्यापासून त्यांना पु ष्ट पशूंचा वाटा आिण त्यांचे अन्न म्हणजे चरबी असले ले मांस हे िमळते .
17 ते व्हा ते त्यांचे जाळे िरकामे करतील काय? आिण कोणतीही दया न दाखिवता, ते राष्ट् रांची
क ल करीतच राहणार काय?”

2
1 मी

आपल्या पहार्यावर उभा रािहन आिण बु रुजावर पहारा करीन, आिण तो मला काय म्हणे ल
व माझ्या तक् रारीपासून मी कसा वळे न ते लक्षपूवर्क पाहीन.
2 परमे श्वराने मला उ र िदले आिण म्हटले , “�� ���� �� �������� ������, तो स्पष्टपणे
पाट ां वर िलहन
ू ठे व अशासाठी की जो कोणी ते वाचतो त्याने धावावे !
3 कारण हा दृष्टां त ने मले ल्या समयासाठी अजून राखून ठे वला आहे , शे वटी तो बोलणार व फसवणार
नाही,
*
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जरी त्यांने िवलं ब केला तरी, त्याची वाट पाहा! खिचत तो ये णारच आिण थांबणार नाही!
4 पाहा! मनु ष्याचा आत्मा गिवर्ष्ठ झाला आहे , आिण स्वत:च्या ठायीच तो सरळ नाही, परं तू न्यायी
आपल्या िवश्वासाने वाचे ल.
5 कारण द्राक्षरस *तर िवश्वासघात करणारा आहे , तो उन्म तरूण पु रुष आहे आिण घरी राहत
नाही.
परं तू तो कबरे सारख्या आपल्या इच्छा वाढवतो, तो मृ त्यूसारखा असतो, तो कधीच तृ प्त होत नाही.
तो आपल्याजवळ प्रत्ये क राष्ट् र एकत्र करतो आिण आपल्यासाठी सवर् लोकांस एकत्र करतो.
6 सवर्च

लोक त्याच्या िवरुद्ध बोधकथा घे णार नाहीत काय, आिण त्यास म्हणीने टोमणे मारतील व
म्हणतील.
जो आपले नाही ते वाढवतो, त्यास हाय हाय! कारण िकती वे ळ तू घे तले ल्या प्रितज्ञांचा बोजा
वाढवशील?
7 तु ला भे वाडणारे व तु झ्यावर कडक टीका करणारे असे अचानक उठणार नाहीत काय? तू
त्यां च्यासाठी बली असा होशील.
8 कारण तू पु ष्कळ राष्ट् रे लु टली आहे त, म्हणून त्या लोकां तले उरले ले तु ला लु टतील,
ते अशासाठी की, मनु ष्याच्या रक्तामु ळे, दे श व गावे यां च्यावर केले ले जु लूम ह्यांमुळे त्या दे शांतील
व गावांतील लोक तु ला लु टतील.
9 ‘�� ������ ����������� ���� ��� ������
व त्याद्वारे अरीष्टां च्या हातातून सु टावे म्हणून आपले घरटे उं च स्थािपतो, त्यास हाय हाय!’
10 तू अने क लोकांस मारले स, त्यामु ळे तू स्वत:च्या घरासाठी अप्रितष्ठा तयार केली आहे स आिण
आपल्या स्वत:च्या िजवा िवरुद्ध पाप केले आहे स.
11 िभं तीतील दगडसु ध्दा तु झ्यािवरुध्द ओरडतील आिण तु झ्या घराचे वासे त्यांना उ र दे तील.
12 ‘�� ������� ��� ������, आिण जो अन्यायाने गाव वसिवतो त्यास हाय हाय!’
13 त्या लोकांनी उभारले ले सवर् आगीत भस्मसात होईल,
आिण राष्ट् रे केवळ व्यथर्तेसाठी थकतील, हे सै न्याच्या परमे श्वरा कडू न घडू न आले नाही काय?
14 तरीही जसे पाणी समु दर
् ाला झाकते , तशी पृ थ्वी परमे श्वराच्या गौरवाच्या ज्ञानाने भरे ल.
15 ‘�� ������� ������ ���������� ���� ������� ����� ����� ��� ���!
तू आपले िवष त्यामध्ये घालून त्यास मस्त करतो,’
ह्यासाठी की त्याचे नग्नपण पाहावे .
16 तू गौरवाने नाही तर अप्रितष्ठे णे भरला आहे स! तू पण त्याची चव घे आिण आपली नग्नता
प्रकट कर!
परमे श्वराच्या उजव्या हातांतला प्याला तु झ्याकडे िफरत ये ईल, आिण तु झ्या सवर् गौरवावर
अप्रितष्ठा पसरवली जाईल.
17 लबानोनावर केले ला जु लूम तु ला झाकेल आिण पशूंचा केले ला नाश तु ला भयभीत करील. कारण
मनु ष्याचा रक्तपात व ते थील भूमीवर, शहरां वर, आिण त्यातील सवर् रिहवाशां वर केले ला
जु लूम ह्यांमुळे असे होईल.
18 मूतीर्काराने कोरून केले ल्या मु ितर्ंमध्ये त्यास काय लाभ? कारण जो कोणी त्यास कोरतो, िकंवा
ओतीव मूतीर् तयार करतो, तो खोटा िशक्षक आहे ,
कारण तो जे व्हा अशा मु क्या दे वांना बनवतो ते व्हा तो स्वतःच्या हस्तकृतीवर िवश्वास ठे वतो, जे व्हा
तो अशा मु क्या दे वांना बनवतो.
19 जो लाकडां च्या मूतीर्स म्हणतो जागा हो! िकंवा दगडां च्या मूतीर्स म्हणतो ऊठ! त्यास हाय हाय!
या वस्तू िशकवतील काय? पाहा! ते सोन्याने आिण चांदीने मढवले आहे त, पण त्यामध्ये
मु ळीच श्वास नाही.
*
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परमे श्वर त्याच्या पिवत्र मं िदरात आहे , सवर् पृ थ्वी त्यापु ढे स्तब्ध राहो!”

3
1 सं देष्टा हबक्कू कची िशगयोनोथावर प्राथर्नाः 2 परमे श्वरा, मी तु झी वातार् ऐकली, आिण मी
भयभीत झालो.
हे परमे श्वर, तू आपले कायर् या समयामध्ये पु नजीर्िवत कर;
या समयामध्ये ते मािहत करून दे .
तु झ्या क् रोधात आमच्यावर दया करण्याची आठवण ठे व.
3 ते मानाहन
ू * दे व ये त आहे , पारान पवर्तावरून पिवत्र परमे श्वर ये त आहे ,
से ला.
परमे श्वराचे वै भव स्वगर् झाकते , आिण त्याच्या स्तु तीने पृ थ्वी भरली.
4 त्याच्या हातातली िकरणे प्रकाशासारखी चमकत होते आिण परमे श्वराने ते थे त्याचे सामथ्यर् ठे वले
आहे .
5 रोगराई त्याच्या मु खासमोरून गे ली, आिण मरी त्याच्या पायांजवळू न िनघते .
6 तो उभा रािहला आिण पृ थ्वी मापली; त्याने पािहले आिण राष्ट् रांचा थरकाप झाला.
सवर्काळच्या पवर्तांचेसुद्धा तु कडे होऊन ते िवखरले गे ले आिण सवर्काळच्या टे कड ा खाली
नमल्या,
त्याचा मागर् सदासवर्काळ आहे .
7 कू शानचे तं ब ू सं कटात असले ले मी पािहले , िमद्यान दे शातील कनाती भीतीने कापत होत्या.
8 परमे श्वरा, तू नद्यां वर रागावला होतास का? झर्यां वर तु झा राग होता का? समु दर
् ावर तू भडकला
होता का? म्हणूनच तू आपल्या घोड ां वर आिण आपल्या तारणाच्या रथां वर आरुढ झाला
होतास काय?
9 तू आपले धनु ष्य गवसणी बाहे र काढले आहे ; तू आपल्या धनु ष्यावर बाण चढवला आहे ! (से ला).
तू पृ थ्वीला नद्यां द्वारे दुभागले आहे .
10 पवर्त तु ला पाहन
ू वे दने मध्ये िवतळले !
जलप्रवाह त्याच्यावरून चालला आहे ;
खोल समु दर् ाने आवाज उं चावला आहे ,
समु दर् ाने आपला हात† उं चावला आहे .
11 चं दर
् व सूयर् आपल्या जागी स्तब्ध झाले त, त्यांचे ते ज लोपले . तु झे बाण सु टत असता त्यां च्या
ते जाने , आिण तु झ्या झळकत्या भाल्याच्या चकाकीने ते दरू गे ले आहे त!
12 तू रागाच्या भरात पृ थ्वीवरून चाल केली आिण क् रोधाने राष्ट् रे पायाखाली तु डिवलीस.
13 तू तु झ्या लोकां च्या तारणासाठी, तु झ्या अिभिषक्ताच्या तारणासाठी पु ढे गे लास! तू दुष्टाच्या
घराचा माथा िछन्निविछन्न केला आहे ,
व त्याचा पाया माने पयर्ंत उघडा केला आहे , से ला!
14 ते प्रचं ड वादळाप्रमाणे आम्हास पां गवण्यास आले असता, तू त्यांचेच भाले त्यां च्या सै िनकां च्या
डोक्यात भोसकले ,
गरीब मनु ष्यास एकांतात खाऊन टाकावे , ह्यामध्ये त्यांची तृ प्तता होती.
15 पण तू तु झ्या घोड ांना समु दर
् ातून कू च करायला लावले स, त्यामु ळे समु दर् घु सळला गे ला.
16 मी ऐकले ते व्हा माझे अं ग थरथरले , माझे ओठ आवाजाने कापले ! माझी हाडे कुजण्यास सु रूवात
झाली आहे , आिण मी आपल्या िठकाणी कापत आहे .
म्हणून मी धीराने नाशाच्या िदवसाची, शत्रू आमच्यावर हल्ला करील, त्या िदवसाची वाट पाहत
आहे .
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अं िजराच्या झाडांनी फळ िदले नाही आिण द्राक्षवे लींना काही उपज आले नाही,
जै तन
ू ाच्या झाडाच्या उपजाने जरी िनराशा झाली आिण शे तांतन
ू अन्न उगवले नाही,
कळप वाड ातून नाहीसे झाले असले , गोठ ात गाई-गु रे उरली नसली,
18 तरी मी परमे श्वराठायी आनं द करीन, माझ्या तारणार्या दे वाजवळ उल्लास करीन.
19 प्रभू परमे श्वर माझे बळ आहे ,
तो माझे पाय हरणींच्या पायासारखे करतो, आिण तो मला माझ्या उं चस्थानावर चालवील.
(मु ख्य वाजवणार्यासाठी, माझ्या तं तुवाद्यावरचे गायन.)
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The Book of

Zephaniah
सफन्या
सफन्या 1:1 मध्ये ले खक स्वतः “������ ��� ���� ��� ������ ��� ������ ���
��������” ������ ����� ����. सफन्या या नावाचा अथर् “�������� ��������”
��� ����, िवशे षतः ियमर्यातील एक याजक (21:1; 29:25, 29; 37:3; 52:24), पण वर उल्ले ख
केले ल्या सफन्याशी कोणताही सं बंध नाही. अने कदा दावा केला आहे की, सफन्याकडे आपल्या
पूवर्जांनुसार शाही पाश्वर्भम
ू ी होती. यशया आिण मीखा यां च्या काळापासून यहद
ू ािवरुद्धच्या
भिवष्यवाण्यां िवषयी िलिहणारा पिहला सं देष्टा सफन्या होता.
साधारण इ. पू. 640 - 607.
पु स्तकातून आपल्याला हे सां गण्यात आले की सफन्याने यहद
ू ाचा राजा योशीया याच्या
कारिकदीर्त भिवष्यवाणी केली होती (सफन्या 1:1).
यहद
ू ाचे लोक (दिक्षणे कडचे राज्य) आिण सवर्तर् दे वाच्या लोकांना सामान्य पत्र.
न्यायाच्या आिण उ े जनाबद्दलच्या सफन्या याच्या सं देशात तीन प्रमु ख िशकवणी आहे त,
दे व सवर् राष्ट् रां वर प्रभु त्व आहे , दुष्टांना दं ड होईल आिण न्यायाच्या िदवशी नीितमानांना योग्य
ठरवण्यात ये ईल, जे लोक पश्चा ाप करतात व त्याच्यावर िवश्वास ठे वतात त्यांना दे व आशीवार्द
दे तो.
परमे श्वराचा महान िदवस
रूपरे षा
1. परमे श्वराच्या िवनाशाचा ये णारा िदवस — 1:1-18
2. आशे चा मध्यस्थ — 2:1-3
3. राष्ट् रावरील िवनाश — 2:4-15
4. यरूशले मेवरील नाश — 3:1-7
5. परतण्याची आशा — 3:8-20
1 यहद
ू ाचा राजा आमोन याचा मु लगा योशीया याच्या िदवसात, परमे श्वराचे

हे वचन सफन्या जो
कू शीचा मु लगा, जो गदल्याचा मु लगा, जो अमर्याचा मु लगा, जो िहज्कीयाचा मु लगा, याजकडे
आले . ते असे ,
2 परमे श्वर असे म्हणतो की, “�� ���������� ���� ��������� �������� ���
����.
3 मी मनु ष्य व प्राणी यांचा नाश करीन; मी आकाशां तले पक्षी व समु दर
् ातील मासे आिण दुष्ट व
त्याचे अडखळणे नष्ट करीन.
मनु ष्य पृ थ्वीवरून मी नाहीसा करून टाकीन, असे परमे श्वर म्हणतो.
4 मी आपला हात यहद
ू ावर आिण यरूशले मवासीयां वर लांब करीन व बआलमूतीर्चे उरले ले
आिण याजकांमधील मूतीर्पूजक लोक यांचे नाव मी या जागे वरून नष्ट करीन.
5 जे घरावर स्वगार्तल्या सै न्यांचे भजन करतात ते , जे आिण परमे श्वराचे भजन करतात व
त्याची शपथ घे तात व आपल्या िमल्कोमाची ही शपथ वाहतात, 6 आिण जे परमे श्वरास
अनु सरण्यापासून मागे िफरले आहे त, आिण त्यांनी परमे श्वराचा शोध घे तला नाही व त्याचे

1:7
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मागर्दशर्न घे तले नाही, त्यांना मी या स्थानातून नष्ट करून टाकीन.”
उपिस्थतीत शांत राहा, कारण परमे श्वराच्या न्यायाचा िदवस जवळ ये त आहे ;
कारण परमे श्वराने यज्ञाची िसध्दता केली आहे , आिण त्याने आपल्या पाहुण्यांना पिवत्र केले
आहे .
8 “������������� ��������� ���������� �����, असे होईल की, मी राजाची मु ले
व इतर ने ते ह्यांना िशक्षा करीन आिण परदे शीय वस्रे घातले ल्यांनाही मी िशक्षा दे ईन.
9 ते व्हा उं बर्यावरुन उडी मारणार्यांना आिण जे आपल्या धन्याचे घर *फसवणूक
व िहं साचाराने भरतात त्यांना मी त्या िदवशी िशक्षा दे ईन.”
10 परमे श्वर असे ही म्हणाला, त्या िदवशी, मासळी दारातून आक् रं दनाचा आवाज ये ईल, दुसर्या
भागातून आकांत
आिण टे कड ां वरून मोठा धडाक्याचा आवाज होईल.
11 मक्ते शातल्या रिहवाश्यांनो गळा काढून रडा,
कारण सवर् व्यापार्यांचा नाश झाला आहे , चांदीने लादले ले सवर् नाहीसे झाले आहे त.
12 “������ �� �� ���� ���� ����������� ��� ����, जे खाली गाळ असले ल्या
द्राक्षरसासारखे स्वस्थ बसले आहे त, त्यांना मी िशक्षा करीन. ते आपल्या मनात असे
बोलतात, ‘�������� ������ ������ ����� ���� ����� ����.’
13 त्यांची सं प ी लूट अशी होईल, आिण त्यां च्या घरांचा त्याग करण्यात ये ईल.
ते घरे बां धतील पण त्या घरात राहणार नाहीत आिण ते द्राक्षमळे लावतील, पण त्यांना द्राक्षरस
प्यायला िमळणार नाही.
14 परमे श्वराचा महान िदवस जवळ ये त आहे . तो जवळ आहे आिण वे गाने ये ऊ पाहत आहे !
परमे श्वराच्या िदवसाचा आवाज होतो, ते थे वीर दु:खाने ओरडत आहे . 15 तो िदवस
क् रोधाचा, दु:खाचा व क्ले शाचा िदवस आहे , वादळ व नासधूस ह्यांचा िदवस आहे , उजाडीचा
व ओसाडीचा िदवस,
अभ्रांचा व अं धाराचा िदवस आहे .
16 तो िदवस तटबं दीच्या शहरां िवरूद्ध
आिण उं च बूरूजां िवरूद्ध तु तारीच्या शब्दाचा व गजराचा असा आहे .
17 मी मनु ष्यजातीवर पीडा आणीन, ते व्हा ते अं धळ्यांपर
् माणे चालतील,
कारण त्यांनी परमे श्वरािवरुध्द पाप केले आहे .
त्याचे रक्त धूळीसारखे ओतले जाईल, व त्यांचे मांस शे णासारखे फेकले जाईल.
18 परमे श्वराच्या क् रोधाच्या िदवशी त्यांचे सोने चांदी त्यांना वाचवू शकणार नाही.
तर त्याच्या क् रोधाच्या अग्नीने सारी भूमी खाऊन टकली जाईल,
कारण दे शांतल्या सवर् राहणार्यां िवरुद्ध जो नाश तो आणणार आहे , तो भयानक असे ल!”

2
1 हे

िनलर्ज्ज राष्ट् रा, तु म्ही सवर्जण गोळा व्हा आिण एकत्र या.
सादर होण्या आधी आिण िदवस भु सासारखा उडू न जाईल त्यापूवीर्,
परमे श्वराचा कोप तु मच्यावर ये ईल त्यापु वीर्, परमे श्वराचा क् रोधाचा िदवस तु मच्यावर ये ण्यापूवीर्
तु म्ही एकत्र या.
3 पृ थ्वीवरील सवर् नम्र लोकहो, जे तु म्ही परमे श्वराचे िनयम पाळता, ते तु म्ही त्यास शोधा,
धािमर्कता शोधा! नम्रता शोधा! नम्र होण्यास िशका.
कदािचत परमे श्वराच्या क् रोधाच्या िदवशी तु म्ही सु रिक्षत रहाल.
4 गज्जाचा त्याग करण्यात ये ईल व अष्कलोन ओसाड होईल.
2 फमार्न

*

1:9
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ते भरदुपारी अश्दोदला बाहे र काढतील, आिण एक् रोन उपटले जाईल.
5 समु दर
् ाकाठी राहणार्या लोकांस, करे थी राष्ट् राला हाय हाय! परमे श्वर तु मच्यािवरुध्द बोलला
आहे .
कनान, जो पिलष्ट ांचा दे श आहे , मी तु झा असा नाश करणार की, तु झ्यात कोणीही रहीवासी
उरणार नाही.
6 ते व्हा समु दर
् ाकाठचा प्रांत में ढपाळासाठी मोकळी राने होतील व में ढ ां च्या कळपांसाठी वाडे
असले ली कुरणे असा होईल.
7 िकनार्याचा प्रदे श यहद
ू ाच्या घराण्यातील रािहले ल्यांचा होईल.
ते त्यावर आपले कळप चारतील.
सं ध्याकाळी, ते अष्कलोनमधील घरात िवश्रांती घे तील,
कारण परमे श्वर त्यांचा दे व त्यांची काळजी घे ईल, आिण त्यांचे भिवष्य पु नसर्ंचियत करीन.
8 मवाबाने मारले ले टोमणे व अम्मोनाने वापरले ले अपशब्द मी ऐकले आहे त*.
त्यांनी माझ्या लोकांची िनं दा केली व त्यां च्या सीमांचे उल्लं घन केले आहे .
9 ह्यास्तव सै न्याचा परमे श्वर, इस्राएलाचा प्रभू असे म्हणतो, “�� ����� ���, म्हणून मवाब
सदोमासारखा होईल व अम्मोनवासी गमोरा यांसारखे होतील.
ते एक िनरुपयोगी िठकाण व िमठाच्या खांचा व कायमचे ओसाड असे होतील.
पण माझ्या लोकांतील रािहले ले त्यांना लूटतील, आिण माझ्या राष्ट् रातले शे ष त्यांचे वतन
पावे ल.”
10 मवाब व अम्मोन यांची अशी िस्थती होण्याचे कारण गिवर्ष्ठपणा असे ल, कारण त्यांनी सै न्याचा
परमे श्वर याच्या लोकांस टोमणे मारले व त्यांची थट् टा केली.
11 ते लोक परमे श्वरास घाबरतील, कारण तो पृ थ्वीवरील त्यां च्या दै वतांची थट् टा करे ल, सवर् लोक
त्याची उपासना करतील. प्रत्ये क जण आपापल्या िठकाणी व सवर् राष्ट् रद्िवपे त्याची
आराधना करतील.
12 अहो कू शींनो, तु म्हीही माझ्या तलवारीने मराल.
13 नं तर परमे श्वराचा हात उ रे कडे हल्ला करे ल आिण अश्शूरचा नाश करीन, आिण िननवे ला
ओसाड व रूक्ष वाळवं ट असे करे ल.
14 ते थे फक्त कळप व राष्ट् रांचे पशू ितच्यामध्ये वसतील, ितच्या खांबां वर घु बडे व पक्षी आपले
घरटे करतील,
त्यांचा आवाज िखडक्यांतन
ू ऐकू ये ईल. कावळे त्याच्या दारापाशी ओरडतील,
त्यांचा आवाज िखडक्यांतन
ू ऐकू ये ईल. करण त्याने गं धसरूचे लाकडी खांब उघडे केले आहे .
15 जी नगरी आधी हषार्त व भीती िशवाय जगत होती, आिण आपल्या मनात म्हणत होती की,
मीच आहे आिण माझ्याबरोबरीची दुसरी कोणीच नाही, तीच ही आहे .
ती आता कशी ओसाड व वनपशू बसण्याचे स्थान अशी झाली आहे !
आिण ितच्याजवळू न जाणारा ये णारा प्रत्ये कजण फुसफुसणार व आपला हात हलवणार!

3
बं डखोर नगरीला *हाय हाय! ती िहं सेनी भरले ली नगरी कशी अशु द्ध झाली आहे .
परमे श्वराचे वचन ऐकले नाही व त्याची िशकवणही ग्रहण केली नाही.
तीने परमे श्वरावर भरवसा ठे वला नाही व ती ितच्या दे वाला शरणही गे ली नाही.
3 ितच्यामधले सरदार गु रगु रणार्या िसं हाप्रमाणे आहे त.
1 त्या

2 ितने

*

2:8
. ते दोन्ही उत्प ी 19:30-38 नु सार अब्राहामाचा भाचा लोट ह्याचे वं शज होते . इस्राएल लोकां च्या बरोबर

त्यांचे सं बंध सहसा शत्रुत्वाचे होते .

*
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ितचे न्यायाधीश सं ध्याकाळच्या वे ळचे लांडगे आहे त, जे सकाळपयर्ंत कशाचीही नामोिनशाणी
ठे वत नाहीत!
4 ितचे सं देष्टे उद्धट व अिवचारी आहे त.
ितच्या याजकांनी पिवत्र गोष्टी अपिवत्र केल्या आहे त आिण िनयमशास्त्राचे अितक् रमण केले
आहे !
5 परमे श्वर ितच्यामध्ये न्यायी आहे , तो अन्याय करू शकत नाही!
तो दररोज आपला न्याय उजे डात आणतो! तो प्रकाशात लपवला जाणार नाही, तरीही
गु न्हे गारांना लाज वाटत नाही.
6 मी राष्ट् रांचा व त्यां च्या िकल्ल्यांचा नाश केला आहे .
मी त्यां च्या रस्त्यांचा नाश केला आहे व आता ये थन
ू कोणीही जात नाही.
त्यांची शहरे नष्ट झाली, त्यामु ळे ितथे कोणीही राहत नाही.
7 मी म्हणालो, खिचत तू माझे भय धरशील! िशक्षा घे शील, तर तु झ्या सं बधाने ज्या सवर् योजना
ठरवल्यानु सार तु झे घर नष्ट होणार नाही! पण ते सकाळीच ऊठू न आपली सवर् कामे भ्रष्ट
करत असत.
. 11:1-9;

. 2:1-11
��� ������ ���� �������� ���� ��� ����, कारण
राष्ट् रे एकत्र यावी, राज्ये गोळा करावी,
आिण त्यां च्यावर मी आपला कोप व सं तप्त क् रोध ओतावा,
असा मी िनश्चय केला आहे , कारण माझ्या क् रोधाच्या अग्नीने सवर् पृ थ्वी भस्म होईल.
9 त्यानं तर लोकांस मी शु द्ध ओठ दे ईन, अशासाठी की परमे श्वराच्या नावाला हाक मारताना त्या
सवार्न
ं ी खां द्याला खांदा लावून एक होऊन माझी से वा करावी.
10 कू श दे शातील नदीपलीकडचे माझे आराधक व माझी िवखु रले ली माणसे , मला अपर्णे घे ऊन
ये तील.
11 त्या िदवसात तू माझ्यािवरूद्ध केले ल्या सवर् कृत्यांची तु ला लाज वाटणार नाही,
कारण त्या समयापयर्ंत जे तु झ्या वै भवािवषयी अिभमान धरत होते त्यांना मी बाहे र घालवीन,
आिण मग तू माझ्या पिवत्र पवर्तावर पु न्हा गिवर्ष्ठ असणार नाहीस.
12 तु झ्यामध्ये मी फक्त नम्र व दीन लोकांसच राहू दे ईन, आिण तू परमे श्वराच्या नावात आश्रय
घे शील.”
13 “����������� ������ ���� ������ ����� ����� � ���� ������ �����.
त्यां च्या मु खात कपटी जीभ आढळणार नाही. ते चरुन आडवे पडू न राहतील व त्यांना कोणीही
त्रास दे णार नाही.”
14 िसयोन कन्ये , गा आिण हे इस्राएल, आनं दाने जल्लोष कर!
यरूशले मेच्या कन्ये , आनं द व उल्लास कर!
15 कारण परमे श्वराने तु झा दं ड दर
ू केला आहे ; त्यांने तु झ्या शत्रूला घालवून िदले आहे !
इस्राएलचा राजा, परमे श्वर तु झ्यामध्ये आहे . आता तु ला कोणत्याही अिरष्टाची भीती
बाळगण्याचे कारण नाही!
16 त्या िदवशी ते यरूशले मेला असे म्हणतील, “����� ���! हे िसयोना तु झे हात लटपटू दे ऊ
नको.
17 परमे श्वर तु झा दे व, तु झ्यामध्ये आहे , तो तु ला वाचवायला पराक् रमी असा आहे ; तो हषार्ने
तु झ्यािवषयी आनं द करील,
तो त्याच्या प्रेमासोबत तु झ्याकडे शांती घे ऊन ये ईल.
तो गायनाने तु झ्यािवषयी आनं द करील.
18 जे लोक सणाच्या वे ळेकरता दु:ख करीत आहे त त्यांना मी एकत्र करीन.
8 ह्यास्तव परमे श्वर म्हणतो, “��
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मी तु झी िनं दा आिण नाश होण्याची भीती तु झ्यापासून दरू करे न.
19 त्यावे ळी, तु ला जे पीडतात त्यांचा मी नायनाट करीन,
जी लं गडी आहे ितला मी वाचवीन, आिण ज्यांना घालवून िदले आहे त्यांना गोळा करीन,
आिण ज्या प्रत्ये क दे शात त्यांची अप्रितष्ठा झाली, त्यामध्ये मी त्यांना प्रशं सा व कीतीर् िमळवून
दे ईन.
20 त्यावे ळी, मी तु ला परत आणीन आिण मी तु म्हा सवार्न
ं ा परत एकत्र करीन,
मी तु ला पृ थ्वीवरील सवर् लोकांमध्ये प्रिसध्दी व कीतीर् िमळवून दे ईन. तु झ्या डोळ्यांदेखत मी तु झे
भिवष्य पु नसर्ंचियत करीन.” ��� �������� ������!
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हाग्गय 1:1 हाग्गयच्या पु स्तकाचा ले खक हाग्गय याला सं देष्टा म्हणून ओळखते . सं देष्टा
हाग्गयने आपले चार सं देश यरूशले मेच्या यहद
ू ी लोकांना नोंदवले . हाग्गय 2:3 यावरुन सूिचत
होते , की सं देष्ट ाने मं िदर आिण िनवार्िसत लोकांचा (बं िदवासांचा) नाश होण्यापूवीर् यरूशले म
पािहले होते , त्याचा अथर् असा की तो एक वृ द्ध मनु ष्य होता ज्याने आपल्या दे शाच्या वै भवात
मागे वळू न पािहले होते , एका सं देष्ट ाने आपल्या लोकांना प्रेरणे ने िनवार्िसत राखे च्या जागे तन
ू
उठण्याची आिण राष्ट् रांना दे वाच्या प्रकाशाच्या स्वरूपात त्यां च्या योग्य िठकाणी पु नरुित्थत
करण्याची तीव्र इच्छा व्यक्त केली.
साधारण इ. पू. 520.
हे बं दीवासानं तरचे पु स्तक आहे , याचा अथर् असा की ते बाबे लमध्ये बं िदवासानं तर (िनवार्िसत)
िलिहण्यात आले .
यरूशले ममध्ये राहणारे लोक आिण जे लोक इस्त्राएल राष्ट् रातून आले होते त्यां च्यापै की काही
जण होते .
बाबे लच्या बं दीवासातून परत आले ल्या उवर्िरत यु वकांना दे शाच्या मु ख्य उद्िदष्टांपर् माणे मं िदर
आिण आराधने ची पु नबार्ंधणी करण्याचा प्रयत्न करून िवश्वासाच्या अिभव्यक्तीसाठी भूमीवर
परत ये ऊन राजीनामा प्राप्त करून दे ण्यासाठी प्रोत्सािहत करणे , त्यांना प्रोत्सािहत करणे की
दे व त्यांना आिण दे शाला आशीवार्द दे ईल कारण ते मं िदर पु न्हा बां धण्यासाठी प्रवृ झाले , त्यांना
प्रोत्साहन दे णे की त्यां च्या मागील िवद्रोहानं तरही दे वाकडे त्यां च्यासाठी एक महत्त्वपूणर् भिवष्य
आहे .
मं िदराची पु नबार्ंधणी
रूपरे षा
1. मं िदराचे बां धकाम करण्यासाठीचे बोलावणे — 1:1-15
2. परमे श्वरामध्ये धै यर् — 2:1-9
3. आयु ष्याच्या स्वच्छते साठी बोलावणे — 2:10-19
4. भिवष्यकाळातील आत्मिवश्वासासाठी बोलावणे — 2:20-23
1 पारसाचा

राजा दारयावे श राजा याच्या कारिकदीर्च्या दुसर्या वषार्च्या, सहाव्या मिहन्याच्या,
पिहल्या िदवशी, शल्तीएलाचा मु लगा जरुब्बाबे ल यहद
ू ाचा राज्यपाल व यहोसादाकचा मु लगा
यहोशवा, मु ख्य याजक याच्याकडे हाग्गय सं देष्ट ाद्वारे परमे श्वराचे वचन आले , ते असे , 2 से नाधीश
परमे श्वर म्हणतो, “�� ��� �������, की आमची ये ण्याची अजून वे ळ आली नाही, िकंवा
परमे श्वराचे मं िदर बां धण्याची वे ळ अजून आली नाही.”
3 आिण परमे श्वराचे वचन हाग्गय सं देष्ट ाच्या द्वारे आले आिण म्हणाले ,
4 “���� �� ����� ���� ���� ����,
तु म्ही आपल्या पिरपूणर् घरात रहावे असा समय आहे काय?
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5 आता

से नाधीश परमे श्वर म्हणतोः
तु म्ही आपल्या मागार्कडे लक्ष द्या!
6 तु म्ही खूप बीज पे रता, पण तु मच्या हाती थोडे च पीक लागते ;
तु म्ही खाता पण ते तु म्हास पु रे से नसते ,
तु म्ही िपता पण िपण्याने तु मची तृ प्ती होत नाही,
तु म्ही कपडे घालता परं तु त्यांनी ऊब ये त नाही,
आिण जो मजु री िमळवतो तो ती िछद्र पडले ल्या िपशवीत घालण्यासाठी कमवतो.”
7 से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतोः
“������ ��������� ���� ����!
8 पवर्तावर जा, लाकडे आणा आिण माझे मं िदर बां धा;
मग मी त्यामध्ये आनं द करीन आिण मी गौरिवला जाईन,” ��� �������� ������.
9 “������ ��������� ��� ������, परं तु पाहा! तु म्ही थोडके घरी आणले ते व्हा मी त्यावर
फुंकर मारली!
हे का? असे से नाधीश परमे श्वर म्हणतो!
कारण माझे घर ओसाड पडले असून प्रत्ये क मनु ष्य आपआपल्या स्वत:च्या घरात आनं द घे त आहे .
10 यास्तव तु मच्यापासून आकाशाने दिहवराला आवरून धरले आहे व भूमीने आपला उपज रोखून
धरला आहे .”
11 “�� ������ ��� ���������, धान्यावर नव्या द्राक्षरसावर व ते लावर आिण भूमीच्या
िपकावर, मनु ष्यावर आिण पशूवर व तु मच्या हातच्या कमाईवर अवषर्णाची आज्ञा िदली
आहे .”
12 मग शल्तीएलाचा मु लगा जरुब्बाबे ल आिण मु ख्य याजक यहोसादाकाचा मु लगा यहोशवा व
उरले ले सवर् लोक* यांनी, आपला दे व परमे श्वर याची वाणी आिण हाग्गय सं देष्ट ाची वचने मानली,
कारण आपला दे व परमे श्वर ह्याने त्यास पाठवले होते आिण लोक परमे श्वराच्या मु खाचे भय धरू
लागले . 13 मग परमे श्वराचा िनरोप्या, हाग्गय याने , परमे श्वराचा िनरोप लोकांस सां िगतला आिण
म्हणाला; परमे श्वर असे म्हणतो, “�� ������������ ���!”
14 यहद
ू ाचा राज्यपाल शल्तीएलाचा मु लगा जरुब्बाबे ल, मु ख्य याजक यहोसादाकाचा मु लगा
यहोशवा आिण सवर् उरले ल्या लोकां च्या आत्म्याला परमे श्वराने उ े िजत केले . ते व्हा ते जाऊन
आपला दे व से नाधीश परमे श्वर याचे मं िदर बां धण्याच्या कामास लागले . 15 दारयावे श राजाच्या
कारिकदीर्च्या दुसर्या वषीर्च्या सहाव्या मिहन्याच्या चोिवसाव्या िदवशी हे झाले .

2
1 दारयावे श राजाच्या कारकीदीर्च्या दुसर्या वषार्च्या सातव्या मिहन्याच्या एकिवसाव्या िदवशी

हाग्गय सं देष्ट ाच्या द्वारे परमे श्वराचे वचन आले आिण म्हणाले , 2 यहद
ू ाचा राज्यपाल आिण
शल्तीएलाचा मु लगा जरुब्बाबे ल आिण मु ख्य याजक यहोसादाकाचा मु लगा यहोशवा आिण
उरले ल्या लोकां शी तू बोल. म्हण,
3 ज्याने हे मं िदर त्याच्या पिहल्या वै भवात पािहले ,
असा कोण तु म्हामध्ये उरला आहे ?
आिण आता तु म्हास हे कसे िदसते ?
हे तु मच्या नजरे त काहीच नसल्यासारखे नाही काय?
4 परमे श्वर असे म्हणतो, आता, हे जरुब्बाबे ला बलवान हो!
आिण हे मु ख्य याजका, यहोसादाकाच्या मु ला, यहोशवा, बलवान हो;
आिण या दे शाच्या सवर् लोकांनो, बलवान व्हा. असे परमे श्वर म्हणतो.
*
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आिण काम करा, कारण मी तु म्हाबरोबर आहे ! असे से नाधीश परमे श्वर म्हणतो.
5 तु म्ही जे व्हा िमसरातून बाहे र आला ते व्हा जे वचन बोलून मी तु मच्याबरोबर करार स्थािपत केला,
त्याप्रमाणे मी तु म्हासोबत आहे आिण माझा आत्मा तु मच्यात राहत आहे , घाबरू नका!
6 कारण से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो,
अगदी थोड ा वे ळात मी पु न्हा एकदा आकाश आिण पृ थ्वी, समु दर् आिण कोरडी जमीन हालवून
सोडीन.
7 आिण मी प्रत्ये क राष्ट् रांना हालवून सोडीन, आिण प्रत्ये क राष्ट् र त्यां च्या मोलवान वस्तू
माझ्याकडे घे ऊन ये तील,
आिण मी हे मं िदर वै भवाने भरून टाकीन! असे से नाधीश परमे श्वर म्हणतो.
8 रुपे माझे आहे , सोने माझे आहे ! असे से नाधीश परमे श्वर म्हणतो.
9 या मं िदराचे शे वटचे वै भव ह्याच्या पूवीर्च्या वै भवापे क्षा अिधक मोठे होईल, असे से नाधीश
परमे श्वर म्हणतो,
आिण मी या स्थळास शांती दे ईन, असे से नाधीश परमे श्वर म्हणतो.
10 दारयावे श याच्या कारिकदीर्च्या दुसर्या वषीर्च्या नवव्या मिहन्याच्या चोिवसाव्या िदवशी
हाग्गय सं देष्ट ाच्याद्वारे परमे श्वराचे वचन आले , 11 से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो, आता तू
याजकांना िनयमशास्त्रािवषयी िवचार आिण म्हण, 12 जर कोणी आपल्या वस्त्राच्या पदरातून
समिपर्त मांस ने तो. त्याच्या पदराने भाकरीला, िकंवा कालवणाला, द्रक्षरस िकंवा ते ल, िकंवा इतर
अन्नाला स्पशर् झाला, तर या सवर् वस्तू पिवत्र होतील का? याजकांनी उ र िदले , “����.”
13 मग हाग्गय म्हणाला, “�� �������� ������ ����������, कोणी अशु द्ध झाले ला
यापै की कशासही स्पशर् केला, तर ते अशु द्ध होईल का?” ���� �������, “��! ते सुध्दा अशु द्ध
होईल.” 14 मग हाग्गयाने उ र िदले आिण म्हणाला, परमे श्वर म्हणतो, तसे हे लोक व तसे हे
राष्ट् र माझ्यासमोर आहे , तसे त्यांचे हाताचे प्रत्ये क काम आहे , ते थे ते जे अपर्ण करतात ते अशु द्ध
आहे .
15 तर आता आमच्या पूवीर् परमे श्वराच्या मं िदराचा दगडावर दगड ठे वण्याच्या पूवीर्ची पद्धत
कशी होती याचा िवचार करा. 16 त्या िदवसात जर कोणी वीस मापे * धान्याच्या राशीजवळ आला
तर त्याच्या हाती दहा मापे च† लागत. द्राक्षकुंडातून पन्नास पात्रे भरून काढावयास गे ला तर
त्यास फक्त वीसच िमळत होते . 17 मी तु म्हास आिण तु मच्या हातच्या सवर् कामावर पाठवले ले रोग
आिण बु रशी यांनी पीडले पण तु म्ही माझ्याकडे िफरला नाहीत, असे परमे श्वर म्हणतो.
18 “������ �������� ������ ��� ���� ���� ����� ���. नवव्या मिहन्याच्या
चोिवसाव्या िदवसापासून ज्या िदवशी परमे श्वराच्या मं िदराचा पाया घातला त्या िदवसापासून
िस्थती कशी होईल याचा िवचार करा. 19 कोठारात अजून बीज आहे काय? द्राक्षवे ल, अं जीराचे
झाड, डािळं ब, आिण जै तन
ू झाड ह्यांनी काही उत्पन्न िदले नाही! पण या िदवसापासून मी तु म्हास
आशीवार्द दे ईन!”
20 मग मिहन्याच्या चोिवसाव्या िदवशी, हाग्गयाकडे परमे श्वराचे वचन दुसर्यांदा आले आिण
म्हणाले , 21 यहद
ू ाचा राज्यपाल जरुब्बाबे लाशी बोल व सां ग,
मी आकाश आिण पृ थ्वी हालवीन.
22 मी राज्यांचे िसं हासन उलथवून टाकीन आिण राष्ट् रांचे बळ नष्ट करीन!
मी त्यां च्या रथांना व सारथ्यांना उलथून टाकीन. त्यांचे घोडे व सारथी खाली पडतील, कारण
प्रत्ये कजण आपल्या भावाच्या तलवारीने पडे ल.

*
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से नाधीश परमे श्वर म्हणतो, त्यािदवशी हे शल्तीएलाच्या मु ला, जरुब्बाबे ला, माझ्या
से वकाप्रमाणे मी तु ला घे ईन, असे परमे श्वर म्हणतो.
मी तु ला मु दर् ां िकत अं गठीप्रमाणे करीन, कारण मी तु ला िनवडले आहे !
असे से नाधीश परमे श्वर म्हणतो.
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जखर्या

जखर्या 1:1 जखर्या पु स्तकाच्या ले खकाला इद्दोचा मु लगा बरे ख्याचा मु लगा जखर्या म्हणून
ओळखते . इद्दो िनवार्िसत झाले ल्या िनवार्िसत कुटु ं बातील एक प्रमु ख होता (नहे म्या 12:4, 16).
जे व्हा त्याचे कुटु ं ब यरूशले मला परतले , ते व्हा जखर्याला कदािचत एक मु लगा झाला असे ल.
त्याच्या कुटु ं बाच्या घराण्यामु ळे, जखर्या सं देष्टा यािशवाय एक याजक होता. त्यामु ळे, त्याने
सं पण
ू र् मं िदरामध्ये कधीही काम केले नसले तरी तो यहद
ू ी लोकां च्या आराधने शी पूणर्पणे पिरिचत
होता.
साधारण इ. पू. 520 - 480.
हे बाबे लमध्ये बं िदवासातून (िनवार्िसत) परतल्यानं तर िलिहण्यात आले . मं िदर पूणर् होण्याआधी
सं देष्टा जखर्याने अध्याय 1-8 िलहीले आिण नं तर मं िदर पूणर् झाल्यानं तर अध्याय 9-14 िलिहले .
यरूशले ममध्ये राहणारे लोक आिण जे लोक इस्त्राएल राष्ट् रातून आले होते त्यां च्यापै की काही
जण होते .
उरले ल्या लोकांना जखर्या िलिहण्याचा उद्दे श त्यांना आशा आिण समज दे णे आिण त्यां च्या
ये णार्या िख्रस्ताकडे पाहावे जो िख्रस्त ये शू आहे . जखर्याने यावर भर िदला की दे वाने आपल्या
सं देष्ट ांना िशकवण्याकिरता, लोकांना सावध करण्यासाठी आिण त्यां च्या िशकवणींमध्ये सु धारणा
करण्यासाठी वापरले आहे . दुदवाने त्यांनी ऐकण्यास नकार िदला. त्यां च्या पापाने दे वाच्या िशक्षे स
आणले . पु स्तक दे खील पु रावे दे ते की भिवष्यवाणीसु द्धा भ्रष्ट होऊ शकते .
परमे श्वराचा उध्दार
रूपरे षा
1. पश्चा ापासाठी बोलावणे — 1:1-6
2. जखर्याचा दृष्टांत — 1:7-6:15
3. उत्सवासं बंिधत प्रश्न — 7:1-8:23
4. भिवष्यातील भार — 9:1-14:21
1 पारसाचा राजा दारयावे श* याच्या कारिकदीर्च्या दुसर्या वषार्च्या आठव्या मिहन्यात, जखर्या,
जो बरे ख्याचा मु लगा, जो इद्दोचा मु लगा, त्यास परमे श्वराकडू न वचन प्राप्त झाले ते असे ,
2 परमे श्वर तु मच्या पूवर्जां वर फार रागावला होता. 3 तर त्यांना असे सां ग, सै न्यांचा परमे श्वर
असे म्हणतो:
“������ ��������� ����!” �� ����������� ����������� ��� ���;
“������ �� ���������� �����.” ��� ������� �������� ������.
4 सं देष्टे तु मच्या पूवर्जांना पूवीर् सं देश दे त म्हणाले , “�������� ��� ��� ������:
आपल्या दुष्ट मागार्प
ं ासून आिण वाईट चालीिरतींपासून वळा!” ����� ������� ����

*

1:1
त्याचे नाव दारा असे होते .

, ज्याने पारसावर इ. स. पूवर् 522-486 या काळात राज्य केले . परसाच्या भाषे त
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���� ��� ��������� ���� ���� ����. त्या पूवर्जांसारखे होऊ नका. ही परमे श्वराची
वाणी होय.
5 “����� ������, कोठे आहे त? आिण सं देष्टे दे खील सवर्काळाकरता ये थे राहतील काय?
6 परं तु मी माझ्या ज्या वचनांनी आिण माझ्या ज्या िनयमांनी माझे दास, जे माझे सं देष्टे त्यांना
आज्ञािपले ,
ती तु मच्या पूवर्जां वर आली नाहीत काय?”
ते व्हा त्यांनी पश्चाताप केला व म्हणाले , “������� ������������� ����� �� ������
��� ��� ������ ���� ������������ ����, त्या त्याने पूणर्तेस ने ल्या आहे त.”
7 दारयावे श ह्याच्या कारिकदीर्च्या दुसर्या वषार्च्या अकराव्या म्हणजे शबाट मिहन्याच्या
चोिवसाव्या िदवशी जखर्या, जो बरे ख्याचा मु लगा, जो इद्दोचा मु लगा याला, परमे श्वराचा सं देश
प्राप्त झाला तो असा: 8 “����� ������� ��� ���������� ����� �� ���: तांबड ा
घोड ावर आरुढ झाले ला एक मनु ष्य मी पािहला आिण तो दरीतल्या में दीच्या झु डु पांमध्ये उभा
होता. त्याच्यामागे तांबड ा, तपिकरी आिण पांढर्या रं गाचे घोडे होते .” 9 मी िवचारले , “�����,
हे कोण आहे त?” ������ �������� ���� ������ ������ ��� �������, “��
��� ���� �� �� ���� ������.”
10 मग में दीच्या झु डु पां मध्ये उभा असले ल्या मनु ष्याने उ र िदले व म्हणाला, “��������
���� ����� ����� ������ ����������� �� ������ ����.” 11 नं तर त्यांनी
ू ाला उ र िदले व ते म्हणाले , “�����
में दीच्या झु डु पांत उभ्या असले ल्या परमे श्वराच्या िदव्यदत
�������� ���� ����� ����� ��� ���� ������� ������ ���� � �������
ू ाने उ र दे ऊन म्हटले , “�� ������� ���������,
���.” 12 मग परमे श्वराच्या िदव्यदत
या स र वषार्प
ं ासून यरूशले मेचे आिण यहद
ू ातील नगरांनी जो क् रोध सहन केला आहे त्यािवषयी
आणखी िकती काळ तू करूणा करणार नाहीस?” 13 माझ्याशी बोलत असले ल्या परमे श्वराच्या
ू ाला परमे श्वर चां गल्या शब्दांत व सां त्वन दे णार्या शब्दांत बोलला.
दे वदत
14 मग माझ्याशी बोलणार्या परमे श्वराचा दत
ू मला म्हणाला, “����� ���� ���� ��,
‘������� �������� ��� ������:
“�� ������� � ����� ����������� ��� �������� ��� ���� ���!
15 आिण स्वस्थ बसले ल्या राष्ट् रां वर माझा राग पे टला आहे ;
कारण मी तर थोडासाच रागावलो होतो, पण या राष्ट् रांनी त्यां च्या दुःखात आणखी भर घालण्याची
मदत केली.”
16 म्हणून परमे श्वर असे म्हणतो, “�� ����������� ������� ���� ��� ����� ���.
माझे िनवासस्थान ितच्यात पु न्हा बां धले जाईल.”
से नाधीश परमे श्वर म्हणतो, “��������� ���������� �������� ����.”
17 पु न्हा पु कार आिण असे सां ग, “������� �������� ������: ‘���� ���� ������
���� ����������� ������ ������,
परमे श्वर पु न्हा िसयोनचे सां त्वन करील, आिण तो पु न्हा एकदा यरूशले मची िनवड करील.”
18

मग मी माझे डोळे वर करून पािहले आिण मला चार िशं गे िदसली! 19 माझ्याशी बोलत
ू ाला मी म्हणालो, “�� ��� ����?” ������ ��� ����� ����,
असले ल्या दे वदत
“�������, यहद
ू ा व यरूशले म यांना ज्या िशं गांनी िवखरले ती ही आहे त.”
20 मग परमे श्वराने मला चार लोहार दाखवले . 21 मी िवचारले , “�� ��� ���� ���
���������� ����?” ������ ����� ���� ��� �������, “���� ��������
��������� ������ ������ ��� ������ ��������� ���� �� ��� ����
����. परं तू त्या िशगांना घालवून दे ण्यासाठी ते आले आहे त, ती िशं गे म्हणजे यहद
ू ाच्या लोकां वर
हल्ला करून त्यांना परागं दा करणार्या राष्ट् रांची िशं गे होत.”
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2
1 मग मी माझे डोळे वर करून पािहले असता मापनसूतर
् घे तले ला एक मनु ष्य माझ्या दृष्टीस
पडला. 2 ते व्हा मी त्यास िवचारले , “�� ���� ������?” �� ��� �������, “��
��������� ����� �������, ितची लांबी-रुं दी पाहण्यास जात आहे .” 3 मग माझ्याशी
ू िनघून जात असता दुसरा दे वदत
ू त्याच्याशी बोलायला गे ला. 4 दुसरा
बोलत असले ला दे वदत
ू त्या पिहल्या दे वदत
ू ाला म्हणाला, “���� �� ��� ���� ������� ���; त्यास सां ग,
दे वदत
‘��������� ���������� � ����������� ��������
जास्त झाल्याने तटबं दी नसले ल्या गावाप्रमाणे ितच्यांत वस्ती होईल.’
5 परमे श्वर म्हणतो, ‘�� ������ ������ ������� ���� ����, आिण मी ितच्यामध्ये
गौरवी ते ज होईन.”

असे म्हणतो, “����� ���, उ रे कडील प्रदे शातून पळू न जा.
होय! मी तु म्हास आकाशाच्या चार वार्याप्रमाणे चहक
ू डे पां गवले आहे .”
7 “���! बाबे लकन्ये सोबत राहणार्यांनो, िसयोने कडे पळू न स्वतःचा बचाव करा!”
8 कारण, से नाधीश परमे श्वराने माझे गौरव केले आिण तु म्हास लु टणार्या राष्ट् रां िवरूद्ध मला
पाठवले आहे ;
जो कोणी तु ला स्पशर् करतो तो दे वाच्या *डोळ्याच्या बु बु ळाला स्पशर् करतो! परमे श्वराने हे
केल्यानं तर, तो म्हणाला,
9 “�� ���� ��� ����������� ������, आिण ते त्यां च्या गु लामांसाठी लूट होतील
ते व्हा तु म्हास कळे ल की से नाधीश परमे श्वराने मला पाठवले आहे .”
10 परमे श्वर असे म्हणतो, “�� ����������, हिषर्त होऊन गा!
कारण मी स्वतः ये ईन व मी तु झ्यात वास्तव्य करीन.”
11 त्यानं तर त्या िदवसात पु ष्कळ राष्ट् रे परमे श्वराकडे ये ऊन त्यास िमळतील. तो म्हणतो,
“������ ������ ���� ����� �����;
कारण मी तु म्हामध्ये वस्ती करीन.” ��� �� ���� ����� �� ��� ��������� �������
����������� ������ ���.
12 स्वत:ची पिवत्र नगरी म्हणून परमे श्वर यरूशले मची फेरिनवड करील यहद
ू ा म्हणजे
परमे श्वराच्या पिवत्र भूमीचा वाटा असे ल.
13 लोकहो शां त राहा! कारण, परमे श्वर आपल्या पिवत्र िनवासातून ये त आहे .
6 परमे श्वर

3
1 दे वदत
ू ाने मला दाखवले , मु ख्य याजक यहोशवा परमे श्वराच्या दत
ू ापु ढे उभा होता आिण सै तान
ू सै तानाला म्हणाला,
त्यास दोष करण्यासाठी त्याच्या उजवीकडे उभा होता. 2 मग परमे श्वराचा दत
“������, परमे श्वर तु ला धमकावो. परमे श्वराने , त्याची खास नगरी म्हणून यरूशले मची िनवड
केली आहे , तो तु ला धमकावो. आगीतून कोलीत ओढून काढावे , तसा हा नाही काय?” 3 यहोशवा
ू ापु ढे मळकट वस्त्रे घालून उभा होता.
दे वदत
4 म्हणून जवळ उभ्या असले ल्या इतरांना हा दे वदत
ू म्हणाला, “���������� ����
����� ����� ����.” ���� �� ������ �������� �����, “���, मी तु झी सवर्
पापे काढून घे तली आहे त. आिण मी तु ला भरजरी वस्त्रे ने सवत आहे .” 5 तो म्हणाला*,
“������� �������� �������� ������ ���� �������” �����������
������� �������� ������ ���� ������ ��� ����������� ��� ���� ���
������� ������� ����� ������ ������������� �����.
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ू ाने यहोशवाला गं भीरते ने आज्ञा केली आिण म्हणाला, से नाधीश
पु ढे परमे श्वराच्या दत
परमे श्वर असे म्हणतो,
“������ ������� ������, आिण तू माझ्या आज्ञा पाळशील,
तर तूच माझ्या मं िदराचा मु ख्य अिधकारी होशील आिण मं िदराच्या अं गणाची तू िनगा राखशील.
माझ्यासमोर उभ्या असले ल्यामध्ये तु ला जाता-ये ता ये ईल असे मी करीन.
8 ते व्हा हे यहोशवा मु ख्य याजका, तू स्वत: व तु झ्यासमोर राहणार्या सहकारी याजकांनो ऐका!
ही माणसे तर िचन्ह अशी आहे त, मी माझ्या से वकाला आणतो, त्यास फांदी असे म्हणतील.
9 आता मी यहोशवापु ढे ठे वले ला दगड पाहा. या एका दगडाला सात बाजू आहे त,
आिण मी त्यावर एक िशलाले ख कोरीन. ‘�� ������� �������� ���’
आिण मी एका िदवसात या दे शातील अधमर् नाहीसा करीन.” ��� ������� ��������
������.
10 से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो, “���� ������, प्रत्ये क पु रुष आपल्या शे जार्याला
आपल्या अं िजराच्या झाडाखाली व द्राक्षवे लीखाली बसण्यासाठी बोलवील.”

4
1 मग माझ्याशी बोलत असले ला दे वदत
ू माझ्याजवळ आला व त्याने एखाद्या मनु ष्यास झोपे तन
ू
ू ाने मला िवचारले , “���� ��� �����?” ��
जागे करतात तसे मला जागे केले . 2 मग दे वदत
�������, “��� ���� �������� ������ ��������, ज्याच्यावर एक वाटी आहे , असे
िदसत आहे . त्यावर सात िदवे आहे त. त्या वाटीतून सात नळ्या काढल्या आहे त. प्रत्ये क नळी
एकेका िदव्याला जोडली आहे . वाटीतील ते ल नळीतून प्रत्ये क िदव्याला पोहोचते . 3 वाटीच्या
उजव्या बाजूस व डाव्या बाजूस प्रत्ये की एकेक जै तन
ू ाचे झाड आहे .”
4 माझ्याशी बोलणार्या दे वदत
ू ाला मी िवचारले , “�����, या गोष्टींचा अथर् काय?” 5 तो
ू मला म्हणाला, “���� �� ��������� ���� ����� ����?” �� �������,
दे वदत
“���� �����.”
6 मग त्याने मला सां िगतले हा जरुब्बाबे लला परमे श्वराचा सं देश आहे तो असा:
“����� ����� ���� ������� ����� �� ���� ������ �������������
����������� ����.” ������� ����������� �� ������ ���������� ����.
7 “�� ��� ������ �� ��� ����? तू जरुब्बाबे लासमोर सपाट प्रदे श होशील, तो त्यावर
‘�������! अनु गर् ह!’ ��� ��� ���� ���� ���� ����.”
8 मग परमे श्वराचे वचन मला प्राप्त झाले , ते असे : 9 “������������� ������
�������� ���� ����� ��� ��� ������� ��� �� ����� ������ �����
����� ������ �� ������ �� ������� ����������� ��� ���������
������ ���. 10 लहानशा आरं भाच्या िदवसास कोणी तु च्छ ले खले आहे काय? हे सात िदवे
म्हणजे सवर् िदशांना पाहणारे परमे श्वराचे डोळे च होत. ते पृ थ्वीवरील सवर्काही पाहतात. आिण
ते जरुब्बाबे लाच्या हाती ओळं बा पाहतील व हे लोक मोठा आनं द करतील” 11 मग मी (जखर्या)
त्यास म्हणालो, “������������� ������ � ������ ����� ���� �������� ���
��� ����?”
12 मी त्याच्यासोबत पु न्हा बोललो व म्हणालो, मला जै तन
ू ाच्या दोन शाखांना सोन्याच्या नळ्या
जोडले ल्या िदसल्या.
ू ाने मला िवचारले , “���� ��
त्यातून ते ल वाहात होते . ह्याचा अथर् काय? 13 ते व्हा दे वदत
������������ ������ ����?” �� �������, “����, महाराज!” 14 ते व्हा
ू म्हणाला, “����������� ���� ���������� ������� ���������
दे वदत
���������� ��� ������������ �� ������� ����.”
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वर करून पाहीले , आिण मला उडतांना एक पट िदसला.
मला िवचारले , “���� ��� �����?” �� ����� ����, “��� ���� �� ���� ���,
त्याची लांबी वीस हात व रूंदी दहा हात आहे .”
3 ते व्हा दे वदत
ू ाने मला सां िगतले , “���� ����� �� ��� ������ ��� ��� ��������
��������� �������� ��� ������ ��� ����� ���������� ���������
������� ������ ���� ��� ������� �������� ��������� ���� ���
��������� ����������� ������� ������ ����.
4 से नाधीश परमे श्वर म्हणतो: मी हा पट चोरां च्या आिण माझ्या नावाने खोटी वचने दे णार्या
लोकां च्या घरी पाठवीन.
तो ते थेच राहील आिण त्या घरांचा नाश करील. दगड व लाकडी खांबांचासु ध्दा नाश होईल.”
1 नं तर मी वळलो व डोळे

2 त्या दे वदत
ू ाने

5 मग माझ्याशी बोलणारा दे वदत
ू बाहे र गे ला आिण मला म्हणाला, “���� ���� �� ����
��! काय ये त आहे ?” 6 मी िवचारले , “�� ��� ���?” �� �������, “�� �� ����-टोपली
आहे . हे त्यां च्या सं पण
ू र् दे शाच्या पापाचे *रूपक आहे .” 7 मापन-टोपलीवरचे झाकण वर उचले ले
होते आिण त्या मापन-टोपलीत एक स्त्री बसली होती.
8 दे वदत
ू म्हणाला, “�� ������ ������� ���!” �� ������ ���� ���� ����टोपलीच्या मध्यभागी टाकले आिण त्याने िशशाचे वजन मापन-टोपलीच्या मु खावर टाकले . 9 नं तर
मी माझे डोळे वर केले व पािहले , तर मला करकोच्यासारखे पं ख असले ल्या दोन िस्त्रया िदसल्या.
त्या उडाल्या, त्यां च्या पं खात वारा भरला होता. त्यांनी ती टोपली उचलून आकाश व पृ थ्वी यां च्या
मधून ने ली.
10 मग माझ्याशी बोलणार्या दे वदत
ू ाला मी िवचारले , “���� �� ����� ���� ���� ���
ू मला म्हणाला, “����� ��������� ���� ����-टोपलीसाठी एक मं िदर
����?” 11 दे वदत
बां धण्यासाठी त्या जात आहे त. जे व्हा ते घर पूणर् होईल ते व्हा ती टोपली ते थे ठे वतील.”

6
मी वळू न आपले डोळे वर करून बिघतले ते व्हा दोन पवर्तांमधून चार रथ जातांना िदसले .
ते पवर्त िपतळे चे होते . 2 पिहल्या रथला तांबडे रं गाचे घोडे होते . दुसर्या रथाला काळ्या रं गाचे
घोडे होते . 3 ितसर्या रथाला पांढर्या रं गाचे घोडे होते आिण चौथ्या रथाला िठपके असले ले राखाडी
ू ाला मी िवचारले , “������, हे काय आहे ?”
घोडे होते . 4 मग माझ्याशी बोलणार्या दे वदत
5 दे वदत
ू म्हणाला, “�� ��� �������� ���������� ���� ����. ते अिखल पृ थ्वीच्या
प्रभू समोर उभे होते व आता बाहे र ये त आहे त. 6 काळे घोडे उ र दे शाला, पांढरे घोडे पिश्चम
दे शाला व िठपके असले ले राखाडी घोडे दिक्षण दे शाला जात आहे त.”
7 तांबडे घोडे ही बाहे र पडले , त्यांचा पृ थ्वीभर िफरण्याचा कल होता. म्हणून दे वदत
ू ाने त्यांना
पृ थ्वीवर िफरण्यास सां िगतले मग ते पृ थ्वीवर िफरले . 8 मग त्याने मला हाक मारुन सां िगतले ,
“��, उ रे कडे गे लेल्या घोड ांनी आपले काम पूणर् केले आहे . उ र दे शात त्यांनी माझा आत्मा
शांत केला आहे .”
1 मग

9 मग मला परमे श्वराचे वचन िमळाले . तो म्हणाला, 10 बं िदवासात असले ल्या हे ल्दय, तोबीया व
यदया ह्यास सोबत घे . त्याच्याकडू न सोने आिण चांदी घे ऊन, सफन्याचा मु लगा, योशीयाच्या घरी
आजच जा, ते बाबे लाहन
ू आले आहे त. 11 त्या सोन्या-चांदीपासून मु कुट घडव. तो यहोसादाकाचा
मु लगा यहोशवा मु ख्ययाजक याच्या डोक्यावर ठे व.
12 मग त्यास पु ढील गोष्टी सां ग: “������������ �������� ������:

*
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‘�����’ ������ �� ������ ���. तो आपल्या स्थानावर उगवे ल व तो परमे श्वराचे मं िदर
बां धील.
13 तो परमे श्वराचे मं िदर बां धेल व तो वै भवशाली होईल. स्वत:च्या िसं हासनावर बसून तो राज्य
करील.
तो िसं हासनावर याजकही होईल. या दोन्हीमध्ये शांतीची सहमती असे ल.”
14 “�� ����� ������������� ������� ������. हे लेम, तोबीया, यदया व
सफन्याचा मु लगा हे न ह्यांचे परमे श्वराच्या मं िदरात त्यां च्या दानशूरपणाची आठवण म्हणून
ठे वण्यात ये ईल.
15 दर
ू वर राहणारे लोक ये तील आिण परमे श्वराचे मं िदर बां धतील मग तु मची खात्री पटे ल की
से नाधीश परमे श्वराने च मला तु मच्याकडे पाठवले आहे . जर तु म्ही लक्षपूवर्क परमे श्वराची वाणी
ऐकाल तर असे होईल.”

7
1 पारसचा राजा दारयावे श याच्या कारिकदीर्च्या चौथ्या वषार्ंच्या नवव्या मािहन्याच्या म्हणजे
िकसले व मिहन्याच्या चौथ्या िदवशी, जखर्याला परमे श्वराकडू न वचन प्राप्त झाले . 2 बे थेलच्या
लोकांनी शरे सर, रगे म्मे लेक व त्यांची माणसे यांना परमे श्वराची कृपा िमळावी म्हणून पाठवले .
3 ते सं देष्ट ांना आिण से नाधीश परमे श्वराच्या मं िदरातील याजकांना म्हणाले : “��������
��������� ������� �������� ����� ����� ���� ��� ����� ��� ����.
हे आम्ही असे च चालू ठे वायचे का?”
4 मला से नाधीश परमे श्वराकडू न वचन िमळाले की:
5 “�������� ��� �� ������� ��� ������ ���� �� ������ ����� �����
�������� ���������� �������
आिण सातव्या मिहन्यात उपवास केला व शोक प्रकट केला. पण हा उपवास खरोखरच माझ्यासाठी
होता का?
6 जे तु म्ही खाल्ले -प्यायले ते आपल्यासाठीच होते की नाही?
7 याच गोष्टी सां गण्यासाठी परमे श्वराने फार पूवीर्च या आधीच्या सं देष्ट ां च्या द्वारे घोषीत केले
होते .
जे व्हा यरूशले म ही एक भरभराट झाले ली आिण लोकांनी गजबजले ली नगरी होती, यरूशले मेच्या
भोवतालच्या गावात, ने गेबला व पिश्चमे कडील* डोंगरपायथ्याशी वस्ती होती.
ते व्हादे खील दे वाने हीच वचने सां िगतली होती.”
8 परमे श्वराचे वचन जखर्याला िमळाले :
9 से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो की “��

���� � ������� ��� ��� ������ ���.
एकमे कां वर प्रेम व करुणा दाखवा. प्रत्ये क मनु ष्याने आपल्या बं ध ू बरोबर असे वागावे .
10 िवधवा, अनाथ, परके व गरीब यांना छळू नका. एकमे कांचे वाईट करण्याचे मनातसु ध्दा आणू
नका.”
11 पण त्या लोकांनी ऐकण्याचे नाकारले व मान ताठ केली, दे वाची वाणी ऐकू ये ऊ नये म्हणून
त्यांनी आपले कान झाकू न घे तले . 12 जे िनयम से नाधीश परमे श्वराने आपल्या आत्म्याचा
उपयोग करून जे धमर्शास्त्र व सं देष्ट ां द्वारे वचन पाठवले ते लोक ऐकेनात. त्यांनी आपली मने
पाषाणासारखी कठीण केली, ते व्हा से नाधीश परमे श्वर कोपला.
13 ते व्हा असे झाले की, त्याने आवाहन केले पण त्यांनी प्रितसाद िदला नाही. त्याच प्रकारे ,
से नाधीश परमे श्वर म्हणतो, “������� ���� ���� �������, मी उ र दे णार नाही.
14 एखाद्या वावटळीच्या वार्याप्रमाणे मी त्यांना अनोळखी राष्ट् रां मध्ये पां गवीन. त्यांचा दे श
*
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त्यां च्या मागे ओसाड पडे ल व ते थे कोणी ये -जा करणार नाही, कारण, त्यांनी उ म दे श वै राण केला
आहे .”

8
परमे श्वराचे वचन मला प्राप्त झाले . 2 से नाधीश परमे श्वर म्हणतो,
“�� ���������� ��� ���������� ���� ���. ितच्या करीता क् रोधाने व आवे शाने
ईष्यार्वान झालो आहे .”
3 से नाधीश परमे श्वर म्हणतो,
“�� ������� ��� ��� ��� ��� ��������� �����. यरूशले म ‘���� ����’
������ ����� ����. से नाधीश परमे श्वराचा पवर्त हा �‘������ �����’
������ ����� ����.”
4 से नाधीश परमे श्वर म्हणतो,
“����� ������ ��� ����� ����� ������������ ��������� ������ ����
������.
लोक इतके दीघार्युषी होतील की चालतांना त्यांना काठीच्या आधाराची गरज भासे ल.
5 रस्त्यावर खे ळणार्या मु लांनी ती नगरी गजबजून जाईल.
6 से नाधीश परमे श्वर म्हणतो, त्या िदवसात या अविशष्ट दे शाला आश्चयर् वाटे ल, म्हणून मलाही
आश्चयर् वाटे ल का?” ��� ������� �������� ������.
7 से नाधीश परमे श्वर म्हणतो, “����! पूवकडील आिण पिश्चमे कडील दे शातून मी माझ्या
लोकांची मु क्तता करीन.
8 मी त्यांना घे ऊन ये ईन आिण ते यरूशले मेमध्ये राहतील.
ते सत्याने व धमार्ने पु न्हा माझे लोक होतील आिण मी त्यांचा दे व होईन.”
9 से नाधीश परमे श्वर म्हणतो,
“���� ��� ��� ���! से नाधीश परमे श्वराने मं िदराच्या पु निनर्िमर्तीच्या वे ळी पाया घालताना,
सं देष्ट ांमाफर् त जो सं देश िदला, तोच तु म्ही आज ऐकत आहात.
10 त्या िदवसापूवीर्, लोकांस काम िमळत नसे वा भाड ाने जनावरे घ्यायला लोकांजवळ पै सा नसे .
जाणे ये णे शत्रूंमु ळे सूरिक्षत नव्हते . मी प्रत्ये काला आपल्या शे जार्यािवरुध्द भडकिवले होते .
11 पण आता तसे पूवीर्च्या िदवसासारखे नसे ल. मी उवर्िरत लोकांबरोबर असणार.”
असे से नाधीश परमे श्वर म्हणतो.
12 “�� ��� ������� ����� �����. त्यां च्या द्राक्षवे लींना द्राक्षे लागतील.
जमीन चां गली िपके दे ईल आिण आकाश पाऊस दे ईल.
मी या सवर् गोष्टी माझ्या उवर्िरत लोकांस वतन दे ईन.
13 िशव्या शाप दे ण्यासाठी लोकांनी इस्राएल व यहद
ू ाच्या नावाचा वापर करण्यास सु रवात केली
होती.
पण मी इस्राएलाची व यहद
ू ाची पापातून मु क्तता करीन त्यांची नावे आशीवार्दीत बनतील ते व्हा
घाबरू नका! तु मचे हात दृढ ठे वा!”
14 से नाधीश परमे श्वर म्हणतो, “������� ���������� ��� ���������. म्हणून
मी त्यांचा नाश करण्याचा िनधार्र केला. माझा िनश्चय बदलायचा नाही असे मी ठरिवले होते .”
������� �������� ��� �������. 15 “�� ��� ����� ���� ��:पिरवतर्न झाले
आहे . आिण म्हणून मी यरूशले मेवर व यहद
ू ाच्या लोकां शी चां गले वागायचे ठरिवले आहे . ते व्हा
घाबरु नका!
16 पण तु म्हास पु ढील गोष्टी करणे भाग आहे ! तु मच्या शे जार्याला सत्य सां गा. आपल्या
वे शीत शांती, न्याय व सत्याने न्याय करा. त्यामु ळे शांतता ये ईल. 17 आपल्या शे जार्यांना त्रास
दे ण्यासाठी कट करु नका. खोटी शपथ दे ण्याची आवड धरू नका. कारण या गोष्टींचा मला द्वे ष
आहे .” ����������� �� ������ ���������� ����.
1 से नाधीश
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से नाधीश परमे श्वराकडू न मला वचन िमळाले .
से नाधीश परमे श्वर म्हणतो, “������
������, पाचव्या, सातव्या आिण दहाव्या मिहन्याच्या िविशष्ट िदवशी शोक प्रकट करता,
उपवास करता. ते यहद
ू ाच्या घराण्यास छान, आनं दाचे , मोठ ा चां गुलपणाचे िदवस होतील. म्हणून
तु म्ही सत्य आिण शांती ह्यावर प्रेम केले च पािहजे .” 20 से नाधीश परमे श्वर म्हणतो, “������
������ ��� ���������� �����. 21 िनरिनराळ्या नगरातील लोक एकमे कांना भे टतील
व म्हणतील, ‘����� ������� ����������� ���� ����� � ����� ����.’ ����
����.” 22 पु ष्कळ लोक आिण बिलष्ठ राष्ट् रे, से नाधीश परमे श्वराच्या शोधात आिण त्याची कृपा
िमळवण्यास यरूशले मेत ये तील.
23 से नाधीश परमे श्वर म्हणतो, “��������, वे गवे गळ्या भाषा बोलणारे दहा लोक यहद
ू ी
मनु ष्याकडे ये ऊन त्याचा झगा पकडू न त्यास िवचारतील, ‘��� ����������� ���’ ���
����� ���� ���! आम्ही तु म्हाबरोबर ये तो.”
18

19

9
1 हद्राख दे श आिण त्या दे शाची राजधानी िदिमष्क यां च्याबद्दल परमे श्वराचे वचन: “����
��� ������������ ������� ��� ���������� ����������� ������ ���;”
2 तसे च सोर व सीदोन आिण हद्राखच्या सीमे वरील हमाथ यािवषयीची भिवष्यवाणी; कारण ते थील
लोक अितबु िध्दवान आहे त.
3 सोराने स्वतःसाठी एक मजबूत िकल्ला बां धला आहे आिण धु ळीएवढी चांदी आिण
िचखलाप्रमाणे रस्त्यात शु द्ध सोन्याचे िढग लावले आहे त. 4 पाहा! परमे श्वर, ितला ितच्या
भूमीवरून हाकलून लावे ल आिण तो ितच्या सागरी शक्तीचा नाश करील; अशाप्रकारे ितला
आगीत भस्मसात करील.
5 “������� �� ����� ��� ����� ����! गज्जाचे लोक भीतीने खूप थरथर कापतील,
आिण एक् रोन शहराची आशा नष्ट होईल. गाझामधील राजा नाश पावे ल व अष्कलोनात यापु ढे
वस्ती राहणार नाही. 6 अश्दोदात अनोळखी ये वन
ू आपली घरे वसवतील व पिलष्ट ांचा गवर्
नाहीसा करीन. 7 त्यां च्या मु खातले रक्त आिण दातांतले िनिषध्द अन्न मी काढून टाकीन; यहद
ू ाच्या
वं शाप्रमाणे ते ही आमच्या दे वासाठी शे ष असे एक घराणे म्हणून राहतील आिण एक् रोनचे लोक
यबूस्यांसारखे होतील.
8 माझ्या दे शातून कोणत्याही सै न्याने ये व-ू जाऊ नये म्हणून मी माझ्या भूमीभोवती तळ दे ईन,
कोणीही जु लूम करणारा त्यां च्यातून ये णारजाणार नाही. कारण आता मी स्वत: त्यां च्यावर आपली
नजर ठे वीन.”

िसयोनकन्ये , आनं दोत्सव कर! यरूशले म कन्यांनो, आनं दाने जल्लोश करा!
पाहा! तु मचा राजा तु मच्याकडे नीितमत्त्वाने ये त आहे ;
आिण तो तारण घे वन
ू ये त आहे .
तो िवनम्र आहे आिण एका गाढवीवर, गाढवीच्या िशं गरावर तो स्वार झाला आहे .
10 त्यानं तर मी एफ् राईममधील रथांचा आिण यरूशले मेतील घोडदळाचा नाश करीन आिण
यु ध्दातील धनु ष्यबाण मोडतील; कारण तो शांतीची वातार् राष्ट् रां शी बोले ल, त्याचे राज्य
सवर् समु दर् ां वर आिण महानदीपासून ते पृ थ्वीच्या शे वटापयर्ंत असे ल.
9 हे

तु झ्यािवषयी म्हटले तर, तु झ्याशी मी केले ल्या माझ्या कराराच्या रक्तामु ळे, िनजर्ल
खड् ड ांतन
ं डे परत या!
ू तु झ्या बं धकांना मु क्त केले आहे . 12 आशावान कैद्यांनो, मजबूत दुगार्क
मी आजही जाहीर करतो की मी तु म्हास दुप्पटीने प्रितफळ दे ईन 13 कारण मी यहद
ू ाला धनु ष्य
11 आिण
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म्हणून वाकवले आहे . एफ् राईमरूपी बाणांनी मी आपला भाता भरला आहे . हे िसयोने , ग्रीसच्या
पु त्रां शी लढायला मी तु झ्या पु त्रांना उ े िजत केले आहे . त्यांना योद्ध ाच्या तलवारीप्रमाणे मी
ग्रीसाच्यािवरूद्ध वापरीन.
14 परमे श्वर त्यांना दशर्न दे ईल आिण िवजे पर
् माणे आपले बाण सोडील. माझा प्रभू परमे श्वर,
तु तारी फुंकेल आिण दिक्षणे कडू न वावटळीप्रमाणे तो चालून ये ईल. 15 से नाधीश परमे श्वर
त्यांचे रक्षण करील आिण ते दगड व गोफणीचा उपयोग करून शत्रूंचा पराभव करतील व
त्यांना िगळतील व मद्यप्राशन केल्याप्रमाणे आरोळी करतील आिण ते वे दीच्या कोपर्यावरील
कटोर्यांसारखे भरुन वाहतील.
16 आपल्या कळपाप्रमाणे परमे श्वर दे व त्यािदवशी त्यांचे सं रक्षण करील; आपले लोक त्यास
मु कुटातील रत्नांपर् माणे त्यां च्या दे शात उच्च होतील. 17 हे सवर् िकती मनोरम व िकती सुं दर होईल!
तरुण पु रुष धान्याने आिण कुमारी गोड द्राक्षरसाने पु ष्ट होतील.

10
1 वीज

व वादळवारा िनमार्ण करणार्या परमे श्वराकडे वळवाच्या पावसासाठी प्राथर्ना करा
आिण तो त्यां च्यासाठी पावसाची वृ ष्टी करील,
मानव व जिमनीवरील िपकांसाठी तो ती करील.
2 कारण ते रािफम मु तीर्नी
ं िनरथर्क गोष्टी केल्या आहे त, दै वज्ञांनी लबाडीचा दृष्टांत पािहला आहे ;
ते आपली फसवणारी स्वप्ने सां गतात आिण खोटा धीर दे तात;
म्हणून लोक में ढरांसारखे भटकत आहे त आिण त्यांचा कोणी में ढपाळ नसल्याने त्यां च्यावर सं कटे
आली आहे त.
3 परमे श्वर म्हणतो, “���� ��� ����������� ����� ���; त्यां च्यातील बोकडांना,
पु ढार्यांना मी शासन करीन; कारण से नाधीश परमे श्वर आपल्या कळपाची, यहद
ू ाच्या घराण्याची,
काळजी वाहील, आिण त्याच्या लढाईच्या घोड ासारखे त्यांना बनवे ल.”
4 “������������� ������� ������� ����; त्यां च्यापासूनच खु ं ट ा तयार होतील;
त्यां च्यातूनच यु ध्दात वापरावयाची धनु ष्यही ये ईल; त्यां च्यातूनच प्रत्ये क पु ढारी िनघे ल. 5 ते
आपल्या शत्रूचा पराभव, जणू काही रस्त्यातून िचखल तु डवीत जावे , तसा तु डवीत करतील;
परमे श्वर त्यां च्याबाजूला असल्याने ते लढाई करतील आिण घोडे स्वारांना अपमानीत करतील.”
6 “�� ��������� ��������� ���� ���� ��� ���������� ����� ����
����; कारण मी त्यांना पु नःस्थािपत करीन आिण त्यां च्यावर दया करीन. आिण मी त्यांचा कधीच
त्याग केला नव्हता, असे च त्यां च्याशी वागे न. मी परमे श्वर त्यांचा दे व आहे व त्यांना प्रितसाद
दे ईल. 7 एखाद्या योद्ध ाप्रमाणे एफ् राईम खूश होईल, त्यांचे हृदय द्राक्षरसाने हिषर्त होते तसे
हिषर्त होईल; त्यांचे लोक हे पाहतील आिण ते आनं दीत होतील. परमे श्वराच्याठायी त्यांचे हृदय
आनं दीत होईल.”
8 “�� ������� ��� ������ ����� ������ ���� �� ������� ������ ���
������� ������ ������ ���� ���� ������ ����. 9 होय! मी माझ्या लोकांस
राष्ट् रां -राष्ट् रांत पां गवीत आलो आहे , पण त्या दरू दरू च्या िठकाणीही ते माझे स्मरण ठे वतील. ते
आिण त्यांची मु लेबाळे जगतील, वाचतील आिण परत ये तील. 10 मी त्यांना िमसरमधून परत
आणीन व अश्शूरमधून मी त्यांना गोळा करीन. मी त्यांना िगलादाच्या व लबानोनाच्या नगरात
आणीन. ते त्या जागे त मावणार नाहीत तोपयर्ंत मी त्यांना आणीन.”
11 ते जाचजु लूमाच्या समु दर
् ातून जातील; ते गजर्नार्या समु दर् ाला दबकावतील, ते नाईल
नदीला सु कवतील व ितचे सवर् तळ उघडे पाडतील. तो अश्शूरचे गवर्हरण करील आिण िमसराच्या
स े चा राजदं ड त्यां च्यापासून काढून घे तला जाईल. 12 मी त्यांना सामथ्यर्वान करीन, ते दे वासाठी
व त्याच्या नावासाठी चालतील, हे परमे श्वराचे वचन होय.
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लबानोना, अग्नीने आत िशरुन तु झे गं धसरू जाळू न टाकावे त
म्हणून तू आपली दारे उघड.
2 गं धसरू उन्मळू न पडला आहे म्हणून हे दे वदार वृ क्षांनो आक् रोश करा. जे श्रेष्ठ होते ते नाश
झाले आहे !
बाशानाच्या ओक वृ क्षांनो, िवलाप करा कारण घनदाट अरण्य भूसपाट झाले आहे .
3 रडणार्या में ढपाळांचा आक् रोश ऐका. त्यांचे गौरव नाहीसे झाले आहे ;
तरुण िसं हाच्या गजर्ना ऐका कारण यादन नदीकाठची दाट झु डु पे लयास गे ली आहे त.
4 तर परमे श्वर माझा दे व, म्हणतो, “��� ����������� ��������� �������� �����

��. 5 त्यांचे मालक त्यांना ठार मारतात आिण स्वत:ला दोषी मानत नाहीत. ते त्यांना
िवकतात आिण म्हणतात, ‘����������� ������������� ��. मी श्रीमं त झालो आहे !’
��������� ��������� ����������� ������� ��� ��� ����. 6 मला या दे शात
राहणार्या लोकांबद्दल यापु ढे दु:ख होणार नाही.” �������� ��� ������. “����! मी
त्यांना एकमे कां च्या व राजाचा तावडीत दे ईन; आिण याप्रकारे ते दे शाचा नाश करतील व मी
त्यांना त्यां च्या हातातून सोडिवणार नाही.”
7 म्हणून मी त्या ठार मारण्यासाठी ने मले ल्या कळपाचा में ढपाळ झालो. त्यां च्यातील अगदी
मरणास टे कले ल्यांना चारले . मी दोन काठ ा घे तल्या. एका काठीला मी रमणीयता व दुसरीला
ऐक्य असे नाव िदले . मग मी त्या कळपाची िनगा राखण्यास सु रवात केली. 8 एका मिहन्यात मी
तीन में ढपाळांचा नाश केला. कारण मला त्या में ढपाळांचा कंटाळा आला व त्यांचा जीव माझा
ितरस्कार करू लागला. 9 मग मी म्हणालो, “��� �� ����� ������ ����� ����. जी
मरायला टे कली आहे त ती मरोत; कोणी नष्ट झाले तर होऊ द्या; आिण जी वाचतील ती एकमे कांचे
मांस खातील.”
10 मग मी “�������” ������ ���� ����� ��� �����. सवर् वं शांचा दे वाशी झाले ला
करार मोडल्याचे मी यावरुन सूिचत केले . 11 म्हणून त्या िदवसापासून करार सं पुष्टात आला
आिण त्या कळपातील माझ्याकडे िनरखून पाहणारे अितशय अशक्तांची खात्री पटली की हा
परमे श्वराकडू न आले ला सं देश होता. 12 मग मी म्हणालो, “����� ����� ������� ����
����� ����. इच्छा नसल्यास दे ऊ नका.” ������ ������� ��� ��� ������� ����
����. 13 ते व्हा परमे श्वर मला म्हणाला, “��������� ���� ���� �� ����� ���, ती
रक्कम तू मं िदराच्या खिजन्यात फेकू न दे .” �� �� ��� ������� ���� �������������
���������� �������� ����� �����. 14 मग मी ऐक्य नावाच्या काठीचे दोन तु कडे
केले जे णेकरून यहद
ू ा आिण इस्राएल यां च्यामधील बं धुत्त्व मोडावे .
15 मग परमे श्वर मला म्हणाला, “���, पु न्हा एका मूखर् में ढपाळाची अवजारे घे . 16 पाहा, मी
या दे शासाठी नवीन में ढपाळ िनवडीन. पण तो नाश पावणार्या मे ढरांची काळजी घे णार नाही.
भटकले ल्या मे ढरांना तो शोधणार नाही, मोडले ल्यांना बरे करणार नाही. ज्या में ढ ा पोसले ल्या
आहे त त्यांना तो चारापाणी दे णार नाही. तर तो सशक्त में ढ ांचे मांस खाईल आिण फक्त त्यांचे
खूर िशल्लक ठे वील.”
17 में ढरांना टाकू न जाणार्या िनरुपयोगी में ढपाळाचा िधक्कार असो!
त्याच्या उजव्या खां द्यावर व उजव्या डोळ्यावर तलवार ये वो. म्हणजे त्याचा उजवा खांदा िनकामी
होवो आिण तो उजव्या डोळ्याने अं ध होईल.

12
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इस्राएलाबद्दल परमे श्वराचे वचन: ज्याने आकाश िवस्तारले आिण पृ थ्वीचे पाये घातले ,
जो मनु ष्याच्या आत त्यां च्या आत्म्याची िनिमर्ती करतो, तो परमे श्वर म्हणतो: 2 “����! मी
यरूशले मेला ितच्या भोवतालच्या राष्ट् रांना गु ं गी आणणारा प्याला बनवीन. यरूशले मेला वे ढतील
ते व्हा यहद
ू ाचे ही तसे च होईल. 3 त्या िदवसात मी यरूशले मेला सवर् राष्ट् रांसाठी एक प्रचं ड मोठ ा
दगडाप्रमाणे करीन, तो त्या सवार्न
ं ा भारी होईल. जो त्या दगडाला उचलण्याचा प्रयत्न करील,
तो स्वत:च जखमी होईल आिण जगातील सवर् राष्ट् रे यरूशले मेच्या िवरुध्द लढावयास एकत्र
ये तील.”
4 “��, त्या िदवसामध्ये , मी घोड ाला भीतीने िबथरवीन आिण त्यामु ळे प्रत्ये क घोडे स्वाराचा
गोंधळ उडे ल. मी माझी कृपामय दृष्टी यहद
ू ाच्या घराण्याकडे लावीन आिण मी शत्रूच्या
प्रत्ये क घोड ां ला अं धळे करीन, असे परमे श्वर म्हणतो. 5 मग यहद
ू ाचे पु ढारी आपापल्या मनात
िवचार करतील, ‘����������� ������� ������� ������� ��� ���������
��������, याच्या ठायी माझे सामथ्यर् असे आहे त.’
6 त्या िदवसामध्ये मी यहद
ू ाच्या पु ढार्यांना लाकडांमधील आगीप्रमाणे बनवीन. वणव्यात उभे
पीक जसे भस्मसात होते , तसे ते त्यां च्या सभोवतीच्या सवर् शत्रूंचा नाश करतील. यरूशले मवासी
पु न्हा आपल्या स्वतःच्या पूवीर्च्या जागी वसतील.”
7 परमे श्वर, प्रथम, यहद
ू ा वाचवील म्हणजे यरूशले मेमधील राहणार्यांचे आिण
ू ाच्या तं बं न
दावीदाच्या घराण्यातील लोकांचे गौरव यहद
ू ापे क्षा मोठे होणार नाही. 8 त्या िदवशी, परमे श्वर
यरूशले मेतील रिहवाश्यांना वाचवील; त्यातील जो अितदुबर्ल मनु ष्यसु ध्दा दावीदासारखा वीर
ू ाप्रमाणे पु ढे चालणारे
बने ल आिण दावीदाचे घराणे दे वासमान होईल म्हणजे ते परमे श्वराच्या दत
होतील. 9 परमे श्वर म्हणतो, त्यािदवशी, यरूशले मेशी यु ध्द करण्यास आले ल्या राष्ट् रांना नाश
करण्याचा मी िनधार्र करीन. 10 “�� ���������� �������� ��� ������������
��������� ����� ������� � ����� ����� ����. ज्यांनी ‘���’ �� ������,
ते च माझ्याकडे बघतील, आिण कष्टी होतील. आपला एकुलता एक मु लगा वारल्यावर अथवा
पिहला मु लगा वारल्यावर एखाद्याला जे वढे दु:ख होते , ते वढे च दु:ख त्यांना होईल. 11 त्यावे ळी
यरूशले मेची शोककळा मिगद्दोनच्या सपाट भूमीत हदािद्रम्मोनाच्या मृ त्यूसमयी झाले ल्या
आक् रोशासारखी असे ल.
12 दे श िवलाप करील, प्रत्ये क कुटु ं ब वे गवे गळे होतील, आक् रोश करतील. दावीदाच्या
कुळातील पु रुष एकीकडे , तर त्यां च्या िस्त्रया दुसरीकडे आक् रं दन करतील. नाथानाचे घराणे व
त्यां च्या बायकादे खील वे गवे गळा िवलाप करतील. 13 ले वी घराण्यातील पु रुष व िस्त्रया वे गवे गळा
शोक करतील. िशमी घराण्यातील पु रुष व िस्त्रया वे गवे गळा शोक करतील. 14 आिण इतर सवर्
कुळांतले लोक व त्यां च्या िस्त्रया स्वतं तर् पणे शोक करतील.”
1

1

13

त्या िदवसात दावीदाच्या वं शासाठी आिण यरूशले ममध्ये राहणार्या इतर लोकांसाठी पापे
धु ण्यासाठी आिण त्यांना शु ध्द करण्यासाठी पाण्याचा नवा झरा फुटे ल. 2 से नाधीश परमे श्वर
म्हणतो, “�������� �������� ���� ��������� �� ������� ����. लोकांस
त्यांची नावे सुध्दा आठवणार नाहीत. मी ढोंगी सं देष्ट ांचा आिण अशु द्ध आत्म्यांचा नायनाट करीन.
3 एखाद्याने भिवष्य वतर्िवणे चालूच ठे वले , तर त्यास िशक्षा केली जाईल.
त्याचे
आईवडील ज्यांनी त्यास जन्म िदला ते त्यास म्हणतील, ‘������������� ������
�� ���� ������ ������ ���� ��������� ������� ����.’
������
��������������� ������ ������ ����� �������.
4 त्यावे ळी प्रत्ये क सं देष्ट ां ला स्वत:च्या दृष्टां ताची आिण सं देशाची लाज वाटे ल; आिण
लोकांस फसवण्यासाठी ते केसांचा झगा घालणार नाहीत. 5 ते व्हा तो म्हणे ल, ‘�� ��������
����! मी शे तकरी आहे ; मी लहानपणापासून शे तीच करीत आलो आहे .’ 6 पण इतर लोक
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त्यास िवचारतील, ‘�� ������ ������ ���� ������?’ ������ �� ����� ����,
‘���������� ���� ��� ��������� ������ �� �� ���!”
7 से नाधीश

परमे श्वर म्हणतो,
“�� ������, माझ्या में ढपाळां वर प्रहार कर व माझ्या िमत्रावर वार कर;
में ढपाळावर वार कर म्हणजे में ढरे पळू न जातील
आिण मी त्या लहान जीवांना िशक्षा करीन.
8 परमे श्वर म्हणतो,
ते दे शाचे दोन भाग नष्ट करतील आिण त्याचा ितसरा भाग मागे शे ष राहील.
9 त्या ितसर्या भागाला मी अग्नीत टाकीन,
आिण चांदीला शु द्ध करताता तसे त्यांना शु द्ध करीन;
सोन्याची पारख करतात तसा मी त्यांना पारखीन.
ते माझा धावा करतील आिण मी त्यांना प्रितसाद दे ईन.
मी म्हणे ण, ‘�� ���� ��� ����.’
आिण ते म्हणतील, ‘�������� ���� ��� ���.’ ”

14
परमे श्वराच्या न्यायाचा िदवस ये त आहे . तु म्ही लु टले ली सं प ी त्या िदवशी तु मच्या
शहरात वाटली जाईल. 2 यरूशले मेशी लढावयास मी सवर् राष्ट् रांना एकत्र करीन. ते नगरी
ताब्यात घे तील आिण घरांना लु टतील. िस्त्रयां वर बलात्कार करतील व अध-अिधक लोक कैद
केले जातील. पण उरले ल्या लोकांस नगरीतून ने ले जाणार नाही.
3 मग परमे श्वर त्या राष्ट् रां िवरुध्द यु ध्द पु कारे ल; यु द्धाच्या िदवसात जसे तो यु द्ध करत असे
तशाप्रकारे तो राष्ट् रां शी यु ध्द करे ल. 4 त्यावे ळी, तो यरूशले मेच्या पूवला असले ल्या जै तन
ू
पवर्तावर उभा राहताच तो पवर्त दुभंगेल; त्या पवर्ताचा अधार् भाग उ रे कडे व अधार् भाग दिक्षणे कडे
सरकेल. जै तन
ू ाच्या झाडांचा डोंगर पूवकडू न पिश्चमे पयर्ंत दुभागून एक खोल दरी िनमार्ण होईल.
5 ते व्हा तु म्ही माझ्या *पवर्ताच्या खोर्याकडे पळाल, कारण ती दरी आसलापयर्ंत पोहोंचे ल; व
यहद
ू ाचा राजा उज्जीया ह्याच्या काळात झाले ल्या भूकंपाच्या वे ळी तु म्ही जसे पळाला तसे पळाल;
पण माझा परमे श्वर, दे व ते थे ये ईल आिण तु मच्याबरोबर त्याचे सवर् पिवत्र अनु यायी असतील.
6 आिण तो एक िवशे ष िदवस असे ल त्यावे ळी प्रकाश नसे ल, आिण गारठा वा कडाक्याची थं डी
नसे ल. 7 तो िदवस िवशे ष होईल तो परमे श्वरासच ठाऊक; कारण तो िदवसही नसणार वा रात्रही
नसणार. तर सं ध्याकाळचा प्रकाशासारखा प्रकाश असे ल. 8 ते व्हा यरूशले मेतन
ू सतत वाहणार्या
पाण्याचा झरा वाहील, त्यास दोन पाट फुटतील. एक पाट पूवकडे वाहत जाऊन पु वकडील
समु दर् ाला िमळे ल तर दुसरा पाट पिश्चमे कडे वाहत जाऊन भूमध्य समु दर् ाला िमळे ल, िहवाळा
असो वा उन्हाळा तो वाहत राहील.
9 त्यावे ळी, परमे श्वर सवर् पृ थ्वीचा राजा असे ल.
त्यािदवशी केवळ परमे श्वर व केवळ
त्याचे नाव असणार. 10 ते व्हा सवर् दे श यरूशले मेच्या दिक्षणे स असले ली िगबा ते िरम्मोन
ह्यांमधील अराबाप्रमाणे होईल; यरूशले म मात्र पु न्हा उभारले जाईल; अगदी बन्यामीनच्या
प्रवे शद्वारापासून ते पािहल्या प्रवे शद्वारापयर्ंत आिण हनाने लच्या मनोर्यापासून राजाच्या
द्राक्षकुंडापयर्ंत; अशी ती आपल्या स्थळी वसे ल. 11 लोक ते थे वस्ती करतील, ह्यापु ढे त्यांचा नाश
होणार नाही; यरूशले म अगदी सु रिक्षत असे ल.
12 पण यरूशले मिवरुध्द लढले ल्या राष्ट् रांना परमे श्वर िशक्षा करील; तो त्या राष्ट् रांचा या मरीने
सं हार करील: ते आपल्या पायां वर उभे असतांनाच त्यांची कातडी कुजू लागे ल; त्यांचे डोळे त्यां च्या
1 पाहा!

*
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13 ते व्हा परमे श्वराकडू न खरोखरच लोकांची

खाचांत आिण त्यां च्या जीभा त्यां च्या तोंडांत सडतील.
त्रेधा उडे ल; प्रत्ये कजण आपल्या शे जार्याचा हात धरील आिण शे जारी एकमे कां शी भांडतील.
14 यहद
ू ाही यरूशले ममध्ये लढे ल. भोवतीच्या सवर् राष्ट् रांकडू न सं प ी िमळे ल; त्यांना भरपूर
सोने , चांदी आिण वस्रे यांचा पूर ये ईल. 15 ही मरी शत्रू सै न्याच्या छावणीत पसरे ल व त्यां च्या
घोड ां वर, खे चरां वर, उं टां वर आिण गाढवां वर व प्रत्ये क जनावरावर ही मरी ये ईल.
16 यरूशले मेशी लढण्यास आले ल्या राष्ट् रांपैकी जे वाचतील ते सवर्, से नाधीश परमे श्वराची
उपासना करण्यासाठी, मं डपाचा सण साजरा करायला, दरवषीर् यरूशले मेला ये तील. 17 पृ थ्वीवरील
जी सवर् कुटु ं बे यरूशले मेला प्रभूराजाची, से नाधीश परमे श्वराची उपासना करायला जाणार नाहीत
त्यां च्या दे शात परमे श्वर पाऊस पाडणार नाही. 18 जर िमसराचे घराणे मं डपाचा सण साजरा
करण्यासाठी आले नाही, तर त्यां च्यावरही पजर्न्यवृ ष्टी होणार नाही; मं डपाच्या सणात जी राष्ट् रे
वर चढून जाणार नाहीत त्यां च्यावर, शत्रूंच्या राष्ट् रांत परमे श्वराने जी मरी पसरवली होती, ती
तो त्यां च्यावर आिणल.
19 ही िशक्षा मं डपाच्या सणाला न आल्याबद्दल िमसराला व इतर प्रत्ये क राष्ट् रांना असे ल.
20 त्यावे ळी, घोड ां च्या सरं जामावरसु ध्दा “������������� ������” ��� ������
������� ����� ��� ������������� ���������� �����, वे दींपु ढील
कटोर्यां इतकीच महत्वाची असतील. 21 यरूशले मेतील व यहद
ू ातील प्रत्ये क पात्र से नाधीश
परमे श्वरास पिवत्र होईल; परमे श्वरासाठी यज्ञ करणारा प्रत्ये कजण ही भांडी घे ईल व त्यामध्ये
अन्न िशजिवल; त्यािदवसापासून से नाधीश परमे श्वराच्या िनवासस्थानात कनानी आणखी असणार
नाहीत.
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मलाखी 1:1 या पु स्तकाचा ले खक म्हणून मलाखी सं देष्टा याला ओळखते . इब्री भाषे त, हे नाव
“���������” �� ��������� ����, जे दे वाचे से वक म्हणून दे वाने मला िदले ल्या सं देशाचे
वाचक म्हणून मलाखीच्या भूिमकेबद्दल सां गते . दुहेरी अथार्ने “�����” �� ����� ��������
��� ������ ��� ��� ��� ������ ����� ��� ��� �� �������� ��� �������
������������ ������, कारण महान सं देष्टा एलीया परमे श्वराच्या िदवसापूवीर् परतला
होता.
साधारण इ. पू. 430.
हे एक बं दीवासानं तरचे पु स्तक आहे , म्हणजे च हे बाबे लमधील बं िदवासातून परतल्यानं तर िलिहले
आहे .
यरूशले ममध्ये राहणार्या यहद
ू ी लोकांसाठी पत्र आिण सवर्तर् दे वाच्या लोकांना सामान्य पत्र.
दे व त्याच्या लोकांना मदत करण्यासाठी सवर् गोष्टी करे ल आिण लोकांना स्मरण करून दे ण्यास
सां गतो की जे व्हा दे व न्यायाधीशाच्या रूपात ये तो ते व्हा दे व त्यांना त्यां च्या वाईट गोष्टीसाठी
जबाबदार धरे ल, कराराचे आशीवार्द पूणर् करण्यासाठी लोकांना त्यां च्या पापांचा पश्चा ाप करण्यास
उद्यु क्त करणे . लोकांना दे वाकडे परत जाण्यास सां गण्यासाठी मलाखीच्या माध्यमातून दे वाने
िदले ला हा इशारा होता. जसे की जु न्या कराराचे शे वटचे पु स्तक बं द होते , ये णार्या िख्रस्ताद्वारे
दे वाच्या न्यायदं डांची घोषणा आिण त्याच्या पु नरुत्थानाचे आश्वासन इस्त्राएल लोकां च्या कानी
ऐकू ये त आहे .
औपचािरकता दटावली गे ली.
रूपरे षा
1. याजकाला दे वाचा आदर करण्यास प्रोत्सािहत केले जाणे — 1:1-2:9
2. यहद
ू ाला िवश्वासूपणे प्रोत्सािहत करण्यात ये णे — 2:10-3:6
3. यहद
ू ाला दे वाकडे परत ये ण्यासाठी प्रोत्सािहत केले जाणे — 3:7-4:6
1 परमे श्वराकडू न

मलाखीच्याहस्ते इस्राएलासाठी आले ल्या सं देशाची घोषणा.
परमे श्वर म्हणाला, “���� ��������� ����� ���.” �� ������ ��������,
“������� �� �������� ����� �����?”
�������� �������, “����
������� ��� ����. बरोबर? पण मी याकोबला िनवडले . 3 आिण मी एसावचा स्वीकार केला
नाही*. मी त्याच्या डोंगरी प्रदे शांचा नाश केला. एसावच्या दे शाचा नाश झाला, आता ितथे फक्त
रानटी कोल्हे राहतात.” 4 अदोम †असे म्हणाला, “���� ��� ���� ���, तरी पण आम्ही परत
जाऊन जे उध्वस्त झाले आहे ते बां ध.ू ” �� ������� �������� ������, “�� �������
�� �� ����� �����.” ��� ��� ������� ��������� ��� �������, हे ते लोक
2
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आहे त ज्यां च्यावर परमे श्वर कायमचा रागावला आहे .
आपल्या डोळ्यांनी हे पाहशील आिण
तू म्हणशील, “�������� ������������ ���������� ��� ����� ����.”
5 तू

6 से नाधीश परमे श्वर तु झ्याशी असे बोलतो, “���� �������� ��� ���� ������
������� ��� ����. मग मी, जो तु मचा िपता आहे , त्या माझा सन्मान कुठे आहे ? आिण
मी जर तु मचा धनी आहे , तर मग माझा परम आदर कुठे आहे ? अहो याजकांनो, तु म्ही माझ्या
नावाचा मान राखत नाही. पण तु म्ही म्हणता ‘������ ������ ��� ����� ��� �����
����?’ 7 तु म्ही अशु द्ध भाकरी माझ्या वे दीवर अपर्ण करता. आिण म्हणता, ‘������� �����
���� ���������?’ ����������� ��� ����� ���, असे बोलून तु म्ही ते िवटाळवता.
8 ‘������ ������ ���� ���������� ����� ��� ����� ����, ते व्हा हे वाईट
नाही काय? आिण जे व्हा तु म्ही लं गडा िकंवा रोगीष्ट पशू अपर्ण करता ते व्हा ते वाईट नाही
काय? तू आपल्या अिधकार्यासमोर हे सादर कर, तो हे स्वीकार करील का? अथवा तो तु झ्यावर
अनु गर् ह करे ल का?’ ” ������� �������� ��� ������. 9 आिण आता तु म्ही दे वा कडू न
अनु गर् ह मागता, ह्यासाठी की तो आमच्यासाठी दयावान असे ल. अशा अपर्णांसह तो तु मच्यातल्या
एकाला तरी ग्रहण करे ल काय? से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो. 10 “���! तु म्ही माझ्या
वे दीवर अग्नी पे टवू नये म्हणून दारे बं द करील असा तु म्हामध्ये कोणी असता तर िकती चां गले
झाले असते ! मी तु मच्या हातातले अपर्ण िस्वकारणार नाही, कारण तु म्हा िवषयी मी आनं दी
नाही,” ������� �������� ��� ������. 11 “���� ���������� ����������
�������� ������������ ���� ��� �������������� ��� ����; प्रत्ये क
िठकाणी सवर् माझ्या नावाला धूप अिपर्तील व शूद्ध अपर्ण करतील. कारण माझे नाव राष्ट् रांमध्ये
महान होईल.” ��� ������� �������� ������. 12 “����� ����������� ���
��������� ���, आिण त्याचे फळ व त्याचे अन्न ितरस्कारयु क्त आहे , असे म्हणण्याने तु म्ही
ते अपिवत्र केले आहे . 13 तु म्ही असे ही म्हणता की, हे िकती कंटाळवाणे आहे , आिण त्यािवषयी
तु म्ही तु च्छते ने कुरकुर करता,” ������� �������� ��� ������, तु म्ही जे जु लमाने लु टून
आणले ले िकंवा लं गडे िकंवा रोगी या प्रकारचे तु मचे अपर्ण आणता; तर आता हे मी तु मच्या
हातातून स्वीकार करावे काय? 14 तर जो कोणी आपल्या कळपात नर असतांना त्याचा नवस करतो
आिण दोष असले ला पशू परमे श्वरास यज्ञ म्हणून अपर्ण करतो तो फसवणारा शािपत असो. कारण
मी थोर राजा आहे आिण राष्ट् रे माझ्या नावाची भीती धरतात. असे से नाधीश परमे श्वर म्हणतो.

2

1 “��� ���, याजकांनो, हा आदे श तु मच्यासाठी आहे . 2 से नाधीश परमे श्वर म्हणतो, जर तु म्ही

ऐकले नाही, आिण माझ्या नावाला मिहमा दे ण्याचे तु म्ही आपल्या हृदयांत आणले नाही, तर मी
तु म्हावर शाप पाठवीन आिण तु मच्या आशीवार्दांना शापीत करीन, खिचत मी त्यास आधीच शाप
िदला आहे . कारण तू माझ्या आज्ञा आपल्या हृदयात पाळत नाहीस.
3 पाहा! मी तु मच्या वं शजांना िशक्षा करीन आिण तु मच्या यज्ञपशूंचे शे ण मी तु मच्या तोंडावर
फाशीन, आिण त्याबरोबर तु म्हासही फेकू न दे ण्यात ये ईल. 4 आिण ते व्हा तु म्हास कळे ल की, माझा
करार ले वी *बरोबर असावा ह्यास्तव मी या आज्ञा तु म्हाकडे पाठवल्या आहे त,” ��� �������
�������� ������.
5 “��������� ������ ���� ���� �� ������� � ������� ����, आिण त्याने
माझा सन्मान करावा ह्यासाठी मी त्यास तो िदला. त्यांनी मला सन्मािनत केले आिण माझ्या
नावाचे भय त्यास वाटले . 6 खरे िशक्षण त्याच्या मु खात होते आिण त्याच्या ओठांत अनीती
आढळली नव्हती. शांतीने आिण सरळपणाने तो माझ्यात चालला, आिण त्याने अन्यायापासून
*
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पु ष्कळांना िफरवले . कारण याजकां च्या ओठांनी ज्ञान राखावे , आिण लोकांनी त्याच्या मु खाद्वारे
ू असा आहे .”
िशक्षण शोधावे , कारण तो से नाधीश परमे श्वराचा दत
8 “����� ������ ��������� ���������� ����� ����. तु म्ही अने क लोकांस
िनयमशास्रािवषयी अडखळण्याचे कारण झाले आहात. ले वीचा करार तु म्ही भ्रष्ट केला
आहे .” ������� �������� ��� ������. 9 “��������� �� ����� ����
����������� ��� ���� ��������� ��� ��� ����. कारण तू माझे मागर् पाळले
नाहीत आिण िनयमशास्त्र पाळण्यात पक्षपात केला आहे .”
7

10 आम्हास एकच िपता नाही काय? एकाच दे वाने आपल्याला िनमार्ण केले नाही काय?
मग आम्ही आपापल्या भावािवरुद्ध िवश्वासघात करून आपल्याच पूवर्जांचा करार का मोडतो?
11 यहद
ू ाने िवश्वासघात केला आिण यरूशले म व इस्राएलमध्ये ितरस्कारणीय गोष्टी केल्या
आहे त. यहद
ू ाने परमे श्वरास िप्रय असले ले पिवत्र स्थान िवटाळवीले आिण परक्या दे वाच्या
कन्ये शी लग्न केले आहे . 12 जो कोणी मनु ष्य असे करतो आिण जो कोणी से नाधीश परमे श्वरास
अपर्ण करतो त्यालाही परमे श्वर याकोबाच्या डे र्यातून काढून टाकील. 13 आणखी तु म्ही
परमे श्वराची वे दी आसवांनी, रडण्यांनी, उसासे टाकू न झाकू न टाकता, म्हणून तो अपर्ण मान्य करत
नाही आिण ते तु मच्या हातातून सं तोषाने िस्वकारत नाही. 14 तु म्ही म्हणता, “��� �� ����?”
���� ����������� � ������ ������������� ����������� ��������
��������� ���. ती तर तु झी सहचािरणी असून व तु झ्या कराराची पत्नी असून ितच्याशी
तू िवश्वासघाताने वागला आहे स. 15 आिण त्याच्या जवळ आत्म्याचे शे ष होते तरी त्याने एक केले
नाही काय? आिण त्याने तु म्हास एक का केले ? कारण तो ईश्वरीय सं ततीची आशा बाळगत होता.
म्हणून तु म्ही आपल्या आत्म्याचे रक्षण करा, आिण कोणीही आपल्या तरूणपणाच्या पत्नी सोबत
िवश्वासघात करू नये .
16 इस्राएलचा दे व परमे श्वर म्हणतो, “���������� ��� ������� ��� ���
�������� �� ������ ���������� ������ ���������� ������� �����
�������� ��� ������ ���. से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो, यास्तव तु म्ही आपल्या
आत्म्याचे रक्षण करा आिण अिवश्वासू असू नका.”
17 तु म्ही आपल्या शब्दांनी परमे श्वरास कंटाळिवले आहे . परं तु तु म्ही म्हणता, त्यास आम्ही
कशाने कंटाळिवले आहे ? तु म्ही म्हणता प्रत्ये क दुष्कमीर् परमे श्वराच्या दृष्टीत चां गला आहे , आिण
त्यास त्याच्यात आनं द आहे . िकंवा न्यायी दे व कोठे आहे ? असे म्हणून तु म्ही त्यास कंटाळिवले
आहे .

3

ू पाठवत आहे , आिण तो माझ्यापु ढे मागर् तयार करील. आिण ज्या
“����! मी माझा दत
ू , अचानक आपल्या
प्रभूला तु म्ही शोधता आिण ज्याच्यात तु म्ही आनं दी होता, तो कराराचा दत
मं िदरात ये त आहे . पाहा तो ये त आहे , असे से नाधीश परमे श्वर म्हणतो.”
2 त्याच्या आगमनाच्या िदवशी कोण िटकू न राहणार? आिण जे व्हा तो िदसे ल ते व्हा कोण उभा
रािहल? कारण तो शु द्धकरणार्या अग्नीसारखा आिण परीटाच्या खारासारखा आहे . 3 आिण तो
चांदी गाळणारा व स्वच्छ करणारा असा बने ल, आिण तो ले वीच्या सं तानास शु द्ध करे ल. तो त्यांना
सोन्याप्रमाणे आिण चांदीप्रमाणे शु ध्द करे ल आिण ते न्यायीपणाने परमे श्वरास अपर्ण करतील.
4 ते व्हा जसे पु रातन िदवसात आिण प्राचीन वषार्त तसे यरूशले म व यहद
ू ाची अपर्णे परमे श्वरास
सु खकारक असतील. 5 “�� �� ���������� ����� ������ ���������� ����.
ू ोणा, व्यिभचार, खोटी शपथ वाहणारे , आिण जे मोलकर्याला मोलािवषयी आिण
आिण जादट
1
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िवधवे ला व अनाथाला पीडतात, आिण परराष्ट् रीयांचा न्याय िवपरीत करतात, आिण माझे भय
धरीत नाही यां च्यािवरूद्ध मी त्वरीत साक्षी होईन,” ������� �������� ��� ������.
6 “����

�� �������� ���, मी कधीही बदलत नाही, म्हणून याकोबाच्या मु लांनो, तु मचा
नाश झाला नाही. 7 तु मच्या पूवर्जां च्या िदवसांपासून तु म्ही माझे िनयम अनु सरण्याचे सोडू न
भलतीकडे वळले आहात, ते तु म्ही पाळले नाहीत. माझ्याकडे िफरा म्हणजे मी तु मच्याकडे
िफरे न,” ������� �������� ��� ������, “�� ������ ������, ‘����� ��� ���
������?’ 8 मनु ष्य दे वाला लु टणार काय? तरीही तु म्ही मला लु टता. पण तु म्ही असे म्हणता,
‘����� ���� ��� ����� ���?’ ������ ������ � ������ �������� ���
�����. 9 तु म्ही सं पण
ू र् राष्ट् राने मला लु टले आहे , म्हणून तु म्ही शापाने शापीत झाला आहात.”
10 से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो, “������ ���� ���� ����� ������ ������
������� ������ ������� ���. आिण तु म्ही असे केले म्हणजे मी तु मच्यासाठी
आकाशाच्या िखडक्या उघडू न जागा पु रणार नाही एवढा आशीवार्द तु म्हावर ओतीन की नाही
यािवषयी माझी प्रिचती पाहा. 11 आिण खाऊन टाकणार्याला मी तु मच्यासाठी धमकावे न,
मग तो तु मच्या भूमीचे पीक नाश करणार नाही, तु मच्या बागे तील द्राक्षवे लींचे फळ अकाली
गळणार नाही,” ������� �������� ��� ������. 12 “���� �������� ���� ����
�������, कारण तु मची भूमी आनं दाची होईल,” ��� ������� �������� ������.
13 परमे श्वर म्हणतो, “����� ���� ������������� ���� ���� ����. पण तु म्ही
म्हणता, आम्ही तु झ्यािवरूद्ध काय बोललो?” 14 तु म्ही म्हणालात “����������� ����
���� ������ ���; आम्ही त्याचे आज्ञापालन केले , आिण आम्ही से नाधीश परमे श्वरापु ढे शोक
करत चाललो याचा काय लाभ झाला? 15 तर आता आम्ही गिवर्ष्ठांना सु खी म्हणतो, होय, जे
दुष्टाई करतात ते वाढवले जातात, आिण ते दे वाची परीक्षा पाहतात तरी सु टतात.”
16 ते व्हा जे परमे श्वराचे भय धरीत असत ते एकमे कां शी बोलत होते , आिण परमे श्वराने ते ध्यान
दे ऊन ऐकले . मग जे परमे श्वराचे भय धरत असत आिण त्याच्या नां वाचा सन्मान करत असत
त्यां च्यासाठी त्यां च्यासमोर स्मरणाचे पु स्तक िलिहले गे ले. 17 से नाधीश परमे श्वर असे म्हणतो,
“�� �� ���� ���� ����� �� ����, म्हणजे माझे खासगीचे धन होतील, आिण जसा कोणी
आपली से वा करणारा आपला मु लगा याच्यावर दया करीत असतो तसा मी त्यां च्यावर दया करीन.
18 तु म्ही माझ्याकडे परत याल. मग दुष्ट मनु ष्य आिण चां गला मनु ष्य यातील फरक तु म्हास कळे ल.
दे वाला अनु सरणारा व न अनु सणारा यातील फरक तु म्हास समजे ल.”

4
“���� ����, तो िदवस ये त आहे , तो भट् टीसारखा जळतो, आिण सवर् गिवर्ष्ठ आिण
प्रत्ये क दुष्ट धसकट बनतील. ये णारा िदवस त्यांना जाळू न टाकील, म्हणजे एकही फांदी िकंवा
मूळ िशल्लक ठे वले जाणार नाही.” ������� �������� ��� ������. 2 “����� ��
������ ������ ������ �� ���� ���� ���������� ����������� �����
�����. आिण त्याच्या पं खात िनरोगी करण्याचा उपाय आहे . मग तु म्ही गोठ ातून सु टले ल्या
वासरांपर् माणे , मु क्त व आनं दी व्हाल. 3 तु म्ही दुष्टांना तु डवाल, कारण मी हे करीन त्या िदवशी
ते तु मच्या तळपायाखाली राख होतील.” ������� �������� ��� ������. 4 “����
�� ���� ���� ���� ����� ������� ���� ������������ �� �����������
�� ��������� ��, म्हणजे िनयम व न्यायही तु म्ही आठवा.” 5 “����, परमे श्वराचा मोठा व
भयं कर िदवस ये ईल त्यापूवीर् मी एलीया सं देष्ट ाला तु मच्याकडे पाठवीन. दे वाच्या न्यायदानाच्या
1
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भयं कर मोठ ा वे ळेपूवीर् तो ये ईल.
तो बापाचे हृदय मु लांकडे , आिण मु लांचे हृदय त्यां च्या
बापाकडे िफरवील, नाहीतर मी कदािचत ये ईन आिण तु मच्या भूमीला शापाने मारीन.”
6 आिण

1:1
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The Gospel According to

Matthew
म यकृत शु भवतर्मान

या पु स्तकाचा ले खक जकात (कर) गोळा करणारा म य हा होता ज्याने ये शं च
ू े अनु सरण
करण्यासाठी त्याचे काम सोडले (9:9; 13). माकर् आिण लूक हे त्यां च्या पु स्तकात त्याचा उल्ले ख
ले वी म्हणून करतात. त्याच्या नावाचा अथर् म्हणजे परमे श्वराची दे णगी. प्रारं िभक मं डळीमधील
विडलांनी एकमताने म याला त्या पु स्तकाचे ले खक म्हणून 12 प्रेिषतांपैकी एक असे स्वीकारले
होते . म य हा ये शं च्ू या से वाकायार्च्या घटनांचा प्रत्यक्ष साक्षीदार होता. इतर शु भवतर्मान
अहवालाबरोबर म याचा तु लनात्मक अभ्यास हे िसद्ध करतो की िख्रस्ता िवषयाची प्रेिषतांची
साक्ष िवभागली नव्हती.
साधारण इ.स. 50 - 70.
म य शु भवतर्मानाच्या यहद
ू ी प्रकृितचा िवचार केल्यास हे कदािचत पिलष्टी िकंवा सीिरयामध्ये
िलिहले गे ले असले तरी पु ष्कळ जण असा िवचार करतात की ते अं त्यु िखयामध्ये उद्भवले असावे .
ग्रीकमध्ये त्याची सु वातार् िलिहण्यात आल्यामु ळे, म य ग्रीक भािषक यहद
ू ी समु दायातील
अशा वाचकांकडे आकिषर्त होऊ शकतो. बरे च घटक यहद
ू ी वाचकांना दशर्िवतात: जु न्या कराराच्या
पूतर्तेसह म यची िचं ता; अब्राहामापासून ये शच
ू े वं शज शोधणे (1:1; 17), यहद
ू ी भाषे चा त्याचा
उपयोग (उदाहरणाथर्, स्वगार्चे राज्य, िजथे स्वगर् दे वाच्या नावाचा उपयोग करण्यासाठी यहद्य
ू ांची
अिनच्छा दशर्िवतो), आिण ये शू हा दािवदाचा पु त्र म्हणून ये शव
ू र त्याने िदले ला भर (1:1; 9:27;
12:23; 15:22; 20:30; 31; 21:9, 15; 22:41; 45). म य यहद
ू ी समु दायाकडे अिधक लक्ष
केंद्रीत करत होता.
ही सु वातार् िलिहताना, म यचा हे तू यहद
ू ी पु ष्टी
ू ी वाचकांकडे आहे ज्याने मसीहा म्हणून ये शच
केली. ये थे मानवजातीसाठी दे वाचे राज्य आणण्यावर लक्ष केंद्रीत केले . त्याने ये शल
ू ा जु न्या
करारातील भिवष्यवाणी आिण अपे क्षा पूणर् करणारा राजा म्हणून भर िदला (म य 1:1; 16:16;
20:28).
ये श-ू यहद्य
ू ांचा राजा.
रूपरे षा
1. ये शुंचा जन्म — 1:1-2:23
2. ये शुंची गालील प्रांतातील से वाकाय — 3:1-18:35
3. ये शुंची यहद
ू ा प्रांतातील से वाकाय — 19:1-20:34
4. यहद
ू ामधील शे वटला िदवस — 21:1-27:66
5. अं ितम घटना — 28:1-20
4:18-22; 1

. 2:1-5;

3:23-38

1 अब्राहामाचा पु त्र दावीद याचा पु त्र जो ये श ू िख्रस्त याची वं शावळ. 2 अब्राहामास इसहाक

झाला, इसहाकास याकोब, याकोबास यहद
ू ा व त्याचे भाऊ झाले .

3 यहद
ू ास

तामारे पासून पे रेस व

1:4

1195

म य 2:6

जे रह झाले , पे रेसास हे सर् ोन, हे सर् ोनास अराम झाला.
अम्मीनादाब, अम्मीनादाबास
नहशोन, नहशोनास सल्मोन, 5 सल्मोनास राहाबे पासून बवाज, बवाजास रूथपासून ओबे द, ओबे दास
इशाय झाला.
6 आिण इशायास दावीद राजा झाला. उरीयाच्या पत्नीपासून दावीदास शलमोन झाला.
7 शलमोनास रहबाम, रहबामास अबीया, अबीयास आसा झाला.
8 आसास यहोशाफाट,
9
यहोशाफाटास योराम आिण योरामास उज्जीया, उज्जीयास योथाम, योथामास आहाज,
आहाजास िहज्कीया, 10 िहज्कीयास मनश्शे , मनश्शे स आमोन, आमोनास योशीया, 11 आिण
बाबे लास दे शांतर झाले त्यावे ळी योशीयास यखन्या व त्याचे भाऊ झाले .
12 बाबे लास दे शां तर झाल्यानं तर यखन्यास शल्तीएल झाला, शल्तीएलास जरूब्बाबे ल झाला.
13 जरूब्बाबे लास अबीहद
ू , अबीहद
ू ास एल्याकीम, एल्याकीमास अज्जु र झाला. 14 अज्जु रास
सादोक, सादोकास याखीम, याखीमास एलीहद
ू झाला. 15 एलीहद
ू ास एलाजार झाला. एलाजारास
16
म ान, म ानास याकोब,
याकोबास योसे फ झाला; जो मरीये चा पती होता िजच्यापासून
िख्रस्त म्हटले ला ये शू जन्मास आला. 17 अशाप्रकारे अब्राहामापासून दावीदापयर्ंत सवर् िमळू न
चौदा िपढ ा, दावीदापासून बाबे लास दे शांतर होईपयर्ंत चौदा िपढ ा आिण बाबे लास दे शांतर
झाल्यापासून िख्रस्तापयर्ंत चौदा िपढ ा.
4 अरामास

2:1-7

18 ये श ू िख्रस्ताचा जन्म याप्रकारे

झाला; त्याची आई मरीया िहची योसे फाशी मागणी झाले ली
होती, पण त्यांचा सहवास होण्यापूवीर् ती पिवत्र आत्म्यापासून गभर्वती झाले ली िदसून आली.
19 मरीये चा पती योसे फ हा नीितमान होता, परं तु समाजामध्ये ितचा अपमान होऊ नये अशी त्याची
इच्छा होती, म्हणून त्याने गु प्तपणे ितच्यासोबतची मागणी मोडण्याचा िनणर्य घे तला. 20 तो या
ू ाने दशर्न दे ऊन म्हटले ; “������,
गोष्टींिवषयी िवचार करीत असता त्यास स्वप्नात प्रभूच्या दत
दावीदाच्या पु त्रा, तू मरीये ला आपली पत्नी म्हणून स्वीकार करण्यास घाबरू नकोस, कारण जो गभर्
ितच्या पोटी राहीला आहे तो पिवत्र आत्म्यापासून आहे . 21 ती पु त्राला जन्म दे ईल आिण तू
त्याचे नाव ये शू ठे व, तो आपल्या लोकांस त्यां च्या पापांपासून तारील.” 22 प्रभूने सं देष्ट ां च्याद्वारे
जे सां िगतले होते ते पिरपूणर् व्हावे यासाठी हे सवर् झाले , ते असे ,
23 “���� ������ ������� ���� � �������� ���� ����,
आिण त्यास इम्मानु एल हे नाव दे तील.” �� ������ ����, “���������� ���.”
24 ते व्हा झोपे तन
ू ाने आज्ञा िदली होती तसे योसे फाने केले , त्याने ितचा
ू उठल्यावर प्रभूच्या दत
आपली पत्नी म्हणून स्वीकार केला. 25 तरी मु लाचा जन्म होईपयर्ंत त्याने ितच्याशी सहवास ठे वला
नाही; आिण त्याने त्याचे नाव ये शू ठे वले .

2
1

हे रोद राजाच्या िदवसात यहद
ू ा जन्म झाल्यानं तर,
ू ीया प्रांतातील बे थले हेम नगरात ये शच
पूवकडील दे शातून ज्ञानी लोक यरूशले म शहरात ये ऊन िवचारपूस करू लागले की,
2 “���������� ���� ������ ��� �� ���� ���? आम्ही पूवला त्याचा तारा
पाहीला आिण त्यास नमन करावयास आलो आहोत.” 3 जे व्हा हे रोद राजाने हे ऐकले , ते व्हा
तो व त्याच्याबरोबर सवर् यरूशले म शहर घाबरून गे ले; 4 हे रोद राजाने सवर् मु ख्य याजकांना
व िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांना एकत्र जमवून त्यांना िवचारले की, िख्रस्ताचा जन्म कोठे
होणार आहे ? 5 ते त्यास म्हणाले , “������� ���������� �������� �����, कारण
सं देष्ट ां च्याद्वारे असे िलिहले ले आहे की;
6 ‘�� ���������, यहद
ू ाच्या प्रांता,

2:7
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तू यहद
ू ाच्या सवर् सरदारांमध्ये किनष्ठ आहे स असे मु ळीच नाही
कारण तु झ्यातून असा सरदार िनघे ल
जो मा���� ������� ������� ������ ����.’ ”
7 मग हे रोद राजाने ज्ञानी लोकांस गु प्तपणे बोलावून त्यां च्यापासून तारा नक्की कधी िदसला
याची वे ळ िवचारून घे तली. 8 त्याने त्यांना बे थले हेमास पाठवताना म्हटले , “������ ����
���� ���������� �������� ��� ��� � ������� ��� ��������� ��� ����
������ �� �� ���� ����� ��� ����.” 9 राजाचे हे सां गणे ऐकू न ते त्यां च्या वाटे ने
िनघाले . जो तारा त्यांनी पूवस पाहीला होता त्याने बे थले हेम नगरापयर्ंत त्यांचे मागर्दशर्न केले
आिण ज्ञानी लोक बालकापयर्ंत पोहोचे पयर्ंत त्यां च्यापु ढे चालला. 10 तो तारा पाहन
ू ज्ञानी लोकांस
अितशय आनं द झाला. 11 नं तर ते त्या घरात गे ले आिण ते बालक आपली आई मरीया िहच्याजवळ
असले ले त्यांनी पाहीले व खाली वाकू न त्यांनी त्यास नमन केले . त्यांनी आपल्या द्रव्यां च्या थै ल्या
उघडू न सोने , ऊद व गं धरस ही दाने अपर्ण केली. 12 दे वाने त्यांना स्वप्नात हे रोदाकडे परत जाऊ
नका, अशी सूचना िदल्यामु ळे ते दुसर्�� �������� ������ ����� ����� ����.
ू योसे फास स्वप्नात दशर्न दे ऊन म्हणाला, “��, बालक व त्याची
ते गे ल्यावर, प्रभूचा दत
आई यांना घे ऊन िमसर दे शात पळू न जा आिण मी तु ला सां गेपयर्ंत ते थेच राहा कारण बालकाचा
घात करण्यासाठी हे रोद राजा त्याचा शोध करणार आहे .” 14 त्या रात्री तो उठला आिण बालक
व त्याची आई यांना घे ऊन रातोरात िमसर दे शात िनघून गे ला. 15 तो हे रोदाच्या मरणापयर्ंत
ते थे रािहला. “�� ������ �������� ���� ������� ������� ���.” ��� ��
������� �������������������� �������� �� ����� ����.
13

16

ते व्हा ज्ञानी लोकांनी आपणाला फसवले हे पाहन
ू हे रोद राजा अितशय सं तापला आिण जी
वे ळ त्याने ज्ञानी लोकांपासून नीट िवचारून घे तली होती ितच्याप्रमाणे त्याने बे थले हेमात व
आसपासच्या सवर् प्रदे शांत जे दोन वषार्च
ं े व त्याहन
ं ा
ू कमी वयाचे पु रूष बालके होते त्या सवार्न
त्याने माणसे पाठवून त्यां च्याकडू न िजवे मारले . 17 ियमर्या सं देष्ट ाच्याद्वारे जे सां िगतले होते , ते
त्यासमयी पूणर् झाले . ते असे ः
18 “���� ���� ����
व मोठा आकांत ह्यांचा शब्द ऐकण्यात आला, राहे ल आपल्या मु लांकिरता रडत आहे ,
आिण ती नाहीत म्हणून ती सां त्वन पावे ना.”
19 पु ढे

ू िमसर दे शात योसे फास स्वप्नात दशर्न दे ऊन
हे रोद राजा पावल्यावर, पाहा प्रभूचा दत
म्हणाला, 20 “��, बालकास व त्याच्या आईस घे ऊन इस्राएल दे शास जा, कारण बालकाचा जीव
घ्यावयास जे पाहत होते ते मरून गे ले आहे त.” 21 ते व्हा तो उठला आिण बालकाला व त्याच्या
आईला घे ऊन इस्राएल दे शात आला. 22 परं तु अखलाव हा आपला िपता हे रोद याच्या जागी
यहद
ू ीया प्रांतात राज्य करीत आहे असे ऐकू न तो ते थे जाण्यास घाबरला, आिण स्वप्नात दे वाने
सूचना केल्यानं तर तो गालील प्रांतास िनघून गे ला, 23 व नासरे थ नावाच्या गावी जाऊन रािहला
अशासाठी की, “������ ������ �������” �� �� ���������������������
�������� ���� �� ����� ������.

3
1:2-8;
3:1-20
बािप्तस्मा करणारा योहान त्या िदवसात, यहद
ू ीया प्रांताच्या अरण्यात ये ऊन अशी घोषणा
2
करू लागला की, “���������� ���, कारण स्वगार्चे राज्य जवळ आले आहे .”
1
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3 कारण

यशया सं देष्ट ाच्याद्वारे त्याच्याचिवषयी असे सां िगतले होते की,
“������� ����� ���������� ���� ����;
‘����������� ����� ���� ���,’
त्याच्या ‘���� ��� ���.’ ”
4 या योहानाचे वस्त्र उं टाच्या केसाचे होते , त्याच्या कमरे स कातड ाचा कमरबं द होता. त्याचा
आहार टोळ व रानमध होता. 5 ते व्हा यरूशले म शहर, सवर् यहद
ू ीया प्रांत व यादन नदीच्या
आसपासचा सं पुणर् प्रदे श त्याच्याकडे आला. 6 ते आपआपली पापे पदरी घे त असता, त्यांना
त्याच्या हाताने यादन नदीत बािप्तस्मा दे ण्यात आला.
7 परं तु परूशी व सदक
ू ी यां च्यापै की अने क लोकांस आपणाकडे बािप्तस्म्यासाठी ये ताना पाहन
ू तो
त्यांना म्हणाला, “��� ������ ��������� �������, ये णार्या क् रोधापासून पळावयास
तु म्हास कोणी सावध केले ? 8 तर पश्चा ापाला शोभे ल असे योग्य ते फळ द्या; 9 आिण अब्राहाम
तर ‘���� ���� ���’, असे आपसात म्हणण्याचा िवचार आपल्या मनात करू नका; कारण मी
तु म्हास सां गतो, दे व या दगडांपासून अब्राहामासाठी मु ले िनमार्ण करण्यास समथर् आहे . 10 आिण
झाडां च्या मु ळां शी आताच कुर्हाड ठे वले ली आहे ; जे प्रत्ये क झाड चां गले फळ दे त नाही ते तोडले
जाईल व अग्नीत टाकले जाईल.
11 मी तु मचा बािप्तस्मा पश्चा ापासाठी पाण्याने करत आहे ; परं तु माझ्यामागून ये णारा आहे
तो माझ्याहन
ू चालण्याची दे खील
ू अिधक सामथ्यर्वान आहे आिण त्याच्या चपला उचलून घे वन
माझी योग्यता नाही; तो तु मचा 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 िवझणार्या अग्नीने जाळू न टाकील.”
1:9-11;
3:21, 22;
. 1:29-34
यानं तर ये शू गालील प्रांताहन
ू यादन नदीवर योहानाच्या हातून बािप्तस्मा घे ण्याकरीता
त्याच्याकडे आला; 14 परं तु योहान त्यास थांबवत म्हणाला, मला आपल्या हातून बािप्तस्मा
घे ण्याची गरज आहे , असे असता आपण माझ्याकडे ये ता हे कसे ? 15 ये शन
ू े त्यास उ र िदले ,
“��� �� ��� ��; कारण याप्रकारे सवर् न्यायीपण पूणर्पणे करणे हे आपणास योग्य आहे .”
ते व्हा त्याने ते होऊ िदले . 16 मग ये शं च
ू ा बािप्तस्मा झाल्यावर, ये शू पाण्यातून वर आले आिण
पाहा, त्यां च्यासाठी आकाश उघडले ; ते व्हा त्यांनी दे वाच्या आत्म्याला कबु तरासारखे उतरताना व
आपणावर ये ताना पाहीले , 17 आिण आकाशातून वाणी झाली की, “�� ���� ����� ‘�����’
���, याच्यािवषयी मी फार सं तुष्ट आहे .”
13

4
1:12, 13;
4:1-13
मग सै तानाकडू न ये शं च
ू ी परीक्षा व्हावी म्हणून दे वाच्या आत्म्याने त्यांस अरण्यात ने ले.
2 चाळीस िदवस आिण चाळीस रात्री उपवास केल्यानं तर ये शं न
ू ा भूक लागली. 3 ते व्हा परीक्षक
ये शं च
ू ी परीक्षा घे ण्यासाठी त्यां च्याकडे आला व म्हणाला, “�� �� ������ ����� ���� ��
�� ������� ����� �������� ����� ��.”
4 परं तु ये शं न
ू ी उ र िदले , “���� ������ ��������� ��� ������ ��� ��,
‘������ ���� ������� ���� ��� ���� ��,
दे वाच्या मु खातून िनघणार्या प्रत्ये क वचनाने जगे ल.’ ”
5 मग सै तानाने त्यांस यरूशले म या पिवत्र शहरात ने ले व परमे श्वराच्या भवनाच्या टोकावर
उभे केले .
1

4:6

1198

म य 4:24

6 आिण त्यास म्हणाला, “�� �� ������ ����� ���� �� ���� ��� ��, कारण पिवत्र

शास्त्रात असे िलिहले आहे की;
‘��� �������� ������� ���������� ����� ���� ���
तु झे पाय दगडावर आपटू नये त म्हणून
ते तु ला आपल्या तळहातावर झे लन
ू घे तील.’ ”
7 ये शं न
ू ी त्यास म्हटले , “����� ������ ��� ��, ‘���� ���, जो प्रभू, याची परीक्षा पाहू
नको.’ ” 8 मग सै तानाने त्यांस एका अितशय उं च पवर्तावर ने ले व त्याने त्यांस जगाची सवर् राज्ये ,
त्यांतील सवर् ऐश्वयार्सहीत दाखवली. 9 आिण तो त्यांस म्हणाला, “�� �� ��� ��� �����
� ���� ������ ����� �� �� ���� ���� �� ���� ����.” 10 ये शं न
ू ी त्यास म्हटले ,
“��� ������, माझ्यापासून दरू हो! कारण पिवत्र शास्त्रात असे िलिहले आहे की,
‘��� �� ���� ����� ������� ������ ��
आिण त्यालाच नमन कर.’ ”
11 मग सै तान ये शुंना सोडू न िनघून गे ला आिण दे वदत
ू ये ऊन ये शुंची से वा करू लागले .
1:14, 15;

4:14, 15
आहे हे जे व्हा ये शन
ू े ऐकले ते व्हा तो गालील प्रांतात िनघून गे ला.
13 नासरे थ सोडू न जबु लून व नफताली यां च्या सीमे तील, गालीलच्या सरोवराच्या कफणर्हम
ू ात तो
जाऊन रािहला.
14 यशया सं देष्ट ाने पूवीर् जे सां िगतले होते ते पूणर् व्हावे यासाठी हे झाले . ते असे होते की,
15 “������ ��� ������ �� ������,
सरोवराच्या िकनार्यावरील, यादने च्या पलीकडील प्रदे श व
परराष्ट् रीय गालील
16 जे लोक काळोखां त बसत होते त्यांनी,
मोठा प्रकाश पािहला.
मरणाचे सावट असले ल्या सावलीत दव प्रदे शात राहणार्या लोकां वर,
ज्योित उदय पावली आहे .”
17 ते व्हापासून ये शन
ू े उपदे श करणे सु रु केले व तो म्हणू लागला की; “���������� ���, कारण
स्वगार्चे राज्य तु मच्या जवळ आले आहे .”
12 योहानाला तु रूंगात टाकले

1:16-20;
5:1-11
नं तर तो गालीलच्या सरोवराजवळू न जात असता, पे तर् म्हटले ला िशमोन व त्याचा भाऊ
अं िद्रया या दोघांना त्याने जाळे टाकतांना पािहले कारण ते मासे पकडणारे होते . 19 ये शू त्यांना
म्हणाला, “���������� ��, म्हणजे मी तु म्हास माणसे धरणारे करीन.” 20 मग ते लगे चच जाळे
सोडू न दे ऊन त्याच्यामागे चालू लागले .
21 ये श ू ते थन
ू पु ढे चालत जात असता त्याने दुसरे दोघे भाऊ; जब्दीचा मु लगा याकोब व त्याचा
भाऊ योहान यांना त्यांचे वडील जब्दी याच्याबरोबर होडीत पाहीले . ते जाळे नीट करत होते . त्याने
त्यांना बोलावले , 22 ते व्हा ते दोघे ही लगे चच आपली होडी व आपले वडील यांना सोडू न त्याच्यामागे
गे ले.
18

1:35-39;
4:44; 6:17-19
प्रांतात सगळीकडे िफरत, ये शन
ू े त्यां च्या सभास्थानात जाऊन िशकिवले , दे वाच्या
राज्याची सु वातार् सां िगतली आिण लोकांचे सवर् प्रकारचे रोग व सवर् प्रकारचे िवकार बरे केले .
24 ये शिू वषयीची बातमी सवर् िसरीया प्रां तभर पसरली; मग जे आजारांनी व अने क प्रकारच्या
रोगांनी पीडीत होते , ज्यांना भूतबाधा झाली होती, जे फेफरे करी व पक्षघात झाला होता अशा
23 गालील

4:25
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25 मग गालील प्रां त, दकापलीस

सवार्न
ं ा लोकांनी त्याच्याकडे आणले आिण ये शन
ू े त्यांना बरे केले .
नगर, यरूशले म शहर, यहद
ू ीया प्रांत व यादन नदीच्या पलीकडू न आले ल्या लोकांचे मोठे समु दाय
त्याच्यामागे चालू लागले .

5
6:20-26

1 जे व्हा ये शन
ू े त्या लोकसमु दायांना पाहीले

ते व्हा तो डोंगरावर चढला, मग तो ते थे खाली बसला
असता त्याचे िशष्य त्याच्याजवळ आले . 2 त्याने आपले तोंड उघडले व त्यांना िशकवले . तो
म्हणाला;
3 “�� ��������� ‘���’ �� ���� ����,
कारण स्वगार्चे राज्य त्यांचे आहे .
4 ‘�� ��� �����’, ते धन्य आहे त,
कारण ‘������� ������� ������� ����.’
5 ‘�� �����’ �� ���� ����,
कारण ‘������� �������� ��� �����.’
6 जे न्यायीपणाचे भु केले व तान्हे ले ते धन्य आहे त,
कारण ते सं तुष्ट होतील.
7 जे दयाळू ते धन्य आहे त,
कारण त्यां च्यावर दया करण्यात ये ईल.
8 जे अं तःकरणाचे शु द्ध ते धन्य आहे त,
कारण ते दे वाला पाहतील.
9 जे शां ती करणारे ते धन्य आहे त, कारण त्यांना दे वाची मु ले म्हणतील.
10 न्यायीपणाकरता ज्यांचा छळ झाला आहे ते धन्य आहे त,
कारण स्वगार्चे राज्य त्यांचे आहे .
11 जे व्हा लोक माझ्यामु ळे तु मचा अपमान करतात व छळ करतात आिण तु मच्यािवरुध्द
सवर्पर् कारचे वाईट लबाडीने बोलतात ते व्हा तु म्ही धन्य आहात. 12 आनं द व उल्लास करा, कारण
तु म्हास स्वगार्त मोठे प्रितफळ आहे , कारण तु मच्यापूवीर् जे सं देष्टे होऊन गे ले त्यांचाही लोकांनी
अशाचप्रकारे छळ केला.
9:50;
14:34
पृ थ्वीचे मीठ आहात, पण जर िमठाचा खारटपणा गे ला तर ते पु न्हा कसे खारट बनवता
ये ईल? ते तर पु ढे कोणत्याही उपयोगाचे न राहता केवळ फेकू न दे ण्याच्या व मनु ष्यां च्या पायदळी
तु डवले जाण्यापु रते उपयोगाचे राहील. 14 तु म्ही जगाचा प्रकाश आहात; डोंगरावर वसले ले नगर
लपवता ये त नाही. 15 आिण िदवा लावून तो कोणी टोपलीखाली लपवून ठे वत नाही, उलट तो
िदवठणीवर ठे वतात म्हणजे तो िदवा घरातील सवार्न
ं ा प्रकाश दे तो. 16 तु मचा प्रकाश इतरांसमोर
याप्रकारे प्रकाशू द्या की जे णेकरून त्यांनी तु मची चां गली कामे पाहावी आिण तु मचा िपता जो
स्वगार्त आहे त्याचे गौरव करावे .
13 तु म्ही

17 िनयमशास्त्र िकंवा सं देष्ट ांचे ग्रंथ रद्द करावयास मी आलो आहे असा िवचार करु नका;
मी ते रद्द करावयास नव्हे तर ते पूणर् करावयास आलो आहे . 18 कारण मी तु म्हास खरे सां गतो,
आकाश व पृ थ्वी ही नाहीशी होतील, परं तु सवर्काही पूणर् झाल्यािशवाय, िनयमशास्त्रातील एकही
काना िकंवा मात्रा रद्द होणार नाही. 19 यास्तव 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
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तु म्हास सां गतो, शास्त्री व परूशी यां च्या न्यायीपणापे क्षा तु मचे न्यायीपण अिधक झाल्यािशवाय
स्वगार्च्या राज्यांत तु मचा प्रवे श होणारच नाही.
12:57-59
‘��� ��� ��� ��� �� ���� ��� ���� �� ������������ ����� �����
����,’ ��� ������� ������ �������� ����, हे तु म्ही ऐकले आहे . 22 मी तर तु म्हास
सां गतो, जो कोणी आपल्या भावावर (उगाच) रागावे ल तो न्याय������� ������� �����
����; जो कोणी आपल्या भावाला, ‘��� ������,’ ��� ������ �� ������ �������
����� ���� ��� �� ���� ������, ‘��� ������,’ ��� ������, तो नरकाग्नीच्या
िशक्षे स पात्र होईल. 23 यास्तव तू आपले अपर्ण वे दीवर अिपर्ण्यास आणीत असता आपल्या
भावाच्या मनात आपल्यािवरूद्ध काही आहे अशी तु ला ते थे आठवण झाली, 24 तर आपले अपर्ण
तसे च वे दीसमोर ठे व आिण आपल्या मागार्ने परत जा व प्रथम आपल्या भावासोबत समे ट कर
आिण मग ये ऊन आपले अपर्ण वे दीवर अपर्ण कर. 25 तु झा िफयार्दी तु झ्याबरोबर वाटे वर आहे तोच
त्याच्याशी समे ट कर, नाही तर कदािचत िफयार्दी तु ला न्यायाधीशाच्या हाती दे ईल, न्यायाधीश
तु ला िशपायां च्या हाती दे ईल आिण तू तु रूंगात पडशील. 26 मी तु ला खरे सां गतो शे वटची दमडी
फेडीपयर्ंत तू त्याच्यातून सु टणारच नाहीस.
21

27 ‘�������� ��� ���,’ ������ �������� ���� �� ������ ���� ���, 28 मी
तर तु म्हास सां गतो, जो कोणी एखाद्या स्त्रीकडे कामवासने ने पाहतो त्याने आपल्या अं तःकरणात
ितच्याशी व्यिभचार केलाच आहे ; 29 तु झा उजवा डोळा तु ला पाप करण्यासाठी प्रवृ करीत असे ल
तर तो उपट आिण फेकू न दे ; कारण तु झे सं पण
ू र् शरीर नरकात टाकले जावे यापे क्षा तु झ्या एका
अवयवाचा नाश व्हावा हे तु झ्या िहताचे आहे . 30 तु झा उजवा हात तु ला पाप करण्यासाठी प्रवृ
करीत असे ल तर तो तोडू न टाकू न दे ; कारण तु झे सं पण
ू र् शरीर नरकात पडावे , यापे क्षा तु झ्या एका
अवयवाचा नाश व्हावा हे तु झ्या िहताचे आहे .
31 ‘���� ���� ����� ����� ���� �� ������ ���� ������� ������’ ��
�������� ����. 32 मी तर तु म्हास सां गतो की, जो कोणी आपल्या पत्नीला व्यिभचाराच्या
कारणािशवाय टाकतो, तो ितला व्यिभचािरणी करतो आिण जो कोणी अशा टाकले ल्या पत्नीबरोबर
लग्न करतो तो व्यिभचार करतो.
33 आणखी ‘���� ��� ���� ���’ �� ‘������ ���� ������������� ����� ��’
������ ������� ������� ������ �������� ����, हे तु म्ही ऐकले आहे . 34 मी तर
तु म्हास सां गतो शपथ वाहच
ू नका; स्वगार्ची नका, कारण ते दे वाचे आसन आहे ; 35 पृ थ्वीचीही वाहू
नका, कारण ती त्याचे पादासन आहे ; यरूशले मेचीिह वाहू नका कारण ती थोर राजाची नगरी आहे .
36 आपल्या मस्तकाचीही शपथ वाहू नको, कारण तू आपला एकही केस पांढरा िकंवा काळा करू
शकत नाहीस. 37 तर तु मचे बोलणे , होय तर होय आिण नाही तर नाही एवढे च असावे ; याहन
ू जे
अिधक ते त्या दुष्टापासून आहे .

6:29-31
‘����������� ����’ � ‘��������� ���’ ��� �������� ����, हे तु म्ही
ऐकले आहे . 39 परं तु मी तर तु म्हास सां गतो, दुष्टाला अडवू नका. जो कोणी तु झ्या उजव्या गालावर
मारतो, त्याच्याकडे दुसरा गाल कर; 40 जो तु झ्यावर आरोप करून तु झी बं डी घे ऊ पाहतो त्यास
तु झा अं गरखाही घे ऊ दे ; 41 आिण जो कोणी तु ला बळजबरीने धरून एक कोस ने ईल त्याच्याबरोबर
दोन कोस जा. 42 जो कोणी तु झ्याजवळ काही मागतो त्यास दे आिण जो तु झ्यापासून उसने घे ऊ
पाहतो त्यास पाठमोरा होऊ नको.
38
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6:27-28, 32-36
‘������ ���������� ������ �� � ������ �������� ����� ��’, असे
सां िगतले होते , हे तु म्ही ऐकले आहे . 44 मी तर तु म्हास सां गतो, तु म्ही आपल्या वै र्यां वर प्रीती
करा आिण जे तु मचा छळ करतात त्यां च्यासाठी प्राथर्ना करा. 45 अशासाठी की, तु म्ही आपल्या
स्वगार्तील िपत्याचे पु त्र व्हावे ; कारण तो दुष्टां वर व चां गल्यां वर आपला सूयर् उगवतो आिण
नीितमानां वर व अनीितमानां वर पाऊस पाडतो. 46 कारण जे तु मच्यावर प्रीती करतात त्यां च्यावर
तु म्ही प्रीती केली तर तु म्हास काय प्रितफळ िमळावे ? जकातदारही तसे च करतात की नाही?
47 आिण तु म्ही आपल्या बं धुजनांना मात्र सलाम करीत असला तर त्यामध्ये िवशे ष ते काय करता?
परराष्ट् रीय लोकही तसे च करीतात ना? 48 यास्तव जसा तु मचा स्वगीर्य िपता पिरपूणर् आहे तसे
तु म्ही पिरपूणर् व्हा.
43

6
1 लोकांनी आपले न्यायीपण पाहावे म्हणून तु म्ही तु मची न्यायीपणाची कृत्ये त्यां च्यासमोर करु
नये यािवषयी जपा, अन्यथा तु म्हास तु मच्या स्वगार्तील िपत्याकडू न प्रितफळ िमळणार नाही.
2 म्हणून

ज्यावे ळेस तू दानधमर् करतोस ते व्हा लोकांनी आपली स्तु ती करावी म्हणून ढोंगी जसे
सभास्थानात व रस्त्यात आपणापु ढे कणार् वाजवतात तसे करू नको. मी तु म्हास खरे सां गतो त्यांना
आपले प्रितफळ िमळाले च आहे . 3 म्हणून जे व्हा तु म्ही दान कराल, ते व्हा ते गु प्तपणे करा. तु मचा
उजवा हात काय करतो हे तु मच्या डाव्या हाताला कळू दे ऊ नका. 4 जे णेकरून तु झे दान दे णे गु प्तपणे
व्हावे , कारण तु झा स्वगीर्य िपता जो गु प्तदशीर् आहे , तो त्याचे प्रितफळ तु ला दे ईल.
11:2-4

5 जे व्हा तु म्ही प्राथर्ना करता ते व्हा ढोंग्यांसारखे

होऊ नका कारण आपण लोकांस िदसावे म्हणून
ते सभास्थानांमध्ये व रस्त्याच्या कोपर्यां वर उभे राहन
ू प्राथर्ना करणे त्यांना आवडते . मी तु म्हास
खरे सां गतो की, त्यांना आपले प्रितफळ प्राप्त झाले आहे . 6 पण तू जे व्हा प्राथर्ना करतो ते व्हा
आतल्या खोलीत जावून दरवाजा लावून घे व जो तु झा िपता गु प्तवासी आहे त्याची प्राथर्ना कर.
मग तु झा स्वगीर्य िपता जो गु प्तदशीर् आहे तो तु ला प्रितफळ दे ईल. 7 आिण जे व्हा तु म्ही प्राथर्ना
करता ते व्हा परराष्ट् रीय लोकांसारखी िनरथर्क बडबड करू नका कारण आपण फार बोलल्याने आपले
म्हणणे ऐकले जाईल असे त्यांना वाटते . 8 तर तु म्ही त्यां च्यासारखे असू नका कारण तु म्हास कशाची
गरज आहे हे तु मच्या िपत्याला तु म्ही त्याच्याकडे मागण्यापूवीर्च ठाऊक आहे .
9 म्हणून तु म्ही प्राथर्ना करता ते व्हा तु म्ही अशाप्रकारे प्राथर्ना करावीः
हे आमच्या स्वगार्तील िपत्या,
तु झे नाव पिवत्र मानले जावो.
10 तु झे राज्य ये वो,
जसे स्वगार्त
तसे पृ थ्वीवरही तु झ्या इच्छे प्रमाणे होवो.
11 आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे .
12 जशी आम्ही आमच्या ऋण्यांस त्यांची ऋणे सोडली आहे त,
तशीच तू आमची ऋणे आम्हांस सोड.
13 आिण आम्हास परीक्षे त आणू नकोस

6:14
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तर आम्हास त्या दुष्टापासून सोडव. (कारण की राज्य, सामथ्यर् आिण गौरवही सवर्काळ तु झीच
आहे त.)
14 कारण जर तु म्ही इतरांचे अपराध क्षमा कराल तर तु मचा स्वगार्तील िपता तु म्हासही क्षमा
करील; 15 पण जर तु म्ही इतरां च्या अपराधांची क्षमा करणार नाही, तर तु मचा िपताही तु मच्या
अपराधांची क्षमा करणार नाही.
16 जे व्हा तु म्ही उपवास करता ते व्हा तु म्ही ढोंगी लोकांसारखे उदास चे हर्याचे राहू नका कारण
आपण उपवास करीत आहोत हे लोकांस िदसावे म्हणून ते आपली मु खे उदास करतात. मी तु म्हास
खरे सां गतो त्यांना त्यांचे प्रितफळ प्राप्त झाले आहे . 17 तू जे व्हा उपवास करतो ते व्हा आपल्या
डोक्याला तू ते ल लाव आिण आपले तोंड धु वा. 18 यासाठी की, तू उपवास करता हे लोकांस िदसू
नये तर तु मच्या गु प्त िपत्याला िदसावे . मग तु मचा गु प्त िपता तु म्हास उघडपणे प्रितफळ दे ईल.

12:33, 34
तु म्ही पृ थ्वीवर स्वतःसाठी सं प ी साठवू नका कारण ये थे कसर व जं ग लागून ितचा नाश
होईल आिण चोर घर फोडू न ती चोरून ने तील. 20 म्हणून त्याऐवजी स्वगार्त आपणासाठी सं प ी
साठवा. 21 जे थे तु मचे धन आहे ते थे तु मचे मनही लागे ल.
19

11:34-36
डोळा शरीराचा िदवा आहे . म्हणून जर तु मचे डोळे िनदोर्ष असतील तर तु मचे सं पुणर् शरीर
प्रकाशमय होईल. 23 पण जर तु मचे डोळे सदोष असतील, तर तु मचे सं पुणर् शरीर अं धकारमय
होईल. जर तु म्हाठायी असणारा प्रकाश हा वास्तिवक अं धकार आहे , तर खरोखरचा अं धार िकती
असणार! 24 कोणालाही दोन धन्यांची चाकरी एकावे ळी करणे शक्य नाही. तो एकाचा ितरस्कार
करील तर दुसर्यावर प्रीती करील िकंवा तो एका धन्याशी एकिनष्ठ राहील व दुसर्याला तु च्छ
ले खेल. तसे च तु म्हास दे वाची आिण पै शाची*से वा एकाच वे ळी करता ये णार नाही.
22

12:22-31
म्हणून मी तु म्हास सां गतो की, तु म्ही आपल्या जीवनािवषयी काळजी करु नका की आपण
काय खावे आिण काय प्यावे िकंवा आपल्या शरीरािवषयी आपण काय पांघरावे अशी िचं ता करू
नका. जीव अन्नापे क्षा आिण शरीर वस्त्रांपेक्षा अिधक महत्त्वाचे आहे की नाही? 26 आकाशातील
पक्षयांकडे पाहा! ती पे रीत नाहीत, कापणी करीत नाहीत िकंवा कोठारात साठवूनही ठे वत नाहीत,
तरी तु मचा स्वगार्तील िपता त्यांना खावयास दे तो. तु म्ही त्यां च्यापे क्षा अिधक मौल्यवान आहात
की नाही?
27 आिण िचं ता करून आपले आयु ष्याची लांबी हाथभरही वाढवणे तु म्हापै की कोणाला शक्य आहे
का? 28 आिण तु म्ही वस्त्रां िवषयी का काळजी करता? रानातील फुलां िवषयी िवचार करा, ती कशी
वाढतात? ती कष्ट करीत नाहीत आिण ती कापड िवणीत नाहीत, 29 तरी मी तु म्हास सां गतो की,
शलमोन राजादे खील त्याच्या भर वै भवाच्या काळात यांतील एकासारखा ही सजला नव्हता. 30 तर
अहो अल्पिवश्वासी लोकांनो, जी रानफुले आज अिस्तत्वात आहे त आिण उद्या भट् टीत टाकली
जातात त्यांना जर दे व त्यांना असा पोशाख घालतो तर त्याहीपे क्षा िवशे ष असा पोशाख तो तु म्हास
घालणार नाही काय? 31 ‘����� ��� ����’ ����� ‘��� ������’, अथवा ‘����� ���
��������’ ��� ������ ������ ��� ���.
32 कारण या सवर् गोष्टी िमळवण्याची धडपड परराष्ट् रीय करत असतात, कारण तु मच्या
स्वगार्तील िपत्याला तु म्हास या गोष्टींची गरज आहे हे ठाऊक आहे . 33 तर पिहल्याने तु म्ही दे वाचे
25
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राज्य व त्याचे नीितमत्त्व िमळिवण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे त्याबरोबर या सवर् गोष्टीही तु म्हास
िमळतील.
34 म्हणून उद्याची िचं ता करू नका कारण प्रत्ये क िदवस काही ना काही िचं ता घे ऊनच उगवतो.
म्हणून उद्याची िचं ता उद्या स्वतः करे ल. ज्या िदवसाचे जे दुःख ते त्या िदवसासाठी पु रे से आहे .

7
6:37-42
दोष काढू नका म्हणजे तु मचे दोष काढण्यात ये णार नाहीत. 2 कारण ज्या प्रकारे तु म्ही
इतरांचे दोष काढता त्याच न्यायाने तु मचे ही दोष काढले जातील आिण ज्या मापाने तु म्ही मोजून
दे ता त्याच मापाने तु म्हास परत मोजून दे ण्यात ये ईल. 3 तू आपल्या डोळ्यातील मु सळ लक्षात न
घे ता आपल्या भावाच्या डोळ्यातील कुसळ का पाहतोस? 4 अथवा ‘������ ����������
���� ��� ���� ��’ ��� �� ������ ������ ��� �������? पाहा, तु झ्या स्वतःच्या
डोळ्यात तर मु सळ आहे . 5 अरे ढोंग्या, पिहल्याने आपल्या डोळ्यांतले मु सळ काढून टाक म्हणजे
आपल्या भावाच्या डोळयांतले कुसळ काढण्यासाठी तु ला स्पष्टपणे पाहता ये ईल.
6 जे पिवत्र आहे ते कु यांना टाकू नका आिण आपले मोती डु करांपुढे टाकू नका; टाकाल तर
कदािचत ती त्यांना पायदळी तु डवतील व नं तर ती उलटू न ये वन
ू तु म्हासही फाडतील.
1 इतरांचे

11:9-13
तु म्हास दे ण्यात ये ईल. शोधा म्हणजे तु म्हास सापडे ल, ठोका म्हणजे तु मच्यासाठी
उघडले जाईल. 8 कारण प्रत्ये कजण जो मागतो त्यास िमळते , जो शोधतो त्यास सापडते आिण
जो ठोठावतो, त्याच्यासाठी दरवाजा उघडले जाते . 9 तु मच्यामध्ये कोण मनु ष्य असा आहे , जो
आपल्या मु लाने भाकर मािगतली तर त्यास दगड दे ईल? 10 िकंवा त्याने मासा मािगतला असता,
त्याऐवजी त्यास साप दे ईल? 11 वाईट असूनही जर तु म्हास आपल्या मु लांना चां गल्या गोष्टी
दे ण्याचे कळते तर तु मच्या स्वगार्तील िपत्याकडे जे मागतात, त्यां च्या गरजा तो िकती चां गल्या
प्रकारे भागवील?
7 मागा म्हणजे

12

यासाठी ज्या गोष्टी लोकांनी तु मच्यासाठी कराव्यात असे तु म्हास वाटते त्या सवर् गोष्टी
तु म्हीही त्यां च्यासाठी करा, कारण िनयमशास्त्राच्या व सं देष्टयां च्या िशकवणीचे सार हे च आहे .
13:24

13 अरुं द दरवाजाने

आत जा कारण नाशाकडे जाण्याचा दरवाजा रूंद व मागर् प्रशस्त आहे आिण
त्यातून आत जाणारे पु ष्कळ लोक आहे त. 14 पण जीवनाकडे जाण्याचा दरवाजा अरुं द व मागर्
अडचणीचा आहे आिण ज्यांस तो सापडतो ते फारच थोडके आहे त.
. 12:33;
6:43-45
ा सं देष्ट ां िवषयी सावध असा. ते में ढरां च्या वे षात घे ऊन तु मच्याकडे ये तात. पण खरे
सां गायचे तर ते क् रूर लांडग्यांसारखे आहे त. 16 त्यां च्या फळां वरुन तु म्ही त्यांस ओळखाल. काटे री
झाडाला द्राक्षे लागतात काय? िकंवा िरं गणीच्या झाडाला अं िजरे ये ताच काय? 17 त्याचप्रमाणे
चां गले झाड चां गले फळ दे ते, परं तु वाईट झाड वाईट फळ दे ते. 18 चां गल्या झाडाला वाईट फळे
ये णार नाहीत आिण वाईट झाडाला चां गली फळे ये णार नाहीत. 19 जे झाड चां गले फळ दे त नाही
ते तोडण्यात ये ते व अग्नीत टाकले जाते . 20 यास्तव त्यांना तु म्ही त्यां च्या फळां वरून ओळखाल.
15 खोट

6:46; 13:26, 27
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मला प्रभू, प्रभू म्हणणारा प्रत्ये कजण स्वगार्च्या राज्यात जाईलच असे नाही; तर
माझ्या स्वगार्तील िपत्याच्या इच्छे प्रमाणे जो वागतो त्याचाच प्रवे श स्वगार्च्या राज्यात होईल.
22 त्यािदवशी मला अने क जण म्हणतील, हे प्रभू, आम्ही तु झ्या नावाने सं देश िदले , तु झ्या नावाने
भूते काढली व तु झ्या नावाने पु ष्कळ चमत्कार केले नाहीत काय? 23 ते व्हा मी त्यांना स्पष्ट सां गेन
की, मी तु म्हास ओळखत नाही. अहो दुराचार करणार्यांनो, माझ्यापासून चालते व्हा.
21

6:47-49
जो कोणी माझ्या सां गण्याप्रमाणे आचारण करतो तो शहाण्या मनु ष्यासारखा आहे , अशा
शहाण्या मनु ष्याने आपले घर खडकावर बां धले . 25 मग जोराचा पाऊस झाला आिण पूर आला.
जोराचा वारा आला. वादळात घर सापडले , पण ते पडले नाही कारण त्याचा पाया खडकावर
बां धला होता. 26 जो कोणी माझीही वचने ऐकू न त्याप्रमाणे आचरण करीत नाही तो कोणाएका
मूखर् मनु ष्यासारखा आहे , त्याने आपले घर वाळू वर बां धले . 27 मग जोराचा पाऊस आला आिण पूर
आला. जोराचा वारा सु टला. वादळवार्यात ते घर सापडले आिण कोसळू न पडले .”
28 ये शन
ू े हे सवर् बोलणे समाप्त केल्यावर असे झाले की, लोकसमु दाय त्याच्या िशक्षणाने थक्क
झाला. 29 कारण ये शू त्यांना त्यां च्या िनयमशास्त्र िशक्षकांपर् माणे नव्हे , तर अिधकारवाणीने
िशकवत होता.
24

8
1:40-45;
5:12-16
ये शू डोंगरावरून खाली उतरल्यावर असं ख्य लोकांचे समु दाय त्याच्यामागे जावू लागले .
2 ते व्हा पाहा, एक कुष्ठरोगी त्याच्याकडे आला व त्यास नमन करून म्हणाला, “�������, आपली
इच्छा असल्यास आपण मला शु द्ध करायला समथर् आहात.” 3 ते व्हा ये शन
ू े आपला हात पु ढे करून
त्यास स्पशर् केला व म्हटले , “���� ����� ���, शु द्ध हो;” आिण लगे चच त्याचा कुष्ठरोग
जाऊन तो बरा झाला. 4 मग ये शन
ू े त्यास म्हटले , “����, हे कोणाला सां गू नको; तर जाऊन
स्वतःस याजकाला दाखव आिण त्यांना सत्यते ची साक्ष पटावी म्हणून तु झ्या शु द्धीकरता, मोशे ने
ने मले ले अपर्ण वाहा.”
1

7:1-10
मग ये शू कफणर्हम
ू शहरात आल्यावर एक शतािधपती त्याच्याकडे आला व त्यास िवनं ती
करत म्हणाला, 6 “�������, माझा चाकर पक्षाघाताने अितशय आजारी होऊन घरात पडू न
आहे .” 7 ये शू त्यास म्हणाला, “�� ���� ����� ��� ����.” 8 ते व्हा शतािधपतीने उ र
िदले की, “�������, आपण मा���� �������� ���� ����� ��������� �� ����;
पण आपण शब्द मात्र बोला म्हणजे माझा चाकर बरा होईल. 9 कारण मीही एक अिधकारी असून
मा���� �������� ����� ����. मी एकाला ‘��’ ������ �� �� ����, दुसर्����
‘��’ ������ �� �� ���� ��� ������ ����� ‘�� ��’ ������ �� �� �� ����.”
10 हे ऐकू न ये शल
ू ा आश्चयर् वाटले व आपल्यामागे ये त असले ल्या लोकांस तो म्हणाला, “��
������� ��� ������, मला इस्राएलात एवढा िवश्वास आढळला नाही. 11 मी तु म्हास
सां गतो की, पूवकडू न व पिश्चमे कडू न पु ष्कळजण ये तील आिण स्वगार्च्या राज्यात अब्राहाम,
इसहाक व याकोब याच्या पं क्तीस बसतील; 12 परं तु राज्याचे पु त्र बाहे रील अं धारात टाकले
जातील, ते थे रडणे व दात खाणे चाले ल.” 13 मग ये शू शतािधपतीला म्हणाला, “��, तू जसा
िवश्वास ठे वला तसे तु ला िमळाले आहे .” आिण त्याच घटकेस तो चाकर बरा झाला.
5

1:29-31;

4:38, 39
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14

नं तर ये शू पे तर् ाच्या घरात गे ला आिण त्याची सासू तापाने आजारी पडली आहे असे त्याने
पािहले . 15 ते व्हा त्याने ितच्या हाताला स्पशर् केला व ितचा ताप िनघाला; मग ती उठू न त्याची से वा
करू लागली.
16 मग सं ध्याकाळ झाल्यावर लोकांनी असं ख्य दुष्ट आत्म्याने ग्रासले ल्यांना त्याच्याकडे
आणले ; ते व्हा त्याने भूते केवळ शब्दाने घालवली व सवर् आजार्यांना बरे केले .
17 “������ ����� ���� ����� ����� ��� ���� ��� ������,” ��� �� ����
�������������������� �������� ���� �� ����� ������ ������ ���
����.
9:57-62
मग ये शन
ू े आपल्या सभोवती लोकसमु दाय आहे असे पाहन
ू त्यांना गालीलच्या
सरोवरापलीकडे जाण्याची आज्ञा केली. 19 ते व्हा कोणीएक शास्त्री ये ऊन त्यास म्हणाला,
“������, आपण जे थे कोठे जाल ते थे मी आपल्यामागे ये ईन.” 20 ये शू त्यास म्हणाला,
“������� ���� � �������� ������� ���� ����, परं तु मनु ष्याच्या पु त्राला आपले
डोके टे कण्यास िठकाण नाही.” 21 मग त्याच्या िशष्यांपैकी आणखी एकजण त्यास म्हणाला,
“�������, मला िपत्याच्या मरणापयर्ंत त्याच्याजवळ राहन
ू , त्याच्या मरणानं तर त्यास पु रून
ये ऊ द्या.” 22 ये शन
ू े त्यास म्हटले , “�� ���������� �� ��� �� ��� ������� ����
������� ������ ��� ������������ ���� ��.”
18

4:35-41;
8:22-25
मग तो तारवात चढल्यानं तर त्याचे िशष्यही त्याच्यामागे चढले . 24 ते व्हा पाहा, सरोवरात
एवढे मोठे वादळ उठले की ते तारू लाटांनी झाकू लागले ; ते व्हा ये शू तर झोपे त होता. 25 ते व्हा
ते त्याच्याजवळ ये ऊन त्यास जागे करून म्हणाले , प्रभूजी, वाचवा. आम्ही बु डत आहोत. 26 तो
त्यांना म्हणाला, “��� ������������, तु म्ही का घाबरला?” मग तो उठला आिण त्याने वारा
व सरोवर यास धमकावले . मग सवर् अगदी शांत झाले . 27 ते व्हा त्या मनु ष्यांना फार आश्चयर् वाटले
व ते म्हणाले , “�� ������� �������� ������ ��� �� ���� � ���� �� ����
�����.”
23

5:1-20;
8:26-39
मग तो पलीकडे गदरे करां च्या दे शात गे ल्यावर त्यास दोन भूतग्रस्त कबरांतन
ू िनघून ये त
असतांना भे टले ; ते भयं कर िहं सक होते म्हणून त्या वाटे ने कोणालाही जाणे शक्य नव्हते . 29 ते व्हा
पाहा, ते ओरडू न म्हणाले , “�� �������� ������, तू मध्ये का पडतोस? ने मले ल्या समयापूवीर्
तू आम्हास पीडा द्यायला ये थे आले ला आहे स काय?” 30 ते थे त्यां च्यापासून दरू अं तरावर डु करांचा
मोठा कळप चरत होता. 31 मग ती दुष्ट आत्मे त्यास िवनं ती करू लागली की, तू जर आम्हास
काढीत असलास तर त्या डु करां च्या कळपात आम्हास पाठवून दे . 32 त्याने त्यास म्हटले , “��,”
मग ती िनघून डु करांत िशरली; आिण पाहा, तो सं पुणर् कळप कड ावरून धडक धावत जाऊन
समु दर् ात पाण्यात बु डू न मरण पावला. 33 मग त्या डु करांना चारणारे नगरांत पळाले आिण त्यांनी
जाऊन भूतग्रस्तां च्या गोष्टीसकट सवर् वतर्मान जाहीर केले . 34 ते व्हा पाहा, सवर् नगर ये शल
ू ा
भे टावयास िनघाले आिण त्यास सीमे बाहे र जाण्याची िवनं ती केली.
28

9
2:1-12;
5:17-26
ते व्हा ये शू तारवात बसून पलीकडे गे ला व परत आपल्या स्वतःच्या नगरात आला. 2 ते व्हा
काही लोकांनी पक्षघात झाले ल्या कोणाएका मनु ष्यास ये शक
ू डे आणले . तो मनु ष्य बाजे वर पडू न
1

9:3
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होता. ये शन
ू े त्यांचा िवश्वास पाहन
ू त्या पक्षघाती मनु ष्यास म्हटले , “����, धीर धर. तु झी पापे
क्षमा करण्यात आली आहे त.” 3 काही िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनी हे ऐकले आिण ते आपसात
म्हणाले , “�� ������ �� ����������� �������� ���� ���.” 4 ये शल
ू ा त्यांचे िवचार
कळाले व तो त्यांना म्हणाला, “������� ��������� ������ ���� ����� �� ����?
5 कारण, तु झी पापे क्षमा करण्यात आली आहे , असे म्हणणे िकंवा उठ व चालू लाग, असे म्हणणे
यातून कोणते सोपे आहे ? 6 परं तु, मनु ष्याच्या पु त्राला पृ थ्वीवर पापांची क्षमा करण्याचा अिधकार
आहे , हे तु म्ही जाणावे म्हणून,” मग ये शू त्या पक्षघाती मनु ष्यास म्हणाला, “��! आपली बाज
उचलून घे ऊन घरी जा.” 7 मग तो उठू न आपल्या घरी गे ला. 8 हे पाहन
ू लोकसमु दाय थक्क झाला
आिण ज्या दे वाने मनु ष्यास एवढा अिधकार िदला त्याचे त्यांनी गौरव केले .
2:13-17;
5:27-32
मग ये शू ते थन
ू पु ढे िनघाला असता, ते व्हा त्याने म य नावाच्या मनु ष्यास, जकात गोळा
करतात त्या नाक्यावर बसले ले पािहले . ते व्हा ये शू त्यास म्हणाला, “���������� ��.” ते व्हा
तो उठला आिण त्याच्यामागे गे ला.
10 ये श ू म याच्या घरी जे वत असता, पु ष्कळ जकातदार व पापी ते थे आले आिण ये श ू व त्याचे
िशष्य यां च्याबरोबर जे वायला बसले . 11 जे व्हा परूशांनी ते पािहले ते व्हा त्यांनी ये शच्ू या िशष्यांना
िवचारले , “����� ���� ������� � ���� ��� ������������ �� �����?”
12 ये शन
ू े त्यांना हे बोलताना ऐकले , ते व्हा तो त्यांना म्हणाला, “�������� ��� �� ������
���� ������� ����, तर जे आजारी आहे त त्यांना आहे . 13 मी तु म्हास सां गतो, जा आिण
याचा अथर् काय ते िशका; मला दया हवी आहे आिण यज्ञ नको, कारण मी नीितमानांना नव्हे , तर
पाप्यांना पश्चा ापासाठी बोलावण्यास आलो आहे .”
14 मग योहानाचे िशष्य त्याच्याकडे आले आिण त्यांनी त्यास िवचारले , “����� � �����
������ ����� ����. पण तु झे िशष्य उपवास करीत नाहीत. ते का?” 15 ये शन
ू े त्यांना
उ र िदले , “������ �� ���� ���� ������ �������� ������������ �����
��� ����� ����? परं तु अशी वे ळ ये ईल जे व्हा वराला त्यां च्यापासून दरू केले जाईल ते व्हा ते
उपवास करतील. 16 कोणी नव्या कापडाचे िठगळ जु न्या कापडाला लावीत नाही, कारण ते िठगळ
त्या कापडाला फाडते व िछद्र अिधक मोठे होते . 17 तसे च कोणीही नवा द्राक्षरस जु न्या कातडी
िपशवीत*घालीत नाहीत, घातला तर त्या िपशव्या फुटतात व द्राक्षरस सांडतो; तर नवा द्राक्षरस
नव्या कातडी िपशव्यांत घालतात. म्हणजे दोन्हीही िटकू न राहतात.”
9

5:21-43;
8:40-56
ये शू या गोष्टी त्यांना सां गत असता यहद्य
ू ां च्या सभास्थानाचा एक अिधकारी त्याच्याकडे
आला व ये शच्ू या पाया पडू न म्हणाला, “���� ����� ���� ��� ����� ���. परं तु आपण
ये ऊन आपला हात ितच्यावर ठे व म्हणजे ती पु न्हा िजवं त होईल.” 19 ते व्हा ये शू उठू न आपल्या
िशष्यांबरोबर त्याच्यामागे जाऊ लागला.
20 मग पाहा, वाटे त बारा वषार्पासून रक्तस्राव होत असले ली एक स्त्री ये शच्
ू या मागे ये ऊन
त्याच्या वस्त्राच्या काठाला िशवली. 21 कारण ती आपल्या मनात म्हणत होती, “�� ����
�������� ��������� ����� ��� ��� ����.” 22 ते व्हा ये शन
ू े मागे वळू न ितला पाहन
ू
म्हणाला, “����, धीर धर! तु झ्या िवश्वासाने तु ला बरे केले आहे .” आिण ती स्त्री त्याच क्षणी
बरी झाली.
23 मग ये श ू त्या यहद
ू ी सभास्थानाच्या अिधकार्याच्या घरात आला. ते व्हा त्याने बासरी
वाजिवणार्या व रडू न गोंधळ करणार्या जमावाला पाहीले , 24 तो म्हणाला, “��� ����, कारण
18
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मु लगी मरण पावले ली नाही; ती झोपे त आहे .” ते व्हा ते त्यास हसू लागले .
त्या जमावाला
बाहे र पाठवल्यावर त्याने आत जाऊन ितचा हात आपल्या हातात घे तला आिण ती मु लगी उठली.
26 आिण ही बातमी त्या सवर् प्रां तात पसरली.
25 मग

ये शू ते थन
ू जात असता दोन आं धळे त्याच्यामागे ओरडत चालले . म्हणू लागले , “��
���������� ������, आम्हावर दया कर.” 28 ये शू त्या घरात गे ला ते व्हा ते आं धळे ही
त्याच्याकडे त्याच्यामागे आत आले . त्याने त्यांना िवचारले , “�� ������� ������ ���
���� ��� ����� ������� ��� ��?” “���, प्रभू,” ������� ����� ����.
29 मग त्याने त्यां च्या डोळ्यांना स्पशर् केला आिण म्हणाला, “������� ���������������
����������� ���.” 30 आिण त्यांना पु न्हा दृष्टी आली. ये शन
ू े त्यांना सक्त ताकीद िदली,
“����, हे कोणाला कळू दे ऊ नका.” 31 परं तु ते बाहे र गे ले आिण त्यांनी त्या सवर् प्रदे शात त्याची
िकतीर् गाजवली.
27 ते व्हा

32 मग ते दोघे ते थन
ू िनघून जात असताना लोकांनी एका मु क्या, भूतबाधा झाले ल्या मनु ष्यास
ये शक
ू डे आणले . 33 जे व्हा ये शन
ू े भूत काढून टाकले ते व्हा पूवीर् मु का असले ला तो मनु ष्य बोलू
लागला. लोकांस याचे आश्चयर् वाटले व ते म्हणाले , “������������� �������� ���
������ ����� �������� ��� ������.” 34 परं तु परूशी म्हणाले , “�� ���������
���������� ���������� ���� �����.”
35 ये श ू त्यां च्या सभास्थानामध्ये िशक्षण दे त व राज्याच्या सु वातची घोषणा करत आिण
सवर्पर् कारचे रोग व सवर्पर् कारचे आजार बरे करत, प्रत्ये क नगरातून व प्रत्ये क गावातून िफरला.

10:2, 3
आिण जे व्हा त्याने लोकांचे समु दाय पािहले ते व्हा त्यास त्यांचा कळवळा आला कारण
ते िचं ताक् रांत व गोंधळले ले होते व में ढपाळ नसले ल्या में ढरांसारखे ते गांजले ले व पां गले ले
होते . 37 तो आपल्या िशष्यांना म्हणाला, “��� ����� ��� ���, पण कामकरी थोडे आहे त.
38 म्हणून िपकाच्या धन्याकडे प्राथर्ना करा की, त्याने आपल्या िपकाची कापणी करायला कामकरी
पाठवावे त.”
36

10
1 ये शन
ू े आपल्या बारा िशष्यांना आपल्याजवळ एकत्र बोलावले आिण त्याने त्यांना अशु द्ध
आत्म्यां वर प्रभु त्त्व िदले व तसे च त्या अशु द्ध आत्म्यांना घालवण्यासाठी, प्रत्ये क प्रकारचे आजार
व प्रत्ये क प्रकारचे व्याधी बरे करण्यासाठी अिधकार िदला. 2 तर त्या बारा प्रेिषतांची नावे ही
होती: पे तर् (ज्याला िशमोन म्हणत) आिण त्याचा भाऊ अं िद्रया, जब्दीचा मु लगा याकोब व त्याचा
भाऊ योहान 3 िफिलप्प व बथर्लमय, थोमा आिण म य जकातदार, अल्फीचा मु लगा याकोब व
तद्दय 4 िशमोन कनानी व पु ढे ज्याने त्याचा िवश्वासघात केला तो यहद
ू ा इस्कायोर्त.
5 ये शन
ू े या बाराजणांना अशी आज्ञा दे ऊन पाठवले की: परराष्ट् रीय लोकांमध्ये जाऊ नका
व शोमरोनी लोकां च्या कोणत्याही नगरात प्रवे श करू नका. 6 तर त्याऐवजी इस्राएलाच्या
हरवले ल्या में ढराकडे जा. 7 तु म्ही जाल ते व्हा सं देश द्या व असे म्हणा, “��������� �����
��� ��� ���.” 8 रोग्यांना बरे करा, मरण पावले ल्यांना िजवं त करा, कुष्ठरोग्यांना शु द्ध करा
आिण भूते काढा. तु म्हास फुकट िमळाले आहे म्हणून फुकट द्या. 9 तु मच्या कमरे ला सोने , चांदी
िकंवा तांबे घे ऊ नका. 10 सोबत िपशवी घे ऊ नका, तु मच्या प्रवासासाठी फक्त तु मचे अं गावरचे
कपडे व पायातील वहाणा असू द्या. अिधकचे वस्त्र िकंवा वहाणा घे ऊ नका. काठी घे ऊ नका,
कारण कामकर्याला आपले अन्न िमळणे आवश्यक आहे . 11 ज्या कोणत्याही नगरात िकंवा गावात
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तु म्ही जाल ते थे कोण योग्य व्यक्ती आहे याचा शोध करा आिण ते थन
ू िनघे पयर्ंत त्या व्यक्तीच्या
घरी राहा. 12 त्या घरात प्रवे श करते वेळी ये थे शांती असो, असे म्हणा. 13 जर ते घर खरोखर योग्य
असे ल तर तु मची शांती ते थे राहील पण जर ते घर योग्य नसे ल तर तु मची शांती तु मच्याकडे परत
ये ईल. 14 आिण जो कोणी तु म्हास स्वीकारणार नाही िकंवा तु मचे शब्द ऐकणार नाही ते व्हा त्याच्या
घरातून िकंवा नगरातून बाहे र पडताना तु म्ही आपल्या पायाची धूळ झटकू न टाका. 15 मी तु म्हास
खरे सां गतो. न्यायाच्या िदवशी त्या नगरापे क्षा सदोम आिण गमोराला अिधक सोपे जाईल.
13:9-13;
21:12-17
जसे में ढरास पाठवावे तसे मी तु म्हास पाठवत आहे , म्हणून तु म्ही सापांसारखे
चतु र आिण कबु तरांसारखे िनरुपद्रवी व्हा. 17 मनु ष्यां िवषयी सावध असा कारण ते तु म्हास
न्यायसभे च्या स्वाधीन करतील आिण त्यां च्या सभास्थानामध्ये ते तु म्हास फटके मारतील.
18 माझ्यामु ळे ते तु म्हास राज्यपाल व राजे यां च्यासमोर आणतील. तु म्ही त्यां च्यापु ढे व परराष्ट् रीय
लोकांपुढे माझ्यािवषयी सां गाल. 19 जे व्हा तु म्हास अटक करतील ते व्हा काय बोलावे िकंवा कसे
बोलावे यािवषयी काळजी करू नका. ते व्हा तु म्ही काय बोलायचे ते तु म्हाला सां िगतले जाईल.
20 कारण बोलणारे तु म्ही नसून तु मच्या दे वाचा आत्मा तु मच्याद्वारे बोले ल. 21 भाऊ आपल्या
भावािवरूद्ध व िपता आपल्या मु लािवरूद्ध उठे ल आिण त्यास िवश्वासघाताने मारण्यास सोपवून
दे ईल. मु ले आईविडलां वर उठू न त्यांना िजवे मारण्यास दे तील. 22 माझ्या नावामु ळे सवर् तु मचा द्वे ष
करतील. पण शे वटपयर्ंत जो िटकेल तोच तरे ल. 23 एका िठकाणी जर तु म्हास त्रास िदला जाईल,
तर दुसरीकडे जा. मी तु म्हास खरे सां गतो, मनु ष्याचा पु त्र ये ईपयर्ंत इस्राएलच्या सवर् गावामध्ये
तु मचे असे िफरणे सं पणार नाही.
24 िशष्य त्याच्या गु रूपे क्षा वरचढ नाही िकंवा चाकर मालकाच्या वरचढ नाही. 25 िशष्य आपल्या
िशक्षकासारखा व चाकर आपल्या मालकासारखा होणे इतके पु रे . जर घराच्या धन्याला त्यांनी
बालजबूल*म्हणले तर घरातील इतर मनु ष्यांना ते िकती वाईट नावे ठे वतील! लोकांचे नको तर
दे वाचे भय बाळगा.
26 म्हणून त्यांना िभऊ नका, कारण उघडे होणार नाही असे काही झाकले ले नाही आिण कळणार
नाही असे काही गु प्त नाही. 27 जे मी तु म्हास अं धारात सां गतो ते तु म्ही प्रकाशात बोला आिण
कानात सां िगतले ले जे तु म्ही ऐकता ते तु म्ही छतावरून गाजवा. 28 जे शरीराला वधतात पण
आत्म्याचा वध करू शकत नाहीत त्यांना िभऊ नका, तर त्यापे क्षा आत्म्याला व शरीराला जो मारू
शकतो व नरकात टाकू शकतो त्यास भ्या. 29 दोन िचमण्या एका नाण्याला िवकत नाहीत काय?
तरीही तु मच्या स्वगीर्य िपत्याच्या इच्छे िशवाय त्यातील एकही जिमनीवर पडणार नाही. 30 आिण
तु मच्या डोक्यावरचे केससु द्धा त्याने मोजले ले आहे त. 31 म्हणून घाबरु नका. पु ष्कळ िचमण्यांपेक्षा
तु म्ही अिधक मौल्यवान आहात. 32 जो कोणी मनु ष्यांसमोर मला स्वीकारील त्यास मीसु द्धा माझ्या
स्वगार्तील िपत्यासमोर स्वीकारीन. 33 पण जो कोणी मनु ष्यांसमोर मला नाकारील त्यास मीसु द्धा
माझ्या स्वगार्तील िपत्यासमोर नाकारीन.
34 असे समजू नका की मी पृ थ्वीवर शां तता प्रस्थािपत करायला आलो आहे . मी शां तता स्थािपत
करायला आलो नाही तर तलवार चालवायला आलो आहे . 35 मी फू ट पाडायला आलो आहे ,
म्हणजे मु लाला त्याच्या िपत्यािवरुद्ध आिण मु लीला ितच्या आईिवरुद्ध, सु नेला ितच्या सासूिवरुद्ध
उभे करायला आलो आहे . 36 सारां श, मनु ष्याच्या घरचीच माणसे त्याचे शत्रू होतील. 37 जो
माझ्यापे क्षा स्वतःच्या िपत्यावर िकंवा आईवर अिधक प्रीती करतो, तो मला योग्य नाही. जो
माझ्यापे क्षा आपल्या मु लावर, मु लीवर अिधक प्रीती करतो, तो मला योग्य नाही. 38 जो आपला
वधस्तं भ घे ऊन माझ्यामागे ये ण्याचे नाकारतो, तो मला योग्य नाही. 39 जो आपला जीव िमळवतो
तो त्यास गमवील पण जो माझ्याकिरता आपला जीव गमावतो तो त्यास िमळवील.
16 लांडग्यां मध्ये
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जी व्यक्ती तु म्हास स्वीकारते ती व्यक्ती मला स्वीकारते आिण ज्या िपत्याने मला पाठवले
त्यालाही स्वीकारते . 41 जो कोणी सं देष्ट ांचा स्वीकार त्याच्या सं देशाच्या से वेमुळे करतो,
त्यास सं देष्ट ाचे प्रितफळ िमळे ल आिण नीितमानाला नीितमान म्हणून जो स्वीकारतो त्यास
नीितमानाचे प्रितफळ िमळे ल. 42 मी तु म्हास खरे सां गतो की, या लहानातील एकाला िशष्य म्हणून
जो कोणी प्यालाभर थं ड पाणी प्यायला दे ईल तोही आपल्या प्रितफळाला मु ळीच मु कणार नाही.

11
7:18-35

1 ये शन
ू े त्याच्या बारा िशष्यांना आज्ञा सां गण्याचे

सं पिवल्यावर तो ते थन
ू िनघाला आिण गालील
प्रांतातील गावामध्ये िफरून िशकवू आिण उपदे श करू लागला.
2 बािप्तस्मा करणारा योहान तु रूंगात होता. त्याने िख्रस्त करीत असले ल्या कामािवषयी ऐकले .
ते व्हा त्याने आपल्या काही िशष्यां च्या हाती िनरोप पाठवला. 3 आिण त्यास िवचारले , “�� �����
����, तो तूच आहे स? िकंवा आम्ही दुसर्याची वाट पाहावी?” 4 ये शन
ू े उ र िदले , “�� ������
���� � ����� �� �������� ���� �����. 5 आं धळे पाहतात. पां गळे चालतात.
कुष्ठरोगी शु द्ध होतात, बिहरे ऐकतात, मरण पावले ले उठवले जातात व गिरबांना सु वातार् सां गण्यात
ये ते. 6 जो कोणी माझ्यामु ळे अडखळत नाही तो धन्य आहे .”
7 मग ते जात असता ये श ू योहानािवषयी लोकां शी बोलू लागला, तु म्ही वै राण प्रदे शात काय
पाहायला गे ला होता? वार्याने हलिवले ला बोरू काय? 8 तु म्ही काय पाहायला गे ला होता? तलम
वस्त्रे घातले ल्या मनु ष्यास पाहायला गे ला होता काय? तलम वस्त्रे घालणारे राजाच्या घरात
असतात. 9 तर मग तु म्ही बाहे र कशाला गे ला होतात? सं देष्ट ाला पाहायला काय? होय. मी
तु म्हास सां गतो आिण सं देष्ट ांपेक्षाही अिधक मोठा असा त्याला.
10 त्याच्यािवषयी असे िलिहण्यात आले आहे की,
ू ाला तु झ्यापु ढे पाठवतो
पाहा, मी माझ्या दत
तो तु झ्यासाठी मागर् तयार करील.
11 मी तु म्हास खरे सां गतो की, स्त्रीयांपासून जन्मले ल्यां मध्ये बािप्तस्मा करणारा योहान
याच्यापे क्षा मोठा असा कोणी झाला नाही, तरीही स्वगार्च्या राज्यात जो अगदी लहान आहे
तो त्याच्यापे क्षा मोठा आहे . 12 बािप्तस्मा करणारा योहान याच्या िदवसापासून आतापयर्ंत
लोक स्वगार्च्या राज्यावर जोराने हल्ला करीत आहे आिण हल्ला करणारे ते िहरावून घे तात.
13 कारण योहानापयर्ंत सवर् सं देष्टे व िनयमशास्त्र यांनी भिवष्य सां िगतले . 14 आिण जर तु म्ही
ते स्वीकारण्यास तयार असाल तर ये णारा एलीया तो हाच आहे . 15 ज्याला ऐकायला कान आहे त
तो ऐको.
16 या िपढीला मी कोणती उपमा दे ऊ? जी बाजारात बसून आपल्या सोबत्यांना हाक मारतात
त्यां च्यासारखी ही िपढी आहे . ती म्हणतात.
17 आम्ही तु मच्यासाठी सं गीत वाजवले तरी तु म्ही नाचला नाहीत. आम्ही िवलाप केला तरी
तु म्ही ऊर बडवून घे तले नाही. 18 योहान काही न खाता व िपता आला, पण ते म्हणतात त्यास
भूत लागले आहे . 19 मनु ष्याचा पु त्र खातपीत आला. ते म्हणतात, पाहा, हा खादाडा व दारूबाज,
जकातदार व पापी लोकांचा िमत्र, परं तु ज्ञानाची योग्यता त्याच्याद्वारे घडणार्या योग्य गोष्टीमु ळे
ठरते .
. 19:12;
10:13-15
ते व्हा ज्या नगरांमध्ये त्याने सवार्त जास्त चमत्कार केले होते त्या नगरातील लोकांनी
पश्चा ाप केला नाही, म्हणून ये शन
ू े त्यांना दोष िदला. 21 “�� �������� ����, तु झा िधक्कार
असो, हे बे थसै दा नगरा तु झा िधक्कार असो, कारण तु मच्यामध्ये जी पराक् रमाची कृत्ये करण्यात
20
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आली ती जर सोर व िसदोन यां च्यामध्ये केली असती तर त्यांनी त्वरे ने पूवीर्च गोणपाट ने सन
ू व
अं गाला राख फासून पश्चा ाप केला असता. 22 पण मी तु म्हास सां गतो की, न्यायाच्या िदवशी
सोर व िसदोन या शहरांना तु मच्यापे क्षा अिधक सोपे जाईल. 23 आिण तू कफणर्हम
ू शहरा, तू
आकाशापयर्ंत उं च होशील काय? तू नरकापयर्ंत खाली जाशील, कारण जे चमत्कार तु झ्यामध्ये
करण्यात आले ते जर सदोमात करण्यात आले असते तर ते नगर आतापयर्ंत िटकले असते . 24 पण
मी तु म्हास सां गतो की, न्यायाच्या िदवशी तु मच्यापे क्षा सदोम नगराला सोपे जाईल.”
25 मग ये श ू म्हणाला, “�� ������, आकाशाच्या व पृ थ्वीच्या प्रभू मी तु झे उपकार मानतो
कारण तू या गोष्टी ज्ञानी व बु द्धीमान लोकांपासून गु प्त ठे वून बालकासारखे अिशिक्षत आहे त
त्यांना तू प्रकट केल्या. 26 होय िपत्या, तू हे केले स, कारण खरोखर तु ला हे च योग्य वाटले होते .
27 माझ्या िपत्याने मला सवर्काही िदले आहे आिण िपत्यावाचून कोणी पु त्राला ओळखीत नाही
आिण पु त्रावाचून ज्याला प्रकट करायची पु त्राची इच्छा आहे त्याच्यािशवाय कोणीही िपत्याला
ओळखीत नाही.
28 अहो जे थकले ले व ओझ्याने लादले ले असे सवर् तु म्ही मजकडे या आिण मी तु म्हास िवसावा
दे ईन. 29 मी अं तःकरणाने लीन व नम्र आहे , म्हणून माझे जू आपणावर घ्या, माझ्यापासून िशका,
म्हणजे तु मच्या जीवास िवसावा िमळे ल. 30 कारण माझे जू सोपे आहे आिण माझे ओझे हलके
आहे .”

12
2:23-28;

6:1-5

1 त्यावे ळी एका शब्बाथ िदवशी ये श ू धान्याच्या शे तामधून चालला होता.

िशष्याना भूक लागली
होती, म्हणून ते कणसे मोडू न खाऊ लागले . 2 जे व्हा परूश्यांनी हे पािहले , ते व्हा ते ये शल
ू ा म्हणाले ,
“����, तु मचे िशष्य शब्बाथ िदवशी जे करू नये ते करीत आहे त.” 3 ते व्हा ये शन
ू े त्यांना म्हटले ,
दािवदाला व त्याच्याबरोबरच्या मनु ष्यांना भूक लागली ते व्हा त्याने काय केले , हे तु म्ही कधी वाचले
नाही काय? 4 तो दे वाच्या भवनात कसा गे ला आिण ज्या समिपर्त भाकरी त्याने व त्याच्याबरोबरच्या
लोकांनी खाऊ नये त, असे करणे िनयमशास्त्राच्या िवरूद्ध होते . फक्त याजकांनाच ती भाकर
खाण्याची परवानगी होती. त्या त्यांनी कशा खाल्ल्या? 5 आिण प्रत्ये क शब्बाथाच्या िदवशी
परमे श्वराच्या भवनातील याजक भवनात शब्बाथ पिवत्र पाळण्यािवषयीचा िनयम मोडीत असत
हे तु म्ही िनयमशास्त्रात वाचले नाही काय? परं तु तरी ते िनदोर्ष असत. 6 मी तु म्हास सां गतो की,
परमे श्वराच्या भवनापे क्षा महान असा कोणीतरी ये थे आहे . 7 पिवत्र शास्त्र म्हणते , मला दया हवी
आहे आिण यज्ञ पशू नको. याचा खरा अथर् तु म्हास समजला असता तर तु म्ही या िनदोर्ष लोकांस
दोष लावला नसता. 8 कारण मनु ष्याचा पु त्र शब्बाथाचा धनी आहे .
3:1-6;
6:6-11
नं तर ये शन
ू े ते िठकाण सोडले व यहद्य
ू ां च्या सभास्थानात तो गे ला. 10 सभास्थानात हात
वाळले ला एक मनु ष्य होता. काही यहद्य
ू र काही दोषारोप करता यावा या हे तन
ू े
ू ांनी ये शव
त्यास िवचारला, “������ ����� ��� ��� ���� ����� ��� ���?” 11 ये शन
ू े त्यांना
उ र िदले , “�� ����������� ���������� ������ ���� � ������ ����� ��
�������� ����, तर तो त्यास वर काढणार नाही काय? 12 तर मग मनु ष्य में ढरापे क्षा िकतीतरी
अिधक मौल्यवान आहे . म्हणून िनयमशास्त्र लोकांस शब्बाथ िदवशी चां गले करण्याची मोकळीक
दे ते.” 13 मग ये शू त्या वाळले ल्या हाताच्या मनु ष्यास म्हणाला, “���� ��� ���� ��� ��.”
त्या मनु ष्याने हात लांब केला व तो हात बरा झाला आिण दुसर्या हातासारखाच चां गला झाला.
9
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14 नं तर परूश्यांनी बाहे र जाऊन त्यास कसे मारावे यािवषयी मसलत केली. 15 परूशी काय
करीत आहे त ते ये शल
ू ा माहीत होते . म्हणून ये शू ते थन
ू गे ला. पु ष्कळ लोक ये शच्ू या मागे िनघाले व
त्याने जे कोणी रोगी होते , त्या सवार्न
ं ा बरे केले . 16 आिण त्याने त्यांना िनक्षून सां िगतले की, तो कोण
आहे , हे इतरांना सां गू नका. 17 यशया सं देष्ट ाच्याद्वारे जे सां िगतले गे ले होते ते पूणर् होण्यासाठी
त्याने असे म्हटले .
18 “�� ���� ����, याला मी िनवडले आहे .
मी त्याजवर प्रीती करतो आिण त्याच्यािवषयी माझा जीव सं तुष्ट वाटतो.
मी आपला आत्मा त्याच्यावर ठे वीन,
आिण तो परराष्ट् रीय लोकांस योग्य न्यायाची घोषणा करील.
19 तो वाद घालणार नाही िकंवा ओरडणार नाही,
रस्त्यावर लोक त्याचा आवाज ऐकणार नाहीत.
20 वाकले ला बोरू तो मोडणार नाही
आिण मं दावले ली वात तो िवझवणार नाही.
न्याय िवजयास होईपयर्ंत तो असे करील.
21 परराष्ट् रीय लोक त्याच्यावर आशा ठे वतील. ये शच
ू े सामथ्यर् दे वाकडू न आहे .”

3:22-27;
11:14-23
मग काही मनु ष्यांनी एकाला ये शक
ू डे आणले . तो मनु ष्य आं धळा व मु का होता व
त्याच्यामध्ये भूत होते . ये शन
ू े त्या मनु ष्यास बरे केले व तो बोलू लागला व पाहू लागला.
23 सवर् लोक चिकत झाले , ते म्हणाले , “�� �������� ����� ���� ���?” 24 परूश्यांनी
लोकांस हे बोलताना ऐकले . परूशी म्हणाले , “���� ����������� ���� ���������
*�������� ������ ��� ������� �� �� ������� ������ ���.” 25 परूशी
कसला िवचार करीत आहे त ते ये शल
ू ा जाणवत होते . म्हणून ये शू त्यांना म्हणाला, “�����
������ ������ ��� ������ � ��� ������ ��� ����� �� ���� ����. 26 आिण
जर सै तानच सै तानला काढतो तर त्यां च्यात मतभे द आहे , त्यां च्यात फू ट आहे मग त्याचे राज्य
कसे िटकेल? 27 आिण मी जर बालजबूलाच्या सहाय्याने भूते काढतो तर तु मचे लोक कोणाच्या
सामथ्यार्ने भूते काढतात. म्हणून तु मचे स्वतःचे लोक तु मचा न्याय करतील. 28 परं तु मी जर दे वाच्या
आत्म्याच्या साहाय्याने भूते काढतो तर दे वाचे राज्य तु मच्यावर आले आहे . 29 िकंवा एखाद्या
बलवान मनु ष्याच्या घरात िशरून, त्याच्या घरातील सवर् वस्तूची चोरी जर कोणाला करायची
असे ल तर प्रथम त्या बलवान मनु ष्यास तो बां धन
ू टाकील व मग तो चोरी करील. 30 जो मनु ष्य
माझ्याबरोबर काम करीत नाही तो माझ्यािवरुद्ध आहे आिण जो माझ्याबरोबर गोळा करत नाही
तो उधळू न टाकतो. 31 म्हणून मी तु म्हास सां गतो, मनु ष्यांना ते करीत असले ल्या सवर् पापांची व
वाईट बोलतील त्याबद्दलही क्षमा करण्यात ये ईल पण जर कोणी पिवत्र आत्म्यािवरूद्ध बोले ल,
तर त्यास क्षमा करण्यात ये णार नाही. 32 एखादा मनु ष्य जर मनु ष्याच्या पु त्रािवरुद्ध काही बोले ल
तर त्यास क्षमा करण्यात ये ईल पण जो कोणी पिवत्र आत्म्यािवरूद्ध बोले ल त्यास क्षमा होणार
नाही. त्यास या यु गातही क्षमा होणार नाही व ये णार्या यु गातही होणार नाही.
33 झाड चां गले आिण त्याचे फळ चां गले असे म्हणा, अथवा झाड वाईट आिण त्याचे फळ वाईट
असे म्हणा; कारण झाड त्याच्या फळावरून ओळखले जाते . 34 अहो सापाच्या िपल्लांनो, तु म्ही
वाईट असता तु म्हास चां गल्या गोष्टी कशा बोलता ये तील? जे अं तःकरणात आहे ते च तोंडावाटे
बाहे र पडते . 35 चां गला मनु ष्य आपल्या चां गल्या भांडारातून चां गल्या गोष्टी काढतो आिण वाईट
मनु ष्य आपल्या वाईट भांडारातून वाईट गोष्टी काढतो. 36 आणखी मी तु म्हास सां गतो की. जो
22
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37 कारण तू आपल्या

प्रत्ये क व्यथर् शब्द लोक बोलतील त्याचा िहशोब ते न्यायाच्या िदवशी दे तील.
बोलण्यावरून न्यायी ठरशील आिण आपल्या बोलण्यावरूनच दोषी ठरशील.”
11:29-30

िशक्षक व परूशी यां च्यापै की काहीजणांनी ये शल
ू ा म्हटले , “������,
तु मच्या हातून एखादे िचन्ह पहावे अशी आमची इच्छा आहे .” 39 ये शन
ू े उ र िदले , “�� ���
������ ���������� ����, पापी आहे त असे लोक पु राव्यासाठी चमत्कार पाहू इिच्छतात.
पण योना सं देष्ट ािशवाय दुसरे िचन्ह तु म्हास िमळणार नाही. 40 कारण योना जसा तीन िदवस
व तीन रात्री मोठ ा माशाच्या पोटात होता तसा मनु ष्याचा पु त्र तीन िदवस व तीन रात्री
पृ थ्वीच्या पोटात राहील. 41 जे व्हा तु मच्या िपढीचा न्याय होईल, ते व्हा िननवे शहराचे लोक
उभे राहतील, तु मच्यािवरुध्द साक्ष दे तील आिण तु म्हास दोष दे तील कारण त्यांनी योनाच्या
उपदे शावरून पश्चा ाप केला आिण आता तर तु मच्यामध्ये योनापे क्षा महान असा कोणीएक ये थे
आहे . 42 न्यायाच्या िदवशी दिक्षणे कडील दे शाची राणी या िपढीबरोबर उभी राहन
ू िहला दोषी
ठरवील कारण शलमोनाचे ज्ञान ऐकायला ती पृ थ्वीच्या शे वटापासून आली आिण शलमोनापे क्षा
महान असा कोणी ये थे आहे .”
38 काही िनयमशास्त्राचे

11:24-26

43 “������ ������ ����� �������� ����� ����� ����� ���� ������ ��

���� �������� ��������� ������ ����� ����� �� �� ����� ���� ����.
44 ते व्हा तो म्हणतो, जे थन
ू मी आलो त्या माझ्या घरात मी परत जाईन आिण जे व्हा तो परत
ये तो ते व्हा ते घर िरकामे असले ले तसे च स्वच्छ व नीटने टके असे त्यास िदसते . 45 नं तर तो जाऊन
आपल्यापे क्षा दुष्ट असे दुसरे सात आणखी आत्मे आपल्याबरोबर घे तो व ते आत िशरून त्यास
झपाटतात व त्याच्यात राहतात. मग त्या मनु ष्याची शे वटची िस्थित पिहल्यापे क्षा वाईट होते .
तसे च आजच्या या पापी िपढीचे होईल.”
3:31-35;
8:19-21
मग तो लोकसमु दायाबरोबर बोलत असता, त्याची आई व त्याचे भाऊ त्याच्याशी
बोलण्यासाठी बाहे र वाट पाहत उभे होते . 47 ते व्हा कोणीतरी त्यास म्हणाले , “����� �� � ���
����� ��� ����. ते तु मच्याशी बोलण्याची वाट पाहत आहे त.” 48 त्याच्याशी बोलणार्याला
त्याने उ र िदले , “��� ���� ��? कोण माझा भाऊ?” 49 मग तो आपल्या िशष्यांकडे हात
करून म्हणाला, “����, माझी आई व माझे भाऊ हे आहे त. 50 कारण माझ्या स्वगीर्य िपत्याच्या
इच्छे नु सार जे वागतात, ते च माझे भाऊ, बहीण आिण आई.”
46

13
4:1-9;

8:4-8

1 त्यािदवशी ये श ू घरातून िनघून सरोवराच्या िकनार्���� ���� ���� 2 ते व्हा लोकांचे समु दाय

त्याच्याजवळ जमले ; म्हणून तो मचव्यात जाऊन बसला व सवर् लोक िकनार्���� ��� ������.
3 मग त्याने त्यांना दाखल्यांनी पु ष्कळ गोष्टी सां िगतल्या तो म्हणाला “����, पे रणारा पे रणी
करावयास िनघाला; 4 आिण तो पे रणी करीत असता काही बी वाटे वर पडले व पाखरांनी ये ऊन ते
खाऊन टाकले . 5 काही खडकाळ जिमनीवर पडले , ते थे फारशी माती नव्हती आिण माती खोल
नसल्यामु ळे ते लवकर उगवले ; 6 आिण सूयर् वर आला ते व्हा ते करपले व त्यास मूळ नव्हते म्हणून
ते वाळू न गे ले. 7 काही काटे री झाडांमध्ये पडले ; मग काटे री झाडानी वाढून त्याची वाढ खु ं टवली.
8 काही चां गल्या जिमनीत पडले ; मग त्याचे कोठे शं भरपट, कोठे साठपट तर कोठे तीसपट, असे
पीक आले . 9 ज्याला कान आहे त तो ऐको.”

13:10
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4:10-12;
8:9, 10
मग िशष्य जवळ ये ऊन त्यास म्हणाले , आपण त्याच्याबरोबर दाखल्यानी का बोलता?
11 त्याने त्यास उ र िदले , “����������� �������� ������ ��������� ���
������� ���� ���, परं तु त्यांना िदले ले नाही. 12 कारण ज्या कोणाजवळ आहे त्यास िदले
जाईल व त्यास भरपूर होईल; ज्या कोणाजवळ नाही त्याचे जे असे ल ते दे खील त्याच्यापासून
काढून घे तले जाईल. 13 यास्तव मी त्याच्याबरोबर दाखल्यांनी बोलतो; कारण ते पाहत असता
पाहत नाहीत आिण ऐकत असता ऐकत नाहीत व त्यांना समजतही नाही. 14 यशयाचा सं देश
त्याच्यािवषयी पूणर् होत आहे , तो असा की,
तु म्ही ऐकाल तर खरे , परं तु तु म्हास समजणारच नाही,
व पाहाल तर खरे , परं तु तु म्हास िदसणारच नाही;
15 कारण या लोकांचे अं तःकरण जड झाले आहे ,
ते कानानी मं द ऐकतात आिण त्यांनी डोळे िमटू न घे तले आहे त;
यासाठी की, त्यांनी डोळ्यांनी पाहू नये ,
कानांनी ऐकू नये ,
अं तःकरणाने समजून नये
आिण वळू नये
आिण मी त्यांना बरे करू नये .
16 पण तु मचे डोळे धन्य आहे त, कारण ते पाहत आहे ; आिण तु मचे कान, कारण ते ऐकत आहे त.
17 मी तु म्हास खरे सां गतो की, तु म्ही जे पाहत आहात ते पाहावयास पु ष्कळ सं देष्टे व नीितमान
जन उत्कंिठत होते , तरी त्यांना पाहण्यास िमळाले नाही; आिण तु म्ही जे ऐकता ते ऐकावयास ते
उत्कंिठत होते , तरी त्यांना ऐकण्यास िमळाले नाही.”
10

4:13-20;
8:11-15
आता तु म्ही पे रणार्याचा दाखला ऐकू न घ्या. 19 वाटे वर पे रले ला तो हा आहे की, कोणी
राज्याचे वचन ऐकतो पण ते त्यास समजत नाही, ते व्हा तो दुष्ट ये ऊन त्याच्या अं तःकरणात
पे रले ले ते िहरावून घे तो; 20 खडकावरील पे रले ला तो हा आहे की, तो वचन ऐकतो व ते लगे च
आनं दाने स्वीकारतो; 21 परं तु त्यास मूळ नसल्याकारणाने तो थोडाच वे ळ िटकतो आिण वचनामु ळे
सं कट आले िकंवा छळ झाला म्हणजे तो लागलाच अडखळतो. 22 काटे री झाडामध्ये पे रले ला तो
हा आहे की, तो वचन ऐकतो, परं तु सं साराची िचं ता व द्रव्याचा मोह ही वचनाची वाढ खु ं टवतात
आिण तो िनष्फळ होतो. 23 चां गल्या जिमनीत पे रले ला तो हा आहे की, तो वचन ऐकू न ते समजतो;
तो फळ दे तोच दे तो; कोणी शं भरपट, कोणी साठपट, तर कोणी तीसपट असे दे तो.
18

ये शन
ू े त्यां च्यापु ढे दुसरा एक दाखला मांडला. “���� ��� ��������� ������
����� ������ �� ����� ������������� ��������� ����� ���. 25 लोक
झोपे त असताना त्याचा शत्रू ये ऊन गव्हामध्ये िनदण पे रून िनघून गे ला; 26 पण जे व्हा पाला
फुटला व दाणे आले ते व्हा िनदण ही िदसले . 27 ते व्हा घरधन्याच्या दासांनी ये ऊन त्यास म्हटले ,
महाराज, आपण आपल्या शे तामध्ये चां गले बी पे रले ना? तर मग त्यामध्ये िनदण कोठू न आले ?
28 तो त्यांना म्हणाला हे काम कोणा शत्रूचे आहे . दासांनी त्यास म्हटले , तर आम्ही जाऊन ते
काढून टाकावे अशी आपली इच्छा आहे काय? 29 तो म्हणाला, नाही. तु म्ही िनदण गोळा करताना
त्याच्याबरोबर कदािचत गहू ही उपटाल. 30 कापणीपयर्ंत दोन्ही बरोबर वाढू द्या; मग कापणीच्या
वे ळेस मी कापणार्यास सां गेन की, पिहल्याने िनदण गोळा करा आिण जाळण्यासाठी त्याच्या
पे ढ ा बां धा; परं तु गहू मा���� ������� �����.”
24

13:31
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4:30-32;
13:18, 19
त्याच्यापु ढे आणखी एक दाखला मांडला की, “��������� ����� ���������
����������� ���; तो कोणाएका मनु ष्याने घे ऊन आपल्या शे तात लावला; 32 तो तर सवर्
दाण्यामध्ये लहान आहे ; तरी वाढल्यावर भाजीपाल्यापे क्षा मोठा होऊन त्याचे असे झाड होते की,
आकाशातील पाखर त्याच्या फां द्यात वस्ती करतात.”
31 त्याने

13:20, 21
त्यांना आणखी एक दाखला सां िगतला की, “��������� ����� ����������
���; ते एका स्त्रीने घे ऊन तीन मापे पीठामध्ये लपवून ठे वले , ते णेकरून शे वटी ते सवर् पीठ फुगून
गे ले.”
34 या सवर् गोष्टी ये शन
ू े दाखल्यानी लोकसमु दायाला सां िगतल्या आिण दाखल्यावाचून तो
त्याच्याबरोबर काही बोलला नाही; 35 यासाठी की, सं देष्ट ाच्याद्वारे जे सां िगतले होते ते पूणर् व्हावे ;
ते असे की,
दाखले सां गायला मी आपले तोंड उघडीन;
जगाच्या स्थापने पासून गु प्त रािहले ल्या गोष्टी मी बोलून दाखवीन.
33 त्याने

36 नं तर तो लोकसमु दायास िनरोप दे ऊन घरात गे ला; ते व्हा त्याचे िशष्य त्याच्याकडे ये ऊन
म्हणाले , शे तातल्या िनदणाच्या दाखल्याची आम्हास फोड करून सां गा. 37 त्याने उ र िदले की,
चां गले बी पे रणारा हा मनु ष्याचा पु त्र आहे . 38 शे त हे जग आहे ; चां गले बी हे राज्याचे पु त्र
आहे त; िनदण हे त्या दुष्टाचे पु त्र आहे त; 39 ते पे रणारा शत्रू हा सै तान आहे ; कापणीही यु गाची
ू आहे त; 40 ते व्हा जसे िनदण गोळा करून अग्नीत जाळतात
समाप्ती आहे ; आिण कापणारे हे दे वदत
41
ू ांना पाठवील आिण त्याच्या
तसे यु गाच्या समाप्तीस होईल.
मनु ष्याचा पु त्र आपल्या दे वदत
राज्यातून अडखळण करणार्या सवर् वस्तू व अन्याय करणार्����� ��� ����, 42 आिण
त्यांना अग्नीच्या भट् टीत टाकतील; ते थे रडणे व दात खाणे चाले ल. 43 ते व्हा नीितमान आपल्या
िपत्याच्या राज्यात सूयार्सारखे प्रकाशतील. ज्याला कान आहे त तो ऐको.

,
स्वगार्चे राज्य शे तात लपवले ल्या धनासारखे आहे , ती कोणाएका मनु ष्यास सापडली आिण
त्याने ती लपवून ठे वली. मग आनं दाच्या भरात त्याने जाऊन, आपले सवर्स्व िवकले आिण ते शे त
िवकत घे तले .
45 आणखी, स्वगार्चे राज्य चां गल्या मोत्याचा शोध करणार्या कोणाएका व्यापारासारखे आहे ;
46 त्यास एक अित मोलवान् मोती आढळला; मग त्याने जाऊन आपले सवर्स्व िवकले आिण तो
िवकत घे तला.
47 आणखी, स्वगार्चे राज्य समु दर
् ात टाकले ल्या एखाद्या जाळ्यात सवर्पर् कारचे जीव एकत्र
सापडतात त्यासारखे आहे ; 48 ते भरले ल्या मनु ष्यांनी ते िकनार्����� ���� ��� ���� ��
������ �� �������� ��� ����, वाईट ते फेकू न िदले . 49 तसे यु गाच्या समाप्तीस होईल;
ू ये ऊन नीितमानातून दुष्टांना वे गळे करतील. 50 आिण त्यांना अग्नीच्या भट् टीत टाकतील;
दे वदत
ते थे रडणे व दात खाणे चाले ल.
51 तु म्हास या सवर् गोष्टी समजल्या काय? ते त्यास म्हणाले , हो. 52 ते व्हा तो त्यांना
म्हणाला, “�������� �������������� ������ �� ����������� ��������
����� ���� ��� �� ������ ���������� ����� ������ ������ ���������
������������ ���.”
44

6:1-6;

4:16-30

13:53
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53

नं तर असे झाले की, हे दाखले सां गण्याचे समाप्त केल्यावर ये शू ते थन
ू िनघाला. 54 आिण
स्वतःच्या गावी आल्यावर त्याने त्याच्या सभास्थानात त्यांना अशी िशकवण िदली की ते
आश्चयर्चिकत होऊन म्हणाले , हे ज्ञान व अद्भत
ू कृत्ये करण्याचे हे सामथ्यर् या मनु ष्यास कोठू न
िमळते ? 55 हा सु ताराचा पु त्र ना? याच्या आईला मरीया म्हणतात ना? याकोब, योसे , िशमोन व
यहद
ू ा, हे याचे भाऊ ना? 56 याच्या बिह��, त्या सवर् आपणाबरोबर नाहीत काय? मग ते सवर् याला
कोठू न? 57 असे ते त्याच्यािवषयी अडखळले . ये शन
ू े त्यास म्हटले , “������������ ����
��� � ���� �� ������� ����� ������ ���� ����.” 58 ते थे त्यां च्या अिवश्वासामु ळे
त्याने फारशी अद्भत
ू कृत्ये केली नाहीत.

14
6:14-29;
9:7-9
दे शांचा राजा हे रोदाने ये शच
ू ी िकतीर् ऐकली. 2 ते व्हा त्याने आपल्या चाकरांना
म्हटले , “���� �� ���������� ������ ����� ���. त्यास मरण पावले ल्यातून
उठिवण्यात आले आहे म्हणून याच्याठायी सामथ्यर् कायर् करीत आहे .” 3 हे रोदाने आपला
भाऊ िफिलप्प याची पत्नी हे रोिदया िहच्यामु ळे योहानाला अटक करून तु रूंगात टाकले
होते . 4 कारण योहान त्यास सां गत होता, “�� ���� ����� ������ �� ��������
���������������� ����� ����.” 5 हे रोद त्यास मारावयास पाहत होता, पण तो
लोकांस भीत होता कारण लोकांचा असा िवश्वास होता की, योहान सं देष्टा आहे . 6 हे रोदाच्या
वाढिदवशी हे रोिदयाच्या मु लीने दरबारात नाच करून हे रोदाला खूश केले . 7 त्यामु ळे त्याने शपथ
वाहन
ू ती जे काही मागे ल ते दे ण्याचे अिभवचन ितला िदले . 8 ितच्या आईच्या सां गण्यावरून ती
म्हणाली, “���������� ������ �������� ��� ����� ����� ��� ��� ����
����.” 9 हे रोद राजाला फार वाईट वाटले . तरी त्याने आपल्या शपथपूवर्क िदले ल्या वचनामु ळे व
आमं ित्रत लोकांमुळे ते द्यावयाची आज्ञा केली. 10 आिण त्याने तु रुं गात माणसे पाठवून योहानाचे
शीर उडवले . 11 मग त्यांनी त्याचे शीर तबकात घालून त्या मु लीला आणून िदले . ितने ते आपल्या
आईकडे आणले . 12 मग त्याच्या िशष्यांनी ये ऊन त्याचे प्रेत उचलून ने ले व त्यास पु रले आिण
त्यांनी जाऊन जे घडले ते ये शल
ू ा सां िगतले .
1 त्यावे ळी चौथाई

6:30-44;
9:10-17;
. 6:1-14
मग ते ऐकू न ये शू ते थन
ू होडीत बसून िनवांत जागी िनघून गे ला. हे ऐकू न लोकसमु दाय
नगरांतन
ू त्याच्यामागे पायीपायी गे ले. 14 मग जे व्हा त्याने मोठा लोकसमु दाय पािहला. ते व्हा
त्यास त्यां च्यािवषयी कळवळा आला व जे आजारी होते त्यांना त्याने बरे केले . 15 मग सं ध्याकाळ
झाल्यावर त्याचे िशष्य त्याच्याकडे आले आिण म्हणाले , “�� ��������� ���� ��� ���
������� ��� ���� ���� ���. लोकांनी गावामध्ये जाऊन स्वतःकरता अन्न िवकत घ्यावे
म्हणून त्यांना पाठवून द्या.” 16 परं तु ये शू त्यांना म्हणाला, “������� �������� ��� ����.
तु म्हीच त्यांना काही खायला द्या.” 17 ते त्यास म्हणाले , आमच्याजवळ केवळ “��� �����
� ��� ���� ����.” 18 तो म्हणाला, “�� ��������� ���.” 19 मग लोकांस गवतावर
बसण्याची आज्ञा केली. त्याने त्या पाच भाकरी व दोन मासे घे ऊन वर आकाशाकडे पाहन
ू त्यावर
आशीवार्द मािगतला. नं तर त्याने भाकरी मोडू न िशष्यांना िदल्या व िशष्यांनी लोकांस िदल्या.
20 ते सवर् जे वन
ू तृ प्त झाले . मग त्या उरले ल्या तु कड ां च्या त्यांनी बारा टोपल्या भरून घे तल्या.
21 जे वणारे सु मारे पाच हजार पु रूष होते . िशवाय िस्त्रया व मु ले होतीच.
13

6:45-52;

. 6:15-21
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22 मी लोकसमु दायास िनरोप दे त आहे

तो तु म्ही तारवात बसून माझ्यापु ढे पलीकडे जा असे म्हणून
त्याने लगे च िशष्यांना पाठवून िदले . 23 लोकांस पाठवून िदल्यावर तो प्राथर्ना करण्यास एकांत
िठकाणी डोंगरावर गे ला, रात्र झाली ते व्हा तो ते थे एकटाच होता. 24 पण तारू सरोवरामध्ये होते .
इकडे वारा िवरूद्ध िदशे ने वाहत असल्यामु ळे तारू लाटांनी हे लकावत होते व त्यामु ळे ते त्याच्यावर
ताबा ठे वू शकत नव्हते . 25 ते व्हा रात्रीच्या चौथ्या प्रहरी* ये शू त्याच्याकडे आला. तो पाण्यावरून
चालत होता. 26 िशष्य त्यास पाण्यावरून चालताना पाहन
ू घाबरून गे ले व म्हणाले , हे “���
���.” ��� �� ���� ����� 27 पण ये शू लगे च त्यांना म्हणाला, “��� ���, मी आहे ; िभऊ
नका.”
28 पे तर
् म्हणाला, प्रभूजी जर आपण असाल तर मला पाण्यावरून आपणाकडे ये ण्यास सां गा.
29 ये श ू म्हणाला, “��.” मग पे तर
् तारवातून उतरून व पाण्यावर चालत ये शक
ू डे जाऊ लागला.
30 पण तो पाण्यावर चालत असताना जोराचा वारा पाहन
ू तो भ्याला आिण बु डू लागला असता
ओरडू न म्हणाला “�������, मला वाचवा.” 31 आिण लगे च ये शन
ू े आपला हात पु ढे करून त्यास
धरले व म्हटले , “��� ������������, तू सं शय का धरलास?” 32 मग ये शू व पे तर् होडीत
गे ल्यावर वारा थांबला. 33 ते व्हा जे िशष्य होडीत होते ते त्यास नमन करून म्हणाले , “������
����� ������ ����� ����.”
34 नं तर ते पलीकडे गने सरे ताच्या भागात गे ले. 35 ते थील लोकांनी ये शल
ू ा ओळखून व
सभोवतालच्या सवर् प्रदे शात िनरोप पाठवला व त्यांनी सवर् प्रकारच्या आजार्यांस त्याच्याकडे
आणले . 36 आिण आम्हास आपल्या वस्त्राच्या काठाला स्पशर् करू द्यावा, अशी िवनं ती केली,
ते व्हा िजतक्यांनी स्पशर् केला िततके बरे झाले .

15
7:1-23
यरूशले म शहराहन
ू डे आले व म्हणाले ,
ू काही परूशी व िनयमशास्त्राचे िशक्षक ये शक
2 “����� ����� ����������� ����� ������ ���� �� ���� �����? कारण
तु मचे िशष्य जे वणापूवीर् हात धूत नाहीत.” 3 ये शन
ू े त्यास उ र दे ऊन म्हटले , “������
������� ������ ������������ ������ ����� �� �����? 4 कारण दे वाने
सां िगतले आहे की, ‘������ ��-वडीलांचा मान राख आिण जो कोणी आपल्या आई-वडीलांबद्दल
वाईट बोलतो, त्यास िजवे मारावे .’ 5 पण तु म्ही म्हणता, ‘�� ���� �������� ����� ����
������ ��, मला तु झ्यासाठी जे काही दे णे भाग होते , ते मी दे वाला अपर्ण केले आहे .’ 6 ते दे वाचे
िनयमशास्त्र मोडीत आहे त की आपल्या विडलांचा व आईचा सन्मान करू नये . याप्रकारे तु म्ही
आपल्या अशा परं परे ने दे वाचे वचन रद्द केले आहे .
7 अहो ढोंग्यानो, तु म्हािवषयी यशया सं देष्ट ाने योग्य सां िगतले आहे . तो म्हणतो:
8 हे लोक, ओठांनी माझा सन्मान करतात.
पण त्यांचे अं तःकरण माझ्यापासून दरू आहे .
9 आिण ते मनु ष्याचे िनयम आपली धमर्तत्त्वे म्हणून िशकवतात
आिण व्यथर्च माझी उपासना करतात.”
10 ते व्हा लोकांस आपल्याजवळ बोलावून त्याने म्हटले , “��� � ����� ����. 11 जे
तोंडाद्वारे आत जाते ते मनु ष्यास अशु द्ध करीत नाही, पण जे तोंडातून बाहे र िनघते ते च मनु ष्यास
अशु द्ध करते .” 12 नं तर िशष्य जवळ ये ऊन त्यास म्हणाले , “���������� ������ ��
���� ������ �� ������� �� ������ ���� ���?” 13 पण त्याने उ र दे ऊन
म्हटले , “�������� ��� �� ������ ���������� �������� ����� ���� ��
����� ����. 14 त्यांना जाऊ द्या. ते आं धळे वाटाडे आहे त. जर एका आं धळ्याने दुसर्या
आं धळ्याला वाट दाखवण्याचा प्रयत्न केला तर दोघे ही खड् ड ात पडतील.” 15 पे तर् म्हणाला,
1 ते व्हा

*
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“���������� �� ����� ������ ���� �����.”
त्यांना िवचारले , “������
������ ������� ���� ���? 17 जे काही तोंडात जाते ते सवर् पोटात जाते व मग
शौचकू पातून बाहे र टाकले जाते . हे तु म्हास अजून समजत नाही काय? 18 परं तु ज्या गोष्टी
तोंडातून बाहे र िनघतात त्या अं तःकरणातून ये तात व त्याच मनु ष्यास अशु द्ध करतात. 19 कारण
वाईट िवचार, खून, व्यिभचार, जारकम, खोट ा साक्षी, िनं दा ही अं तःकरणातून बाहे र िनघतात.
20 या गोष्टी मनु ष्यास अशु द्ध करतात. परं तु न धु तले ल्या हाताने खाण्याने मनु ष्य अशु द्ध होत
नाही.”
16 ये शन
ू े

7:24-30
नं तर ये शू ते थन
ू िनघून सोर व िसदोनाच्या भागात गे ला. 22 ते व्हा एक कनानी स्त्री त्या
भागातून ये शक
ू डे आली. ती स्त्री ओरडू न म्हणाली, “�����, दािवदाच्या पु त्रा, माझ्यावर
दया करा. माझी मु लगी भूताने फार िपडले ली आहे .” 23 पण ये शन
ू े ितला एका शब्दाने ही
उ र िदले नाही, ते व्हा त्याच्या िशष्यांनी ये ऊन त्यास िवनं ती केली, “���� ������ ����,
कारण ती आमच्या मागे ओरडत ये त आहे .” 24 पण ये शन
ू े उ र िदले , “��� ������ ����
������������ ��������� ���������� ������ ���.” 25 मग ती स्त्री पु न्हा
ये शक
ू डे आली, ती ये शच्ू या पाया पडली व म्हणाली, “�������, मला मदत करा.” 26 परं तु
त्याने म्हटले , “������ ���� ���� ��������� ����� ����� ����.” 27 ती स्त्री
म्हणाली, “��� �������, परं तु तरीही कुत्रीही आपल्या धन्याच्या मे जावरून पडले ला चूरा
खातात.” 28 ते व्हा ये शन
ू े ितला उ र िदले , “����, तु झा िवश्वास मोठा आहे . तु झ्या इच्छे प्रमाणे
तु ला प्राप्त होवो.” आिण त्याचवे ळी ितची मु लगी बरी झाली.
29 नं तर ये श ू ते थन
ू िनघून गालीलच्या सरोवराजवळ आला व ये शू डोंगरावर चढून ते थे बसला.
30 मग पु ष्कळ लोक त्याच्याकडे आले , त्यांनी आपल्याबरोबर लु ळे, पां गळे , आं धळे , बिहरे व इतर
अने क लोकांस आणले होते आिण त्यांनी त्या आजार्यांना ये शच्ू या पायावर ठे वले . ते व्हा त्याने
त्यांना बरे केले . 31 मु के बोलू लागले , व्यं ग असले ले चां गले झाले , लं गडे चालू लागले , आं धळे पाहू
लागले . हे पाहन
ू लोक थक्क झाले आिण त्यांनी इस्राएलाच्या दे वाचे गौरव केले .
21

8:1-10
ये शन
ू े आपल्या िशष्यांना आपल्याजवळ बोलावून म्हटले , “��� ������� �����
���� ���� �� �� ��� ����������� ����������� ������ ���� ���
������������ ����� ���� ����, त्यांना उपाशी पाठवावे अशी माझी इच्छा नाही
कारण ते वाटे त कदािचत कासावीस होतील.” 33 िशष्य त्यास म्हणाले , “������ ������
������������ ����� ����� ������ ����� �� ��� ����� ���������
����� �����?” 34 ते व्हा ये शू म्हणाला, “���������� ���� ����� ����?” ते
म्हणाले , “��������� ��� ����� ���� � ���� ���� ���� ����.” 35 मग त्याने
लोकांस जिमनीवर बसिवण्याची आज्ञा केली. 36 मग त्या सात भाकरी व मासे घे ऊन त्याने दे वाचे
उपकार मानले व त्या भाकरी मोडल्या व िशष्यांना िदल्या व िशष्यांनी लोकांस िदल्या. 37 ते व्हा
ते सवर् जे वन
ू तृ प्त झाले आिण त्यांनी उरले ल्या तु कड ांनी भरले ल्या सात टोपल्या गोळा केल्या.
38 आिण जे वणारे , िस्त्रया व ले करे सोडू न चार हजार पु रूष होते . 39 मग समु दायास िनरोप िदल्यावर
तो तारवात बसून मगदानाच्या प्रदे शात गे ला.
32 मग

16
8:11-13;

12:54-56
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1

ू ी लोकांस ये शच
परूशी आिण सदक
ू ी परीक्षा पाहायची होती म्हणून ते ये शक
ू डे आले व
आम्हास आकाशातून िचन्ह दाखवा अशी मागणी त्यांनी केली. 2 परं तु ये शन
ू े त्यांना उ र िदले ,
“������ ��������� ���� ���� ������ ���� ������ ������ ���� ����
���� ������ ���, 3 आिण तु म्ही सकाळी म्हणता, आज वादळ होईल कारण आभाळ
तांबस
ू व गडद आहे . तु म्हास आकाशाचे स्वरूप ओळखता ये ते, पण काळाची लक्षणे ओळखता
ये त नाहीत काय? 4 दुष्ट व दे वाशी अप्रामािणक असणारी िपढी िचन्ह शोधते , पण ितला योना
सं देष्ट ािशवाय दुसरे िचन्ह िदले जाणार नाही.” मग तो त्यांना सोडू न गे ला.
8:14-21
ये शू आिण त्याचे िशष्य सरोवराच्या पलीकडे गे ले ते व्हा भाकरी घ्यायला िवसरले . 6 ते व्हा
ये शू त्यांना म्हणाला, “����� � ����� ������� ���������� ���� ���.” 7 ते व्हा ते
आपसात िवचार करून म्हणाले , “��� ����� ������� ����� ������ �� ��� �����
���.” 8 पण ये शन
ू े हे ओळखून म्हटले , “��� ������������, आपण भाकरी घे तल्या नाहीत
असा िवचार तु म्ही आपसामध्ये का करता? 9 तु म्हास अजून समजत नाही काय? पाच भाकारींनी
पाच हजार लोकांस जे वू घातले ते आिण त्यानं तर तु म्ही िकती टोपल्या उचलून घे तल्या ते तु म्हास
आठवत नाही काय? 10 तसे च चार हजारां च्या जे वणाला सात भाकरी आिण तु म्ही िकती टोपल्या
उचलून घे तल्या हे तु म्हास आठवत नाही काय? 11 मी भाकरी िवषयी तु म्हास बोललो नाही, तर
ू ी यां च्या खिमरािवषयी सावध राहा, असे म्हणालो, हे तु म्हास कसे समजत नाही?”
परूशी व सदक
12 ते व्हा त्यांना समजले की, त्याने त्यांना भाकरीच्या खिमरािवषयी सावध राहण्यास सां िगतले
ू ी यां च्या िशकवणु कीिवषयी सावधान राहायला सां िगतले होते .
नव्हते तर परूशी आिण सदक
5

8:27-30;
9:18-20
ये शू िफिलप्पाच्या कैसरीया या भागाकडे गे ला. तो त्याच्या िशष्यांना म्हणाला,
“����������� �������� ��� ��� ������ �������?” 14 आिण ते म्हणाले ,
“���� ���������� ������ �����, तर िकत्ये क एलीया तर दुसरे काही ियमर्या िकंवा
सं देष्ट ापै की एक असे म्हणतात.” 15 मग ये शू त्यांना म्हणाला, “�� ������ ��� ���
������ ������?” 16 िशमोन पे तर् ाने उ र िदले , “�� �������, िजवं त दे वाचा पु त्र
आहे स.” 17 ये शू म्हणाला, “�����, बायोर्ना, तू धन्य आहे स कारण रक्त व मांस यांनी तु ला
हे उघड केले नाही, तर माझा िपता जो स्वगार्त आहे त्याने तु ला हे उघड केले . 18 आणखी मी तु ला
असे सां गतो की, तू पे तर् आहे स आिण या खडकावर मी आपली मं डळी रचीन आिण ितच्यापु ढे
मृ तलोकाच्या द्वारांचे कां हींच चालणार नाही. 19 मी तु ला स्वगार्च्या राज्याच्या िकल्ल्या दे ईन आिण
पृ थ्वीवर जे काही तू बां धशील ते स्वगार्त बां धले जाईल आिण पृ थ्वीवर जे काही तू मोकळे करशील
ते स्वगार्त मोकळे केले जाईल.” 20 ते व्हा त्याने िशष्यांना मी िख्रस्त आहे ते तु म्ही कोणालाही
सां गू नका असे िनक्षून सां िगतले .
13

8:31-33;
9:21, 22
ते व्हापासून ये शू िख्रस्त आपल्या िशष्यांना सां गू लागला की, आपण यरूशले म शहराला
जाऊन वडील, यहद
ू ी ने ते व मु ख्य याजक लोक आिण िनयमशास्त्राच्या िशक्षक यां च्याकडू न
पु ष्कळ दुःखे सोसावी व िजवे मारले जावे व ितसर्या िदवशी पु न्हा उठवले जावे याचे अगत्य
आहे . 22 ते व्हा पे तर् ाने त्यास एकाबाजूला घे ऊन िनषे ध करून म्हटले , “�����, तु झ्यापासून हे दरू
असो. असे तु ला कधीही होणारच नाही!” 23 परं तु तो वळू न पे तर् ाला म्हणाला, “��� ������,
माझ्यापासून चालता हो, तू मला अडखळण आहे स, कारण तू दे वाच्या गोष्टींकडे लक्ष लावीत
नाहीस तर मनु ष्यां च्या गोष्टींकडे लक्ष लावतोस.”
21

16:24
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8:34-38;
9:23-26
ते व्हा ये शन
ू े आपल्या िशष्यांना म्हटले , “�� ���� ���������� ��� ������
���� �� ������ ������� �������� ��� ���� ������� ����� ������ �
���������� ����. 25 कारण जो कोणी आपला जीव वाचवू इिच्छतो तो त्यास गमावील पण
जो माझ्याकिरता आपला जीव गमावील तो त्यास िमळवील. 26 जर मनु ष्याने सवर् जग िमळिवले
आिण आपला जीव गमावला तर त्यास काय लाभ? िकंवा मनु ष्य आपल्या जीवाचा काय मोबदला
ू ांसिहत ये ईल
दे ईल? 27 कारण मनु ष्याचा पु त्र आपल्या िपत्याच्या वै भवात आपल्या स्वगर्दत
त्यावे ळी तो प्रत्ये काला ज्याच्या त्याच्या कामाप्रमाणे मोबदला दे ईल. 28 मी तु म्हास खरे सां गतो
की, ये थे उभे राहणार्यातले काहीजण असे आहे त की, ते मनु ष्याच्या पु त्राला त्याच्या राज्यात
ये ताना पाहतील तोपयर्ंत त्यांना मरणाचा अनु भव ये णारच नाही.”
24

17
9:1-13;

9:9-27-30; 2
. 1:16-18
याकोब व त्याचा भाऊ योहान यांना आपल्याबरोबर घे तले व
त्यांना एका उं च डोंगरावर एकांती ने ले. 2 ते व्हा त्यां च्यादे खत त्याचे रूप पालटले . त्याचे तोंड
सूयार्सारखे प्रकाशले आिण त्याची वस्त्रे प्रकाशासारखी पांढरी शु भर् झाली. 3 ते व्हा पाहा,
मोशे व एलीया हे त्याच्याशी बोलत असताना त्यांना िदसले . 4 पे तर् ये शल
ू ा म्हणाला, “�����,
ये थे असणे हे आपणासाठी बरे आहे . आपली इच्छा असे ल तर मी ये थे तीन मं डप करतो, एक
आपल्यासाठी एक मोशे साठी व एक एलीयासाठी.” 5 तो बोलत आहे तो, पाहा, इतक्यात, एका
ते जस्वी मे घाने त्यां च्यावर सावली केली आिण त्या मे घातून अशी वाणी झाली की, “�� ����
����� ����� ���, याजिवषयी मी सं तुष्ट आहे , याचे तु म्ही ऐका.” 6 ये शब
ू रोबर असले ल्या
िशष्यांनीही वाणी ऐकली. ते व्हा ते जिमनीवर पालथे पडले कारण ते फार घाबरले होते . 7 ते व्हा
ये शज
ू वळ ये ऊन त्यांना स्पशर् करून म्हणाला, “���! घाबरू नका.” 8 मग त्यांनी आपले डोळे
उघडले आिण वर पािहले ते व्हा त्यांना ये शिू शवाय दुसरे कोणीही िदसले नाही.
9 नं तर ते डोंगरावरून खाली उतरत असताना, ये शन
ू े त्यांना आज्ञा केली की, “���������
����� ������� ������ ��������� �������� �� ������ �� ��������
����� ���.” 10 मग त्याच्या िशष्यांनी म्हटले , “�������������� ������ ��� ��
������� ��, एलीया अगोदर आला पािहजे ?” 11 ते व्हा त्याने उ र िदले , “����� ����
�������� �������� ���� �� ���, 12 पण मी तु म्हास सां गतो की, एलीया आलाच आहे
आिण त्यांनी त्यास ओळखले नाही, पण त्यांना वाटले तसे त्यांनी त्यास केले . मनु ष्याचा पु त्रही
त्यां च्याकडू न असे च सहन करणार आहे .” 13 ते व्हा त्यांना समजले की त्याने बािप्तस्मा करणार्या
योहानािवषयी सां िगतले आहे . हे िशष्यां च्या ध्यानात आले .
1 मग सहा िदवसानं तर ये शन
ू े पे तर् ,

9:14-29;
9:37-42
नं तर ये शू व िशष्य लोकसमु दायाजवळ आल्यावर एक मनु ष्य त्याच्याकडे आला आिण
त्याच्यापु ढे गु डघे टे कू न म्हणाला, 15 “�������, माझ्या मु लावर दया करा. त्यास फेफरे ये तात
व त्याचे फार हाल होतात कारण तो सारखा िवस्तवात आिण पाण्यात पडतो. 16 मी त्यास आपल्या
िशष्यांकडे आणले पण त्यांना त्यास बरे करता ये ईना.” 17 ये शन
ू े उ र िदले , “��� ���������
� ������ �������� �������, मी तु मच्याबरोबर आणखी कोठवर राह?ू मी तु मचे िकती
सहन करू? त्यास माझ्याकडे आणा.” 18 ये शन
ू े त्या भूताला धमकावले , ते व्हा ते भूत त्याच्यातून
िनघून गे ले आिण त्याच घटकेला तो मु लगा बरा झाला.
14
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नं तर िशष्य एकांती ये शज
ू वळ ये ऊन म्हणाले , “������ �� �� ����� ��� ����?”
तो म्हणाला, “������� ����������������. मी तु म्हास खरे सां गतो, तु मच्यात
जर मोहरीच्या दाण्याएवढा िवश्वास असे ल तर तु म्ही या डोंगराला ये थन
ू िनघून ते थे जा, असे तु म्ही
म्हटला तर तो डोंगर जाईल. तु मच्यासाठी काहीही अशक्य असणार नाही.” 21 तरीही प्राथर्ना व
उपवास यावाचून असल्या जातीचे भूत िनघत नाही.
19

20 ते व्हा

9:30-32;
9:43-45
ते एकत्र गालील प्रांतात आले ते व्हा ये शू त्यांना म्हणाला, “��������� �����
������������ ���� ���� ���� ����� ���. 23 ते त्यास िजवे मारतील आिण ितसर्या
िदवशी तो पु न्हा उठिवला जाईल.” ते व्हा िशष्य फार दुःखी झाले .
22 जे व्हा

24

ये शू आिण त्याचे िशष्य कफणर्हम
ू ास आले ते व्हा परमे श्वराच्या भवनाचा कर वसूल करणारे
आले , ते पे तर् ाकडे ये ऊन म्हणाले , “����� ���� �� ��� ����� ���?” 25 त्याने म्हटले ,
“��� ����.” �� �� ���� ���������� �� ������� ����� ���� �������,
“������, तु ला काय वाटते ? पृ थ्वीवरील राजे जकात िकंवा कर कोणाकडू न घे तात, आपल्या
मु लांकडू न की परक्याकडू न?” 26 जे व्हा तो म्हणाला, “����������.” ������ ������
����� ������, “�� �� ���� ����� ����. 27 तरी आपण त्यांना अडखळण आणू नये ,
म्हणून सरोवराकडे जाऊन पाण्यात गळ टाक आिण पिहल्याने वर ये ईल तो मासा धरून त्याचे तोंड
उघड म्हणजे तु ला चांदीचे एक नाणे सापडे ल. ते घे ऊन माझ्याबद्दल व तु झ्याबद्दल त्यांना दे .”

18
9:33-37;
9:46-48
त्यावे ळेस िशष्य ये शक
ू डे आले आिण त्यांनी िवचारले , “����������� �������
������ ���� ���?” 2 ते व्हा त्याने एका लहान बालकाला आपल्याजवळ बोलावून
त्यां च्यामध्ये उभे केले , 3 आिण म्हटले , “�� ������� ��� ������, तु मच्यात बदल होऊन
तु म्ही बालकासारखे झाल्यािशवाय स्वगार्च्या राज्यात तु मचा प्रवे श होणारच नाही. 4 म्हणून जो
कोणी आपणाला या बालकासारखे लीन करतो तोच स्वगार्च्या राज्यात सवार्हन
ू महान आहे . 5 आिण
जो कोणी अशा एका लहान बालकाला माझ्या नावाने स्वीकारतो, तो मला स्वीकारतो.
1

���� ��������������� �����
9:42-48;
17:1, 2
6 परं तु जो कोणी माझ्यावर िवश्वास ठे वणार्या या लहानातील एकाला अडखळण आणील
त्याच्या गळ्यात जात्याची मोठी तळी बां धन
ू त्यास समु दर् ाच्या खोल पाण्यात बु डिवणे हे त्याच्या
िहताचे आहे . 7 अडखळण्याच्या कारणामु ळे जगाला िधक्कार असो! तरी अशा काही गोष्टी होत
राहणारच, पण जे लोक या अडखळण्याला कारणीभूत होतील त्यांना फार हानीचे ठरे ल. 8 जर
तु मचा उजवा हात िकंवा पाय तु म्हास पाप करण्यासाठी प्रवृ करीत असे ल तर तो कापून टाका व
फेकू न द्या. दोन हात व दोन पाय असून सवर्काळच्या कधीही न िवझणार्या अग्नीत*तु म्ही टाकले
जाण्यापे क्षा व्यं ग िकंवा लं गडे होऊन सावर्कािलक जीवनात जावे जास्त बरे होईल. 9 जर तु मचा
डोळा तु म्हास पाप करण्यासाठी प्रवृ करीत असे ल तर तो उपटू न फेकू नच द्या कारण एकच डोळा
असला आिण तु म्हास सावर्कािलक जीवन िमळाले तर ते जास्त बरे आहे . दोन डोळ्यासह तु म्ही
नरकात टाकले जाण्यापे क्षा ते जास्त बरे आहे . 10 सावध असा. ही लहान मु ले यांना कमी समजू
*
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ू माझ्या स्वगार्तील िपत्याचे मु ख ने हमी
नका कारण मी तु म्हास सां गतो की, स्वगार्त त्यांचे दे वदत
पाहतात. 11 आणखी, जे हरवले ले त्यास तारावयास मनु ष्याचा पु त्र आला आहे .”
12

जर एखाद्या मनु ष्याजवळ शं भर में ढरे आहे त आिण त्यां च्यापै की एक में ढरू हरवले तर तो
नव्याण्णव में ढरे टे कडीवर सोडू न दे ईल आिण ते हरवले ले एक में ढरू शोधायला जाईल की नाही?
13 आिण जर त्या मनु ष्यास हरवले ले में ढरू सापडले तर त्यास कधीही न हरवले ल्या नव्याण्णव
में ढरांबद्दल वाटणार्या आनं दापे क्षा त्या एकासाठी जास्त आनं द होईल. असे मी तु म्हास खरे
सां गतो, 14 तशाच प्रकारे , या लहान मु लांपैकी एकाचा अगदी लहानातील लहानाचा ही नाश
व्हावा अशी तु मच्या स्वगीर्य िपत्याची इच्छा नाही.
15 जर तु झा भाऊ तु झ्यावर अन्याय करील, तर जा अिण त्यास तु झ्यावर काय अन्याय झाला ते
एकांतात सां ग. जर त्यांने तु झे ऐकले तर त्यास आपला बं ध ू म्हणून परत िमळवला आहे स. 16 पण
जर तो िकंवा ती तु झे ऐकत नसे ल तर एकाला िकंवा दोघांना तु झ्याबरोबर घे , यासाठी की जे काही
झाले त्यािवषयी साक्ष द्यायला दोन िकंवा तीन जण ते थे असतील, 17 जर तो मनु ष्य लोकांचेही
ऐकणार नाही तर मं डळीलाही गोष्ट कळव. जर तो मनु ष्य मं डळीचे ही ऐकणार नाही, तर मग तो
तु ला परराष्ट् रीय िकंवा एखाद्या जकातदारासारखा समज. 18 मी तु म्हास खरे सां गतो, जे काही
तु म्ही पृ थ्वीवर बां धाल ते स्वगार्त बां धले जाईल. पृ थ्वीवर मोकळे कराल ते स्वगार्त मोकळे केले .
19 तसे च मी तु म्हास खरे सां गतो की, जर पृ थ्वीवर तु मच्यापै की दोघांचे कोणत्याही गोष्टीिवषयी
एकमत झाले तर त्याकरता एकित्रत होऊन िवनं ती करतील तर ती. माझ्या स्वगार्तील िपत्याकडू न
त्यां च्यासाठी केली जाईल; 20 कारण िजथे दोघे िकंवा ितघे जर माझ्या नावाने एकत्र जमले
असतील ते थे त्यां च्यांमध्ये मी आहे .
21 नं तर पे तर
् ये शक
ू डे आला आिण त्याने िवचारले , “�����, जर माझा भाऊ माझ्यावर अन्याय
करीत रािहला तर मी त्यास िकती वे ळा क्षमा करावी? मी त्यास सात वे ळा क्षमा करावी काय?”
22 ये शन
ू े उ र िदले , “�� ���� ������, फक्त सातच वे ळा नाही तर उलट त्याने तु झ्यावर
साताच्या स रवे ळा अन्याय केला तरी तू त्यास क्षमा करीत राहा.” 23 म्हणूनच स्वगार्च्या राज्याची
तु लना एका राजाशी करता ये ईल. आपले जे चाकर आपले दे णे लागत होते त्यां च्याकडू न त्या राजाने
पै से परत घे ण्याचे ठरवले . 24 जे व्हा त्याने पै से जमा करायला सु रूवात केली, ते व्हा एक दे णेकरी
ज्याच्याकडे लक्षावधी रुपयांचे कजर् होते त्यास त्याच्याकडे आणण्यात आले . 25 त्या दे णेकर्याकडे
राजाचे पै से परत करण्यासाठी काहीच नव्हते , ते व्हा मालकाने आज्ञा केली की त्याला, त्याच्या
पत्नीला, त्याच्या मु लांना आिण जे काही त्याच्याकडे आहे ते सवर् िवकले जावे आिण जे पै से ये तील
त्यातून कजार्ची परतफेड व्हावी. 26 परं तु त्या चाकराने पाया पडू न, गयावया करीत म्हटले , मला
थोडी सवलत द्या. जे काही मी तु मचे दे णे लागतो ते तु म्हास परत करीन. 27 त्या मालकाला आपल्या
चाकराचा कळवळा आला, म्हणून त्याने त्या चाकराचे सवर् कजर् माफ केले आिण त्यास सोडले .
28 नं तर त्याच चाकराचे काही शं भर चांदीचे नाणे दे णे लागत असले ला दुसरा एक चाकर पिहल्या
चाकराला भे टला. त्याने त्या दुसर्या चाकराचा गळा पकडला आिण तो त्यास म्हणाला, तू माझे
जे काही पै से दे णे लागतोस ते सवर् आताच्या आता दे . 29 परं तु दुसरा चाकर गु डघे टे कू न गयावया
करीत म्हणाला, मला थोडी सवलत द्या. जे काही पै से मी तु म्हास दे णे लागतो ते परत करीन. 30 पण
पिहल्या चाकराने दुसर्या चाकराला सां भाळू न घे ण्यास साफ नकार िदला. उलट तो गे ला आिण
त्याने त्यास तु रूंगात टाकले . ते थे त्यास त्याचे कजर् िफटे पयर्ंत रहावे लागणार होते . 31 घडले ला हा
प्रकार जे व्हा दुसर्या चाकरांनी पािहला ते व्हा ते फार दुःखी झाले , ते व्हा ते गे ले आिण त्यांनी जे
सवर् घडले होते ते मालकाला सां िगतले . 32 ते व्हा पिहल्या चाकराच्या मालकाने त्यास बोलावले
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व तो त्यास म्हणाला, “������, तू माझे िकतीतरी दे णे लागत होतास, परं तु मी तु झे दे णे माफ
करावे अशी िवनं ती तू मला केलीस ते व्हा मी तु झे सवर् कजर् माफ केले . 33 म्हणून तू तु झ्याबरोबरच्या
चाकरालाही तशीच दया दाखवायची होतीस?” 34 मालक फार सं तापला, िशक्षा म्हणून मालकाने
पिहल्या चाकराला तु रूंगात टाकले आिण त्याने सवर् कजर् फेडीपयर्ंत त्यास तु रूंगातून सोडले नाही.
35 “��� �� ������ ���� ���� ���� �������� ���� ����� ����. तु म्ही
आपल्या बं धल
ू ा मनापासून क्षमा केली नाही तर तु मचा स्वगीर्य िपताही तु म्हास क्षमा करणार
नाही.”

19
10:1-12

1 ये शन
ू े या सवर् गोष्टी सां िगतल्यानं तर तो गालील प्रांतातून िनघून गे ला आिण यादन नदीच्या

दुसर्या िकनार्याकडील यहद
ू ीया प्रांतात गे ला. 2 ते व्हा मोठा लोकसमु दाय त्याच्यामागे गे ला
आिण ते थील अने क आजारी लोकांस ये शन
ू े बरे केले .
3 काही परूशी ये शक
ू डे आले . ये शन
ू े चु कीचे काही बोलावे असा प्रयत्न त्यांनी चालिवला.
त्यांनी ये शल
ू ा िवचारले , कोणत्याही कारणास्तव एखाद्या मनु ष्याने आपल्या पत्नीला सूटपत्र द्यावे
काय? 4 ये शन
ू े उ र िदले , “������ ��������� ��� �������� ������� ������
�������� ��� ���� ��, जे व्हा दे वाने जग उत्पन्न केले , त्यांना नर व नारी असे िनमार्ण केले .
5 आिण दे व म्हणाला, ‘������ ����� ������ ��-वडीलांना सोडू न व आपल्या पत्नीला
जडू न राहील. ती दोघे एकदे ह होतील.’ 6 म्हणून दोन व्यक्ती या दोन नाहीत तर एक आहे त. दे वाने
त्या दोघांना एकत्र जोडले आहे . म्हणून कोणाही व्यक्तीने त्यांना वे गळे करू नये .” 7 परुश्यांनी
िवचारले , “��� �� ���, तर मग पु रूषाने सूटपत्र िलहन
ू दे ण्याची आिण आपल्या पत्नीला
सोडू न दे ण्याची मोकळीक दे णारी आज्ञा मोशे ने का िदली?” 8 ये शन
ू े उ र िदले , “�������
������������ ����������� ������ ������� ������ �������� �����
�������� ������ ����. पण सु रुवातीला सूटपत्र दे ण्याची मोकळीक नव्हती. 9 मी
तु म्हास सां गतो, जो मनु ष्य आपली पत्नी सोडू न दे तो आिण दुसरीशी लग्न करतो तो व्यिभचार
करतो. आपल्या पत्नीला सूटपत्र दे ण्याचे एकच कारण आहे , ते म्हणजे पिहल्या पत्नीने
परपु रुषां शी व्यिभचार करणे होय.” 10 मग त्याचे िशष्य त्यास म्हणाले , “�� ��� � ���������
��������� ��� ���� �� �� ���� � ���� ����� ����� ����.” 11 ये शन
ू ेउ र
िदले , “��� ����� ��������� ����������� ���� ����� ����. परं तु ज्यांना ही
िशकवण स्वीकारण्याची मोकळीक िदली आहे ते च घे तील 12 कारण आईच्या उदरातून जन्मताच
नपु सं क असे आहे त व मनु ष्यांनी केले असे नपु सं क आहे त आिण स्वगार्च्या राज्यासाठी ज्यांनी
आपणास नपु सं क करून घे तले आहे त. ज्याला हे स्वीकारता ये ते त्याने , स्वीकारावे .”
10:13-16;
18:15-17
ये शन
ू े आपल्या मु लां वर हात ठे वून प्राथर्ना करावी यासाठी काही लोकांनी आपली मु ले
त्याच्याकडे आणली. ये शच्ू या िशष्यांनी त्यांना पािहल्यावर ते बालकांना घे ऊन ये शक
ू डे ये ण्यास
मना करू लागले . 14 परं तु ये शू म्हणाला, “���� ������� ����� ��� ����, त्यांना मना
करू नका, कारण स्वगार्चे राज्य त्यां च्यासारख्यांचेच आहे .” 15 मु लां वर हात ठे वल्यावर ये शू ते थन
ू
िनघून गे ला.
16 नं तर पाहा, कोणीएक मनु ष्य ये शक
ू डे आला आिण त्याने िवचारले , “������
���������� ���� ������ ������ �� ������� �������� ������ ������
�������?” 17 ये शन
ू े उ र िदले , “��� ������ ��� ��� ��� �� ��������? फक्त
दे व एकच चां गला आहे पण जर तु ला सावर्कािलक जीवन पािहजे तर सवर् आज्ञा पाळ.” 18 त्याने
13 नं तर
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िवचारले , “������� �����?” ������ ����� ����, “��� ��� ���, व्यिभचार करू
नको, चोरी करू नको, खोटी साक्ष दे ऊ नको. 19 आपल्या आई-वडीलांना मान दे आिण जशी
स्वतःवर प्रीती करतोस तशी इतरावर प्रीती कर.” 20 तो तरुण म्हणाला, “�� ���� �����
�� ���� ��� ���. मी आणखी काय करावे ?” 21 ये शन
ू े उ र िदले , “���� �� ��������
������� ���� �� �� ��� ���� �� ���� ��� �� ����� ��� ��� �� ����
�������� ����� ��. म्हणजे स्वगार्त तु ला मोठी सं प ी िमळे ल आिण चल, माझ्यामागे ये .”
22 पण जे व्हा त्या तरूणाने हे ऐकले , ते व्हा त्यास फार दुःख झाले कारण तो खूप श्रीमं त होता,
म्हणून तो ये शल
ू ा सोडू न िनघून गे ला.
10:23-31;
18:24-30
ये शू आपल्या िशष्यांना म्हणाला, “�� ������� ��� ������, धनवान मनु ष्यास
स्वगार्च्या राज्यात प्रवे श करणे फार कठीण जाईल. 24 मी तु म्हास सां गतो की, धनवानाचा
स्वगार्च्या राज्यांत प्रवे श होणे यापे क्षा उं टाला सु ईच्या नाकातून जाणे जास्त सोपे आहे .” 25 जे व्हा
िशष्यांनी हे ऐकले ते व्हा ते फार आश्चयर्चिकत झाले . त्यांनी ये शल
ू ा िवचारले , “�� ������
���� ����?” 26 ये शन
ू े आपल्या िशष्यांकडे पािहले आिण तो म्हणाला, “���������� ��
����� ���, पण दे वासाठी सवर् गोष्टी शक्य आहे त.” 27 पे तर् ये शल
ू ा म्हणाला, “����, आम्ही
सवर्काही सोडले आिण तु मच्यामागे आलो आहोत; मग आम्हास काय िमळे ल?” 28 ये शू म्हणाला,
“�� ������� ��� ������, नव्या यु गात जे व्हा मनु ष्याचा पु त्र त्याच्या गौरवी राजासनावर
बसे ल ते व्हा तु म्ही जे सवर् माझ्यामागे आलात ते सवर् बारा राजासनावर बसाल आिण इस्राएलाच्या
बारा वं शाचा न्याय कराल. 29 ज्याने ज्याने माझ्यामागे ये ण्याकरता आपले घर, भाऊ, बहीण,
आईवडील, मु ले, शे तीवाडी सोडली असे ल तर त्यास त्यापे क्षा िकतीतरी जास्तपटीने लाभ होईल
व त्यास सावर्कािलक जीवन िमळे ल. 30 पण पु ष्कळसे जे आता पिहले आहे त ते शे वटचे होतील
आिण जे शे वटचे आहे त ते पिहले होतील.”
23 ते व्हा

20
1 “������ ��������� ����� �� ���� ������������� ���. जो अगदी पहाटे
त्याच्या द्राक्षमळ्यासाठी मोलाने मजूर आणण्यासाठी गे ला. 2 त्या मनु ष्याने एक िदवसाच्या
मजु रीकिरता प्रत्ये काला एक चांदीचे नाणे दे ण्याचे कबूल केले आिण त्याने द्राक्षाच्या मळ्यात
कामास पाठवले . 3 सकाळी नऊ वाजण्याच्या सु मारास तो मनु ष्य बाजारात गे ला ते व्हा ते थे काही
माणसे उभी असले ली त्यास िदसली. त्या लोकांस काहीच काम नव्हते . 4 मग तो त्यांना म्हणाला,
‘������������ ������ ������������� ������ �� ��� �� ����� �����
��� �� �� ������� ����.’ 5 मग ते काम करण्यास मळ्यात गे ले, तो मनु ष्य बारा वाजता
आिण तीन वाजता बाजारात गे ला आिण त्या मनु ष्याने आपल्या मळ्यात काम करण्यासाठी लोकांस
दोन वे ळा जाऊन मजु रीवर घे तले 6 पाच वाजता तो मनु ष्य परत एकदा बाजारात गे ला ते व्हा आणखी
काही लोक उभे असले ले त्यास आढळले . त्याने त्यांना िवचारले , ‘������ ���� ��� � ����
������ ���� �� ��� ��� ������ ����?’ 7 त्या लोकांनी उ र िदले , ‘������ ����
��� ���� ����.’ �� ������ ������� �������, ‘�� �� ������ ���� ������
������������� ��� ���.’ 8 सं ध्याकाळी द्राक्षमळ्याचा मालक मु कादमाला म्हणाला,
‘�������� ����� ��� ������� ������� ����� ���� ����, मी ज्यांना अगदी
शे वटी कामावर आणले त्यांना अगोदर मजु री द्या, नं तर बाकीच्या सवार्न
ं ा मजु री द्या, मी कामावर
रोजगारीने पिहल्याने बोलावले ल्यांना सवार्त शे वटी मजु री द्या.’ 9 जे मजूर सं ध्याकाळी साधारण
पाच वाजता कामावर घे तले होते ते आपली मजु री घे ण्यासाठी आले . प्रत्ये काला एक नाणे मजु री
िमळाली. 10 मग ज्यांना सु रूवातीला कामावर घे ण्यात आले होते , ते आपली मजु री घे ण्यासाठी
आले . त्यांना वाटत होते की, इतरांपेक्षा त्यांना जास्त पै से िमळतील, पण त्या सवार्न
ं ा चांदीचे
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एकच नाणे मजु री िमळाली.
ते घे तले व मालकाकडे तक् रार करू लागले .
म्हणाले ,
‘������� ����� ������ ����� ������� ���� �� ���� ��� ����. परं तु तु म्ही
त्यांना आमच्या बरोबरीने मजु री िदली. आम्ही मात्र िदवसभर उन्हात कष्ट केले .’ 13 परं तु
मळ्याचा मालक त्यां च्यातील एकाला म्हणाला, ‘������ �� ������������ ������
���� ����. मी तु ला एक चांदीचे नाणे मजु री दे ईन यावर आपण सहमत झालो नाही का? 14 जे
तु झे आहे ते घे आिण चालायला लाग, तु ला िदली िततकीच मजु री मला या शे वटच्या मनु ष्यास
द्यायची आहे . 15 मी माझ्या पै शाचा वापर मला पािहजे तसा करू शकत नाही का? मी लोकां शी
चां गला आहे म्हणून, तु ला हे वा वाटतो का?’ 16 म्हणून आता जे शे वटचे आहे त ते पिहले होतील
आिण पिहले ते शे वटचे होतील.”
11 त्यांनी

12 ते

10:32-34;
18:31-34
ये शू यरूशले म शहराला जात असता त्याने त्याच्या िशष्यांना एकाबाजूला घे तले आिण
त्यांना म्हणाला, 18 “����, आपण यरूशले म शहराकडे जात आहोत. मनु ष्याच्या पु त्राला
धरून मु ख्य याजक लोक व िनयमशास्त्राचे िशक्षक यां च्या हाती धरुन दे ण्यात ये ईल. ते त्यास
मरणदं ड ठरतील. 19 आिण थट् टा करावयास, फटके मारावयास व वधस्तं भावर िखळावयास त्यास
परराष्ट् रीयां च्या हाती दे तील. परं तु ितसर्या िदवशी तो परत जीवनात ये ईल.”
17

10:35-45
त्यानं तर जब्दीच्या मु लांची आई, आपल्या मु लांसह त्याच्याकडे आली. ती त्याच्या पाया
पडली आिण ितने त्यास एक िवनं ती केली. 21 त्याने ितला िवचारले , “���� ��� ������?”
ती म्हणाली, “���� �� ����� ������� ������� ������� ������� ���� ���
����� ������� ���� ��� ��� ����.” 22 तो ितला म्हणाला, “�� ��� ���� ����
�� ���� ���� ����! जो प्याला मी िपणार आहे तो तु म्हास िपता ये ईल काय?” ते म्हणाले ,
होय, “���� ����!” 23 ये शू त्याना म्हणाला, “������ ����� ������ �����������
����� ���, पण माझ्या उजव्या आिण डाव्या हाताला बसण्याचा मान कोणाला दे णे हे ठरिवणारा
मी नाही, तर माझ्या िपत्याने तो मान कोणाला द्यायचा हे ठरवले आहे .” 24 जे व्हा इतर दहा
िशष्यांनी हे ऐकले ते व्हा ते त्या दोघां भावां वर नाराज झाला.
20

25 मग ये शन
ू े त्यांना बोलावून म्हटले , “����������� ��������� �������
������� ���� ����� ��� �� ������ ����� ��� ��������� ������
��������� ���� ������ ����� ��� ������ �����. 26 पण तु मचे वागणे तसे
नसावे . जर तु मच्यातील कोणाला मोठे व्हायचे असे ल तर त्याने तु मचा से वक झाले पािहजे .
27 आिण ज्याला पिहला व्हावयाचे आहे त्याने दास झाले पािहजे . 28 म्हणजे तु म्ही मनु ष्याच्या
पु त्रासारखे असले पािहजे . जसा तो इतरांकडू न से वा करून घ्यायला आला नाही तर इतरांची से वा
करायला आिण अने कांचे तारण व्हावे यासाठी आपला जीव खं डणी म्हणून दे ण्यासाठी आला.”

10:46-52;
18:35-43
यरीहो शहर सोडत असताना, मोठा लोकसमु दाय त्याच्यामागे आला. 30 रस्त्याच्या कडे ला
दोन आं धळे बसले होते आिण जे व्हा त्यांनी ऐकले की, ये शू ते थन
ू जात आहे , ते व्हा ते मोठ ाने
ओरडले , “����� ����, दािवदाच्या पु त्रा. आमच्यावर दया करा.” 31 जमावाने त्यांना दटावले
व त्यांना शांत राहण्यास सां िगतले . पण ते अिधकच मोठ ाने ओरडू लागले , “�����, दािवदाच्या
पु त्रा, आमच्यावर दया करा.” 32 मग ये शू थांबला आिण त्यां च्याशी बोलला, त्याने िवचारले ,
“�� ����������� ��� ����� ��� ����� ����� ���?” 33 त्या आं धळ्या मनु ष्यांनी
उ र िदले , “�������, आम्हास िदसावे अशी आमची इच्छा आहे .” 34 ये शल
ू ा त्यां च्यांबद्दल
29 ते
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कळवळा आला आिण त्याने त्यां च्या डोळ्यांना स्पशर् केला. त्याच क्षणी त्यांना िदसू लागले आिण
ते त्याच्यामागे गे ले.

21
11:1-10;
19:28-40;
. 12:12-19
व त्याचे िशष्य यरूशले म शहराजवळ आले असता ते जै तन
ू ाचा डोंगराजवळ बे थफगे या
जागी थांबले . नं तर ये शन
ू े त्याच्या दोन िशष्यांना पाठवले , 2 त्यांना असे सां िगतले की, “������
�������� ����� �� ��� ������ �� ����� �������� � ����������� ��
������ ��� ������� �����. त्यांना सोडू न माझ्याकडे घे ऊन या. 3 जर कोणी तु म्हास
काही िवचारले , तर त्यास सां गा की, प्रभूला यांची गरज आहे , तो ती लगे च माझ्याकडे पाठवील.”
4 हे यासाठी घडले की सं देष्ट ां च्या द्वारे जे सां िगतले होते ते पूणर् व्हावे ः ते असे की,
5 “���������� ������� �����,
पाहा, तु झा राज लीन होऊन
गाढवावर म्हणजे गाढवीच्या िशं गरावर बसून तु झ्याकडे ये त आहे .”
6 ते व्हा िशष्यांनी जाऊन ये शच्
ू या आज्ञे पर् माणे केले . 7 िशष्यांनी गाढवी व िशं गरु आणून त्यांनी
त्यावर आपले अं गरखे घातले आिण ये शू त्यावर बसला. 8 पु ष्कळ लोकांनी आपले अं गरखे वाटे वर
अं थरले . दुसर्यांनी झाडां च्या फां द्या तोडल्या आिण त्या रस्त्यावर पसरल्या. 9 ये शच्ू या पु ढे
चालणारा लोकसु दाय आिण मागे चालणारे . मोठ ाने जयघोष करू लागले ,
“���������� �������� ��������.
प्रभूच्या नावाने ये णारा धन्यवािदत आहे .
परम उं चामध्ये होसान्ना!”
10 जे व्हा ये शन
ू र् शहर गजबजून िनघाले व लोक
ू े यरूशले म शहरामध्ये प्रवे श केला ते व्हा सं पण
िवचारत होते , “�� ��� ���?” 11 जमावाने उ र िदले , “�� ����� ���������� ������
������� �����, ये शू सं देष्टा आहे .”
1 ये श ू

11:15-19;
19:45-48;
. 2:13-22
मग ये शन
ू े दे वाच्या भवनात प्रवे श केला. ते थे जे लोक िवक् री व खरे दी करीत होते त्या
सवार्न
ं ा बाहे र घालवून िदले . पै श्याचा व्यवहार करणार्यांची मे जे आिण कबु तरे िवकणार्यां च्या
बै ठकी उलथून टाकल्या. 13 तो त्यांना म्हणाला, “��� ������ ���, ‘������ ����
����������� �� �������,’ �� ������ ����� ��������� ���� ���� ���.”
14 मग आं धळे आिण पां गळे लोक त्याच्याकडे परमे श्वराच्या भवनात आले आिण त्यांना त्याने बरे
केले . 15 परं तु जे व्हा मु ख्य याजकांना व िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांनी ये शन
ू े केले ल्या आश्चयर्कारक
गोष्टी आिण परमे श्वराच्या भवनाच्या आवारात लहान मु लांना, “���������� ��������
��������.” ��� ����� ������ ������, ते व्हा त्यांना सं ताप आला. 16 त्यांनी त्यास
िवचारले , “�� ���� ��� ����� ��� �� ������ ���� ��?” ������ �������
����� ����, “���.
परं तु तू बालके व तान्हुली
यां च्या मु खातून स्तु ती पूणर् करवली आहे .
हे तु मच्या वाचण्यात कधी आले नाही काय?” 17 नं तर ये शू त्यास सोडू न शहराबाहे र बे थानीस
गे ला. तो रात्रभर ते थे रािहला.
12

11:12-14
दुसर्या िदवशी सकाळी तो शहराकडे पु न्हा ये त असता त्यास भूक लागली. 19 रस्त्याच्या
कडे ला त्यास अं िजराचे एक झाड िदसले . ते पाहन
ू तो जवळ गे ला. पण पानािशवाय त्यास एकही
18
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अं जीर िदसले नाही. ये शू त्या झाडाला म्हणाला, “������ ����, कधीही फळ न ये वो!”
आिण ते झाड लगे च वाळू न गे ले. 20 िशष्यांनी हे पािहले , ते व्हा त्यांना फार आश्चयर् वाटले .
त्यांनी िवचारले , “�� �������� ��� ������ ���� ����� ��� ����?” 21 ये शू त्यांना
म्हणाला, “�� ������� ��� ������, जर तु म्हास िवश्वास असे ल आिण तु म्ही सं शय धरला
नाही तर मी जे अं िजराच्या झाडाबाबतीत केले ते च नव्हे , तर या डोंगराला उपटू न समु दर् ात पड
असे म्हणालात तरी ते घडे ल. 22 जर तु मचा िवश्वास असे ल तर जे काही तु म्ही प्राथर्नेत िवश्वासाने
मागाल ते तु म्हास िमळे ल.”
11:27-33;
20:1-8
ये शू परमे श्वराच्या भवनात गे ला, ये शू ते थे िशक्षण दे त असताना मु ख्य याजक लोक व
वडीलजन ये शक
ू डे आले . ते ये शल
ू ा म्हणाले , “������ ������� ��������� �� ������
����? हा अिधकार तु म्हास कोणी िदला?” 24 ये शू म्हणाला, “�������� �������
�� ������ �������. जर तु म्ही मला उ र िदले तर मी कोणत्या अिधकाराने या गोष्टी
करतो, हे मी तु म्हास सां गेन. 25 ‘�������� ���������� ����� ����? स्वगार्कडू न
की मनु ष्यांकडू न?’ ” ये शच्ू या या प्रश्नावर ते चचार् करू लागले . ते म्हणाले , “��������
���������� �������� ���� ��� ������� �� ���� ������, ‘�� ������
���������� ������� �� ����� ����?’ 26 पण जर तो मनु ष्यांकडू न होता असे आपण
म्हणालो आपल्याला लोकांची भीती आहे कारण योहान हा एक सं देष्टा होता असे ते सवर्जण
मानतात.” 27 म्हणून त्यांनी ये शल
ू ा उ र िदले , “������ ����� ����.” ������ ����
�������, “�� �� �� ������� ��������� �� ������ ����, हे मीही तु म्हास
सां गणार नाही.”
23

28 यािवषयी तु म्हास काय वाटते ते मला सां गा; “��� �������� ��� ����� ����. तो
आपल्या पिहल्या मु लाकडे गे ला आिण म्हणाला, ‘������ ����, आज तू द्राक्षाच्या मळ्यात
जा आिण काम कर.’ 29 मु लाने उ र िदले , ‘�� ����� ����.’ ����� ���� ���� ������
�� ����� � �� ����. 30 नं तर वडील आपल्या दुसर्या मु लाकडे गे ले आिण म्हटले , ‘������
����, आज तू जाऊन माझ्या द्राक्षाच्या मळ्यात काम कर.’ ���� ������ ����� ����,
‘��� ����, मी जातो.’ �� �� ���� ����. 31 त्या दोघांपैकी कोणत्या मु लाने वडीलांची
आज्ञा पाळली?” ते म्हणाले , “������� ������.” ���� ������� �������, “��
��� ������, जकातदार व वे श्या तु मच्या अगोदर स्वगार्च्या राज्यात जातील. 32 कारण योहान
नीितमत्त्वाच्या मागार्ने तु म्हाकडे आला, परं तु तु म्ही त्यावर िवश्वास ठे वला नाही, पण जकातदार
व वे श्या यांनी त्यावर िवश्वास ठे वला आिण हे तु म्ही पािहले पण तरी दे खील तु म्ही आपले मन
बदलण्यास आिण त्यावर िवश्वास ठे वण्यास तयार झाला नाही.”

12:1-12;
20:9-19
����� ����� ���� �� ������ ����, त्याचे शे त होते . त्याने आपल्या शे तात
द्राक्षे लावली. त्याभोवती कुंपण घातले आिण द्राक्षरसाकिरता कुंड तयार केले आिण माळा
बां धला, मग त्याने आपला मळा काही शे तकर्यांना खं डाने करायला िदला, मग तो दुसर्यादे शी
िनघून गे ला. 34 जे व्हा द्राक्षे तोडणीचा हं गाम जवळ आला, ते व्हा त्या मनु ष्याने आपला वाटा
आणण्याकिरता काही चाकर शे तकर्याकडे पाठवले . 35 परं तु शे तकर्यांनी त्यां च्यावर हल्ला केला.
एकाला मार िदला तर दुसर्या चाकराला िजवे मारले . नं तर ितसर्याला दगडमार करून ठार
केले . 36 मग शे तकर्यांकडे त्या मनु ष्याने आणखी एकदा चाकर पाठवले . पिहल्यापे क्षा त्याने
जास्त चाकर पाठवले पण त्या शे तकर्यांनी त्यांना तशीच वागणूक िदली. 37 नं तर, त्याने त्याच्या
33 “��
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स्वतःच्या मु लाला त्यां च्याकडे पाठवले , तो म्हणाला, ‘�������� �� ������ ������ ���
������.’ 38 पण जे व्हा शे तकर्यांनी त्याच्या मु लाला पािहले ते व्हा ते एकमे कास म्हणू लागले ,
‘�� �� ������� ����� ���. तो वारस आहे . चला आपण त्यास ठार करू व त्याचे वतन घे ऊ.’
39 त्यांनी त्यास धरले व द्राक्षमळ्याच्या बाहे र फेकले व त्यास ठार मारले . 40 मग द्राक्षमळ्याचा
मालक परत ये ईल ते व्हा या शे तकर्यांचे काय करील?” 41 यहद
ू ी मु ख्य याजक लोक आिण पु ढारी
म्हणाले , “�� ���� ������ �������� ������ ���� ���� �� ����� ����. नं तर
तो आपला द्राक्षमळा दुसर्यास खं डाने दे ईल. हं गामाच्या िदवसात जे त्याच्या िपकाची वाटणी
दे तील, अशांना तो ते दे ईल.”
42 ये श ू त्यांना म्हणाला, “������ ������������ ��� ����� ���� ���?
‘������������� ���������
दगड कोनिशला झाला आहे .
हे प्रभूने केले आिण
आमच्या दृष्टीने हे अद्भत
ू आहे .’
43 म्हणून मी तु म्हास सां गतो की, दे वाचे राज्य तु मच्याकडू न काढून घे ण्यात ये ईल आिण जे राष्ट् र
त्यातली फळे दे ईल त्यास ते िदले जाईल. 44 जो कोणी या दगडावर पडे ल, त्याचे तु कडे तु कडे
होतील परं तु जर हा दगड कोणावर पडे ल तर त्याचा भु गाभु गा होईल.”
45 ये शन
ू े सां िगतले ले दाखले मु ख्य याजकांनी आिण परूश्यांनी ऐकले . ये शू त्यां च्यािवषयी बोलत
आहे हे त्यांनी ओळखले . 46 त्यांना ये शल
ू ा अटक करायचे होते . पण त्यांना लोकांचे भय वाटत होते ,
कारण लोक ये शल
ू ा सं देष्टा मानीत होते .

22
14:15-24
ये शू त्यां च्याशी पु न्हा एकदा दाखल्यांनी बोलला, त्यास उ र दे ऊन म्हणाला,
2 “��������� ����� ��� ��������� ���, त्याने त्याच्या मु लाच्या लग्नािनिम
भोजनाचे आमं तर् ण िदले . 3 त्याने त्याच्या चाकरांना पाठवून, ज्यांना लग्नाचे आमं तर् ण होते
अशांना बोलािवण्यास सां िगतले . पण लोकांनी राजाच्या मे जवानीस ये ण्यास नकार िदला. 4 नं तर
राजाने आणखी काही चाकरांना पाठवून िदले , राजा चाकरांना म्हणाला, मी त्या लोकांस अगोदरच
आमं तर् ण िदले आहे म्हणून आता जा आिण त्यांना सां गा, पाहा, मे जवानी तयार आहे , मी
माझे चां गल्यातील चां गले बै ल आिण वासरे कापली आहे त आिण सगळे तयार आहे , लग्नाच्या
मे जवानीस या. 5 चाकर गे ले आिण त्यांनी लोकांस ये ण्यास सां िगतले , पण त्यांनी चाकरांकडे लक्ष
िदले नाही. ते आपापल्या कामास िनघून गे ले. एक शे तात काम करायला गे ला, तर दुसरा व्यापार
करायला गे ला. 6 काहीनी चाकरांना पकडू न अपमान केला व त्यास िजवे मारले . 7 राजा फार
रागावला. त्याने त्याचे सै न्य पाठवले आिण त्यांनी त्या खु न्यांना ठार मारले . त्यांनी त्यांचे शहर
जाळले . 8 मग राजा त्याच्या चाकरांना म्हणाला, मे जवानी तयार आहे , पण ज्यांना बोलावले
होते ते लायक नव्हते , 9 म्हणून रस्त्यां च्या कोपर्यावर जा आिण ते थे तु म्हास जे भे टतील त्यांना
लग्नाच्या मे जवानीला बोलवा. 10 मग ते चाकर रस्त्यावर गे ले. त्यांना जे जे लोक भे टले त्यांना
जमा केले . ज्यािठकाणी लग्नाची मे जवानी तयार होती ते थे चाकरांनी चां गल्या आिण वाईट
लोकांस जमा केले आिण लग्नाचा मं डप पाहुण्यांनी भरून गे ला.
11 मग त्या सवार्न
ं ा भे टण्यास राजा ते थे आला. लग्नाचा पोशाख न केले ला एक मनु ष्य राजाला
ते थे आढळला. 12 राजा त्यास म्हणाला, िमत्रा, तू लग्नाचा पोशाख न घालता तू ये थे कसा
आलास? पण त्यास काही उ र दे ता ये ईना. 13 ते व्हा राजाने चाकरांना सां िगतले , या मनु ष्याचे
हात व पाय बां धा आिण त्यास बाहे र अं धारात टाका, ते थे रडणे आिण दात खाणे चाले ल. 14 कारण
बोलावले ले पु ष्कळ आहे त पण िनवडले ले थोडके आहे त.”
1
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12:13-17;

20:20-26
पकडावे याचा कट करू लागले . त्यास शब्दात पकडण्याचा
प्रयत्न करू लागले . 16 परूश्यांनी त्यांचे िशष्य हे रोद्यांसह त्याच्याकडे पाठवून. ते म्हणाले ,
“������, आम्हास माहीत आहे की आपण खरे आहात आिण तु म्ही दे वाचा मागर् खरे पणाने
िशकवता व दुसरे काय िवचार करतात याची तु म्ही पवार् करीत नाही आिण तु म्ही लोकांमध्ये पक्षपात
दाखवत नाही. 17 म्हणून तु मचे मत आम्हास सां गा, कैसराला कर दे णे योग्य आहे की नाही?”
18 ये शल
ू ा त्यांचा दुष्ट उद्दे श माहीत होता, म्हणून तो म्हणाला, “����������, तु म्ही माझी
परीक्षा का घे त आहात? 19 कर भरण्यासाठी जे नाणे वापरले जाते ते मला दाखवा.” त्या लोकांनी
ये शल
ू ा चांदीचे एक नाणे दाखिवले . 20 ते व्हा ये शन
ू े िवचारले , “�� �������� ������ �����
��� ��� �������� ���?” 21 त्या लोकांनी उ र िदले , “�������.” ���� ����
������� �������, “�� ������� ��� �� ������� ���� ��� �� ������ ���
�� ������ ����.” 22 ये शू जे म्हणाला ते त्या लोकांनी ऐकले ते व्हा ते आश्चयर्चिकत झाले
आिण ते थन
ू िनघून गे ले.
15 मग परूशी गे ले आिण ये शल
ू ा कसे

12:18-27;

20:27-40
म्हणणार्या काही सदक्ू यांनी त्याच िदवशी त्याच्याकडे ये ऊन त्यास
िवचारले , 24 ते म्हणाले , “������, मोशे ने िशकिवले की, जर एखादा मनु ष्य मरण पावला आिण
त्यास मूलबाळ नसे ल, तर त्याच्या भावाने त्याच्या पत्नीशी लग्न करावे , म्हणजे मरण पावले ल्या
भावाचा वं श चाले ल. 25 आता, आमच्यामध्ये सात भाऊ होते . पिहल्याने लग्न केले आिण नं तर
तो मरण पावला आिण त्यास मूल नसल्याने त्याच्या भावाने त्याच्या पत्नीशी लग्न केले . 26 असे च
दुसर्या व ितसर्या भावाच्या बाबतीतही घडले व सातही भावांनी ितच्याशी लग्न केले आिण मरण
पावले . 27 शे वटी ती स्त्री मरण पावली. 28 आता प्रश्न असा आहे की, पु नरुत्थानाच्या वे ळेस ती
कोणाची पत्नी असे ल, कारण सवर् सातही भावांनी ितच्याशी लग्न केले होते .”
29 ये शन
ू े त्यांना उ र दे ऊन म्हटले , “������ ������ ����� ���� ��� ����,
कारण तु म्हास शास्त्रले ख व दे वाचे सामथ्यर् माहीत नाही. 30 तु म्हास समजले पािहजे की,
पु नरुत्थानानं तरच्या जीवनात लोक लग्न करणार नाहीत िकंवा करून दे णार नाहीत, उलट ते स्वगार्त
ू ासारखे असतील. 31 तरी, मरण पावले ल्यां च्या पु नरुत्थानािवषयी दे वाने तु म्हास जे सां िगतले
दे वदत
ते तु म्ही अजूनपयर्ंत वाचले नाही काय? 32 ते असे की, ‘�� ����������� ���, इसहाकाचा
दे व आिण याकोबाचा दे व आहे ,’ �� ��� ������������ ��� ���� �� �������� ���
���.” 33 जे व्हा जमावाने हे ऐकले ते व्हा त्याच्या िशकवणीने आश्चयर्चिकत झाले .
23 पु नरुत्थान होत नाही, असे

12:28-34;

10:25-28
र केले . असे ऐकू न परूश्यांनी एकत्र ये ऊन मसलत केली. 35 एक
परूशी िनयमशास्त्राचा जाणकार होत, त्याने त्याची परीक्षा पाहावी म्हणून प्रश्न केला. 36 त्याने
िवचारले , “������, िनयमशास्त्रातील कोणती आज्ञा सवार्ंत महत्त्वाची आहे ?” 37 ये शन
ू ेउ र
िदले , “ ‘����� ���� ��� ����� �� ������ ����� ����������, आपल्या पूणर्
िजवाने , आपल्या पूणर् मनाने प्रीती कर.’ 38 ही पिहली आिण मोठी आज्ञा आहे . 39 िहच्यासारखी
दुसरी एक आहे ‘��� ������ ��� ������ ���������� ������ ��.’ 40 सवर्
िनयमशास्त्र आिण सं देष्ट ांचे िलखाण या दोन आज्ञां वरच अवलं बन
ू आहे .”
34 ये शन
ू ी लोकांस िनरू
ू े सदक

41 म्हणून परूशी एकत्र जमले असताना, ये शन
ू े त्यांना प्रश्न केला. 42 ये शू म्हणाला,
“������������� ����� ��� �� ���? तो कोणाचा पु त्र आहे ?” परूश्यांनी उ र िदले ,
“������� �� �������� ����� ���.”
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“�� ����� �������� �������������, त्याला प्रभू
असे कसे म्हणतो? तो म्हणतो,
44 ‘����������� ������ ������� �������� ��,
“�� ���� ���� ���� ������ ���������,
माझ्या उजव्या बाजूला बै स.”
45 आता, मग जर दावीद त्यास प्रभू म्हणतो तर तो दािवदाचा पु त्र कसा होऊ शकतो? 46 ते व्हा
कोणाला एका शब्दाने ही त्यास उ र दे ता ये ईना आिण त्या िदवसानं तर त्यास आणखी प्रश्न
िवचारण्याचे धाडस कोणीही केले नाही.
43 त्यावर ये श ू त्यांना म्हणाला,

23
12:38-40;

20:45-47

1 ये श ू लोकां शी व त्याच्या िशष्यां शी बोलला, 2 तो म्हणाला, “�������������� ������

� ����� �� �������� ������ ���� ����. 3 म्हणून ते जसे सां गतात तसे तु म्ही
करा आिण पाळा. पण तु म्ही त्यां च्या कृतीप्रमाणे तसे करू नका. याचे कारण ते सां गतात पण
त्याप्रमाणे करत नाहीत. 4 वाहावयास अवघड असे ओझे ते बां धतात व लोकां च्या खां द्यां वर
दे तात पण स्वतः ते ओझे उचलायला एक बोटदे खील लावत नाहीत. 5 ते त्यांचे सवर् कामे लोकांनी
पाहावे म्हणून करतात कारण ते आपली स्मरणपत्रे रूंद करतात आिण आपल्या झग्यांचे काठ मोठे
करतात. 6 मे जवानीच्या िठकाणी आपल्याला िवशे ष मानाची जागा िमळावी असे त्यांना वाटते .
तसे च यहद्य
ू ां च्या सभास्थानात मोक्याच्या जागी बसायला त्यांना फार आवडते . 7 बाजारातील
मु ख्य रस्त्याने जाता ये ता लोकांनी आपल्याला मान द्यावा याची त्यांना फार आवड असते आिण
लोकांनी त्यांना ‘�����’ ������� ��� ������� �����. 8 परं तु तु म्ही स्वतःला ‘�����’
������� ��� ���. तु म्ही सवर् एकमे कांचे भाऊ आहात, तु मचा गु रू एकच आहे . 9 आिण
जगातील कोणालाही िपता म्हणू नका कारण तु मचा िपता एकच आहे व तो स्वगार्त आहे . 10 तु म्ही
स्वतःला मालक म्हणून घे ऊ नका. तु मचा मालक िख्रस्त आहे . 11 तु मच्यातील जो से वक बनून
तु मची से वा करतो तो तु मच्यात सवार्त मोठा होय. 12 जो स्वतःला मोठा समजे ल त्यास कमी ले खले
जाईल. स्वतःला लहान समजणारा प्रत्ये कजण मोठा गणला जाईल.
13 अहो, परूश्यांनो आिण िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनो, तु म्हास हाय, तु म्ही ढोंगी आहात!
तु म्ही स्वगार्च्या राज्याचा रस्ता लोकांसाठी बं द करता, तु म्ही स्वतः तर आत जात नाहीच,
पण जे आत जाण्याचा प्रयत्न करतात त्यांनाही आत जाऊ दे त नाहीत. 14 अहो परूश्यांनो
व िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनो, ढोंग्यांनो तु मची केवढी दुदर्शा होणार कारण तु म्ही िवधवांची
घरे खाऊन टाकता व ढोंगाने लांब लांब प्राथर्ना करता; यामु ळे तु म्हास अिधक िशक्षा होइल.
15 परूश्यांनो व िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनो, तु म्ही दुःखी व्हाल. तु म्ही ढोंगी आहात कारण तु म्ही
एक मतानु सारी करण्यासाठी समु दर् व भूमी पालथी घालता आिण तु म्हास तो िमळाला म्हणजे
तु म्ही त्यास आपल्याहन
ू दुप्पट नरकपु त्रासारखे करून टाकता.
16 तु म्हास दुःख होईल. आं धळ्या वाटाड ांनो, जे तु म्ही म्हणता, जर कोणी परमे श्वराच्या
भवनाची शपथ घे तो तर काही नाही; पण जर एखादा त्या भवनातील सोन्याची शपथ घे ऊन बोलतो,
तर तो बां धले ला आहे . 17 तु म्ही मूखर् आं धळे आहात. सोने आिण परमे श्वराचे भवन यांपैकी कोणते
अिधक महत्त्वाचे आहे ? ते सोने िकंवा भवन, जे त्या सोन्याला पिवत्र बनवते . 18 आिण तु म्ही
असे म्हणता. जर एखादा वे दीची शपथ घे तो तर त्यामध्ये काही वावगे नाही. पण जर एखादा
वे दीवरील अपर्णाची शपथ घे तो तर तो बां धले ला आहे . 19 तु म्ही आं धळे आहात कारण मोठे काय
आहे ? ते अपर्ण की अपर्णाला पिवत्र करणारी वे दी? 20 म्हणून जो वे दीची शपथ घे तो तो त्या
वे दीबरोबर त्यावरच्या सवार्च
ं ी शपथ घे तो. 21 तसे च जो परमे श्वराच्या भवनाची शपथ घे तो तो
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भवन व त्यामध्ये राहणार्या दे वाची दे खील शपथ घे तो.
स्वगार्ची शपथ घे तो तो दे वाच्या
आसनाची व त्यावर बसणार्याचीही शपथ घे तो.
23 परूश्यांनो, िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनो, तु म्ही दुःखी व्हाल. तु म्ही ढोंगी आहात! तु मचे
जे काही आहे त्याचा दशां श तु म्ही दे वाला दे ता; पु िदना, शे प, िजरे यांचा दे खील दशां श दे ता. पण
िनयमशास्त्राच्या महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे : न्याय, दया व िवश्वास या गोष्टी तु म्ही सोडल्या
आहे त; पण तु म्ही या करायच्या होत्या आिण त्या सोडावयाच्या नव्हत्या. 24 तु म्ही आं धळे वाटाडे
आहात. तु म्ही डास गाळू न काढता व उं ट िगळू न टाकता. 25 अहो परूश्यांनो, िनयमशास्त्राच्या
िशक्षकांनो, तु म्ही दुःखी व्हाल, तु म्ही ढोंगी आहात! तु म्ही आपल्या ताट व वाट ा बाहे रून साफ
करता पण ते आतून अपहार आिण असं यम यांनी त्या आतून भरल्या आहे त. 26 अहो परूश्यांनो,
तु म्ही आं धळे आहात! अगोदर तु मची वाटी आतून घासा व धु वा म्हणजे ती बाहे रून दे खील खरोखर
साफ होईल.
27 अहो परूश्यांनो िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनो, तु म्ही दुःखी व्हाल. तु म्ही ढोंगी आहात!
रं गसफेदी केले ल्या कबरांसारखे तु म्ही आहात. त्या वरून चां गल्या िदसतात पण आतून मरण
पावले ल्या मनु ष्यां च्या हाडांनी भरल्या आहे त. 28 तु म्ही सवर् लोकांस बाहे रून नीितमान िदसता
पण तु म्ही आतून ढोंग व दुष्टपणा यांनी भरले ले आहात.
29 अहो परूश्यांनो, िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनो, तु म्ही दुःखी व्हाल. तु म्ही ढोंगी आहात!
तु म्ही सं देष्ट ां च्या कबरा बां धता आिण जे लोक नीितमान जीवन जगले त्यां च्या कबरा सजवता.
30 आिण तु म्ही म्हणता जर आम्ही आमच्या वाडविडलां च्या काळात िजवं त असतो तर सं देष्ट ां च्या
रक्तात त्यांचे भागीदार झालो नसतो. 31 पण ज्यांनी ज्यांनी सं देष्ट ांना िजवे मारले , त्यांचेच तु म्ही
वं शज आहात असा स्वतःिवषयी पु रावा तु म्ही दे ता. 32 पु ढे व्हा आिण तु मच्या वाडविडलांनी सु रू
केले ली पापी कामे पूणर् करा. 33 तु म्ही साप व िवषारी सापाची िपल्ले आहात. तु म्ही नरकाच्या
िशक्षे पासून कसे पळाल? 34 मी तु म्हास सां गतो की मी तु मच्याकडे सं देष्टे , ज्ञानी लोक आिण िशक्षक
पाठवत आहे . त्यां च्यातील काहींना तु म्ही िजवे माराल. त्यांपैकी काहींना वधस्तं भावर िखळाल.
त्यां च्यातील काहींना तु मच्या सभास्थानात फटके माराल आिण एका नगरातून दुसर्या नगरात
तु म्ही त्यांचा पाठलाग कराल. 35 म्हणजे नीितमान हाबे ल याच्या रक्तापासून तु म्ही ज्याला वे दी
आिण पिवत्रस्थान यां च्यामध्ये ठार मारले तो बरख्याचा पु त्र जखर्या याच्या रक्तापयर्ंत, सवर्
नीितमान लोकांचे रक्त पृ थ्वीवर पाडण्यात आले आहे त्यांचा दोष तु मच्यावर यावा. 36 मी तु म्हास
खरे सां गतो; या सवर् गोष्टीची िशक्षा तु मच्या िपढीवर ये ईल.”
13:34, 35
“��, यरूशले मे, यरूशले मे, सं देष्ट ांना ठार मारणार्या, दे वाने तु झ्याकडे पाठवले ल्यांना
दगडमार करणार्या, कोंबडी जशी आपल्या िपल्लांना पं खाखाली एकवटते तसे तु झ्या मु लांबाळांना
एकवटण्याची पु ष्कळ वे ळा माझी इच्छा होती, पण तु मची इच्छा नव्हती. 38 पाहा, आता तु मचे
घर तु मच्यासाठी ओसाड होईल. 39 मी तु ला सां गतो, प्रभूच्या नावाने ये णारा धन्यवािदत असो.
असे म्हणे पयर्ंत तू मला पाहणारच नाहीस.”
37

24
13:1, 2;
21:5, 6
ये शू परमे श्वराच्या भवनातून बाहे र ये ऊन पु ढे जात होता, त्याचे िशष्य त्याच्याकडे त्यास
परमे श्वराचे भवन दाखवायला आले . 2 परं तु त्याने , त्यांना उ र दे ऊन म्हटले , “������ �� ����
������ ����� ��? आता, मी तु म्हास खरे सां गतो, ये थे एक दगड दुसर्या दगडावर राहू िदला
जाणार नाही.”
1 मग

24:3

1231

म य 24:33

3

मग तो जै तन
ू ाच्या डोंगरावर बसला असताना, त्याचे िशष्य त्याच्याशी एकांतात ये ऊन
म्हणाले , “������ ����� �� �� ������ ��� �����? आपल्या ये ण्याचा आिण यु गाचा
शे वट होण्याचा समय जवळ आला आहे हे आम्ही कोणत्या िचन्हावरून ओळखावे ?” 4 ये शन
ू े त्यांना
उ र िदले , “������ ������ ������� ���� ���. 5 कारण माझ्या नावाने पु ष्कळजण
ये तील आिण म्हणतील, मी िख्रस्त आहे आिण ते पु ष्कळ लोकांस फसवतील.
6 सां भाळ, तु म्ही लढायांबद्दल आिण लढायां च्या अफवांबद्दल ऐकाल पण त्यामु ळे तु म्ही त्यांना
िभऊ नका. या गोष्टी घडल्याच पािहजे त. तरी इतक्यात शे वट जवळ ये णार नाही. 7 कारण, एक
राष्ट् र दुसर्या राष्ट् रावर उठे ल. अने क िठकाणी भूकंप व दुष्काळ ये तील. 8 पण या सवर् गोष्टी
प्रसूतीवे दनांची सु रूवात अशा आहे त. 9 ते तु म्हास छळणु कीसाठी धरून दे तील आिण तु म्हास
िजवे मारतील आिण माझ्या नावाकरता सवर् राष्ट् रे तु मचा द्वे ष करतील. 10 मग पु ष्कळांना अडथळा
होईल. ते एकमे कां िवरुद्ध उठतील आिण एकमे कांचा द्वे ष करतील. 11 अने क खोटे सं देष्टे उठतील
आिण, ते पु ष्कळांना फसवतील. 12 सतत वाढणार्या दुष्टाईमु ळे पु ष्कळांची प्रीती थं डावे ल. 13 पण
जो मनु ष्य शे वटपयर्ंत िटकू न रािहल तोच तारला जाईल. 14 सवर् राष्ट् रांना साक्ष व्हावी म्हणून
राज्याची ही सु वातार् सवर् जगभर गाजवली जाईल आिण मग शे वट होईल.
15 तर दानीएल सं देष्ट ाने सां िगतले होते , ओसाड करणारी अमं गळ गोष्ट, पिवत्र जागी
परमे श्वराच्या भवनामध्ये उभी असले ली तु म्ही पाहाल.” (वाचकाने हे ध्यानात घ्यावे .) 16 त्यावे ळी
यहद
ू ीया प्रांतातील लोकांनी डोंगरावर पळू न जावे . 17 जो कोणी छतावर असे ल त्याने घरातील
सामान घे ण्यासाठी खाली ये ऊ नये . 18 जर कोणी शे तात असे ल तर त्याने आपला सदरा घे ण्यासाठी
माघारी परत जाऊ नये . 19 त्याकाळी गभर्वती असले ल्या िकंवा अं गावर पाजीत असतील अश्या
िस्त्रयांना फार कठीण जाईल. 20 जे व्हा या गोष्टी होतील ते व्हा थं डीचे िदवस अथवा शब्बाथ
िदवस नसावा यासाठी प्राथर्ना करा. 21 कारण जगाच्या आरं भापासून कधीही झाली नाही आिण
पु न्हा कधी होणार नाही अशी मोठी सं कट त्याकाळी ये तील. 22 आणखी, दे वाने ते िदवस जर
थोडे च ठे वले नसते तर कोणीही मनु ष्य वाचला नसता. परं तु त्याच्या िनवडले ल्यांसाठी तो ते िदवस
थोडे करील. 23 त्यावे ळी जर एखाद्याने तु म्हास म्हटले , पाहा! िख्रस्त ये थे आहे िकंवा तो ते थे
आहे , तर त्याच्यावर िवश्वास ठे वू नका. 24 खोटे िख्रस्त आिण खोटे सं देष्टे उदयास ये तील.
ते महान आश्चयर्कारक िचन्हे दाखवतील. दे वाच्या िनवडले ल्या लोकांस ते िचन्हे दाखवतील व
लोकांस एवढे च नव्हे तर दे वाच्या िनडवले ल्यांना फसिवण्याचा प्रयत्न करतील. 25 या गोष्टी
होण्याअगोदरच मी तु म्हास सावध केले आहे . 26 एखादा मनु ष्य तु म्हास सां गेल, पाहा, िख्रस्त
अरण्यात आहे . तर ते थे जाऊ नका. िकंवा जर ते म्हणाले , पाहा, तो आतल्या खोलीत आहे , तर
त्याच्यावर िवश्वास ठे वू नका. 27 मी हे म्हणतो कारण वीज जशी पूवकडू न पिश्चमे कडे चमकताना
सवार्न
ं ा िदसते तसे च मनु ष्याच्या पु त्राचे ये णे दे खील होईल. 28 जे थे कोठे प्रेत असे ल ते थे िगधाडे ही
जमतील.
29 सां भाळत्या िदवसातल्या छळानं तर लगे च असे घडे ल; सूयर् अं धकारमय होईल व चं दर
्
प्रकाश दे णार नाही, आकाशातील तारे गळू न पडतील, आकाशातील सवर् बळे डळमळतील,
आकाश गु ं डाळीसारखे गु ं डाळले जाईल. 30 ते व्हा मनु ष्याच्या पु त्राच्या ये ण्याचे िचन्ह आकाशात
िदसे ल. ते व्हा जगातील सवर् वं श आपले ऊर बडवून घे तील. मनु ष्याच्या पु त्राला आकाशांतल्या
मे घां वर आरूढ होऊन सामथ्यार्ने आिण मोठ ा गौरवाने ये ताना पाहतील. 31 मनु ष्याचा पु त्र
ू पृ थ्वीभोवती पाठवून दे ईल. ते पृ थ्वीच्या चारही
कण्यार्च्या मोठ ा नादात आपले दे वदत
कोपर्यातून, आकाशाच्या एका सीमे पासून दुसर्या सीमे पयर्ंत िनवडले ल्यांना गोळा करतील.
13:28-31;
21:29-33
झाडापासून िशका; अं िजराच्या झाडाच्या फां द्या जे व्हा िहरव्या आिण कोवळ्या
असतात आिण पाने फुटू लागतात ते व्हा उन्हाळा जवळ आला हे तु म्हास कळते . 33 त्याचप्रमाणे
32 अं िजराच्या

24:34
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तु म्ही या सवर् गोष्टी पाहाल ते व्हा हे जाणा की, तो दरवाजाजवळ आहे .
तु म्हास खरे सां गतो,
या सवर् गोष्टी पूणर् होईपयर्ंत ही िपढी नाहीशी होणार नाही. 35 आकाश आिण पृ थ्वी नाहीशी होतील
पण माझी वचने कधीही नष्ट होणार नाहीत. 36 पण त्या िदवसािवषयी आिण त्या घटकेिवषयी
ू ही जाणत नाही िकंवा स्वतः पु त्रही
िपत्यािशवाय कोणीही काही जाणत नाही. स्वगार्तील दे वदत
जाणत नाही. 37 नोहाच्या काळी घडले तसे मनु ष्याच्या पु त्राच्या ये ण्याच्या वे ळेसही होईल.
38 ते व्हा जसे महापूर ये ण्याअगोदर लोक खातपीत होते , लोक लग्न करीत होते , लग्न करून दे त
होते . नोहा तारवात जाईपयर्ंत लोक या गोष्टी करीत होते . 39 आिण महापूर ये ऊन त्यांना घे ऊन
गे ला तोपयर्ंत त्यांना समजले नाही. तसे च मनु ष्याच्या पु त्राचे ये णे होईल. 40 दोघे जण शे तात
एकत्र काम करत असतील तर त्यातला एकजण वर घे तला जाईल आिण दुसरा ते थेच राहील.
41 दोन िस्त्रया जात्यावर दळीत असतील तर त्या दोघीतील एक वर घे तली जाईल आिण दुसरी
ते थेच राहील. 42 म्हणून तु म्ही जागृ त असा, कारण तु म्हास माहीत नाही की कोणत्या िदवशी तु मचा
प्रभू ये त आहे , 43 हे लक्षात ठे वा, चोर केव्हा ये ईल हे जर घराच्या मालकाला माहीत असते तर
तो त्यासाठी तयारीत रािहला असता आिण त्याने चोराला घर फोडू िदले नसते . 44 या कारणासाठी
तु म्हीसु द्धा तयार असले पािहजे . जे व्हा तु म्हास अपे क्षा नसे ल ते व्हा मनु ष्याचा पु त्र ये ईल.
34 मी

12:41-48
तर ज्याला त्याच्या धन्याने आपल्या पिरवाराला, त्यांना त्याचे अन्न वे ळेवर द्याव म्हणून
ने मल आहे तो िवश्वासू आिण िवचारी दास कोण आहे ? 46 जो दास त्याच्या धन्याला तो ये ईल
ते व्हा तसे करताना आढळे ल तो धन्य आहे ! 47 मी तु म्हास खरे सां गतो की, मालक आपल्या सवर्
मालम े वर त्या चाकराची ने मणूक करील. 48 पण जर तो दुष्ट दास आपल्या मनात असे म्हणे ल की,
माझा धनी िवलं ब करीत आहे , 49 तो चाकर इतर चाकरांना मारहाण करील आिण आपल्यासारख्या
लोकांबरोबर जे वण करील आिण दारू िपऊन मस्त होईल. 50 आिण तो चाकर तयारीत नसे ल ते व्हा
मालक ये ईल. 51 मग मालक त्या चाकराचे तु कडे करील. त्या चाकराला मालक ढोंगी लोकांबरोबर
राहायला पाठवील आिण त्यािठकाणी रडणे व दात खाणे चाले ल.
45

25
त्या िदवसात स्वगार्चे राज्य दहा कुमारींसारखे असे ल, त्यांनी त्यांचे िदवे घे तले व वराला
भे टण्यास गे ल्या. 2 त्यां च्यातल्या पाच मूखर् होत्या आिण पाच शहाण्या होत्या. 3 मूखर् कुमारींनी
आपले िदवे घे तले , पण िदव्यासाठी ते ल घे तले नाही. 4 शहाण्या कुमारींनी िदव्याबरोबर आपल्या
भांड ात ते ल घे तले . 5 आता वराला उशीर झाल्याने त्या सवार्न
ं ा डु लक्या लागल्या व त्या झोपी
गे ल्या 6 मध्यरात्री कोणीतरी घोषणा केली, वर ये त आहे ! बाहे र जाऊन त्यास भे टा!
7 सवर् कुमािरका जाग्या झाल्या आिण त्यांनी आपले िदवे तयार केले . 8 ते व्हा मूखर् शहाण्यांना
म्हणाल्या, तु मच्या ते लातून आम्हास द्या. आमचे िदवे िवझत आहे त. 9 पण शहाण्यांनी उ र दे ऊन
म्हणले ; ते तु म्हास आिण आम्हास कदािचत पु रणार नाही; त्यापे क्षा तु म्ही िवकणार्यांकडे जा आिण
तु मच्यासाठी िवकत घ्या. 10 त्या ते ल िवकत घ्यायला गे ल्या ते व्हा वर आला. ते व्हा ज्या तयार
होत्या त्या मे जवानीसाठी त्याच्याबरोबर आत गे ल्या. मग दरवाजा बं द झाला. 11 नं तर दुसर्या
कुमारींकाही आल्या आिण म्हणाल्या, प्रभूजी प्रभूजी आमच्यासाठी दरवाजा उघडा 12 पण त्याने
उ र दे ऊन म्हटले , मी तु म्हास खरे सां गतो, मी तु म्हास ओळखत नाही. 13 म्हणून ने हमी तयार
असा, कारण मनु ष्याचा पु त्र कधी ये णार तो िदवस व ती वे ळ तु म्हास माहीत नाही.
1 ते व्हा

19:11-27
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कारण हे दरू दे शी जाणार्या मनु ष्यासारखे आहे , ज्याने प्रवासास जाण्याअगोदर आपल्या
चाकरांना बोलावून आपली मालम ा त्यां च्या हाती िदली. 15 *त्यां च्यातील एकाला त्याने पाच
हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थै ल्या, दुसर्याला त्याने दोन हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थै ल्या
आिण ितसर्याला त्याने एक हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थै ल्या िदल्या. प्रत्ये काला त्यां च्या
त्यां च्या योग्यते पर् माणे त्याने पै से िदले . मग तो आपल्या प्रवासास गे ला. 16 ज्याला पाच हजार
सोन्याच्या नाण्याच्या थै ल्या िदल्या होत्या त्याने त्याप्रमाणे काम करायला सु रूवात केली आिण
आणखी पाच हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थै ल्या त्याने िमळिवल्या. 17 त्याचप्रमाणे , ज्याला
दोन हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थै ल्या िमळाल्या होत्या त्याने आणखी दोन हजार सोन्याच्या
नाण्याच्या थै ल्या कमिवल्या. 18 पण ज्याला एक हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थै ल्या िमळाल्या
होत्या, त्याने जिमनीत एक खड् डा खोदला आिण मालकाचे नाणे त्यामध्ये लपवले . 19 बराच
काळ लोटल्यानं तर त्या चाकरांचा मालक आला व त्याने त्यांचा िहशोब घ्यायला सु रुवात केली.
20 ज्याला पाच हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थै ल्या िमळाल्या होत्या, त्याने मालकाकडे आणखी
पाच हजार आणून िदल्या, तो म्हणाला, मालक, तु म्ही िदले ल्या नाण्यां वर मी आणखी पाच हजार
नाणी िमळिवली. 21 त्याचा मालक म्हणाला, शाब्बास, चां गल्या आिण िवश्वासू दासा, तू भरं वसा
ठे वण्यायोग्य चाकर आहे स, तू थोड ा नाण्यां िवषयी इमानीपणे वागलास, म्हणून मी पु ष्कळावर
तु झी ने मणूक करीन. आत जा आिण आपल्या मालकाच्या आनं दात सहभागी हो! 22 नं तर ज्या
मनु ष्यास दोन हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थै ल्या िमळाल्या होत्या, तो मालकाकडे आला आिण
म्हणाला; मालक, तु म्ही मला दोन हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थै ल्या िदल्या होत्या त्यापासून
मी आणखी दोन हजार कमवल्या आहे त. 23 मालक म्हणाला, शाब्बास, चां गल्या आिण िवश्वासू
दासा, तू भरं वसा ठे वण्यायोग्य चाकर आहे स, तू थोड ा नाण्यां िवषयी इमानीपणे वागलास, म्हणून
मी पु ष्कळावर तु झी ने मणूक करीन. आत जा आिण आपल्या मालकाच्या आनं दात सहभागी हो!
24 नं तर ज्याला एक हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थै ल्या िमळाल्या होत्या, तो मालकाकडे आला व
म्हणाला, मालक, मला माहीत होते की आपण एक कठीण िशस्तीचे मनु ष्य आहात. जे थे पे रणी केली
नाही ते थे तु म्ही कापणी करता आिण जे थे बी पे रले नाही ते थे पीक घे ता. 25 मला आपली भीती होती.
म्हणून मी जाऊन तु मच्या एक हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थै ल्या जिमनीत लपवून ठे वल्या. हे
घ्या! हे तु मच्याच आहे त! 26 मालकाने उ र िदले , अरे वाईट आिण आळशी चाकरा, मी जे थे पे रणी
केली नाही ते थे कापणी करतो आिण जे थे बी पे रले नाही ते थे पीक घे तो, हे तु ला माहीत होते . 27 तर तू
माझी नाणी सावकाराकडे ठे वायचे होते स म्हणजे मी घरी आल्यावर मला ते व्याजासिहत िमळाले
असते . 28 म्हणून मालकाने दुसर्या चाकरांना सां िगतले , याच्याजवळच्या एक हजार सोन्याच्या
नाण्याच्या थै ल्या घ्या आिण ज्याच्याजवळ दहा हजार सोन्याच्या नाण्याच्या थै ल्या आहे त त्यास
द्या. 29 कारण आपल्याकडे जे आहे , त्याचा वापर करणार्याला आणखी दे ण्यात ये ईल आिण त्यास
भरपूर होईल, पण जो आपल्याजवळ असले ल्याचा उपयोग करीत नाही त्याच्याजवळ जे काही
असे ल ते सवर् त्याजपासून काढून घे ण्यात ये ईल. 30 नं तर मालक म्हणाला, त्या िनकामी चाकराला
बाहे रच्या अं धारात टाक. ते थे रडणे व दात खाणे चाले ल, मनु ष्याचा पु त्र सवार्च
ं ा न्याय करील.
14

31 मनु ष्याचा पु त्र जे व्हा त्याच्या स्वगीर्य गौरवाने आपल्या दे वदत
ू ांसह ये ईल ते व्हा तो त्याच्या
गौरवी राजासनावर बसे ल. 32 मग सवर्ं राष्ट् रे त्याच्यासमोर एकत्र जमतील. त्यांना तो
एकमे कांपासून िवभक्त करील. ज्याप्रमाणे में ढपाळ में ढरे शे रडांपासून वे गळी करतो. 33 तो
में ढरांना आपल्या उजवीकडे बसवील पण शे रडांना तो डावीकडे बसवील. 34 मग राजा जे त्याच्या
उजवीकडे आहे त त्यांना म्हणे ल, या, जे तु म्ही माझ्या िपत्याचे धन्यवािदत आहात! हे राज्य
जगाच्या स्थापने पासून तु मच्यासाठी तयार केले आहे त्या राज्याचे वतनदार व्हा. 35 हे तु मचे राज्य

*
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आहे , कारण जे व्हा मी भु केला होतो ते व्हा तु म्ही मला खायला िदले . मी तहाने ला होतो ते व्हा तु म्ही
मला प्यावयास िदले . मी परका होतो आिण तु म्ही मला आत घे तले 36 मी उघडा होतो ते व्हा तु म्ही
मला कपडे िदले . मी आजारी होतो, ते व्हा तु म्ही माझी काळजी घे तली. मी तु रूंगात होतो ते व्हा
तु म्ही माझ्याकडे आला. 37 मग जे नीितमान आहे त ते उ र दे तील, प्रभू आम्ही तु ला केव्हा भु केला
व तहाने ला पािहले आिण तु ला खायला आिण प्यायला िदले ? 38 आम्ही तु ला परका म्हणून कधी
पािहले आिण तु ला आत घे तले िकंवा आम्ही तु ला केव्हा उघडे पािहले व कपडे िदले ? 39 आिण
तू आजारी असताना आम्ही तु ला कधी भे टायला आलो? िकंवा तु रूंगात असताना कधी तु झ्याकडे
आलो? 40 मग राजा त्यांना उ र दे ईल, मी तु म्हास खरे सां गतो ये थे असले ल्या माझ्या बां धवातील
अगदी लहानातील एकाला तु म्ही केले , तर ते तु म्ही मलाच केले . 41 मग राजा जे आपल्या डाव्या
बाजूला आहे त त्यांस म्हणे ल, माझ्यापासून दरू जा. तु म्ही शािपत आहात, सावर्कािलक अग्नीत
ू ांसाठी तयार केला आहे . 42 ही तु मची िशक्षा आहे कारण मी
जा, हा अग्नी सै तान व त्याच्या दत
भु केला होतो पण तु म्ही मला काही खायला िदले नाही, मी तहाने ला होतो पण तु म्ही मला काही
प्यावयास िदले नाही. 43 मी प्रवासी असता माझा पाहुणचार केला नाही. मी वस्त्रहीन होतो.
पण तु म्ही मला कपडे िदले नाहीत. मी आजारी आिण तु रूंगात होतो पण तु म्ही माझी काळजी
घे तली नाही. 44 मग ते लोकसु द्धा त्यास उ र दे तील, प्रभू आम्ही कधी तु ला उपाशी िकंवा
तहाने ले पािहले िकंवा प्रवासी म्हणून कधी पािहले ? िकंवा वस्त्रहीन, आजारी िकंवा तु रूंगात कधी
पािहले आिण तु ला मदत केली नाही? 45 मग राजा त्यांना उ र दे ईल, मी तु म्हास खरे सां गतोः
माझ्या अनु यायांतील लहानातील लहानाला काही करण्याचे जे व्हा जे व्हा तु म्ही नाकारले , ते व्हा
ते व्हा ते तु म्ही मला करण्याचे नाकारले . 46 “�� �� �������� ��� ���������� ������
�������� �����, पण नीितमान सावर्कािलक जीवन उपभोगण्यास जातील.”

26
14:1, 2;
22:1, 2;
. 11:45-53
ये शन
ू े ही सवर् वचने सां गण्याचे सं पिवल्यानं तर तो आपल्या िशष्यांना म्हणाला, 2 “���
������� ����������� �� ��� �� ������� ����� ��� ��� ���������
����� ���������� ����� ���� ����� ���������� ���� ���� ����.”
3 मग मु ख्य याजक लोक आिण वडीलवगर्, महायाजकाच्या महलात जमले . मु ख्य याजकाचे नाव
कयफा होते . 4 सभे त त्यांनी िमळू न मसलत केली की, ये शल
ू ा कपटाने अटक करून आिण िजवे
मारावे . 5 तरीही ते म्हणत होते , “������� ������ ���, नाही तर लोकांमध्ये दं गा होईल.”
1 मग

14:3-9;
. 12:1-8
ते व्हा ये शू बे थानी गावामध्ये िशमोन जो कुष्ठरोगी होता त्याच्या घरात होता. 7 ये शू ते थे
असताना एक स्त्री त्याच्याकडे आली. अितमौल्यवान सु वािसक ते लाची अलाबास्त्र कुपी
ितच्याजवळ होती आिण तो जे वणास टे कू न बसला असता ितने ते त्याच्या डोक्यावर ओतले . 8 पण
त्याच्या िशष्यांनी ते पािहले , ते व्हा त्यांना राग आला. िशष्य िवचारू लागले , असा नाश कश्याला?
9 ते पु ष्कळ पै शांना िवकता आले असते आिण ते पै से गोरगिरबांना दे ता आले असते . 10 पण ये शल
ू ा
ते काय म्हणत आहे त हे माहीत होते , त्याने त्यांना िवचारले , “������ ���� �������� ��
����� ��� ����? ितने माझ्यासाठी फार चां गले काम केले आहे . 11 गरीब लोक तु मच्याबरोबर
ने हमीच असतील पण मी तु मच्याबरोबर ने हमी असणार नाही. 12 कारण ितने माझ्या शरीरावर हे
सु वािसक ते ल ओतले ते मला पु रण्याच्या तयारीसाठी िहने केले . 13 मी तु म्हास खरे सां गतो, सवर्
जगात जे थे सु वातार् गाजवली जाईल ते थे ते थे या स्त्रीने जे केले त्याचे वणर्न ितची आठवण म्हणून
सां गण्यात ये ईल.”
6

26:14

1235

म य 26:37

14:10, 11;
22:3-6
बारा िशष्यांपैकी एक यहद
ू ा इस्कायोर्त मु ख्य याजकांकडे गे ला. 15 यहद
ू ा म्हणाला, “��
������ ���� ������� ���� ���� �� ������ ��� ��� �����?” ������
������� ����� ������� ��� ���� ����. 16 ते व्हापासून यहद
ू ा धरून
ू ा ये शल
दे ण्याच्या सं धीची वाट पाहू लागला.
14

14:12-21;
22:7-13
बे खमीर भाकरीच्या सणाच्या पिहल्या िदवशी ये शच
ू े िशष्य त्याच्याकडे आले . ते म्हणाले ,
“����� ���������� ����������� ���� ���� ����� ��� ���� ����� ���?”
18 ये श ू म्हणाला, “������ ����� ���� ���������� �� ��� ����� �����;
‘������ �������, माझी वे ळ जवळ आली आहे . तु झ्या घरी मी माझ्या िशष्यांसह वल्हांडण
साजरा करणार आहे .” 19 ये शन
ू े जे सां िगतले होते ते त्याच्या िशष्यांनी केले आिण त्यांनी वल्हांडण
सणाचे जे वण तयार केले .
20 सं ध्याकाळ झाल्यावर ये श ू आपल्या िशष्यांबरोबर जे वावयास बसला. 21 जे वण करीत असता
ये शू म्हणाला, “�� ������� ��� ������ ���������� ���� ���� ����������
����.” 22 ते खूप दुःखी झाले आिण त्यां च्यातील प्रत्ये कजण त्यास िवचारु लागला, प्रभूजी,
तो मी तर नाही? 23 मग ये शन
ू े उ र िदले , “������ ����������� ����� ��� �����
��� ���� ���������� ����. 24 जसे मनु ष्याच्या पु त्रािवषयी पिवत्र शास्त्रात िलिहले
आहे , तसा तो जातो खरा; पण जो त्याचा िवश्वासघात करतो त्यास िधक्कार असो! तो मनु ष्य जर
जन्मला नसता तर त्याच्यासाठी ते बरे झाले असते .” 25 मग यहद
ू ा, जो त्याचा िवश्वासघात करणार
होता, तो ये शक
ू डे वळू न म्हणाला, “�����, तो मी आहे का?” ���� ����� �������, “��
��������, तसे च आहे .”
26 ते जे वण करीत असताना ये शन
ू े भाकर घे तली. ितच्याबद्दल दे वाचे उपकार मानले आिण ती
मोडली. त्याने ती भाकर आपल्या िशष्यांना िदली. तो म्हणाला, “����, खा. हे माझे शरीर आहे .”
27 नं तर ये शन
ू े प्याला घे तला. त्याबद्दल दे वाचे उपकार मानले आिण तो त्यांना िदला. ये शू म्हणाला,
“������ �������� ����� ������. 28 कारण हे माझे कराराचे रक्त आहे . हे पु ष्कळां च्या
पापक्षमे साठी ओतले जात आहे . 29 परं तु मी तु म्हास सां गतो की, मी आपल्या िपत्याच्या राज्यांत
तु म्हाबरोबर नवा द्राक्षरस िपईन त्या िदवसापयर्ंत द्राक्षाचा हा उपज मी िपणारच नाही.”
17

मग त्यांनी एक स्तोत्रगीत गाईल्यावर ते जै तन
ू ाच्या डोंगरावर िनघून गे ले. 31 ये शन
ू े
सां िगतले , “�� ������ ����������, तु म्ही सवर् अडखळाल; कारण पिवत्र शास्त्रात असे
िलिहले आहे की,
‘�� ���������� �� ����,
कळपातील में ढरांची दाणादाण होईल.’
32 पण मी मरणातून उठल्यानं तर, तु मच्या अगोदर गालील प्रां तात जाईन.” 33 पे तर
् उ र दे त
म्हणाला, “��� ���� ��� ��������� ������ ��� �� ����� ������� ����.”
34 ये श ू त्यास म्हणाला, “�� ���� ��� ������ �� ������ ������ �������������
�� ��� ���� ��� ��������.” 35 पे तर् म्हणाला, “��� ����������� �����
����� ��� �� ���� �������� ����.” ��� ��� ����������� ���� �������.
30

14:32-42;
22:39-46
गे थशे माने नावाच्या जागी ये शू आपल्या िशष्यांसह गे ला. ये शू त्यांना म्हणाला, “��
���� ���� ���� ��������� ��������� ����� �����.” 37 ये शन
ू े पे तर् आिण
36 नं तर
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जब्दीचे दोन पु त्र यांना आपल्याबरोबर यायला सां िगतले . यानं तर ये शू फार दुःखी व कासावीस
होऊ लागला. 38 ये शू पे तर् ाला व जब्दीच्या दोघा पु त्रांना म्हणाला, “���� ��� ��� ������
� �������� ���� ���. ये थे थांबा व माझ्याबरोबर जागे राहा.” 39 तो थोडे अं तर पु ढे गे ला
आिण जिमनीवर ओणवून प्राथर्ना करू लागला, “�� ������ ������, शक्य झाले तर हा
दुःखाचा प्याला माझ्यापु ढून जाऊ दे , तथािप, माझ्या इच्छे प्रमाणे नको तर तु झ्या इच्छे प्रमाणे
होऊ दे .” 40 मग तो िशष्यांकडे परत गे ला ते व्हा ते झोपी गे ले आहे त असे त्यास आढळले . ये शू
पे तर् ाला म्हणाला, “������ ������ ����������� ����� ����� ���� �����
��� ���� ���? 41 तु म्ही परीक्षे त पडू नये म्हणून जागे राहा आिण प्राथर्ना करीत राहा. आत्मा
खरोखर उत्सु क आहे खरा पण दे ह अशक्त आहे .” 42 नं तर दुसर्यांदा जाऊन ये शू प्राथर्ना करू
लागला, “�� ������ ������, जर दुःखाचा हा प्याला मी प्याल्यािशवाय टळू न जात नाही
तर तु झी इच्छा असे ल तसे होवो.” 43 नं तर ये शू िशष्यांकडे परत गे ला ते व्हा त्यास आढळू न आले
की, त्यांचे डोळे जड झाले होते व ते झोपी गे ले आहे त कारण जागे राहणे त्यांना शक्य होत नव्हते .
44 नं तर ये श ू िशष्यांना पु न्हा सोडू न तसाच पु ढे गे ला आिण ितसर्या वे ळी प्राथर्ना करताना त्याने
पु न्हा ते च शब्द बोलून प्राथर्ना केली. 45 यानं तर ये शू परत िशष्याकडे गे ला आिण त्यांना म्हणाला,
“������ ���� ��� ��� ������� ��� ���� ��? पाहा! मनु ष्याचा पु त्र पापी लोकां च्या
हाती धरून िदला जात आहे . 46 उठा, चला. पाहा, मला धरून दे णारा जवळ आला आहे .”
14:43-52;
22:47-53;
. 18:1-11
हे बोलत असतानाच बारा जणांपैकी एक जो यहद
ू ा, तो ते थे आला. त्याच्याबरोबर बरे च
लोक होते . मु ख्य याजक लोक आिण वडीलजन यांनी त्यांना पाठवले होते . ते लोक तलवारी व सोटे
घे ऊन आले होते . 48 आिण त्यास धरून दे णार्���� ������� ��� ���� ������ ���� ��,
मी ज्याचे चु ं बन घे ईन तोच तो आहे , त्यास तु म्ही धरा, 49 मग यहद
ू डे गे ला आिण म्हणाला,
ू ा ये शक
“�����,” ��� ������� ������ ����� �����. 50 ये शू त्यास म्हणाला, “������,
जे करण्यास आलास ते कर.” मग ते ये शक
ू डे आले . त्यांनी ये शव
ू र हात टाकले व त्यास धरले .
51 हे झाल्यावर ये शब
ू रोबर असले ल्या एका अनु यायाने तलवारीला हात घातला आिण ती उपसली.
त्याने महायाजकाच्या से वकाचा कान कापला. 52 ये शू त्या मनु ष्यास म्हणाला, “�� ���� �����
������� ���. जे तलवारीचा वापर करतात ते तलवारीने च मरतात. 53 मी माझ्या िपत्याला
ू ां च्या सहा हजार सै न्याची एक अशा बारा पे क्षा अिधक पलटणी पाठवील,
सां िगतले तर तो दे वदत
हे तु म्हास कळत नाही काय? 54 परं तु हे अशाच रीतीने झाले पािहजे असा जो शास्त्रले ख आहे
तो कसा काय पूणर् होईल?” 55 यानं तर ये शू सवर् लोकसमु दायाला म्हणाला, “��� �� ����
��������� ���, अशा रीतीने तु म्ही तलवारी व सोटे हाती घे ऊन मला धरायला माझ्यावर
चाल करून आला काय? मी दररोज परमे श्वराच्या भवनात िशक्षण दे त असता तु म्ही मला धरले
नाही. 56 परं तु या सवर् गोष्टी अशासाठी झाल्या आहे त की, सं देष्ट ांनी जे िलिहले होते ते पूणर्
व्हावे .” नं तर ये शच
ू े सवर् िशष्य त्यास सोडू न पळू न गे ले.
47 ये श ू

14:53-65;
22:66-71;
. 18:12-14, 19-24
त्या लोकांनी ये शल
ू ा धरले , त्यांनी त्यास महायाजक कयफा याच्या घरी ने ले. ते थे
िनयमशास्त्राचे िशक्षक आिण वडीलजन एकत्र जमले होते . 58 पे तर् काही अं तर ठे वून ये शच्ू या
मागे चालला होता. पे तर् ये शच्ू या मागे महायाजकाच्या आवारापयर्ंत गे ला आिण जाऊन शे कत
बसला, काय होते ते पाहण्यासाठी कामदारांसोबत बसला. 59 ये शल
ू ा मरणदं ड द्यावा म्हणून मु ख्य
याजक लोक आिण सवर् यहद
ी
अिधकारी
सभा
त्याच्यािवरुध्द
काही
खोटे दोषारोप करता ये ईल
ू
काय याचा प्रयत्न करू लागले . खोटी साक्ष दे णारे लोक सापडतात काय याचा शोध घे ऊ लागले .
57
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खोटे साक्षीपु ढे आले आिण ये शिू वरूद्ध साक्ष दे ऊ लागले . परं तु ये शल
ू ा िजवे मारण्याचे
काहीही कारण यहद
ू ी सभे ला सापडे ना. शे वटी दोन माणसे पु ढे आली, ती म्हणू लागली, 61 “��
������ ��� ������� ��, दे वाचे भवन मी पाडू शकतो आिण ते तीन िदवसात पु न्हा बां ध ू
शकतो.” 62 ते व्हा महायाजक उठू न ये शल
ू ा म्हणाला, “�� ��� ������������� �����
��� ����, तु झ्यिवरूद्ध जे आरोप आहे त, त्यािवषयी तु ला काही सां गायचे आहे का? हे सवर् खरे
सां गत आहे त काय?” 63 पण ये शन
ू े काहीच उ र िदले नाही. परत एकदा महायाजक ये शल
ू ा
म्हणाला, “����� �������� ������ ���. मी तु ला बजावून सां गतो की खरे काय ते
तू सां ग! तू दे वाचा पु त्र िख्रस्त आहे स काय?” 64 ये शू त्यांना म्हणाला, “���, मी आहे .
जसे तू म्हणालास. तरी मी तु म्हास सां गतोः यापु ढे मनु ष्याच्या पु त्राला तु म्ही सामथ्यार्च्या
उजवीकडे बसले ले व आकाशातून ये ताना पाहाल.” 65 जे व्हा महायाजकाने हे ऐकले , ते व्हा तो फार
सं तापला. आपले कपडे फाडू न तो म्हणाला, “���� ����������� ����� ���� ���!
आम्हास आणखी साक्षीदारांची गरज रािहली नाही. याला दे वाची िनं दा करताना तु म्ही ऐकले !
66 तु म्हास काय वाटते ?” ���������� ����� ����, “�� ������ ��� ��� �����
��� ������ ������.” 67 ते व्हा ते त्याच्यावर थुं कले , त्यांनी त्यास मारले . दुसर्यांनी चपराका
मारल्या. 68 ते म्हणाले , “�������� ���������� ������ ����! तु ला कोणी मारले ?”
60 पु ष्कळ

14:66-72;
22:54-62;
. 18:15-18, 25-27
यावे ळी पे तर् वाड ाच्या अं गणात बसला होता. महायाजकाच्या दासीपै की एक दासी
पे तर् ाकडे आली. ती म्हणाली, “�� ������ ����� ����������� ���������
�����.” 70 पण पे तर् ाने सवार्स
ं मोर ते नाकारले . तो म्हणाला, “�� ��� ������� ��
��� ����� ����.” 71 मग तो अं गणातून िनघून फाटकापाशी गे ला. फाटकाजवळ दुसर्या
एका दासीने त्यास पािहले . ती ते थे असले ल्या लोकांस म्हणाली, “�������� ���������
�� ����.” 72 पु न्हा एकदा पे तर् शपथ घे ऊन ये शल
ू ा नाकारून, म्हणाला, “�� �����
���� ����!” 73 काही क्षणानं तर ते थे असले ले लोक पे तर् ाकडे वळाले आिण त्यास म्हणाले ,
“�� ����� �������� ����������� �� ����, हे आम्हास माहीत आहे , तु झ्या
बोलण्यावरून हे आम्हास स्पष्ट िदसून ये ते.” 74 मग तो स्वतःला शाप दे ऊ लागला. तो जोराने
म्हणाला, “�� ������� ������, ये शू हा मनु ष्य कोण आहे हे मला माहीत नाही!” �����
��� ������� ��� ������ �����. 75 नं तर ये शू काय म्हणाला होता हे पे तर् ाला आठवले ,
“������ ������������� �� ��� ��� ���� ��������.” यानं तर पे तर् ते थन
ू बाहे र
िनघून गे ला आिण मोठ ा दुःखाने रडला.
69

27
15:1;
23:1;
. 18:28
जे व्हा सकाळ झाली ते व्हा सवर् मु ख्य याजक लोक व वडीलजन यांनी ये शिू वरूद्ध कट केला
आिण कशा प्रकारे ये शल
ू ा ठार मारायचे याचा िवचार केला. 2 त्यांनी ये शल
ू ा साखळदं डानी बां धन
ू
ू
दर ने ले व शाषक िपलाताच्या स्वाधीन केले .
1

. 1:18-19
ते व्हा ये शू दं डास पात्र ठरवण्यात आला असे पाहन
ू त्यास शत्रूच्या हाती दे णारा यहद
ू ा
पस्तावला, म्हणून त्याने चांदीची तीस नाणी घे ऊन मु ख्य याजक लोक व विडलांकडे परत
आला. 4 तो म्हणाला, “�� ������� ������� ���� ���� ��� ���� ���” �����
����������� ����� ����, “������ ������ ���? तो तु झा प्रश्न आहे !” 5 ते व्हा
3
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यहद
ू ाने ती चांदीची नाणी परमे श्वराच्या भवनात फेकू न िदली आिण तो गे ला. मग बाहे र जाऊन
त्याने स्वतःला गळफास लावून घे तला. 6 मु ख्य याजकांनी चांदीची ती तीस नाणी घे तली आिण ते
म्हणाले , “�� ���� ������������� �������� �������� ����� ����� �����.
हे आमच्या िनयमां िवरूद्ध आहे , कारण ते पै से कोणाला तरी िजवे मारण्यासाठी िदले होते .” 7 ते व्हा
त्यांनी मसलत घे तली आिण त्यातून परक्यांना पु रायला कुंभाराचे शे त नावाची जागा िवकत घे तली.
8 त्यामु ळे आजही त्या जागे ला रक्ताचे शे त असे म्हणतात. 9 ते व्हा ियमर्या सं देष्ट ाच्याद्वारे जे
सां िगतले होते ते पूणर् झाले त्याने म्हणले आहे की, “��� ������������ ���� ��������
������ ��� ����� ����, त्याचे मोल ते तीस शे केल, त्यांनी घे तले . 10 मला प्रभू परमे श्वराने
आज्ञा िदल्यानु सार चांदीच्या त्या तीस नाण्यांनी त्यांनी ते कुंभाराच्या शे तासाठी िदले .”
11 मग राज्यपाल िपलातापु ढे ये श ू उभा रािहला ते व्हा िपलाताने त्यास प्रश्न िवचारले . तो
म्हणाला, “�� ���������� ���� ���� ���?” ������ ����� ����, “���, मी आहे ,
जसे तु म्ही म्हणता.” 12 पण जे व्हा मु ख्य याजकांनी व विडलांनी त्याच्यावर दोषारोप केले , ते व्हा तो
गप्प बसला. 13 म्हणून िपलात ये शल
ू ा म्हणाला, “�� ��� �������� �� ������� ����
���� �� �� ��� ���� ��? तर मग तू का उ र दे त नाहीस?” 14 परं तु ये शन
ू े िपलाताला
काहीही उ र िदले नाही आिण िपलात आश्चयर्चिकत झाला.
15 वल्हांडण सणािनिम
दरवषीर् लोकांसाठी राज्यपालाने त्यां च्या िनवडीप्रमाणे तु रूंगातून
एकाला सोडण्याची प्रथा होती. 16 ते व्हा ते थे एक बरब्बा नावाचा कुप्रिसद्ध कैदी होता. 17 म्हणून
जे व्हा लोक जमले , ते व्हा िपलाताने त्यांना िवचारले , “����������� �� ������ ������
��� ����� ����� ���? बरब्बाला की ज्याला िख्रस्त म्हणतात त्या ये शल
ू ा?” 18 कारण
त्यास कळले होते की, त्यांनी त्यास मत्सराने धरून िदले होते . 19 तो न्यायासनावर बसला
असतानाच त्याच्या पत्नीने त्यास एक िनरोप पाठवून कळवले , “�� ������������ ����
����; कारण तो दोषी नाही. त्याच्यामु ळे स्वप्नात मला आज िदवसभर फार दुःखसहन करावे
लागले आहे .” 20 पण िपलाताने बरब्बाला सोडू न द्यावे व ये शल
ू ा िजवे मारावे अशी मागणी लोकांनी
करावी म्हणून मु ख्य याजकांनी व वडीलजनांनी लोकसमु दायाचे मन वळवले . 21 राज्यपालाने त्यांना
िवचारले , “�� �� �������� ����������� ������ ����� ������ ��� �����
����� ���?” ������� ����� ����, “��������.” 22 िपलाताने िवचारले , “��
������ ������� ������� ���� ������ �� ��� �����?” ���� ��� �����
�������, “������ ���������� ����� ����� ����!” 23 आिण तो म्हणाला, “��?
त्याने काय अपराध केला आहे ?” ����� ���� ��� �������� ����� ����� �����,
“������ ���������� ����!” 24 लोकां च्या पु ढे आपले काही चालत नाही हे िपलाताने
पािहले . पण उलट लोक अिधक अशांत होऊ लागले होते , ते व्हा त्याने पाणी घे तले आिण लोकां च्या
समोर आपले हात धु तले व म्हटले , “�� ������� ����������� ���������� ��
������� ���. तु मचे तु म्हीच पहा.” 25 सवर् लोक म्हणू लागले , “�������� ����������
��� �������� ��� ������ ����������� ���.” 26 मग िपलाताने बरब्बाला सोडू न
िदले . पण ये शल
ू ा चाबकाचे फटके मारले व त्यास वधस्तं भावर िखळू न मारावे म्हणून त्याच्याहाती
सोपवून िदले .

15:16-20
नं तर िपलाताचे िशपाई ये शल
ू ा राज्यपालाच्या वाड ात घे ऊन आले आिण त्यांनी
त्याच्यासाठी सगळी िशपायांची तु कडी जमवली. 28 त्यांनी त्याचे कपडे काढून व त्यास एक
िकरिमजी झगा घातला. 29 मग एक काट ांचा मु कुट तयार करून तो त्याच्या डोक्यावर ठे वला.
तसे च त्यांनी त्याच्या उजव्या हातात एक वे त िदला. मग िशपाई त्याच्यापु ढे गु डघे टे कू न
27
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त्याची थट् टा करून म्हणू लागले , “���������� ���� ������ ����!”
िशपाई
त्याच्यावर थुं कले . त्याच्या हातातील त्यांनी तो वे त घे ऊन त्याच्या डोक्यावर मारले . 31 ये शच
ू ी
थट् टा करण्याचे सं पिवल्यावर त्यांनी त्याचा झगा काढून घे तला आिण त्याचे कपडे त्यास घातले .
मग ते त्यास वधस्तं भावर िखळायला घे ऊन गे ले.
32 ते बाहे र जात असता त्यांना एक िशमोन कुरने कर नावाचा मनु ष्य भे टला. त्यांनी त्यास
धरून त्याचा वधस्तं भ वाहायला लावले . 33 जे व्हा ते गु लगु था “������ ������ ����”
�������� ������ ���. 34 ते व्हा त्यांनी त्यास िप िमिश्रत द्राक्षरस प्यायला िदला.
त्याने तो चाखला. पण िपण्यास नकार िदला. 35 त्यांनी त्यास वधस्तं भावर िखळले . नं तर त्यांनी
िचठ् ठ ा टाकू न ये शच
ू े कपडे आपसात वाटू न घे तले . 36 िशपाई ते थे बसून ये शव
ू र पहारा दे ऊ
लागले . 37 आिण “�� ���������� ���� ���� ���” ��� �������� ���������
���������� ������ ������ �����. 38 दोघां चोरांना, एकाला उजवीकडे आिण एकाला
डावीकडे असे त्याच्याबरोबर वधस्तं भावर िखळण्यात आले . 39 जे जवळू न जात होते ते आपली
डोकी हलवून त्याची िनं दा करून 40 म्हणू लागले , हे परमे श्वराचे भवन मोडू न तीन िदवसात परत
उभारणार्या, स्वतःला वाचव जर तू दे वाचा पु त्र असलास तर वधस्तं भावरून खाली ये . 41 तसे च
मु ख्य याजकांसह, िनयमशास्त्र िशक्षक व वडीलासह इतरांसारखी त्याची चे ष्टा करीत म्हणाले ,
42 याने दुसर्यांना वाचवले , परं तु तो स्वतःला वाचवू शकत नाही. हा इस्राएलाचा राजा आहे .
असे ल, त्याने वधस्तं भावरून खाली यावे आिण मग आम्ही त्याच्यावर िवश्वास ठे वू. 43 तो दे वावर
िवश्वास ठे वतो, दे वाला तो पािहजे असे ल तर त्याने त्यास वाचवावे कारण तो म्हणत होता, मी
दे वाचा पु त्र आहे . 44 तसे च त्याच्याबरोबर वधस्तं भावर िखळले ले चोर त्यांनीही त्याची तशीच
िनं दा केली.
30 आिण

15:33-41;
23:44-49;
. 19:28-30
मग दुपारी बारा वाजे पासून ते तीन वाजे पयर्ंत सवर् दे शभर अं धार पडला होता. 46 सु मारे
नवव्या ताशी, ये शू मोठ ा आवाजात ओरडू न म्हणाला, “����, एलोई, लमा सबखथनी?” याचा
अथर् “������ ����, माझ्या दे वा, तू माझा त्याग का केलास?” 47 जे लोक ते थे उभे होते त्यांनी
हे ऐकू न म्हटले , “�� ������� ������ ���.” 48 त्यां च्यातला एक लगे च धावत गे ला आिण
बोळा घे ऊन आं बेत बु डिवला आिण तो वे ताच्या टोकावर ठे वून त्यास प्यायला िदला. 49 परं तु
त्यांतील दुसरे म्हणाले , “������ ���� ���� ����, एलीया ये ऊन त्यास वाचवतो काय, ते
आपण पाह.ू ” 50 पु न्हा एकदा ये शन
ू े मोठ ाने आरोळी मारली आिण त्याचा प्राण सोडला.
45

51 पाहा,

परमे श्वराच्या भवनातील पडदा वरपासून खालपयर्ंत दोन भागात फाटला गे ला, भूमी
कापली, खडक फुटले . 52 कबरी उघडल्या आिण जे पिवत्रजन मरण पावले होते , ते उठवले गे ले.
53 ते लोक कबरींतन
ू बाहे र पडले , ये शच
ू े पु नरूत्थान झाल्यावर ते लोक पिवत्र नगरीत गे ले आिण
अने कांनी त्यांना पािहले . 54 आता शतािधपतीने , त्यां च्याबरोबर ये शव
ू र जे िशपाई पहारा दे त होते
त्यांनी भूकंप व जे काही घडले ते पािहले आिण ते फार भ्याले . ते म्हणाले , “�� ����� ������
����� ����.”
55 ते थे बर्याच िस्त्रया काही अं तरावर उभ्या राहन
ू ी से वा करीत या
ू हे पाहत होत्या. ये शच
56
िस्त्रया गालील प्रांताहन
ू त्याच्या मागोमाग आल्या होत्या. त्यां च्यात मग्दालीया नगराची
मरीया, याकोब व योसे फ यांची आई मरीया आिण जब्दीचे पु त्र याकोब व योहान यांची आई या
ते थे होत्या.
15:42-47;
23:20-26;
. 19:38-42
सं ध्याकाळ झाल्यावर योसे फ नावाचा अिरमथाईचा, एक धनवान मनु ष्य ते थे आला. तो
ये शच
ू ा अनु यायी होता. 58 तो िपलाताकडे गे ला आिण त्याने ये शच
ू े शरीर मािगतले . ते व्हा िपलाताने
57

27:59
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59

ते दे ण्याचा हुकू म केला.
नं तर योसे फाने ते शरीर घे तले आिण स्वच्छ तागाच्या कपड ात ते
गु ं डाळले . 60 आिण ते एका खडकात खोदले ल्या नव्या कबरे त ठे वले . नं तर कबरे च्या तोंडावर एक
मोठी धोंड लोटू न ती कबर बं द केली आिण तो िनघून गे ला. 61 मग्दालीया नगराची मरीया आिण
याकोब व योसे फ यांची आई मरीया कबरे समोर बसल्या होत्या.
62 त्या िदवसास तयारीचा िदवस म्हणत असत, दुसर्या िदवशी मु ख्य याजक लोक व परूशी
िपलाताकडे गे ले. 63 ते म्हणाले , “�����, आम्हास आठवण आहे की, तो लबाड िजवं त असताना
असे म्हणाला होता की, ‘�� ��� ������� ��� ������ ����*.’ 64 म्हणून तीन िदवसापयर्ंत
कबरे वर कडक पहारा ठे वण्याची आज्ञा करा. कारण त्याचे िशष्य ये ऊन त्याचे शरीर चोरुन ने ण्याचा
प्रयत्न करतील. मग तो मरणानं तर पु न्हा उठला असे लोकांस सां गतील. ही शे वटची फसवणूक
पिहल्यापे क्षा अिधक वाईट होईल.” 65 िपलात म्हणाला, “������������ ����� ����,
जा आिण कबरे वर कडक पहारा ठे वा.” 66 म्हणून ते गे ले आिण कबरे वर कडक पहारा ठे वला. कबरे वर
जी धोंड होती ितच्यावर सरकारी िशक्का मारला आिण ते थे पहारा करण्यासाठी िशपाई ने मले .

28
16:1-8;
24:1-12;
. 20:1-10
शब्बाथानं तर आठवड ाचा पिहला िदवस उजडतांच पहाटे स मग्दालीया नगराची मरीया,
याकोब व योसे फ यांची आई मरीया कबर पाहावयास ते थे गे ल्या 2 त्यावे ळी पाहा, ते थे मोठा
ू स्वगार्तन
भूकंप झाला. परमे श्वराचा दत
ू उतरून ते थे आला. त्याने कबरे च्या तोंडावरची धोंड
बाजूला लोटली व तो तीवर बसला. 3 त्याचे रूप चमकणार्या िवजे सारखे व त्याचे कपडे बफार्सारखे
शु भर् होते . 4 पहारा करणारे िशपाई खूप घाबरले , ते थरथर कापू लागले आिण ते मरण पावले ल्या
ू त्या िस्त्रयांना म्हणाला, “��� ���, कारण मी जाणतो की, ज्याला
मनु ष्यांसारखे झाले . 5 दे वदत
वधस्तं भावर िखळले होते त्या ये शल
ू ा तु म्ही शोधत आहात. 6 पण तो इथे नाही कारण तो म्हणाला
होता, त्याप्रमाणे त्यास मरणातून उठिवण्यात आले आहे . या आिण जे थे त्यास ठे वले होते ती
जागा पाहा. 7 आता लवकर जा आिण त्याच्या िशष्यांना सां गा, तो मरणातून उठला आहे आिण
बघा, तो तु मच्यापु ढे गालील प्रांतात जात आहे आिण तु म्ही त्यास ते थे पाहाल. पाहा, मी तु म्हास
सां िगतले आहे .” 8 ते व्हा त्या िस्त्रया भयाने व मोठ ा आनं दाने कबरे जवळू न घाईने िनघाल्या व
त्याच्या िशष्यांना हे वतर्मान सां गण्यासाठी त्या धावत गे ल्या. 9 मग पाहा; ये शू त्यांना भे टला
आिण तो त्यांना म्हणाला, “����� ���!” त्या त्याच्याजवळ आल्या. त्यांनी त्याचे पाय धरले
आिण त्यास नमन केले . 10 ते व्हा ये शू त्यांना म्हणाला, “��� ���, जा, माझ्या भावांना सां गा की
त्यांनी गालील प्रांतात जावे . ते ितथे मला पाहतील.”
11 त्या िस्त्रया िशष्यांना सां गण्यासाठी गे ल्या. ते व्हा कबरे वरील पहारे करी िशपायां तील
काहीजण नगरात गे ले आिण त्यांनी घडले ले सवर् मु ख्य याजकांना सां िगतले . 12 नं तर याजक
जाऊन वडीलजनांना भे टले आिण त्यांनी एक कट रचला. त्यांनी िशपायांना पु ष्कळ पै से दे ऊन असे
म्हणण्यास सां िगतले . 13 ते म्हणाले , “������ ��� ����� ��, आम्ही रात्री झोपे त असताना
ये शच
ू े िशष्य आले आिण त्यांनी त्याचे शरीर चोरुन ने ले. 14 हे जर राज्यापालाच्या कानावर गे ले
तर आम्ही त्याच मन वळवू दे ऊ आिण तु म्हास काही होऊ दे णार नाही.” 15 मग िशपायांनी पै से
घे तले व याजकांनी सां िगतले तसे केले आिण ही गोष्ट यहद
ू ी लोकात आजवर बोलण्यात ये ते.
1 मग

16:14-18;

24:36-49;

. 20:19-23;

. 1:6-8

16 पण अकरा िशष्य गालील प्रां तात ये शन
ू े त्यांना सां िगतले ल्या डोंगरावर िनघून गे ले. 17 आिण

त्यांनी त्यास बिघतले ते व्हा त्यांनी त्याची उपासना केली. पण काहींना सं शय आला.
*

27:63

18

ते व्हा

28:19
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ये शू त्यां च्याकडे आला आिण म्हणाला, “�������� ��� �������� ���� ������
��� ������� ��� ���. 19 म्हणून तु म्ही जा आिण राष्ट् रांतील लोकांस माझे िशष्य करा.
िपता, पु त्र आिण पिवत्र आत्मा यां च्या नावाने बािप्तस्मा द्या. 20 आिण जे काही मी तु म्हास
िशकिवले आहे ते त्या लोकांस पाळायला िशकवा आिण पाहा, यु गाच्या शे वटापयर्ंत मी सदोिदत
तु मच्याबरोबर आहे .”

1:1
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माकर् 1:1

The Gospel According to

Mark
माकर्कृत शु भवतर्मान

सु रुवातीच्या मं डळीमधील विडलांनी एकमताने हे मान्य केले की हा दस्तऐवज योहान माकर् ने
िलिहला होता. योहान माकर् चा दहावे ळा नवीन करारात उल्ले ख केला आहे (प्रेिषत 12:12, 25;
13:5, 13; 15:37, 3 9; कलस्सै . 4:10; 2 तीमथ्य. 4:11; िफले मोन 24; 1 पे तर् . 5:13). हे सं दभर्
दशर्िवतात की माकर् हा बणर्बाचा चु लत भाऊ होता (कलस्सै . 4:10). माकर् च्या आईचे नाव मरीया
होते जी यरूशले ममध्ये सं प ी आिण दजार् असले ली स्त्री होती आिण ितचे घर प्राचीन िख्रस्ती
लोकांसाठी सभे चे घर होते (प्रेिषत 12:12). योहान माकर् पौल आिण बणर्बा बरोबर पौलाच्या
पिहल्या सु वातच्या प्रवासात गे ला (प्रेिषत 12:25; 13:5). पिवत्र शास्त्रासं बंधी पु रावे आिण
प्राचीन मं डळीचे वडील पे तर् आिण माकर् यां च्यातील घिनष्ठ सं बंध प्रदिशर्त करतात (1 पे तर् .
5:13). तो पे तर् ाचा अनु वादक दे खील होता आिण पे तर् ाच्या प्रचार प्रिक् रये तील सं भाव्यते बद्दल
माकर् चे शु भवतर्मान प्रितिनिधक स्त्रोत असू शकतील.
साधारण इ.स. 50 - 60.
मं डळीमधील विडलांनी (आयरे िनयस, क्ले मेंट ऑफ अले क्झां िड् रया आिण इतर) अने क
िलखाणांना प्रितिबं िबत केले की माकर् चे शु भवतर्मान रोममध्ये िलिहले ले असू शकते . प्राचीन
मं डळीच्या सूतर् ांनी असे म्हटले आहे की शु भवतर्मान पे तर् ाच्या मृ त्यूनंतर िलिहले होते (इ.स. 6768).
दस्ताऐवजाचे पु रावे स्पष्ट करतात की माकर् ने िवशे षतः अन्य जातीय वाचकांसाठी आिण रोमन
प्रेक्षकांना शु भवतर्मान िलिहले होते . याचे कारण असे असू शकते की ये शच
ू ी वं शावळ त्यामध्ये
समािवष्ट नाही कारण अन्य जातीय जगासाठी याचा अथर् खूप कमी होईल.
माकर् चे वाचक मु ख्यत: रोमन िख्रस्ती होते , ज्यांना इ.स. 67-68 मध्ये तीव्र छळाच्या दरम्यान
सम्राट िनरो िख्रस्ती शासनाखाली गं भीरपणे छळ करण्यात आला आिण ठार मारण्यात आले .
अशा पिरिस्थतीत, माकर् ने अशा िख्रस्ती लोकांना उ े जन दे ण्यासाठी या सु वातची िलिहली जे
अशा कठीण काळातून जात होते . ये शल
ू ा दुःखी से वक म्हणून िचित्रत केले गे ले. (यशया 53).
ये श-ू कष्टी से वक
रूपरे षा
1. अरण्यात से वाकायार्साठी ये शच
ू ी तयारी — 1:1-13
2. गालीलमध्ये व त्याच्या आसपास ये शच
ू ी से वा — 1:14-8:30
3. ये शच
ू े से वाकायर्, दुःख आिण मृ त्यू — 8:31-10:52
4. यरूशले ममध्ये ये शच
ू ी से वाकाय — 11:1-13:37
5. वधस्तं भावर चढवण्याची कथा — 14:1-15:47
6. पु नरुत्थान आिण ये शच
ू े स्वरूप — 16:1-20
. 3:1-12;
3:1-12;
. 1:19-28
पु त्र ये शू िख्रस्त याच्या शु भवतर्मानाची ही सु रूवात आहे .

1 दे वाचा
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सं देष्ट ाच्या ग्रंथात िलिहल्याप्रमाणे ,
ू ाला तु झ्यापु ढे पाठवतो,
“����, मी माझ्या दत
तो तु झ्यासाठी मागर् तयार करील;
3 अरण्यां त घोषणा करणार्याची वाणी झाली,
‘����������� ����� ���� ���,
त्याच्या वाटा सरळ करा.’ ”
4 त्याप्रमाणे च योहान आला, तो अरण्यां त बािप्तस्मा दे त होता आिण पापां च्या क्षमे साठी
पश्चा ापाच्या बािप्तस्म्याची घोषणा करीत होता. 5 यहद
ू ीया प्रांत व यरूशले म शहरातील
सवर् लोक योहानाकडे आले . त्यांनी आपली पापे कबूल करून त्याच्यापासून यादन नदीत
बािप्तस्मा घे तला. 6 योहान उं टाच्या केसांपासून बनवले ली वस्त्रे घालीत असे . त्याच्या
कंबरे ला कातड ाचा पट् टा होता व तो टोळ व रानमध खात असे . 7 तो घोषणा करून
म्हणत असे , “�������������� ���� ��� ������ ����������� ��� ���
��� �� �������� �������� ��� ���� ����� ���� ����������� �����
��������� ����. 8 मी तु मचा बािप्तस्मा पाण्याने करतो पण तो तु मचा बािप्तस्मा पिवत्र
आत्म्याने करील.”
2 यशया

. 3:13-17;
3:21-22;
. 1:29-34
त्या िदवसात असे झाले की, ये शू गालील प्रांतातील नासरे थ नगराहन
ू आला आिण
10
योहानाच्या हातून यादन नदीत ये शन
ू े बािप्तस्मा घे तला. ये शू पाण्यातून वर ये ताना, आकाश
उघडले ले आिण पिवत्र आत्मा त्याच्यावर कबु तरासारखा उतरत आहे , असे त्यास िदसले . 11 ते व्हा
आकाशातून वाणी झाली की, “�� ���� ����� ����� ����, तु झ्यािवषयी मी सं तुष्ट आहे .”
9

. 4:1-11;
4:1-11
आत्म्याने लगे चच त्यास अरण्यांत घालवले . 13 सै तान त्याची परीक्षा पाहत असता तो
ू ये ऊन त्याची से वा करीत
अरण्यांत चाळीस िदवस राहीला. तो वनपशूंमध्ये होता. आिण दे वदत
होते .
12 मग

. 4:12-17;
4:14-15
योहानाला अटक झाल्यानं तर, ये शू गालील प्रांतास आला व दे वाकडू न आले ली सु वातार्
त्याने गाजवली. 15 तो म्हणाला, “��� ����� ��� ��� ���, दे वाचे राज्य जवळ आले आहे ,
पश्चा ाप करा आिण सु वातवर िवश्वास ठे वा.”
14

. 4:18-22;
5:1-11
ये शू गालीलच्या सरोवराजवळू न जात असता त्यास िशमोन व िशमोनाचा भाऊ अं िद्रया
हे सरोवरात जाळे टाकताना िदसले , कारण ते मासे धरणारे होते . 17 ये शू त्यांना म्हणाला,
“���������� �� ������ �� ������� ����� ������ ����.” 18 मग ते लगे चच
जाळी सोडू न त्याच्यामागे चालू लागले . 19 ते थन
ू काहीसे पु ढे गे ल्यावर ये शल
ू ा जब्दीचा मु लगा
याकोब व त्याचा भाऊ योहान हे तारवात जाळे नीट करताना िदसले . 20 त्याने लगे च त्यांना हाक
मारून बोलावले ; मग ते त्यांचा िपता जब्दी व नोकरचाकर यांना तारवात सोडू न त्याच्यामागे गे ले.
16

नं तर ये शू आिण त्याचे िशष्य कफणर्हम
ू े शब्बाथ
ू नगरास गे ले, आिण लगे चच ये शन
िदवशी सभास्थानात जाऊन िशक्षण िदले . 22 त्याच्या िशकवणु कीने ते चिकत झाले , कारण ये शू
िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांपर् माणे िशकवीत नव्हता, तर त्यास अिधकार असल्यासारखा िशकवीत
होता. 23 त्याचवे ळी त्यां च्या सभास्थानात अशु द्ध आत्मा लागले ला एक मनु ष्य होता, तो एकदम
21
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मोठ ाने ओरडला,
म्हणाला, “���������� ����, तू आमच्यामध्ये का पडतोस? तू
आमचा नाश करावयास आला आहे स काय? तू कोण आहे स हे मला माहीत आहे , जो दे वाचा
पिवत्र तो तूच.” 25 परं तु ये शन
ू े त्यास धमकावून म्हटले , “���� ���� � ���������
���.” 26 “���� ������ ��������� ����� ����� � �� �������� �����
����������� ����� ����� ����.” 27 लोक आश्चयर्चिकत झाले व एकमे कांस िवचारू
लागले , “���� ��� ����� ���? हा मनु ष्य काहीतरी नवीन आिण अिधकाराने िशकवीत
आहे . तो अशु द्ध आत्म्यांनाही आज्ञा करतो आिण ते त्याचे ऐकतात!” 28 ये शिू वषयीची ही बातमी
ताबडतोब गालील प्रांतात सवर्तर् पसरली.
24 आिण

. 8:14-15;
4:38-39
व त्याच्या िशष्यांनी सभास्थान सोडले आिण लगे च तो योहान व याकोब यां च्याबरोबर
िशमोन व अं िद्रया यां च्या घरी गे ला. 30 िशमोनाची सासू तापाने िबछान्यावर पडली होती. ते व्हा
त्यांनी ताबडतोब ये शल
ू ा ितच्यािवषयी सां िगतले . 31 ते व्हा त्याने जवळ जाऊन ितच्या हाताला
धरून ितला उठवले आिण ितचा ताप िनघून गे ला व ती त्यांची से वा करू लागली.
32 सं ध्याकाळी म्हणजे सूयार्स्त झाल्यावर लोकांनी सवर् आजारी आिण भूतांनी पछाडले ल्यास
त्याच्याकडे आणले . 33 सवर् नगर दरवाजापु ढे जमा झाले . 34 त्याने िनरिनराळ्या रोगांनी आजारी
असले ल्यांना बरे केले व अने क लोकांतन
ू भूते काढली. पण त्याने भूतांना बोलू िदले नाही कारण ती
त्यास ओळखत होती.
29 ये श ू

. 4:23-25;
4:42-44
अगदी पहाटे स अं धार असतानाच घर सोडले आिण एकांत स्थळी जाऊन ते थे त्याने
प्राथर्ना केली. 36 िशमोन व त्याच्यासोबत असले ले ये शच
ू ा शोध करीत होते , 37 व तो सापडल्यावर
ते त्यास म्हणाले , गु रूजी “����� ������ ����� ��� ���� ����.” 38 ते व्हा ये शू त्यांना
म्हणाला, “��� ���������� ����� ��� ��, म्हणजे मला ते थे दे खील उपदे श करता यावा
म्हणून आपण दुसरीकडे जाऊ कारण त्यासाठीच मी िनघून आलो आहे .” 39 मग तो सवर् गालील
प्रांतातून, त्यां च्या सभास्थानातून उपदे श करीत आिण भूते काढीत िफरला.
35 मग त्याने

. 8:1-4;
5:12-16
कुष्ठरोगी ये शक
ू डे आला व त्याच्यापु ढे गु डघे टे कू न त्याने स्वतःला बरे करण्याची त्यास
िवनं ती केली. तो ये शल
ू ा म्हणाला, “���� ����� ���� �� ��� ����� ������� ���
����� ����.” 41 ये शल
ू ा त्याचा कळवळा आला, त्याने हात पु ढे करून त्यास स्पशर् केला व
म्हटले , “���� ����� ���, शु द्ध हो.” 42 आिण लगे च त्याचे कुष्ठ गे ले व तो शु द्ध झाला.
43 ये शन
ू े त्यास सक्त ताकीद िदली व लगे च लावून िदले . 44 आिण म्हटले , “����, यािवषयी
कोणाला काहीही सां गू नकोस, तर जाऊन स्वतःला याजकाला दाखव आिण त्यांना साक्ष व्हावी
म्हणून तू आपल्या शु द्धीकरता मोशे ने ने मले ले अपर्ण कर.” 45 परं तु तो ते थन
ू गे ला व घोषणा करून
ही बातमी इतकी पसरवली की ये शल
ू ा उघडपणे शहरात जाता ये ईना, म्हणून तो बाहे र अरण्यातच
रािहला आिण तरी चोहोबाजूंनी लोक त्याच्याकडे ये त राहण्याचे थांबले नाही.
40 एक

2
. 9:2-8;
5:17-26
काही िदवसानी ये शू कफणर्हम
ू नगरास परत आला ते व्हा तो घरी आहे असे लोकां च्या
2
कानी पडले . ते व्हा इतके लोक जमले की घरात त्यांना जागा उरली नाही, एवढे च नव्हे तर
1
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दरवाजाबाहे रदे खील जागा नव्हती. ते व्हा तो त्यांना वचन सां गत होता.
मग काही लोक
त्याच्याकडे पक्षघाती मनु ष्यास घे ऊन आले . त्यास चौघांनी उचलून आणले होते . 4 परं तु गदीर्मु ळे
त्यांना त्या मनु ष्यास ये शज
ू वळ ने ता ये ईना, मग तो जे थे उभा होता त्याच्यावरचे छप्पर त्यांनी
काढले व ज्या खाटे वर तो मनु ष्य होता, ती खाट त्यांनी छप्परातून खाली त्याच्यापु ढे सोडली.
5 त्यांचा िवश्वास पाहन
ू ये शू पक्षघाती मनु ष्यास म्हणाला, “����, तु झ्या पापांची क्षमा झाली
आहे .” 6 ते थे काही िनयमशास्त्राचे िशक्षक बसले होते . ते आपल्या मनात िवचार करू लागले की,
7 “�� ������ ��� �� ���� ���? हा दुभार्षण करीत आहे ! दे वािशवाय कोण पापांची क्षमा
करू शकतो?” 8 आिण ते व्हा ते आपल्या अं तःकरणात असे िवचार करीत आहे त, हे ये शन
ू े त्याच
क्षणी आपल्या आत्म्यात ओळखून त्यांना म्हटले , “������ ������ ���� ���� �����
�� ����? 9 तु झ्या पापांची क्षमा झाली आहे , असे या पक्षघाती मनु ष्यास म्हणणे िकंवा ऊठ
आपला बाज उचलून घे ऊन चाल असे म्हणणे ; यातील कोणते सोपे आहे ?” 10 परं तु मनु ष्याच्या
पु त्राला पृ थ्वीवर पापांची क्षमा करण्याचा अिधकार आहे हे त्यांना समजावे म्हणून, तो पक्षघाती
मनु ष्यास म्हणाला, 11 “�� ���� ������, ऊठ, तु झी खाट उचलून घे ऊन आपल्या घरी जा.”
12 मग तो लगे च उठला. त्याने आपली खाट उचलून घे ऊन सवार्च्या दे खत तो घराच्या बाहे र
िनघाला; यामु ळे ते सवर् आश्चयर्चिकत झाले व दे वाचे गौरव करत म्हणाले , “����� ��� ����
������ ������.”
. 9:9-13;
5:27-32
पु न्हा सरोवराकडे गे ला व पु ष्कळ लोक त्याच्याजवळ आले आिण त्याने त्यांना िशक्षण
िदले . 14 नं तर तो जात असता त्याने अल्फीचा मु लगा ले वी यास जकात नाक्यावर बसले ले पािहले .
मग ये शू ले वीला म्हणाला, “���������� ��.” ते व्हा ले वी उठला आिण ये शच्ू या मागे गे ला.
15 नं तर असे झाले की ये श ू ले वीच्या घरी जे वायला बसला; ते थे बरे च जकातदार व पापी
लोकही ये शू व त्याच्या िशष्यांबरोबर जे वत होते कारण ते पु ष्कळ असून त्याच्यामागे आले होते .
16 ते व्हा काही िनयमशास्त्राचे िशक्षक जे परूशी होते त्यांनी ये शल
ू ा पापी व जकातदारांबरोबर
जे वताना पािहले . ते त्याच्या िशष्यांना म्हणाले , “�� ���� � ������� ������������
�� �����?” 17 हे ऐकू न ये शू त्यांना म्हणाला, “����������� �������� ��� ����,
तर रोग्यांना असते . मी नीितमान लोकांस नाही, तर पाप्यांना बोलावण्यास आलो आहे .”
13 ये श ू

. 9:14-17;
5:33-39
जे व्हा योहानाचे िशष्य व परूशी उपवास करीत होते ते व्हा काहीजण ये शक
ू डे आले आिण
त्यास म्हणाले , “�������� ����� � ����� ��� ����� ����� ����� ���� �����
����� �� ���� �����?” 19 ये शू त्यांना म्हणाला, “��������������� �� ���
�������� ������� ����� ���� ������� ���� ��� ���? वर बरोबर आहे तोपयर्ंत
त्यांना उपवास करणे शक्य नाही. 20 परं तु असे िदवस ये तील की, वर त्यां च्यापासून घे तला जाईल
आिण नं तर ते त्या िदवसांत उपवास करतील. 21 कोणी नव्या कापडाचा तु कडा जु न्या कापडाला
जोडीत नाही, जर तो असे करतो तर नवे कापड जु न्या कापडाला फाडील व िछद्र मोठे होईल.
22 तसे च नवा द्राक्षरस कोणीही द्राक्षरसाच्या जु न्या कातडी िपशवीत घालीत नाही. जर तो
असे करतो तर द्राक्षरस कातडी िपशवीला फोडील आिण द्राक्षरस नासे ल व द्राक्षरसाची कातडी
िपशवी यांचा नाश होईल. म्हणून नवा द्राक्षरस नव्या कातडी िपशवीतच घालतात.”
23 नं तर असे झाले की, ये श ू शब्बाथ* िदवशी शे तातून जात असता, त्याचे िशष्य कणसे मोडू
लागले . 24 ते व्हा परूशी ये शल
ू ा म्हणाले , “����, शब्बाथ िदवशी जे करू नये ते हे का करतात?”
25 ये श ू त्यांना म्हणाला, “������ ����� � ������������� �������� ������ ���
18

*

2:23

, िवसाव्याचा िदवस

2:26
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����� � ������� ������� ��� ����. ते व्हा त्यांनी काय केले यािवषयी तु म्ही वाचले
नाही काय? 26 अब्याथार महायाजक असताना, तो दे वाच्या भवनात कसा गे ला आिण दे वाला
समिपर्त केले ल्या भाकरी, ज्या िनयमशास्त्राप्रमाणे याजकािशवाय कोणीही खाऊ नये त त्या कशा
खाल्ल्या व जे त्याच्याबरोबर होते त्यांनाही कशा िदल्या, यािवषयी तु म्ही वाचले नाही काय?”
27 तो त्यास सां गत होता, “������ ������������ ������� ���. मनु ष्य शब्बाथासाठी
करण्यात आला नाही. 28 म्हणून मनु ष्याचा पु त्र शब्बाथाचा दे खील प्रभू आहे .”

3
. 12:9-14;
6:6-11
ये शू पु न्हा एका सभास्थानात गे ला, ते थे वाळले ल्या हाताचा एक मनु ष्य होता. 2 ये शव
ू र
आरोप करण्यासाठी कारण िमळावे म्हणून तो शब्बाथ िदवशी त्या मनु ष्यास बरे करतो की काय
हे पाहण्यासाठी ते त्याच्यावर बारकाईने नजर ठे वून होते . 3 ये शू वाळले ल्या हाताच्या मनु ष्यास
म्हणाला, “�� ��� ��������� ���� ��� ����.” 4 नं तर तो त्यांना म्हणाला, “������
����� ������ ���� ����� ���� ����, जीव वाचवणे िकंवा जीवे मारणे यांतील कोणते
योग्य आहे ?” पण ते गप्प राहीले . 5 मग त्याने त्यां च्या मनाच्या कठीणपणामु ळे िखन्न होऊन त्या
सवार्क
ं डे रागाने पिहले व त्या मनु ष्यास म्हणाला, “���� ��� ���� ��,” त्याने हात लांब केला
आिण तो बरा झाला. 6 नं तर परूशी िनघून गे ले आिण लगे च त्यास जीवे मारणे कसे शक्य होईल
यािवषयी हे रोदीयांबरोबर ये शिू वरूद्ध कट करीत बसले .
1 मग

. 12:15-21
मग ये शू आपल्या िशष्यांसह सरोवराकडे िनघून गे ला आिण गालील व यहद
ू ीया प्रांतातून
8
मोठा लोकसमु दाय त्याच्या मागोमाग िनघाला. यरूशले म शहर, इदोम प्रांत, यादने नदीच्या
पलीकडच्या प्रदे शातून, सोर व िसदोन शहराच्या आसपासच्या प्रदे शातून मोठा समु दाय, जी
मोठमोठी कामे तो करत होता त्यािवषयी ऐकू न त्याच्याकडे आला. 9 मग गदीर्मु ळे चें गरून जाऊ
नये म्हणून त्याने आपल्या िशष्यांना एक होडी तयार ठे वण्यास सां िगतले . 10 कारण त्याने अने क
लोकांस बरे केले होते म्हणून ज्यांना रोग होते ते त्यास स्पशर् करण्यासाठी त्याच्या अं गावर पडत
होते . 11 जे व्हा अशु द्ध आत्मे ये शल
ू ा पाहत ते व्हा ते त्याच्यासमोर खाली पडू न मोठ ाने ओरडत
की, “�� ������ ����� ����!” 12 पण तो त्यांना सक्त ताकीद दे त होता, की मला प्रकट
करू नका.
7

. 10:1-4;
6:12-16
ये शू डोंगरावर चढून गे ला व त्यास जे िशष्य हवे होते ? त्यांना त्याने स्वतःकडे बोलावले
आिण ते त्याच्याकडे आले . 14 ते व्हा त्याने बारा जणांची ने मणूक केली त्यांना त्याने प्रेिषत हे नाव
िदले . त्याने त्यांची यासाठी िनवड केली की, त्यांनी त्याच्यासोबत असावे व त्यांना दुसर्या िठकाणी
उपदे श करण्यासाठी त्यास पाठवता यावे . 15 व त्यांना भूते काढण्याचा अिधकार असावा. 16 मग
ये शन
ू े या बारा जणांची िनवड केली व जो िशमोन त्यास पे तर् हे नाव िदले . 17 जब्दीचा मु लगा
याकोब व याकोबाचा भाऊ योहान त्यांना त्याने बोआने गश, ज्याचा अथर् गजर्नेचे पु त्र असा होतो
हे नाव िदले . 18 अं िद्रया, िफिलप्प, बथर्लमय, म य, थोमा, अल्फीचा मु लगा याकोब, तद्दय,
िशमोन कनानी 19 आिण यहद
ू ा िवश्वासघात केला.
ू ा इस्कयोर्त ज्याने नं तर ये शच
13 मग

. 12:22-30;

11:14-23
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21 त्याच्या

ये शू घरी आला आिण पु न्हा इतके लोक जमले की त्यांना जे वता सु द्धा ये ईना.
कुटु ं बातील लोकांनी यािवषयी ऐकले ते व्हा ते त्यास धरावयास िनघाले कारण त्यास वे ड लागले
असे त्यांचे म्हणणे होते . 22 तसे च यरूशले म शहराहन
ू आले ले िनयमशास्त्राचे िशक्षक म्हणत
होते की, याच्यामध्ये बालजबूल *आहे आिण त्या भु तां च्या अिधपतीच्या साहाय्याने हा भूते
काढतो. 23 मग ये शन
ू े त्यांना आपणाजवळ बोलावून दाखल्याच्या साहाय्याने त्यांना सां गू लागला,
“����� �������� ��� �����? 24 आपापसात फू ट पडले ले राज्य िटकू शकत नाही.
25 आपापसात फू ट पडले ले घरही िटकू शकत नाही. 26 जर सै तान स्वतःलाच िवरोध करू लागला
आिण त्याच्यातच फू ट पडली तर तो िटकू शकणार नाही, तर त्याचा शे वट होईल. 27 खरोखर
कोणालाही बलवान मनु ष्याच्या घरात िशरून त्याची मालम ा लु टता ये णार नाही. प्रथम त्या
बलवान मनु ष्यास बां धले पािहजे , मगच त्याचे घर लु टता ये ईल.”
28 मी तु म्हास खरे सां गतो की, “��������� ������� � ������� ��������
�������� ������� ������� ����� ����. 29 पण जो कोणी पिवत्र आत्म्याची िनं दा
करील, त्याची कधीच क्षमा होणार नाही आिण तो मनु ष्य सावर्कािलक पापाचा दोषी आहे .” 30 ये शू
असे म्हणाला कारण त्याच्यामध्ये अशु द्ध आत्मा आहे असे ते त्याच्यािवषयी म्हणत होते .
. 12:46-50;

8:19-21
आिण बाहे र उभे राहन
ू त्यांनी िनरोप पाठवून त्यास बोलावले .
32 लोकसमु दाय ये शभ
ू ोवती बसला होता, ते त्यास म्हणाले , “���� �� � ���� ��� �����
���� ��� ���� ����.” 33 त्याने त्यांना उ र िदले , “���� �� � ���� ��� ��� ����?”
34 मग तो आपल्या सभोवताली बसले ल्यांकडे सभोवती पाहन
ू म्हणाला, “���� ���� �� ���
���� ���. 35 जे कोणी दे वाच्या इच्छे प्रमाणे वागतात ते च माझे भाऊ, माझी बहीण व माझी
आई.”
31 ते व्हा ये शच
ू ी आई व भाऊ आले

4
. 13:1-9;
8:4-8
पु न्हा ये शू सरोवराच्या िकनार्यावर िशक्षण दे ऊ लागला, ते व्हा त्याच्याजवळ फार मोठा
समु दाय जमला, म्हणून तो सरोवरातील एका तारवात जाऊन बसला आिण सवर् लोक सरोवरिकनारी
जिमनीवर होते . 2 तो त्यास दाखले दे ऊन पु ष्कळ गोष्टी िशकवू लागला आिण तो त्यांना म्हणाला;
3 “���, एक पे रणारा पे रणी करण्यास िनघाला; 4 आिण तो पे रत असताना असे झाले की, काही
बी वाटे वर पडले , ते पक्षयांनी ये ऊन खाऊन टाकले . 5 काही बी खडकाळ जिमनीत पडले , ते थे
त्यास फारशी माती नव्हती. माती खोल नसल्यामु ळे ते लगे च उगवले . 6 पण सूयर् वर आल्यावर
ते उन्हाने करपले व मूळ नसल्याकारणाने ते वाळू न गे ले. 7 काही बी काटे री झु डपांमध्ये पडले व
काटे री झु डपांनीच वाढून त्याची वाढ खु ं टवली, म्हणून त्यास काही पीक आले नाही. 8 काही बी
चां गल्या जिमनीत पडले ते उगवले , मोठे झाले व त्यास पीक आले ; आिण त्याचे तीसपट, साठपट,
शं भरपट असे उत्पन्न आले .” 9 तो म्हणाला, “������ ������� ��� ���� �� ���.”
10 तो एकां ती असता त्याच्याबरोबर बारा जणांसह जे होते त्यांनी त्यास दाखल्यां िवषयी िवचारले .
11 तो त्यांना म्हणाला, “�������� �������� �������� ������� ���� ���, परं तु
बाहे रच्यांना सवर्काही दाखल्यांनी सां गण्यात ये ते.
12 यासाठी की त्यांनी पाहत असता पाहावे परं तु त्यांना िदसू नये ,
आिण ऐकत असता त्यांनी ऐकावे , पण समजू नये .
नाही तर कदािचत त्यांची माने िफरतील आिण दे व त्यांना क्षमा करील.”
1

*

3:22
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तो म्हणाला, “�� ����� ������� ����� ���� ���, तर मग इतर बाकीचे दाखले
तु म्हास कसे समजतील? 14 पे रणारा वचन पे रतो. 15 वाटे वर वचन पे रले जाते ते थील लोक हे आहे त
की, त्यांनी ऐकल्याबरोबर सै तान ये ऊन त्यां च्यातले पे रले ले वचन िहरावून घे तो. 16 तसे च खडकाळ
जिमनीत पे रले ले हे आहे त की, वचन ऐकताच ते आनं दाने ग्रहण करतात; 17 तथािप त्यां च्यामध्ये
मूळ नसल्याकारणाने ते थोडा काळच िटकाव धरतात; मग वचनामु ळे सं कट आले िकंवा छळ झाला
म्हणजे ते लगे च अडखळतात. 18 काटे री झु डपांमध्ये पे रले ले हे आहे त की, ते वचन ऐकू न घे तात,
19 परं तु सं साराची िचं ता, सं प ीचा मोह व इतर गोष्टींचा लोभ ही त्यां च्यामध्ये िशरून वचनाची
वाढ खु ं टवतात आिण ते िनष्फळ होते . 20 चां गल्या जिमनीत पे रले ले हे आहे त की, ते वचन ऐकू न
त्याचा स्वीकार करतात मग कोणी तीसपट, कोणी साठपट, कोणी शं भरपट असे पीक दे तात.”
13

8:16-18
आणखी ये शू त्यास म्हणाला, “���� �������� ����� ���������
����������� ����� ���? िदवठणीवर ठे वावा म्हणून आणतात ना? 22 प्रत्ये क
गोष्ट जी झाकले ले आहे ती उघड होईल आिण प्रत्ये क गु प्त गोष्ट जाहीर होईल.
23 ज्याला कान आहे त तो ऐको.”
24 तो त्यास म्हणाला, “������ �� ���� ���� ��������� ���� ����, ज्या मापाने
तु म्ही मापून द्याल त्याच मापाने तु म्हास मापून दे ण्यात ये ईल. 25 कारण ज्याच्याजवळ आहे त्यास
आणखी िदले जाईल व ज्या कोणाजवळ नाही त्याच्यापासून जे आहे ते ही काढून घे तले जाईल.”
26 आणखी तो म्हणाला, “������ ����� ��� ��� ��, जणू काय एखादा मनु ष्य जिमनीत
बी टाकतो. 27 रात्री झोपी जातो व िदवसा उठतो आिण ते बी रुजते व वाढते हे कसे होते हे त्यास
कळत नाही. 28 जमीन आपोआप पीक दे ते, पिहल्याने अं कुर, मग कणीस, मग कणसात भरले ला
दाणा. 29 पीक तयार होते ते व्हा तो त्यास लगे च िवळा लावतो कारण कापणीची वे ळ आले ली
असते .”
30 आणखी तो म्हणाला, “��� �������� �������� ����� ������� ��� ����
����� ������� �������� �� �������? 31 ते मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे . जो
जिमनीत पे रते वेळी पृ थ्वीवरील सवर् दाण्यात सवार्त लहान असला तरी, 32 तो पे रल्यावर उगवून
सवर् झाडांत मोठा होतो. त्यास मोठ ा फां द्या ये तात आिण आकाशातील पाखरे त्याच्यावर घरटी
बां ध ू शकतात.”
33 असले पु ष्कळ दाखले दे ऊन, जसे त्यां च्याने ऐकवले तसे , तो त्यांना वचन सां गत असे . 34 आिण
दाखल्यावाचून तो त्यां च्याबरोबर बोलत नसे . परं तु एकांती तो आपल्या िशष्यांना सवर्काही
समजावून सां गत असे .
21

. 8:23-27;
8:22-25
त्यािदवशी सं ध्याकाळ झाल्यावर ये शू त्याच्या िशष्यांस म्हणाला, “��� ������ ���
��.” 36 मग त्यांनी लोकसमु दायाला सोडले आिण तो तारवात होता तसे च ते त्यास घे ऊन गे ले.
त्यां च्याबरोबर इतरही दुसरे तारू होते . 37 ते व्हा वार्याचे मोठे वादळ सु टले आिण लाटा तारवावर
अशा आदळू लागल्या की, ते पाण्याने भरू लागले . 38 परं तु ये शू मागच्या बाजूस वरामावर
उशास घे ऊन झोपी गे ला होता. ते त्यास जागे करून म्हणाले , “������, आपण बु डत आहोत
तरी आपणास काळजी वाटत नाही काय?” 39 मग तो उठला आिण त्याने वार्याला धमकावले
आिण समु दर् ाला म्हणाला, “���� ��! स्तब्ध राहा.” मग वारा थांबला व ते थे मोठी शांतता
पसरली. 40 तो त्यांना म्हणाला, “������ �� ����? तु मच्याकडे अजूनही िवश्वास कसा काय
नाही?” 41 परं तु ते अितशय घाबरले आिण एकमे कास म्हणाले , “�� ��� ��� ���, वारा आिण
समु दर् दे खील याचे ऐकतात.” ��� �� ��� ��� ���?
35

5:1

1249

माकर् 5:28

5
. 8:28-9:1;

8:26-39
िशष्य सरोवराच्या पलीकडे , गरसे करां च्या प्रदे शात आले . 2 तो तारवातून
उतरताच अशु द्ध आत्मा लागले ला एक मनु ष्य कबरांतन
ू िनघून त्यास भे टला. 3 तो कबरांमध्ये
राहत असे व त्यास साखळदं डाने आणखी बां धन
ू ठे वणे आता कोणाला शक्य नव्हते . 4 कारण
त्यास पु ष्कळ वे ळा बे ड ांनी व साखळदं डांनी बां धले असताही, त्याने साखळदं ड तोडू न टाकले
होते व बे ड ांचे तु कडे तु कडे केले होते आिण त्यास ताब्यात ठे वण्याचे सामथ्यर् कोणालाही नव्हते .
5 तो ने हमी रात्रंिदवस कबरां मध्ये व डोंगरां मध्ये राहन
ू ओरडत असे व टोकदार दगडांनी आपले
अं ग ठे चून घे त असे . 6 ये शल
ू ा दुरून पाहताच, तो धावत आला व त्याच्या पाया पडला. 7 आिण
मोठ ाने ओरडू न म्हणाला, “�� ����, परात्पर दे वाच्या पु त्रा, तू मध्ये का पडतोस? मी तु ला
दे वाची शपथ घालतो, मला छळू नकोस.” 8 कारण ये शू त्यास म्हणत होता, “��� ������
�������, या मनु ष्यातून िनघ.” 9 त्याने त्यास िवचारले , “���� ��� ���?” त्याने उ र िदले ,
“���� ��� �����, कारण आम्ही पु ष्कळ आहोत. 10 आिण आम्हास या दे शातून घालवू नकोस”
��� �� ����� �������� ������ ��� ����. 11 ते थे डोंगराच्या कडे ला डु करांचा एक
मोठा कळप चरत होता. 12 ते व्हा अशु द्ध आत्म्यांनी त्यास िवनं ती केली की, “����� ����
������� ������, म्हणून त्यां च्याकडे आम्हास लावून दे .” 13 मग त्याने त्यास परवानगी
िदली. ते व्हा ते अशु द्ध आत्मे िनघून डु कारात िशरले आिण तो सु मारे दोन हजार डु करांचा कळप
तडक धावत जाऊन कड ावरून सरोवरात पडला व पाण्यात गु दमरून मरण पावला. 14 डु करे
राखणारे पळाले व त्यांनी गावात व शे तमळ्यांत हे वतर्मान सां िगतले , ते व्हा काय झाले हे पाहण्यास
लोक आले . 15 ते ये शज
ू वळ आल्यावर तो भूतग्रस्त, म्हणजे ज्यात सै न्य होते तो, कपडे घातले ला
आिण शु द्धीवर आले ला त्यां च्या दृष्टीस पडला आिण त्यांना भीती वाटली. 16 ज्यांनी ते पािहले
होते त्यांनी भूतग्रस्ताला काय झाले ते व डु करां िवषयीची हकीकत इतरांना सां िगतली. 17 ते व्हा
आपण आमच्या प्रांतातून िनघून जावे असे ते त्यास िवनवू लागले . 18 मग तो तारवात जात
असता, पूवीर् भूतग्रस्त असले ला मनु ष्य त्यास िवनं ती करू लागला की, मलाही तु मच्या सोबत
घ्या. 19 परं तु त्याने त्यास आपल्या सोबत ये ऊ िदले नाही, तर त्यास म्हटले , “�� ������
��� ����������� �� ��� ������� ���������� ����� ���� ���� ���� �
�������� ��� ��� ���� �� ������� ����.” 20 ते व्हा तो िनघाला आिण ये शन
ू े जी
मोठी कामे त्याच्यासाठी केली होती ती दकापलीस ये थे जाहीर करू लागला. ते व्हा सवार्स
ं आश्चयर्
वाटले .
1 मग ये श ू आिण त्याचे

. 9:18-26;
8:40-56
ये शू तारवात बसून पलीकडे परत गे ल्यावर त्याच्याजवळ लोकांचा मोठा समु दाय जमला
आिण तो सरोवराजवळ होता. 22 ते व्हा याईर नावाचा सभास्थानाचा एक अिधकारी ये थे आला व
त्यास पाहन
ू त्याच्या पाया पडला. 23 त्याने आग्रहाने त्यास िवनवणी केली की, “���� ����
����� ������ ����� ���. ितने बरे होऊन जगावे म्हणून आपण ये ऊन ितच्यावर हात
ठे वा.” 24 मग तो त्याच्याबरोबर िनघाला ते व्हा पु ष्कळ लोक त्याच्यामागून चालत होते आिण
त्याच्याभोवती गदीर् करीत होते .
21 मग

25 आिण

ते थे रक्तस्रावाने बारा वष पीडले ली एक स्त्री होती. 26 ितने बर्याच वै द्यां च्या हातून
पु ष्कळ हाल सोसून आपल्याजवळ जे काही होते ते सवर् खचर् केले होते तरी ितला काही गु ण न
ये ता ितचे दुखणे अिधकच झाले होते . 27 ये शिू वषयीच्या गोष्टी ऐकू न ती त्या गदीर्त िशरली
आिण त्याच्यामागे ये ऊन त्याच्या वस्त्राला स्पशर् केला. 28 कारण ती म्हणत होती, “����
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������ ���������� ������ ��� ���� ��� �� ��� ����.”
ते व्हा लगे चच
ितचा रक्तस्राव थांबला आिण आपण त्या पीडे पासून बरे झालो आहोत असा ितला शरीरात
अनु भव आला. 30 आपणामधून शक्ती िनघाली आहे हे ये शन
ू े आपल्याठायी लगे च ओळखले
आिण गदीर्मध्ये वाळू न म्हटले , “������ ���������� ���� ������ ����?” 31 त्याचे
िशष्य त्यास म्हणाले , “��������� ��������� ����� ��� ��� �� ��� ���� ���,
तरी आपण म्हणता, मला कोणी स्पशर् केला?” 32 मग िजने हे केले होते ितला पाहण्यास त्याने
सगळीकडे बिघतले . 33 ते व्हा ती स्त्री आपल्या बाबतीत जे काही घडले , ते जाणून भीत भीत व
कापत कापत त्याच्याकडे आली व त्याच्या पाया पडू न ितने त्यास सवर्काही सत्य सां िगतले . 34 तो
ितला म्हणाला, “����, तु झ्या िवश्वासाने तु ला बरे केले आहे . शांतीने जा आिण तु झ्या पीडे पासून
मु क्त हो.”
29

35 ये श ू हे बोलत आहे इतक्यात सभास्थानाच्या अिधकार्याच्या घराकडू न काही माणसे ये ऊन
त्यास म्हणाली, “���� ����� ��� �����, आता गु रुजींना त्रास कशाला दे ता?” 36 परं तु
ये शू त्यां च्या बोलण्याकडे लक्षय न दे ता, सभास्थानाच्या अिधकार्याला म्हणाला, “��� ����.
िवश्वास मात्र धर.” 37 त्याने पे तर् , याकोब व याकोबाचा भाऊ योहान, यां च्यािशवाय कोणालाही
आपल्याबरोबर ये ऊ िदले नाही. 38 मग ते सभास्थानाच्या अिधकार्याच्या घराजवळ आले , ते व्हा
रडत असले ल्या व फारच आकांत करीत असले ल्या लोकांची गडबड त्याने पािहली. 39 तो आत
जाऊन त्यास म्हणाला, “������ ����� ���� � ���� ����? मूल मरण पावले नाही,
झोपी गे ले आहे .” 40 ते व्हा ते त्यास हसू लागले . पण त्याने त्या सवार्न
ं ा बाहे र काढून िदले आिण
मु लीचे आई-वडील व आपल्याबरोबरचे िशष्य यांना घे ऊन मु लगी होती ते थे तो आत गे ला. 41 नं तर
मु लीच्या हातास धरून तो म्हणाला, “����� ���,” याचा अथर्, “����, मी तु ला सां गतो, ऊठ.”
42 आिण लगे च ती मु लगी उठू न चालू लागली; (ती बारा वषार्ची होती.) ते अत्यं त आश्चयर्चिकत
झाले . 43 हे कोणाला कळता कामा नये , अशी त्याने त्यांना िनक्षून आज्ञा केली आिण ितला खाण्यास
द्या असे सां िगतले .

6
. 13:53-58;
4:16-30
नं तर ये शू ते थन
ू नासोरी या त्याच्या नगरात आला आिण त्याचे िशष्य त्याच्यामागे आले .
2 शब्बाथ िदवशी तो सभास्थानात िशकवीत होता. पु ष्कळ लोकांनी त्याची िशकवण ऐकली ते व्हा
ते थक्क झाले . ते म्हणाले , “�� �������� �� ����� ����� ������? त्यास दे वाने कोणते
ज्ञान िदले आहे आिण याच्या हातून हे केवढे चमत्कार होतात? 3 जो सु तार, मरीये चा मु लगा आिण
याकोब, योसे , यहद
ू ा व िशमोन यांचा जो भाऊ तोच हा आहे ना?” ��� �� �����������
���� ���� ������ ����� ������ ���? त्याचा स्वीकार करण्यािवषयी त्यांना प्रश्न
पडला. 4 मग ये शू त्यांना म्हणाला, “������������ ������ ��� ���� ��� ����;
मात्र त्याच्या नगरात, त्याच्या नाते वाईकात आिण त्याच्या कुटु ं बात त्याचा सन्मान होत नसतो.”
5 थोड ाशाच रोग्यां वर हात ठे वून त्याने त्यास बरे केले , यािशवाय दुसरे कोणते ही महत्कृत्य त्यास
ते थे करता आले नाही. 6 त्यां च्या अिवश्वासामु ळे त्यास आश्चयर् वाटले . नं तर ये शू िशक्षण दे त
जवळपासच्या गावोगावी िफरला.
1

. 10:1; 10:5-15;
9:1-6
ये शन
ू े बारा िशष्यांना आपणाकडे बोलावून घे तले व त्यांना जोडीजोडीने पाठवू लागला,
त्याने त्यास अशु द्ध आत्म्यावरचा अिधकार िदला. 8 आिण त्यास आज्ञा केली की, “���������
7 नं तर
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����������� ����� ���� ��� ���. भाकरी, झोळी िकंवा कमरकशात पै से घे ऊ नका.
9 तरी चपला घालून चाला; दोन अं गरखे घालू नका.” 10 आणखी तो त्यास म्हणाला, “����
��������� ���� ������ ��� ���� ������ �� ��� ���������� ����.
11 आिण ज्यािठकाणी तु मचे स्वागत होणार नाही िकंवा तु मचे ऐकणार नाहीत ते थन
ू िनघताना,
त्यांना साक्ष व्हावी म्हणून आपल्या तळ पायाची धूळ ते थेच झाडू न टाका.” 12 मग िशष्य ते थन
ू
िनघाले आिण लोकांनी पश्चा ाप करावा म्हणून त्यांनी घोषणा केली. 13 त्यांनी पु ष्कळ भूते काढली
आिण अने क रोग्यांना तै लाभ्यं ग करून त्यांना बरे केले .
. 14:1-12;
9:7-9
हे रोद राजाने ये शिू वषयी ऐकले कारण ये शच
ू े नाव सगळीकडे गाजले होते . काही लोक
म्हणत होते , “���������� ������ ����� ��� ������������ ���� ���, म्हणून
त्याच्याठायी चमत्कार करण्याचे सामथ्यर् आहे .” 15 इतर लोक म्हणत, “���� ����� ���.”
�� ������ �����, “�� �������� ��� ���������� �������������� ��
���.” 16 परं तु हे रोदाने जे व्हा ऐकले ते व्हा तो म्हणाला, “���� �������� �� ��������
���� ��� ���� ���.” 17 हे रोदाने स्वतः योहानाला पकडू न तु रूंगात टाकण्याची आज्ञा
िदली होती कारण त्याचा भाऊ िफिलप्प याची पत्नी हे रोदीया िहच्याबरोबर हे रोदाने लग्न केले
होते . 18 व योहान हे रोदाला सां गत असे की, “�� ������ ������ ����� ������� ��
������������� ����.” 19 याकिरता हे रोदीये ने योहानािवरूद्ध मनात अढी धरली. ती
त्यास ठार मारण्याची सं धी पाहत होती. परं तु ती त्यास मारू शकली नाही, 20 कारण योहान
नीितमान आिण पिवत्र मनु ष्य आहे हे जाणून हे रोद त्याचे भय धरीत असे व त्याचे सं रक्षण
करी. हे रोद योहानाचे बोलणे ऐके ते व्हा, फार गोंधळू न जाई, तरी तो त्याचे म्हणणे आनं दाने
ऐकू न घे त असे . 21 मग एके िदवशी अशी सं धी आली की हे रोिदया काहीतरी करू शकेली.
आपल्या वाढिदवशी हे रोदाने आपले महत्त्वाचे अिधकारी, सै न्यातील सरदार व गालील प्रांतातील
प्रमु ख लोकांस मे जवानी िदली. 22 हे रोदीयाच्या मु लीने स्वतः आत जाऊन नाच करून हे रोद व
आले ल्या पाहुण्यांना आनंिदत केले . ते व्हा हे रोद राजा मु लीला म्हणाला, “���� �� ������
�� ��� ������ �� �� ���� ����.” 23 तो शपथ वाहन
ू ितला म्हणाला, “������
������� ������������ �� ���� �� ������ �� �� ���� ����.” 24 ती बाहे र
गे ली आिण ितच्या आईला म्हणाली, “�� ��� ����?” �� �������, “����������
�������� �������� ���.” 25 आिण ती मु लगी लगे च आत राजाकडे गे ली आिण म्हणाली,
“��� ������ �� ����� ���������� �������� �������� ��� ����� �����
������ ��� ���� ����� ���.” 26 राजाला फार वाईट वाटले , परं तु त्याच्या शपथे मुळे व
भोजनास आले ल्या पाहुण्यांमुळे त्यास ितला नकार द्यावा असे वाटले नाही. 27 ते व्हा राजाने लगे च
वध करणार्याला पाठवले व योहानाचे शीर घे ऊन ये ण्याची आज्ञा केली. मग तो गे ला व तु रूंगात
जाऊन त्याने योहानाचे शीर कापले . 28 ते शीर तबकात घालून मु लीला िदले व मु लीने ते आईला
िदले . 29 हे ऐकल्यावर, योहानाचे िशष्य आले आिण त्यांनी त्याचे शरीर उचलले आिण कबरे त ने ऊन
ठे वले .
14

. 14:13-21;
9:10-17;
. 6:1-14
यानं तर प्रेिषत ये शभ
ू ोवती जमले आिण त्यांनी जे केले आिण िशकिवले ते सवर् त्यास
सां िगतले . 31 नं तर तो त्यांना म्हणाला, “������ ����� ������ ��� ��� ���� ������
����.” कारण ते थे पु ष्कळ लोक जात ये त होते व त्यांना जे वायलाही सवड िमळत नव्हती. 32 ते व्हा
ते सवर्जण तारवात बसून रानात गे ले. 33 परं तु पु ष्कळ लोकांनी त्यांना जाताना पािहले व ते कोण
आहे त हे त्यांना कळाले ते व्हा सवर् गावांतील लोक पायीच धावत िनघाले व त्याच्या ये ण्याअगोदरच
ते ते थे पोहोचले .
30
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34 ये श ू िकनार्याला आल्यावर, त्याने मोठा लोकसमु दाय पािहला; ते में ढपाळ नसले ल्या
में ढरांसारखे होते , म्हणून त्यास त्यांचा कळवळा आला; म्हणून तो त्यांना बर्याच गोष्टीिवषयी
िशक्षण दे ऊ लागला. 35 िदवस बराच उतरल्यावर त्याचे िशष्य त्याच्याकडे ये ऊन म्हणाले , “��
��������� ���� ��� � ��� ���� ��� ����� ���. 36 लोकांस जाऊ द्या म्हणजे ते
भोवतालच्या शे तात व खे ड ात जाऊन त्यां च्यासाठी काहीतरी खायला िवकत आणतील.” 37 परं तु
त्याने त्यास उ र िदले , “������� ������� ������� ������ ����.” ते त्यास म्हणाले ,
“����� ���� ������� ���������� ����� ��������� ���������� �����
���� ������� ���?” 38 तो त्यांना म्हणाला, “�� ��� ���� �� ���������� ����
����� ����?” पािहल्यावर ते म्हणाले , “��������� ��� ����� ��� ��� ����
����.”
39 ये शन
ू े सवर् लोकांस आज्ञा केली की गटागटाने िहरवळीवर बसावे . 40 ते व्हा ते शं भर शं भर व
पन्नास पन्नास असे पं क्तीपं क्तीने बसले . 41 ये शन
ू े पाच भाकरी आिण दोन मासे घे ऊन वर स्वगार्कडे
पाहन
ू , आशीवार्द िदला आिण भाकरी मोडल्या व त्या लोकांस वाढण्यासाठी आपल्या िशष्यांजवळ
िदल्या आिण दोन मासे सुद्धा वाटू न िदले . 42 मग ते सवर् जे वन करून तृ प्त झाले . 43 आिण त्यांनी
उरले ल्या तु कड ां च्या बारा टोपल्या भरून घे तल्या आिण माशांचेही तु कडे ने ले. 44 भाकरी खाणारे
पाच हजार पु रूष होते .

. 14:22-33;
. 6:15-21
मी लोकसमु दायाला िनरोप दे तो आिण तु म्ही तारवात बसून पलीकडे बे थसै दा ये थे जा,
असे सां गन
ू ये शन
ू े लगे चच िशष्यांना त्याच्यापु ढे जाण्यास सां िगतले . 46 लोकांस िनरोप दे ऊन
तो प्राथर्ना करण्यास डोंगरावर गे ला. 47 सं ध्याकाळ झाली ते व्हा तारू सरोवराच्या मध्यभागी
होता आिण ये शू एकटाच जिमनीवर होता. 48 मग त्यांना वल्ही मारणे अवघड जात आहे असे
त्यास िदसले , कारण वारा त्यां च्या िवरुद्धचा होता. नं तर पहाटे *तीन ते सहाच्या दरम्यान ये शू
सरोवरावरून चालत त्यां च्याकडे आला, त्यां च्याजवळू न पु ढे जाण्याचा त्याचा बे त होता. 49 पण
त्यास सरोवरातील पाण्यावरून चालतांना पािहले , ते व्हा त्यांना ते भूत आहे असे वाटले व ते
ओरडले . 50 कारण त्या सवार्न
ं ी त्यास पािहले व ते घाबरून गे ले. तो लगे च त्यांना म्हणाला, “���
���, िभऊ नका, मी आहे .” 51 नं तर तो त्यां च्याकडे तारवात गे ला ते व्हा वारा शांत झाला. ते
अितशय आश्चयर्चिकत झाले . 52 कारण त्यांना भाकरीची गोष्ट समजली नव्हती आिण त्यांची मने
कठीण झाली होती.
45 नं तर

. 14:34-36
त्यांनी सरोवर ओलांडल्यावर ते गने सरे तला आले व तारु बां धन
ू टाकले . 54 ते तारवातून
उतरताच लोकांनी ये शल
ू ा ओळखले . 55 आिण ते आसपासच्या सवर् भागात चोहोकडे धावपळ करीत
िफरले व जे थे कोठे तो आहे म्हणून त्यां च्या कानी आले , ते थे ते थे लोक दुखणे कर्यांना बाजे वर घालून
ने ऊ लागले . 56 तो गावात िकंवा शे तमळ्यात कोठे ही जावो, ते थे लोक दुखणे कर्यांना भर बाजारात
आणून ठे वत आिण आपल्या वस्त्राच्या गोंड ाला तरी स्पशर् करू द्या अशी त्यास िवनं ती करीत
आिण िजतक्यांनी त्यास स्पशर् केला िततके बरे झाले .
53

7
. 15:1-20
परूशी आिण िनयमशास्त्राचे िशक्षक जे यरूशले म शहराहन
ू ोवती
ू आले होते , ते ये शभ
जमले . 2 आिण त्यांनी त्याच्या काही िशष्यांना अशु द्ध, म्हणजे िवधीग्रंथ हात न धु ता जे वताना
1 काही

*
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पािहले .
परूशी व इतर सवर् यहद
ू ी वाडविडलांचे िनयम पाळू न िविशष्ट रीतीने नीट हात
धु तल्यािशवाय जे वत नाहीत. 4 बाजारातून आणले ली कुठलीही वस्तू धु तल्यािशवाय ते खात
नाहीत. त्यां च्या पूवर्जां च्या इतर अने क चालारीती ते पाळतात आिण प्याले , घागरी, तां ब्याची
भांडी धु णे अशा दुसरे इतर िनयमही पाळतात. 5 मग परूशी व िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांनी ये शल
ू ा
िवचारले , “���� ����� ������������� ���� ������� �� ��� �����? हात न
धु ता का जे वतात?”
6 ये श ू त्यांना म्हणाला, “������ ������ ������ ����� ���������� ������
���� ������ ������ ������ ����. यशया िलिहतो,
‘�� ��� ������ ���� ������ �����
परं तु त्याची अं तःकरणे माझ्यापासून दरू आहे त.
7 ते व्यथर् माझी उपासना करतात
कारण ते लोकांस शास्त्र म्हणून जे िशकवतात ते मनु ष्यांनी केले ले िनयम असतात.’
8 तु म्ही दे वाच्या आज्ञांचा त्याग केला असून, आता तु म्ही मनु ष्याची परं परा पाळत आहात.”
9 आणखी तो त्यांना म्हणाला, “������ ������ ������ ����������� ������
����� ����������� �������� ����� ����� ����� ���. 10 मोशे ने सां िगतले
आहे की, ‘�� ������ ��-वडीलांचा सन्मान कर आिण जो मनु ष्य आपल्या विडलांबद्दल
िकंवा आईबद्दल वाईट बोलतो, त्यास ठार मारले च पािहजे .’ 11 परं तु तु म्ही िशकिवता, एखादा
मनु ष्य आपल्या विडलांना व आईला असे म्हणू शकतो की, ‘������� ��� ����������
��������� ���� ��� ���, परं तु तु म्हास मदत करण्यासाठी मी ते वापरणार नाही, मी ते
दे वाला अपर्ण करण्याचे ठरवले आहे .’ 12 तर तु म्ही त्यास त्याच्या विडलांसाठी िकंवा आईसाठी पु ढे
काहीच करू दे त नाही. 13 अशाप्रकारे तु म्ही आपला सं पर् दाय चालू ठे वून दे वाचे वचन रद्द करता
आिण यासारख्या पु ष्कळ गोष्टी करता.”
3 कारण

14 ते व्हा ये शन
ू े लोकसमु दायाला पु न्हा बोलावून म्हटले , “����������� ���� ��� � ��
����� ����.
15 बाहे रून मनु ष्याच्या आत जाऊन त्यास अपिवत्र करील असे काही नाही, तर मनु ष्याच्या
आतून जे िनघते ते च त्यास अपिवत्र करते . ज्या कोणाला ऐकण्यास कान आहे त तो ऐको.”
16-17 लोकसमु दायाला सोडू न ये श ू घरात गे ला ते व्हा िशष्यांनी त्यास या दाखल्यािवषयी
िवचारले , 18 तो त्यांना म्हणाला, “������� ����� �� ���� ���� ���? जे बाहे रून
मनु ष्याच्या आत जाते ते त्यास अपिवत्र करीत नाही हे तु म्हास समजत नाही का? 19 कारण
ते त्याच्या अं तःकरणात जात नाही तर त्याच्या पोटात जाते नं तर ते िवष्ठे द्वारे शरीराबाहे र
पडते .” असे सां गन
ू सवर्पर् कारचे अन्न त्याने शु द्ध घोिषत केले . 20 आणखी तो म्हणाला,
“�� ����������� ����������� ����� ���� �� �������� ������� ����.
21 कारण आतून म्हणजे अं तःकरणातून वाईट िवचार बाहे र पडतात. जारकमर्, चोरी, खून,
22 व्यिभचार, लोभ, वाईटपणा, कपट, असभ्यता, मत्सर, िशव्यागाळी, अहं कार आिण मूखर्पणा,
23 या सवर् वाईट गोष्टी आतून बाहे र पडतात आिण मनु ष्यास अपिवत्र करतात.”

. 15:21-28
त्या िठकाणाहन
ू िनघून सोर आिण िसदोन प्रांतात गे ला. ते थे तो एका घरात गे ला व हे
कोणाला कळू नये अशी त्याची इच्छा होती. तरी त्यास गु प्त राहणे शक्य नव्हते . 25 पण िजच्या
लहान मु लीला अशु द्ध आत्मा लागला होता अशा एका स्त्रीने त्याच्यािवषयी लगे च ऐकले व ती
ये ऊन त्याच्या पाया पडली. 26 ती स्त्री ग्रीक होती व िसरीयातील िफनीिशया ये थे जन्मली
होती. ितने ये शल
ू ा आपल्या मु लीतून भूत काढण्याची िवनं ती केली. 27 तो ितला म्हणाला,
“����� ������� ����� ��� �� ���� ������� ����� ���� ����������
24 ये श ू
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����� ����� �����.”
परं तु ती त्यास म्हणाली, “�����, कुत्रीसु द्धा मु लां च्या हातून
मे जाखाली पडले ला चु रा खातात.” 29 तो त्या स्त्रीला म्हणाला, “������ �� �����������
��, तु झ्या मु लीतून भूत िनघून गे ले आहे .” 30 मग ती घरी आली ते व्हा ितची मु लगी अं थरूणावर
पडली आहे व ितच्यातून भूत िनघून गे ले आहे . असे ितने पािहले .
28

. 15:29-31
31 ये श ू सोर भोवतालच्या प्रदे शातून परतला आिण िसदोनाहन
ू दकापलीसच्या वाटे ने
गालीलच्या सरोवराकडे आला. 32 ते थे काही लोकांनी एका बिहर्या-तोतर्या मनु ष्यास ये शक
ू डे
आणले व आपण त्याच्यावर हात ठे वावा अशी िवनं ती केली. 33 ये शन
ू े त्यास लोकांपासून एका
बाजूस घे ऊन त्याच्या कानात आपली बोटे घातली व थुं कून त्याच्या जीभे ला स्पशर् केला. 34 त्याने
स्वगार्कडे पाहन
ू उसासा टाकला व तो म्हणाला, “�������.” म्हणजे , “����� ��.” 35 आिण
त्याच क्षणी त्याचे कान मोकळे झाले आिण जीभे चा बं द सु टला व त्यास बोलता ये ऊ लागले .
36 ते व्हा हे कोणाला सां गू नका असे त्याने त्यांना िनक्षून सां िगतले . परं तु तो त्यांना जसजसे
सां गत गे ला, तसतसे ते अिधकच जाहीर करत गे ले. 37 ते लोक फारच आश्चयर्चिकत झाले व
म्हणाले , “������ �������� ������ ���� ���. तो बिहर्यांना ऐकण्यास आिण मु क्यांना
बोलावयास लावतो.”

8
. 15:32-39
त्या िदवसात पु न्हा लोकांचा मोठा समु दाय जमला व त्यां च्याजवळ खावयास काही नव्हते .
ये शन
ू े आपल्या िशष्यांना बोलावले आिण त्यांना म्हणाला, 2 “��� �� ������� �����
����, कारण आज तीन िदवस ते माझ्याबरोबर आहे त आिण त्यां च्याजवळ खावयास काही नाही.
3 मी जर त्यांना उपाशी घरी पाठवले तर ते रस्त्यातच कासावीस होऊन पडतील आिण त्यां च्यातील
काही तर दुरून आले आहे त.” 4 त्याच्या िशष्यांनी उ र िदले , “���� ������� �� �����
����� ������ ����� ����� ��������?” 5 त्याने त्यांना िवचारले , “����������
���� ����� ����?” ते म्हणाले , “���.” 6 त्याने लोकांस जिमनीवर बसण्याची आज्ञा केली.
त्याने सात भाकरी घे तल्या, आभार मानले व त्या मोडल्या व आपल्या िशष्यांजवळ त्या वाढण्यास
िदल्या आिण त्यांनी त्या लोकांस वाढल्या. 7 त्यां च्याजवळ थोडे लहान मासे होते , त्यास त्याने
आशीवार्द दे ऊन ते ही वाढावयास सां िगतले . 8 ते जे वन
ू तृ प्त झाले व उरले ल्या तु कड ां च्या सात
टोपल्या त्यांनी भरल्या. 9 ते थे सु मारे चार हजार पु रूष होते . मग ये शन
ू े त्यांना घरी पाठवले .
10 आिण लगे च तो आपल्या िशष्यांसह तारवात बसला व दल्मनु था प्रदे शात गे ला.
1

. 16:1-4
काही परूशी ये ऊन त्याच्याशी वाद घालू लागले . त्याची परीक्षा पाहावी म्हणून त्यांनी
त्यास स्वगार्तन
ू िचन्ह मािगतले . 12 आपल्या आत्म्यात दीघर् उसासा टाकू न तो म्हणाला, “��
���� ����� �� �����? मी तु म्हास खरे सां गतो की, या िपढीला िचन्ह िदले जाणार नाही.”
13 नं तर तो त्यांना सोडू न पु न्हा तारवात जाऊन बसला व सरोवराच्या पलीकडच्या बाजूस गे ला.
14 ते व्हा िशष्य भाकरी आणण्याचे िवसरले होते आिण तारवात त्यां च्याजवळ एकच भाकर होती.
15 ये शन
ू े त्यांना िनक्षून सां िगतले , “�������, परूश्यांचे खमीर व हे रोदाचे खमीर यापासून सावध
राहा.” 16 मग ते आपसात चचार् करू लागले की, “��������� ����� ����� ������
�� ����� �� ���?” 17 ते काय बोलत होते हे ओळखून ये शू त्यास म्हणाला, “�������
����� ����� ������� ����� �� ����? अजून तु मच्या लक्षात आले नाही काय व
तु म्हास समजूनही समजत नाही काय? तु मचे अं तःकरण कठीण झाले आहे काय? 18 डोळे असून
11 मग
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तु म्हास िदसत नाही काय? कान असून तु म्हास ऐकू ये त नाही काय? तु म्हास आठवत नाही काय?
19 मी पाच हजार लोकांस पाच भाकरी वाटू न िदल्या ते व्हा तु म्ही तु कड ां मधून िकती टोपल्या
गोळा केल्या.” िशष्यांनी उ र िदले , “����.” 20 “��� ��� ���������� �� ��� �����
�������, ते व्हा तु म्ही तु कड ां च्या िकती टोपल्या गोळा केल्या?” िशष्यांनी उ र िदले , “���.”
21 मग ये श ू त्यांना म्हणाला, “������ ������� ���� ���� ���?”
22 ते बे थसै दा ये थे आले . ते व्हा लोकांनी त्याच्याकडे एका आं धळ्याला आणले व आपण त्यास
स्पशर् करावा अशी िवनं ती केली. 23 मग त्याने आं धळ्याचा हात धरून त्यास गावाबाहे र ने ले मग
ये शू त्या आं धळ्याच्या डोळ्यां वर थुं कून व त्याच्यावर हात ठे वून त्यास िवचारले , “���� ����
����� ���?” 24 त्याने वर पािहले आिण म्हणाला, “��� ����� ���� ���� ��� �����
���� �� ��� ���������� ���� ����, तरीही ती चालत आहे त.” 25 नं तर ये शन
ू े पु न्हा
आपले हात त्या मनु ष्याच्या डोळ्यावर ठे वले . त्याने डोळे उघडले ते व्हा त्यास दृष्टी आली आिण
त्यास सवर्काही स्पष्ट िदसू लागले . 26 ये शन
ू े त्याला, “���� ����� ���� ����� ����
���” असे सां गन
ू घरी पाठवून िदले .

. 16:13-20;
9:18-20
ये शू व त्याचे िशष्य िफलीप्पा कैसरीया नामक प्रदे शास जाण्यास िनघाले . वाटे त त्याने
त्याच्या िशष्यांना िवचारले , “��� ��� ��� ������ ������?” 28 त्यांनी त्यास उ र िदले ,
“������ �������, तु म्ही बािप्तस्मा करणारा योहान, तर इतर काही एलीया समजतात, तर
दुसरे काही तु म्ही सं देष्ट ांपैकी एक आहात असे म्हणतात.”
27 मग

29 मग ये शन
ू े त्यांना िवचारले , “������� �� ��� ��� ��� �����?” पे तर् ाने उ र िदले ,
“�� ������� ����.” 30 ये शू िशष्यांना म्हणाला, “�� ��� ��� �� �������� �����
���.”

. 16:21-23;
9:21-22
त्यांना िशकवू लागला, मनु ष्याच्या पु त्राने पु ष्कळ दुःखे भोगावी. वडील, मु ख्य याजक
लोक, िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांजकडू न नाकारले जावे , त्यास िजवे मारले जावे व ितसर्या िदवशी
त्याने पु न्हा उठावे हे होणे अगत्याचे आहे . 32 त्याने हे स्पष्टपणे सां िगतले , ते व्हा पे तर् ाने ये शल
ू ा
बाजूला घे तले व तो त्यास दटावू लागला. 33 परं तु ये शन
ू े वळू न आपल्या िशष्यांकडे पािहले व
पे तर् ाला धमकावून म्हटले , “��� ������, माझ्यापु ढून िनघून जा! कारण तू दे वाच्या गोष्टीकडे
लक्ष लावीत नाहीस, तर मनु ष्याच्या गोष्टीकडे लक्ष लावतोस.”
31 तो

. 16:24;
9:23-26
नं तर त्याने आपल्या िशष्यांसह लोकांस बोलावले व त्यांना म्हणाला, “�� ������
���������� ����� ���� �� ������ ������� ��������. आपला वधस्तं भ
उचलून घ्यावा व माझ्यामागे यावे . 35 जो कोणी आपला जीव वाचवू पाहतो तो जीवाला मु केल
व जो कोणी माझ्यासाठी व सु वातसाठी िजवाला मु केल तो आपला जीव वाचवील. 36 मनु ष्याने
सवर् जग िमळिवले व आपल्या जीवाचा नाश करून घे तला तर त्यास काय लाभ? 37 जीवाच्या
मोबदल्यात मनु ष्य काय दे ऊ शकेल? 38 दे वाशी अप्रामािणक आिण पापी िपढीत जो कोणी माझी
व माझ्या वचनांची लाज धरतो तर मनु ष्याचा पु त्रही जे व्हा तो आपल्या िपत्याच्या गौरवात पिवत्र
ू ांसह ये ईल ते व्हा त्यांची लाज धरील.”
दत
34
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9
. 16:28-17:13;

9:27-39; 2
. 1:16-18
“�� ������� ��� ������ ��, ये थे उभे असले ले काही असे
आहे त की, ज्यांना दे वाचे राज्य सामथ्यार्िनशी आले ले िदसे पयर्ंत मरणाचा अनु भव ये णार नाही.”
2 सहा िदवसानं तर ये शन
ू े पे तर् , याकोब आिण योहान यांना आपल्याबरोबर एका उं च डोंगरावर ने ले
आिण ते थे त्यां च्यासमोर त्याचे रूपांतर झाले . 3 त्याची वस्त्रे चमकदार, अत्यं त पांढरी शु भर् ,
इतकी की तशी पृ थ्वीवरील कोणत्याही पिरटाला शु भर् करता ये णार नाहीत, अशी झाली होती.
4 ते व्हा एलीया व मोशे त्याच्याबरोबर प्रकट झाले , ते ये शब
ू रोबर सं भाषण करीत होते . 5 पे तर्
ये शल
ू ा म्हणाला, “�����, आपण ये थे आहोत हे चां गले आहे . आपण तीन मं डप बनवू. एक
आपणासाठी, एक मोशे साठी व एक एलीयासाठी.” 6 पे तर् असे बोलला कारण काय बोलावे ते
त्यास समजे ना कारण ते भयभीत झाले होते . 7 ते व्हा एक ढग आला आिण त्याने त्यां च्यावर छाया
केली आिण मे घातून एक वाणी झाली, “�� ���� ����� ����� ��� ���� ������ ���.”
8 अचानक, त्यांनी एकदम सभोवती पाहीले ते व्हा त्यांना ये शिू शवाय कोणीही िदसले नाही.
9 ते डोंगरावरून खाली ये त असता, ये शन
ू े त्यांना आज्ञा केली की, “������ �� ������
��� �� ��������� ����� ��� ������������ ��������� �������� �����
���.” 10 म्हणून त्यांनीही गोष्ट त्यां च्यातच ठे वली, परं तु ते मरण पावले ल्यातून उठणे याचा अथर्
काय यािवषयी आपसात चचार् करीत होते . 11 त्यांनी ये शल
ू ा िवचारले , “����� ����� ���
������ ��� �������������� ������ �� ��������?” 12 तो त्यांना म्हणाला,
“���, एलीया पिहल्याने ये ऊन सवर्काही व्यविस्थतपणे करतो हे खरे आहे . परं तु मनु ष्याच्या
पु त्रािवषयी त्याने पु ष्कळ दुःखे सोसावीत व नाकारले जावे असे पिवत्र शास्त्रात का िलिहले
आहे ? 13 मी तु म्हास सां गतो, एलीया आलाच आहे आिण त्याच्यािवषयी िलिहल्याप्रमाणे , त्यांना
पािहजे तसे त्यांनी त्याचे केले .”
1 ये श ू त्या लोकांस म्हणाला,

. 17:14-21;
9:37-42
नं तर ते िशष्यांजवळ आले , ते व्हा त्यांना त्यां च्याभोवती मोठा लोकसमु दाय आहे आिण
िनयमशास्त्राचे िशक्षक त्याच्याशी वाद करत आहे त असे त्यांना िदसले . 15 सवर् लोक ये शल
ू ा
पाहताच आश्चयर्चिकत झाले आिण ते त्याचे स्वागत करण्यासाठी धावले . 16 ये शन
ू े िशष्यांना
िवचारले , “������ ����������� ���� ��� ����� ����?” 17 ते व्हा समु दायातील
एकाने त्यास उ र िदले , “������, मी माझ्या मु लाला आपणाकडे आणले . त्यास दुष्ट आत्मा
लागला असून तो बोलू शकत नाही. 18 आिण जे व्हा तो त्यास धरतो ते व्हा त्यास खाली आपटतो
व तोंडाला फेस आणतो, दात चावतो व नं तर ताठ होतो. मी आपल्या िशष्यांना त्यास काढावायास
सां िगतले परं तु ते काढू शकले नाहीत.”
14

ये शू त्यांना म्हणाला, “�� ���������� ����, मी कोठवर तु मच्याबरोबर असणार?
मी तु मच्याबरोबर कोठवर सहन करू? मु लाला इकडे आणा.” 20 नं तर त्यांनी मु लाला ये शक
ू डे
आणले आिण जे व्हा त्या दुष्ट आत्म्याने ये शक
ू डे पािहले ते व्हा लगे च त्या मु लाला िपळू न टाकले
आिण तो जिमनीवर पडू न तोंडाला फेस आणून लोळू लागला. 21 नं तर ये शन
ू े त्याच्या विडलांना
िवचारले , “���� ��� �� ��� ���?” वडीलांनी उ र िदले , “����������� �� ��� ���.
22 पु ष्कळदा ठार करण्यासाठी त्याने त्यास अग्नीत िकंवा पाण्यात टाकले . जर आपल्या हातून
काही होणे शक्य असे ल तर आम्हावर दया करा व आम्हास मदत करा.” 23 ये शू त्यास म्हणाला,
“���� ���� ��, असे कसे म्हणतोस? िवश्वास ठे वणार्याला सवर्काही शक्य आहे .” 24 ते व्हा
लागले च मु लाचे वडील मोठ ाने ओरडू न म्हणाले , “�� ������� ����, माझा अिवश्वास
19

9:25
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25 ये शन
ू े

घालवून टाका.”
लोकसमु दाय त्याच्याकडे धावत ये त आहे असे पािहले ते व्हा ये शू त्या
दुष्ट आत्म्याला धमकावून म्हणाला, “��� ������ ������� �������, मी तु ला आज्ञा
करतो की, याच्यातून बाहे र नीघ आिण पु न्हा कधीही याच्यात िशरू नको.” 26 नं तर तो ओरडू न
व त्यास अगदी िपळू न बाहे र िनघाला व मु लगा मृ तासारखा झाला आिण लोकांस वाटले , तो मरण
पावला. 27 परं तु ये शन
ू े त्यास हातास धरून त्यास उठवले आिण तो उभा रािहला.
28 नं तर ये श ू घरात गे ल्यावर त्याच्या िशष्यांनी त्यास एकां तात िवचारले , “����� ��
29 ये श ू त्यांना म्हणाला, “�� ���
������ ����� �� ���� ���� ����?”
*
�������������� दुसर्या कशाने ही िनघणे शक्य नाही.”
. 17:22-23;
9:43-45
ते थन
ू िनघाले आिण गालील प्रांतातून प्रवास करीत चालले होते . हे कोणालाही कळू नये
अशी ये शच
ू ी इच्छा होती. 31 कारण तो आपल्या िशष्यांना िशकवीत होता. तो त्यांना म्हणाला,
“��������� ����� ������������� ���� ������������ ���� ���� �����
���. ते त्यास ठार मारतील. परं तु मारला गे ल्यानं तर तो ितसर्या िदवशी उठे ल.” 32 पण या
बोलण्याचा अथर् त्यांना समजला नाही आिण त्यािवषयी त्यास िवचारण्यास ते भीत होते .
30 ते

. 18:1-5;
9:46-48
पु ढे ते कफणर्हम
ू ास आले . ये शू घरात असता त्याने त्यांना िवचारले , “����� ������
�������� ����� ���� ����?” 34 परं तु ते गप्प रािहले कारण वाटे त त्यांनी सवार्ंत मोठा
कोण यािवषयी चचार् चालली होती. 35 मग ये शू खाली बसला, त्याने बाराजणांना बोलावून त्यांना
म्हटले , “�� ������ ����� ��������� ���� �� ������ ������ ������ �
�������� ���� ���� ������.” 36 मग ये शन
ू े एक बालकास घे ऊन त्यां च्यामध्ये उभे केले
व त्यांना म्हणाला? 37 “�� ���� �� ���� ������� ������ ������ ���������
�� ��� ��������� ��� �� ���� ��� ��������� �� ���� ����� �������
���� ��� ���� �� ������ ��� ������ �������� ������� ����.”
33

. 10:40-42;
9:49-50
ये शल
ू ा म्हणाला, “������, आम्ही एकाला आपल्या नावाने भूते काढताना पािहले
आिण आम्ही त्यास मना केले , कारण तो आपल्यापै की नव्हता.” 39 परं तु ये शू म्हणाला, “������
��� ��� ���, कारण जो कोणी माझ्या नावाने चमत्कार करतो तो नं तर माझ्यािवषयी वाईट बोलू
शकणार नाही. 40 जो आपल्याला प्रितकू ल नाही तो आपल्याला अनु कूल आहे . 41 मी तु म्हास
खरे सां गतो, िख्रस्ताचे म्हणून तु म्हास जो कोणी एक प्याला पाणी दे ईल तो नक्कीच आपल्या
प्रितफळाला मु कणार नाही.”
38 योहान

42 माझ्यावर िवश्वास ठे वणार्या या लहानातील एकाला जो कोणी दे वापासून परावृ
करील,
त्याच्या गळ्यात जात्याची तळी बां धन
ू त्यास समु दर् ात फेकू न दे णे हे त्याच्यासाठी बरे आहे .
43-44 जर तु झा उजवा हात तु ला पाप करण्यासाठी प्रवृ करीत असे ल तर तो तोडू न टाक. दोन हात
असून नराकात न िवझणार्या अग्नीत जाण्यापे क्षा एक हात नसून जीवनात जाणे बरे . 45-46 आिण
जर तु झा पाय तु ला पाप करण्यासाठी प्रवृ करीत असे ल तर तो काढून टाक. दोन पाय असून
नरकात फेकले जावे यापे क्षा लं गडे होऊन जीवनात गे लेले बरे . 47-48 जर तु झा उजवा डोळा तु ला
पाप करण्यासाठी प्रवृ करीत असे ल तर तो काढून टाक. दोन डोळे असून जे थे त्यांना खाणारे िकडे
मरत नाहीत आिण अग्नी िवझत नाही अशा नरकात फेकले जावे यापे क्षा एक डोळा असून दे वाच्या
राज्यात जाणे हे बरे 49 कारण प्रत्ये काची अग्नीने परीक्षा घे तली जाईल. 50 “��� ������ ���.

*
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जर मीठाने त्याचा खारटपणा घालिवला तर ते पु न्हा कसे खारट कराल. तु म्ही आपणामध्ये मीठ असू
द्या आिण एकमे कांबरोबर शांतीने रहा.”

10
. 19:1-9
ये शन
ू े ती जागा सोडली आिण यहद
ू ीया प्रांतात व यादन ओलांडून पलीकडे गे ला. लोक
समु दाय एकत्र जमून त्याच्याकडे आले आिण आपल्या चालीप्रमाणे त्याने त्यांना िशकिवले .
2 काही परूशी ये शक
ू डे आले . त्यांनी त्यास िवचारले , “����� ����� ������ ��
�������� ��� ���?” �� �� ������� ������ ������� �����������
�������. 3 ये शन
ू े त्यांना उ र िदले , “������ ������� ��� ����� ����
���?” 4 ते म्हणाले , “������ �������� ������� ���������� � ��� ����
������ ������� ��������� ������� ���� ���.” 5 ये शू म्हणाला, “����
������� ������������ ����������� ������ �� ����� �����������
����� �����. 6 परं तु उत्प ीच्या आरं भापासून दे वाने त्यांना नर व नारी असे िनमार्ण केले .
7 या कारणामु ळे पु रूष आपल्या आई-वडीलांना सोडू न आपल्या पत्नीशी जडू न राहील.
8 आिण ती दोघे एकदे ह होतील. म्हणून यापु ढे ती दोन नाहीत तर एकदे ह आहे त.
9 यासाठी दे वाने जे जोडले आहे , ते मनु ष्याने तोडू करू नये .”
10 नं तर ये श ू व िशष्य घरात असता, िशष्यांनी या गोष्टीिवषयी पु न्हा त्यास िवचारले . 11 तो
त्यांना म्हणाला, “�� ���� ���� ����� ����� � ���������� ���� ���� ��
������ ������������ �������� ����. 12 आिण जर पत्नी आपल्या पतीला सोडते
आिण दुसर्याबरोबर लग्न करते , तर तीही व्यिभचार करते .”
1 नं तर

. 19:13-15;
18:15-17
मग त्याने बालकांस हात ठे वावा? करावा आिण आशीवार्द द्यावा म्हणून लोकांनी त्यांना
त्याच्याकडे आणले , परं तु िशष्यांनी आणणार्यांना दटावले . 14 ये शन
ू े हे पािहले ते व्हा तो रागवला
आिण त्यांना म्हणाला, “���� �������� ��������� ��� ����. त्यांना मना करू नका
कारण दे वाचे राज्य यां च्यासारख्यांचेच आहे . 15 मी तु म्हास खरे सां गतो, जो कोणी बालकासारखा
दे वाच्या राज्याचा स्वीकार करणार नाही त्याचा प्रवे श त्यामध्ये मु ळीच होणार नाही.” 16 ते व्हा
त्याने बालकांना उचलून जवळ घे तले . आपले हात त्यां च्यावर ठे वले आिण त्यांना आशीवार्द िदला.
13

. 19:16-22;
18:18-23
िनघाला असता एक मनु ष्य त्याच्याकडे धावत आला आिण त्याच्यापु ढे गु डघे
टे कू न म्हणाला, “����� ������, सावर्कािलक जीवन िमळवण्यासाठी मी काय करावे ?” 18 ये शू
त्यास म्हणाला, “�� ��� ����� �� �������? दे वािशवाय कोणी एक उ म नाही. 19 तु ला
आज्ञा माहीत आहे तच; खून करू नको, व्यिभचार करू नको, चोरी करू नको, खोटी साक्ष दे ऊ
नको, फसवू नको, आपल्या विडलांचा व आपल्या आईचा सन्मान कर.” 20 तो मनु ष्य म्हणाला,
“������, मी तरुणपणापासून या आज्ञा पाळत आलो आहे .” 21 ये शन
ू े त्याच्याकडे पािहले त्यास
त्याच्यावर प्रीती केली तो त्यास म्हणाला, “����������� ��� �������� ���� ���.
जा, तु झ्याजवळ जे असे ल नसे ल ते सवर् िवक आिण गोरगरीबांस दे ऊन टाक, म्हणजे स्वगार्त तु ला
सं प ी प्राप्त होईल आिण मग चल, माझ्यामागे ये .” 22 हे शब्द ऐकू न तो मनु ष्य खूप िनराश
झाला व िखन्न होऊन िनघून गे ला कारण त्याच्याजवळ खूप सं प ी होती.
17 ये श ू प्रवासास

. 19:23-30;

18:24-30
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ये शन
ू े सभोवताली पािहले व तो आपल्या िशष्यांना म्हणाला, “�������� �������
��������� ������ ���� ���� ���� ���.” 24 त्याचे शब्द ऐकू न िशष्य थक्क झाले ,
परं तु ये शू त्यांना पु न्हा म्हणाला, “������ �������, दे वाच्या राज्यात प्रवे श होणे िकती
कठीण आहे ! 25 श्रीमं तांचा दे वाच्या राज्यात प्रवे श होणे यापे क्षा उं टाला सु ईच्या नाकातून जाणे
सोपे आहे .” 26 ते यापे क्षाही अिधक आचयर्चिकत झाले आिण एकमे काला म्हणाले , “�� ��
������ ���� ���� ���� ���?” 27 त्यां च्याकडे पाहन
ू ये शू म्हणाला, “����������
�� ����� ��� �� ������ ����, कारण दे वाला सवर् गोष्टी शक्य आहे त.” 28 पे तर् त्यास
म्हणू लागला, “����, आम्ही सवर् सोडले आहे आिण आपल्यामागे आलो आहोत.” 29 ये शू
म्हणाला, “�� ������� ��� ������, ज्याने ज्याने माझ्याकिरता व सु वातकरता घरदार,
बिहण, भाऊ, आईवडील, मु लेबाळे िकंवा शे तीवाडी सोडली आहे , 30 अशा प्रत्ये काला शे वटच्या
काळी छळणु कीबरोबर शं भरपटीने घरे , भाऊ, बिहणी, आया, मु ले, शे ते आिण ये णार्या यु गात
सावर्कािलक जीवन िमळाल्यािशवाय राहणार नाही. 31 तरी पिहले ते शे वटचे व शे वटचे ते पिहले ,
असे पु ष्कळ जणांचे होईल.”
23

. 20:17-19;
18:31-34
मग ते वर यरूशले म शहराच्या वाटे ने जात असता ये शू त्यां च्यापु ढे चालला होता. त्याचे
िशष्य िविस्मत झाले आिण त्याच्यामागून ये णारे घाबरले होते . नं तर ये शन
ू े त्या बारा िशष्यांना
पु न्हा एकाबाजूला घे तले आिण स्वतःच्या बाबतीत काय घडणार आहे हे त्यांना सां गू लागला.
33 “����! आपण वर यरूशले म शहरास जात आहोत आिण मनु ष्याचा पु त्र धरून मु ख्य याजक
लोक आिण िनयमशास्त्राचे िशक्षक यां च्या हाती िदला जाईल. ते त्यास मरणाची िशक्षा दे तील
आिण ते त्यास परराष्ट् रीय लोकां च्या हाती दे तील. 34 ते त्याची थट् टा करतील, त्याच्यावर
थुं कतील, त्यास फटके मारतील, ठार करतील आिण तीन िदवसानी तो पु न्हा उठे ल.”
32

. 20:20-28
व योहान हे जब्दीचे पु त्र त्याच्याकडे आले आिण त्यास म्हणाले , “������, आम्ही
आपणाजवळ जे मागू ते आपण आमच्यासाठी करावे अशी आमची इच्छा आहे .” 36 ये शू त्यांना
म्हणाला, “�� ����������� ��� ����� ��� ����� ����� ���?” 37 ते म्हणाले ,
“������ ������ ���������� ����� ������� ������� � ���������
������� �������� ������ ������.” 38 ये शू त्यांना म्हणाला, “������ ��� ����
���� �� ������� ��� ����. मी जो प्याला िपणार आहे , तो तु मच्याने िपणे शक्य आहे
काय? िकंवा मी जो बािप्तस्मा घे णार आहे तो तु मच्याने घे णे शक्य आहे काय?” 39 ते त्यास म्हणाले ,
“������ ���� ���.” �� ���� ������� �������, “�� �� ������ ����� ���
�� ������ ����� ��� �� ���������� ���� �� ������ �����, 40 परं तु माझ्या
उजवीकडे िकंवा डावीकडे बसू दे णे माझ्या हाती नाही. ज्यां च्यासाठी त्या जागा तयार केल्या आहे त,
त्यां च्यासाठीच त्या राखून ठे वल्या आहे त.”
35 याकोब

41 दहा िशष्यांनी या िवनं तीिवषयी ऐकले ते व्हा ते याकोब व योहानावर फार रागावले . 42 ये शन
ू े
त्यांना जवळ बोलावले आिण म्हटले , “������� ����� ��� ��, परराष्ट् री जे स ाधारी
आहे त ते त्यां च्यावर स्वािमत्व गाजवतात आिण त्यांचे पु ढारी त्यां च्यावर अिधकार गाजवतात.
43 परं तु तु मच्याबाबतीत तसे नाही. तु मच्यातील जो कोणी मोठा होऊ पाहतो त्याने तु मचा से वक
झाले पािहजे . 44 आिण जो कोणी पािहला होऊ इिच्छतो त्याने सवार्च
ं ा से वक झाले पािहजे .
45 कारण मनु ष्याचा पु त्रही से वा करून घ्यावयास नाही तर तो से वा करावयास आला आहे ,
पु ष्कळां च्या खं डणीकिरता आपला जीव दे ण्यासाठी आला आहे .”

10:46
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. 20:29-34;
18:35-43
यरीहो शहरास आले . ये शू आपले िशष्य व लोकसमु दायासह यरीहो सोडू न जात असता
तीमयाचा मु लगा बातीर्मय हा एक आं धळा िभकारी रस्त्याच्या कडे ला बसला होता. 47 जे व्हा त्याने
ऐकले की, नासरे थकर ये शू जात आहे ते व्हा तो मोठ ाने ओरडू न म्हणू लागला, “����, दािवदाचे
पु त्र माझ्यावर दया करा.” 48 ते व्हा त्याने गप्प बसावे म्हणून अने कांनी त्यास दटावले . पण तो
अिधक मोठ ाने ओरडू न म्हणू लागला, “���� �������� ����� ���� ��� ���.” 49 मग
ये शू थांबला आिण म्हणाला, “������ �����,” ते व्हा त्यांनी आं धळ्या मनु ष्यास बोलावून
म्हटले , “��� ��, ये शू तु ला बोलवत आहे .” 50 त्या आं धळ्याने आपला झगा टाकला, उडी मारली
व तो ये शक
ू डे आला. 51 ये शू त्यास म्हणाला, “�� ���������� ��� ����� ��� ����
����� ���?” आं धळा मनु ष्य त्यास म्हणाला, “�����, मला पु न्हा दृष्टी प्राप्त व्हावी.”
52 मग ये श ू त्यास म्हणाला, “��! तु झ्या िवश्वासाने तु ला बरे केले आहे .” लगे चच तो पाहू लागला
*आिण रस्त्याने तो ये शच्ू या मागे चालू लागला.
46 मग ते

11
. 21:1-11;
19:28-40;
. 12:12-19
जे व्हा ते यरूशले म शहराजवळ जै तुनां च्या डोंगराजवळ बे थफगे व बे थानी गावाजवळ आले
ते व्हा ये शन
ू े आपल्या दोन िशष्यास असे सां गन
ू पाठवले की, 2 “�������� ����� ��, गावात
जाताच ज्याच्यावर कोणी बसले नाही असे िशं गरु बां धले ले आढळे ल. ते सोडा व ये थे आणा. 3 आिण
जर कोणी तु म्हास िवचारले , ‘������ �� �� ���� ��� ����?’ �� ������ ��� �����,
‘������� ���� ��� ���.’ � �� �� ���� ��� ���� ������.” 4 मग ते िनघाले आिण
त्यांना रस्त्यावर, दाराशी एक िशं गरु बां धले ले आढळले मग त्यांनी ते सोडले . 5 ते थे उभे असले ल्या
लोकांपैकी काहीजण त्यांना म्हणाले , “�� ������ ����� ������ ��� ���� ����?”
6 त्यांनी ये श ू त्यांना काय म्हणाला ते त्यांना सां िगतले . ते व्हा त्या लोकांनी त्यास ते िशं गरु ने ऊ
िदले . 7 त्यांनी ते िशं गरु ये शक
ू डे आणले . त्यांनी आपली वस्त्रे त्याच्यावर पांघरली व ये शू त्यावर
बसला. 8 पु ष्कळ लोकांनी आपले झगे रस्त्यावर पसरले आिण इतरांनी शे तातून तोडले ल्या डहाळ्या
पसरल्या.
9 पु ढे चालणारे व मागून ये णारे घोषणा दे ऊ लागले ,
“��������, प्रभूच्या नावाने ये णारा धन्यवािदत असो.
10 आमचा पूवर्ज दावीद याचे ये णारे राज्य धन्यवािदत असो.
स्वगार्त होसान्ना.”
11 नं तर ये शन
ू े यरूशले म शहरात प्रवे श केल्यावर तो परमे श्वराच्या भवनात गे ला व
सभोवतालचे सवर् पािहले . त्या सु मारास सं ध्याकाळ झाली होती म्हणून तो आपल्या बारा
िशष्यांसह बे थानीस िनघून गे ला.
1

. 21:18-19
िदवशी, ते बे थानीहन
ू ा भूक लागली. 13 त्यास पानांनी भरले ले
ू िनघाल्यानं तर ये शल
अं िजराचे एक झाड दुरून िदसले . त्यावर काही िमळे ल या आशे ने तो पाहावयास गे ला पण ते थे
त्यास पानां िशवाय काही आढळले नाही कारण तो अं िजराचा हं गाम नव्हता. 14 नं तर तो त्यास
म्हणाला, “������ ������� ���� �� ������ ����� ����.” त्याच्या िशष्यांनी हे
ऐकले .
12 दुसर्या

*
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. 21:12-17;
19:45-48;
. 2:13-22
यरूशले म शहरात गे ले आिण ये शू परमे श्वराच्या भवनात गे ला ते व्हा भवनात जे खरे दी
िवक् रीचा व्यवहार करीत होते त्यांना ये शू बाहे र घालवू लागला. त्याने सराफांचे चौरं ग व जे कबु तरे
िवकत होते त्यांची बै ठक उलथून टाकली. 16 त्याने कोणालाही कसल्याच वस्तूंची परमे श्वराच्या
भवनामधून ने आण करू िदली नाही.
17 मग ये श ू िशकवू लागला. तो त्यांना म्हणाला,
“������ ����� ���� ����������� ������������ �������, असे पिवत्र
शास्त्रात िलिहले नाही काय?
परं तु तु म्ही त्यास लु टारूंची गु हा बनवली आहे .”
18 मु ख्य 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 ये श ू व त्याचे िशष्य शहराबाहे र गे ले.
15 नं तर ते

. 21:20-22
सकाळी ये शू आिण त्याचे िशष्य जात असता त्यांनी ते अं िजराचे झाड मु ळापासून वाळू न
गे लेले पािहले . 21 पे तर् ाला आठवण झाली. तो ये शल
ू ा म्हणाला, “�����, पाहा! ज्या
अं िजराच्या झाडाला आपण शाप िदला ते वाळू न गे ले आहे .”
22 ये शन
ू े उ र िदले , “������ ������� ����. 23 मी तु म्हास खरे सां गतो की, जो कोणी या
डोंगराला ‘����� �������� ������ ��’ ��� ������ � �� ������ ���� ����
����� ���� ��� �� ������ ��� ����� ��� ������� ���� �� ��������
������������ ���� ����. 24 म्हणून मी तु म्हास सां गतो जे काही तु म्ही प्राथर्नेत मागाल
ते िमळाले च आहे असा िवश्वास धरा आिण ते तु म्हास िमळे ल. 25 जे व्हा तु म्ही प्राथर्ना करीत उभे
राहता ते व्हा तु मच्या मनात जर कोणाच्या िवरुद्ध काही असे ल तर त्याची क्षमा करा. यासाठी की,
तु मच्या स्वगार्तील िपत्याने तु मच्या पापांची क्षमा करावी. 26 परं तु तु म्ही जर क्षमा करणार नाही
तर तु मचा स्वगार्तील िपताही तु मच्या अपराधांची क्षमा करणार नाही.”
20

. 21:23-27;
20:1-8
ते परत यरूशले म शहरास आले आिण ये शू परमे श्वराच्या भवनात िफरत असता मु ख्य
याजक लोक, िनयमशास्त्राचे िशक्षक आिण वडील त्याच्याकडे आले . 28 आिण त्यास म्हणाले ,
“��� �������� ��������� �� ������ ����? त्या करण्याचा अिधकार आपणास
कोणी िदला?” 29 ये शू त्यांना म्हणाला, “���� ������� �� ������ ������� ���
�� ������ ��� ������ ����� ���� �� �� �� ������ ������� ���������
���� �� ������� ������. 30 योहानाचा बािप्तस्मा स्वगार्तन
ू होता की मनु ष्यांपासून होता?
याचे उ र द्या.” 31 त्यािवषयी त्यांनी आपसात चचार् केली आिण म्हणू लागले जर आपण तो
स्वगार्पासून म्हणावे तर तो म्हणे ल, “�� ������ ������ ������� �� ����� ����?
32 परं तु जर आपण तो मनु ष्यांपासून आहे असे म्हणावे तर लोक आपणावर रागवतील.” ����
������� ���� ���� ���� ���� ���� ������� ������� ���� �� �����
����� �������� ����. 33 मग त्यांनी ये शल
ू ा उ र िदले , “������ ����� ����.”
������ ���� ������� �������, “�� ���� �� ������ �������� ���������
���� ��� �� ������� ����� ����.”
27

12
. 21:33-46;

20:9-19
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ये शू त्यांना दाखले सां गन
ू िशकवू लागला, “��� ��������� ���������� ���
����� � ������������� ����� �����. त्याने द्राक्षरसासाठी कुंड खणले आिण
टे हळणीसाठी माळा बां धला. त्याने तो शे तकर्यास खं डाने िदला व तो दरू प्रवासास गे ला.
2 हं गामाच्या योग्यवे ळी शे तकर्याकडू न द्राक्षमळ्यातील फळांचा योग्य िहस्सा िमळावा म्हणून
त्याने एका नोकरास पाठवले . 3 परं तु त्यांनी नोकरास धरले , मारले आिण िरकामे पाठवून िदले .
4 नं तर त्याने दुसर्या नोकरास पाठवले . त्यांनी त्याचे डोके फोडले आिण त्यास अपमानकारक
रीतीने वागिवले . 5 मग धन्याने आणखी एका नोकराला पाठवले . त्यांनी त्यास िजवे मारले . त्याने
इतर अने कांना पाठवले . शे तकर्यांनी काहींना मारहाण केली तर काहींना ठार मारले . 6 धन्याजवळ
पाठवण्यासाठी आता फक्त त्याचा िप्रय मु लगा उरला होता. तो म्हणाला, खात्रीने ते माझ्या
मु लाला मान दे तील. तो त्याचा आवडता मु लगा होता म्हणून शे वटी त्याने त्यास त्या शे तकर्यांकडे
पाठवले . 7 परं तु ते शे तकरी एकमे कांस म्हणाले , हा तर वारीस आहे . चला, आपण याला िजवे मारू
म्हणजे वतन आपले च होईल! 8 मग त्यांनी त्यास धरले , िजवे मारले आिण द्राक्षमळ्याबाहे र
फेकू न िदले . 9 तर मग द्राक्षमळ्याचा धनी काय करील? तो ये ईल आिण शे तकर्यांना िजवे मारील
व द्राक्षमळा दुसर्यांना दे ईल.
10 तु म्ही हा शास्त्रले ख वाचला नाही काय?
जो दगड बां धणार्यांनी नाकारला तो कोनिशला झाला.
11 हे परमे श्वराकडू न झाले ,
आिण ते आमच्या दृष्टीने आश्चयर्कारक कृत्य आहे .”
12 मग ते ये शल
ू ा अटक करण्याचा मागर् शोधू लागले . परं तु त्यांना लोकांची भीती वाटत होती.
त्यास अटक करण्याची त्यांची इच्छा होती कारण त्यांना माहीत होते की, हा दाखला त्याने त्यांनाच
उद्दे शन
ू सां िगतला होता. मग ते त्यास सोडू न िनघून गे ले.
1

. 22:15-22;
20:20-26
नं तर त्यांनी त्यास चु कीचे बोलताना पकडावे म्हणून काही परूशी व काही हे रोदी लोकांस
त्याच्याकडे पाठवले . 14 ते त्याच्याकडे आले आिण म्हणाले , “������ ��, आपण प्रामािणक
आहात आिण पक्षपात न करता आपण दे वाचा मागर् खरे पणाने िशकिवता हे आम्हास माहीत आहे
तर मग कैसरला कर दे णे योग्य आहे की नाही? आिण आम्ही तो द्यावा की न द्यावा?” 15 परं तु
ये शन
ू े त्यांचा ढोंगीपणा ओळखला व त्यांना म्हणाला, “������ ���� ������� �� �����?
माझ्याकडे एक नाणे आणा म्हणजे मी ते पाहीन.” 16 मग त्यांनी त्याच्याकडे एक नाणे आणले . त्याने
त्यांना िवचारले , “�� ���������� �� ������� � �� ��� ������ ���?” ते त्यास
म्हणाले , “�������.” 17 मग ये शू त्यांना म्हणाला, “�� ������� �� ������� ��� ��
������ �� ������ ����.” ते व्हा त्यांना त्याच्या उ रािवषयी फार आश्चयर् वाटले .
13

. 22:23-33;
20:27-40
ू ी त्याच्याकडे आले त्यांनी त्यास िवचारले ,
पु नरुत्थान नाही असे मानणारे काही सदक
19 “������. मोशे ने आमच्यासाठी पिवत्र शास्त्रात असे िलिहले आहे की, जर कोणा मनु ष्याचा
भाऊ मरण पावला व त्याची पत्नी मागे रािहली, परं तु त्यांना मूलबाळ नसले तर आपल्या भावाच्या
वं श पु ढे चालावा म्हणून त्या मनु ष्याने ितच्याबरोबर लग्न करावे आिण मरण पावले ल्या भावाचा
वं श वाढवावा. 20 तर असे कोणी सात भाऊ होते . पिहल्याने पत्नी केली व तो मूलबाळ न होता
मरण पावला. 21 दुसर्याने ितच्याबरोबर लग्न केले , तोसु ध्दा मूलबाळ न होता मरण पावला.
22 ितसर्याने तसे च केले . त्या सात भावांपैकी एकालाही त्या स्त्रीपासून, मूलबाळ झाले नाही.
शे वटी ती स्त्रीही मरण पावली. 23 सातही भावांनी ितच्याबरोबर लग्न केले तर पु नरुत्थानाच्या
वे ळी जे व्हा लोक मरण पावले ल्यातून उठतील ते व्हा ती कोणाची पत्नी असे ल? कारण सातही
18 नं तर, जे
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जणांनी ितच्याबरोबर लग्न केले होते .”
म्हणाला, “��������, शास्त्रले ख आिण
दे वाचे सामथ्यर् तु म्हास माहीत नाही म्हणून तु म्ही अशी चूक करीत आहात. 25 कारण जे व्हा लोक
मरण पावले ल्यातून उठतील ते व्हा ते लग्न करणार नाहीत व करून दे णार नाहीत, त्याऐवजी
ू ाप्रमाणे असतील. 26 परं तु मरण पावले ल्यां च्या पु न्हा उठण्यािवषयी तु म्ही
ते स्वगार्तील दे वदत
मोशे च्या पु स्तकातील जळत्या झु डपािवषयी वाचले नाही काय? ते थे दे व मोशाला म्हणाला, मी
अब्राहामाचा दे व, इसहाकाचा दे व आिण याकोबाचा दे व आहे . 27 तो मरण पावले ल्यांचा दे व नव्हे
तर िजवं त लोकांचा दे व आहे . तु म्ही फार चु कत आहात.”
24 ये श ू त्यांना

. 22:34-40;
10:25-28
त्यानं तर एका िनयमशास्त्राच्या िशक्षकाने त्यांना वाद घालताना ऐकले . ये शन
ू े त्यांना
िकती चां गल्या प्रकारे उ र िदले ते पािहले . ते व्हा त्याने िवचारले , “���� �����
���� ���������� ��� ����� ����� �����?” 29 ये शन
ू े उ र िदले , “�����
���������� ����� ��, ‘�� ��������, ऐक, प्रभू आपला दे व एकच प्रभू आहे . 30 तू
आपल्या सं पण
ू र् अं तःकरणाने , सं पण
ू र् िजवाने , सं पण
ू र् मनाने आिण सं पण
ू र् शक्तीने तु झा दे व प्रभू
याच्यावर प्रीती कर.’ 31 दुसरी आज्ञा ही आहे , ‘��� ������ ��� ������ ����������
������ ��.’ �������� ����� ������� ����� ���� ����.” 32 तो मनु ष्य उ रला,
“��� ��� ���, गु रूजी आिण त्याच्यािशवाय कोणीही नाही असे आपण म्हणता ते खरे बोललात.
33 त्याच्यावर पूणर् अं तःकरणाने , पूणर् बु द्धीने , पूणर् शक्तीने आिण जशी आपणावर तशी आपल्या
शे जार्यावर प्रीती करणे हे सवर् यज्ञ व अपर्णे, जी आपणास करण्याची आज्ञा िदली आहे , त्यापे क्षाही
अिधक महत्त्वाचे आहे .” 34 ये शन
ू े पािहले की, त्या मनु ष्याने शहाणपणाने उ र िदले आहे . ते व्हा
तो त्यास म्हणाला, “�� �������� ����������� ��� �����.” त्यानं तर त्यास प्रश्न
िवचारण्याचे धाडस कोणी केले नाही.
28

. 22:41-46;
20:41-44
ये शू परमे श्वराच्या भवनात िशकवीत असता, तो म्हणाला, “������� ��������
����� ��� ��� �������������� ������ �������� �� ��� ���� ���?
36 दावीद स्वतः पिवत्र आत्म्याने प्रेिरत होऊन म्हणाला,
‘����� ���, माझ्या प्रभूला म्हणाला,
मी तु झे वै री तु झ्या पायाखाली घाले पयर्ंत,
तू माझ्या उजवीकडे बै स.’
37 दावीद स्वतः िख्रस्ताला ‘�����’ ������ �� �� ������� �������� �����
���?” आिण मोठा लोकसमु दाय त्याचे आनं दाने ऐकत होता.
35

. 23:1-7;
20:45-47
दे ताना तो म्हणाला, “���������������� ������������� ���� ���.
त्यांना लांब लांब झगे घालून िमरवायला आिण बाजारात नमस्कार घ्यायला आवडते . 39 आिण
सभास्थानातील व मे जवानीतील सवार्त महत्त्वाच्या जागांची त्यांना आवड असते . 40 ते िवधवांची
घरे खाऊन टाकतात आिण धािमर्कता दाखिवण्यासाठी ते लांब लांब प्राथर्ना करतात. या लोकांस
फार कडक िशक्षा होईल.”
38 िशक्षण

21:1-4
ये शू दानपे टीच्या समोर बसून लोक पे टीत पै से कसे टाकतात हे पाहत होता आिण पु ष्कळ
श्रीमं त लोक भरपूर पै से टाकीत होते . 42 नं तर एक गरीब िवधवा आली व ितने दोन तां ब्याची
नाणी म्हणजे एक दमडी टाकली. 43 ये शन
ू े आपल्या िशष्यांना एकत्र बोलावले आिण म्हणाला,
41
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“�� ������� ��� ������ ��, सवार्न
ं ी त्या पे टीत जे दान टाकले त्या सवार्प
ं े क्षा या िवधवे ने
अिधक टाकले आहे . 44 मी असे म्हणतो कारण त्यां च्याजवळ जे भरपूर होते त्यामधून त्यांनी काही
दान िदले , परं तु ती गरीब असूनही ितच्याजवळ होते ते सवर् ितने दे ऊन टाकले . ती सवर् ितच्या
जीवनाची उपजीिवका होती.”

13
. 24:1, 2;
21:5, 6
मग ये शू परमे श्वराच्या भवनातून िनघून जात असता त्याच्या िशष्यांपैकी एकजण त्यास
म्हणाला, “������, पाहा, कसे हे अद्भत
ू धोंडे व बां धले ली इमारत आहे .” 2 ये शू त्यास म्हणाला
“�� �� ������ ������ ������ ��? ये थील एकही दगड दुसर्या दगडावर राहणार
नाही. त्यातील प्रत्ये क खाली पाडला जाईल.” 3 ये शू परमे श्वराच्या भवनासमोरच्या जै तुनाच्या
डोंगरावर बसला होता. पे तर् , याकोब, योहान आिण अं िद्रया यांनी त्यास एकांतात िवचारले , 4 “��
������ ������ ����� �� ������ ����� ��� �� ������ ����� ��������
��� ���� ������ ����� ����� ����?” 5 नं तर ये शू त्यांना सां गू लागला, “�������
���� ���� ��� ������ ���� ����. 6 पु ष्कळ लोक माझ्या नावाने ये तील व म्हणतील
की, ‘�� ��� ���’ ��� �� ����������� ������. 7 जे व्हा तु म्ही लढायािवषयी आिण
लढायां च्या अफवािवषयी ऐकाल ते व्हा घाबरू नका. हे िनिश्चतपणे घडणारच आहे . पण एवढ ाने
शे वट होणार नाही. 8 एक राष्ट् र दुसर्या राष्ट् रावर उठे ल, एक राज्य दुसर्या राज्यावर उठे ल,
िनरिनराळ्या िठकाणी भूकंप होतील आिण दुष्काळ पडतील. पण या गोष्टी म्हणजे केवळ नाशाची
सु रूवात आहे .
9 तु म्ही सावध असा. ते तु म्हास न्यायसभां च्या स्वाधीन करतील आिण सभास्थानात तु म्हास
मार दे तील. त्यांना साक्ष व्हावी म्हणून तु म्हास राज्यकत व राजे यां च्यासमोर उभे रहावे लागे ल.
10 या गोष्टी घडण्यापूवीर् सवर् राष्ट् रां मध्ये सु वातची घोषणा झालीच पािहजे . 11 ते तु म्हास अटक
करून चौकशीसाठी आणतील ते व्हा अगोदरच तु म्ही काय बोलावे याची काळजी करू नका, तर
त्या घटकेला जे काही सु चवले जाईल ते बोला, कारण बोलणारे तु म्ही नाही तर पिवत्र आत्मा
तु म्हासाठी बोले ल. 12 भाऊ भावाला व वडील आपल्या मु लाला ठार मारण्यासाठी िवश्वासघात
करून धरून दे तील, मु ले आपल्या आईवडीलां वर उठतील आिण ते त्यांना ठार करतील. 13 आिण
माझ्या नावामु ळे सवर्जण तु मचा द्वे ष करतील, पण जो शे वटपयर्ंत िटकेल तोच तारला जाईल.
14 जे व्हा तु म्ही नाशाला कारण अशी भयं कर गोष्ट, दानीएल सं देष्ट ाने सां िगतले ला
‘������� ����� ������’ �� ���� ��� ���� �����. (वाचकाने याचा अथर् काय तो
समजावून घ्यावा) ते व्हा जे यहद
ू ीया प्रांतात आहे त त्यांनी डोंगरांकडे पळू न जावे . 15 जो मनु ष्य
आपल्या घराच्या छतावर असे ल त्याने घरातून काही आणण्यासाठी खाली उतरू नये . 16 आिण
जर एखादा मनु ष्य शे तात असे ल तर त्याने आपला झगा आणण्यासाठी माघारी जाऊ नये . 17 त्या
िदवसात ज्या िस्त्रयांची मु ले तान्ही असतील व अं गावर पाजत असतील त्यां च्यासाठी हे अती
भयं कर होईल. 18 हे िहवाळ्यात होऊ नये म्हणून प्राथर्ना करा. 19 कारण त्या िदवासात जो त्रास
होईल तो दे वाने जग िनमार्ण केले त्या आरं भापासून तो आजपयर्ंत कधीही झाला नसे ल व पु न्हा
त्यासारखा कधीही होणार नाही, असा असे ल. 20 परमे श्वराने जर ते िदवस कमी केले नसते तर
कोणीही वाचला नसता. परं तु ज्यांना त्याने िनवडले आहे अशा िनवडले ल्या मनु ष्यांसाठी ते िदवस
त्याने कमी केले आहे त. 21 आिण जर कोणी तु म्हास म्हणे ल की ‘����, िख्रस्त ये थे आहे िकंवा
ते थे आहे ,’ �� ������ ������� ���� ���. 22 कारण काही लोक आपण खोटे िख्रस्त िकंवा
खोटे सं देष्टे असल्याचा दावा करतील आिण शक्य झाले तर ते िनवडले ल्या लोकांस फसवण्यासाठी
1
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23 पहा,

िचन्हे व आश्चयर्कमर् करतील.
ते व्हा तु म्ही सावध राहा. मी काळापूवीर्च तु म्हास सवर्काही
सां गन
ू ठे वले आहे .
24 परं तु त्या िदवसात ही सं कटे ये ऊन गे ल्यावर,
‘����� �������� ����,
चं दर् प्रकाश दे णार नाही.’
25 ‘�������� ���� �����
आिण आकाशातील बळे डळमळतील.’
26 आिण लोक मनु ष्याचा पु त्राला मे घां रूढ होऊन मोठ ा सामथ्यार्िनशी आिण वै भवाने ये ताना
ू ास पाठवील व चार िदशातून, पृ थ्वीच्या सीमे पासून ते
पाहतील. 27 नं तर तो आपल्या दे वदत
आकाशाच्या सीमे पयर्ंत त्याच्या िनवडले ल्या लोकांस एकत्र करील.
. 24:32-35;
21:29-33
अं िजराच्या झाडापासून िशका. जे व्हा त्याच्या डहाळ्या कोमल होतात आिण त्यावर पाने
फुटतात ते व्हा तु म्हास उन्हाळा जवळ आला हे समजते . 29 त्याचप्रमाणे तु म्ही जे व्हा या गोष्टी
घडताना पाहाल ते व्हा तु म्हास समजे ल की, तो काळ अगदीच दाराशी ये ऊन ठे पला आहे . 30 मी
तु म्हास खरे सां गतो की, या सवर् गोष्टी घडण्यापूवीर् ही िपढी खात्रीने नाहीशी होणार नाही. 31 स्वगर्
आिण पृ थ्वी नाहीशी होतील पण माझी वचने नाहीशी होणारच नाहीत.
32 त्या िदवसािवषयी िकंवा त्या घटकेिवषयी कोणालाही ठाऊक नाही. स्वगार्तील दे वदत
ू ांनाही
नाही व पु त्रासही नाही. फक्त िपत्याला ठाऊक आहे . 33 सावध असा, प्राथर्नेत जागृ त असा
कारण ती वे ळ केव्हा ये ईल हे तु म्हास ठाऊक नाही. 34 ती वे ळ अशी आहे की, एक मनु ष्य प्रवासास
िनघते वे ळी घर सोडतो आिण त्याच्या प्रत्ये क नोकराला काम ने मन
ू दे तो. तो पहारे कर्यास
जागरूक राहण्याची आज्ञा करतो. तसे हे आहे . 35 म्हणून तु म्ही जागे असा, कारण घरधनी केव्हा
ये ईल हे तु म्हास ठाऊक नाही. तो सं ध्याकाळी, मध्यरात्री, पहाटे कोंबडा आरवण्यापूवीर् िकंवा
सकाळी केव्हा ये ईल हे तु म्हास माहीत नाही. 36 जर तो अचानक आला तर तु म्हास झोपे त असताना
पाहील. 37 मी तु म्हास सां गतो, ते सवार्न
ं ा सां गतो, जागृ त राहा.”
28

14
. 26:1-5;
22:1, 2;
. 11:45-53
वल्हांडण व बे खमीर भाकरीच्या सणाच्या दोन िदवस अगोदर मु ख्य याजक लोक आिण
िनयमशास्त्राचे िशक्षक कपटाने त्यास धरून िजवे मारण्याचा मागर् शोधीत होते . 2 कारण ते म्हणत
होते “��� �� ���� ��� ��� ���� �� ��� ���� �����.”
1

. 26:6-13;

. 12:1-8

3 ये श ू बे थानी ये थे िशमोन कुष्ठरोगी याच्या घरी मे जावर जे वायला बसला असता कोणीएक स्त्री

वनस्पतीपासून बनवले ल्या शु द्ध सु गंधी ते लाची फार मौल्यवान अलाबास्त्र कुपी घे ऊन आली. ितने
अलाबास्त्र कुपी फोडली आिण सु गंधी ते ल ये शच्ू या डोक्यावर ओतले . 4 ते थे असले ले काही लोक
रागावले , ते एकमे कांना म्हणाले , “������ ������ ��� ��� ������ �� ��� ����.
5 कारण हे सु गंधी ते ल तीनशे सोन्याच्या नाण्यापे क्षा अिधक िकंमतीला िवकता आले असते आिण
ते पै से गरीबांना दे ता आले असते .” ��� ������ ������� ������������� ������
����. 6 पण ये शू म्हणाला, “���� ���� ����. ितला का त्रास दे ता? ितने माझ्यासाठी एक
सुं दर कृत्य केले आहे . 7 गरीब तर ने हमी तु मच्याजवळ असतील आिण पािहजे ते व्हा त्यांना मदत
करणे तु म्हास शक्य आहे . परं तु मी ने हमीच तु मच्याबरोबर असे न असे नाही. 8 ितला शक्य झाले
ते ितने केले . ितने दफनिवधीच्या तयारीच्या काळाअगोदरच माझ्या शरीरावर सु गंधी ते ल ओतले
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आहे . मी तु म्हास खरे सां गतो, सवर् जगात जे थे कोठे सु वातची घोषणा केली जाईल ते थे ितची
आठवण म्हणून ितने जे केले ते ने हमीच सां िगतले जाईल.”
9

. 26:14-16;
22:3-6
बारा िशष्यांपैकी एक, यहद
ू ा िवश्वासघाताने धरून दे ण्यासाठी मु ख्य
ू ा इस्कयोर्त ये शल
याजकांकडे गे ला. 11 जे व्हा याजकांनी हे ऐकले ते व्हा त्यांना फार आनं द झाला आिण त्यांनी त्यास
पै से दे ण्याचे वचन िदले . मग यहद
ू ा धरून त्यां च्या हातात दे ण्याची सं धी पाहू लागला.
ू ा ये शल
10 नं तर

. 26:17-25;
22:7-13;
. 13:21-30
बे खमीर भाकरीच्या सणाच्या पिहल्या िदवशी जे व्हा वल्हांडण सणाचा कोकरा बळी करत
असत ते व्हा ये शच
ू े िशष्य त्यास म्हणाले , “����� ���� ��� �������� �������
������� ����� ����. आम्ही कोठे जाऊन तयारी करावी अशी आपली इच्छा आहे ?”
13 ये शन
ू े आपल्या दोघा िशष्यांना पाठवले आिण त्यांना सां िगतले , “����� �� ���
�������� ����� ���� ������ ������ ������� �����, त्याच्यामागे जा.
14 आिण जे थे तो आत जाईल त्या घराच्या मालकास सां गा, ‘������ �������, जे थे मला
माझ्या िशष्यांबरोबर वल्हांडण सणाचे भोजन करणे शक्य होईल अशी खोली कोठे आहे ?’ 15 आिण
तो तु म्हास माडीवरची एक मोठी नीटने टकी केले ली खोली दाखवील, ते थे आपल्यासाठी तयारी
करा.” 16 िशष्य िनघाले आिण ते शहरात गे ले आिण ये शन
ू े सां िगतल्याप्रमाणे त्यांना सवर् आढळले .
मग त्यांनी वल्हांडण सणाच्या भोजनाची तयारी केली.
17 सं ध्याकाळ झाली ते व्हा ये श ू बारा िशष्यांसह आला. 18 मे जावर बसून ते जे वीत असता
ये शू म्हणाला, “�� ������� ��� ������, तु मच्यापै की जो एकजण मला शत्रूच्या
स्वाधीन करून दे ईल, तो माझ्याबरोबर ये थे जे वण करीत आहे .” 19 िशष्य अितशय िखन्न झाले
व प्रत्ये कजण त्यास म्हणू लागला, “�� �� ��� ��?” 20 तो त्यांना म्हणाला, “����
�������� �� �� ����������� ����� ���� ����� ��� ���. 21 त्याच्यािवषयी
पिवत्र शास्त्रात जसे िलिहले आहे , तसा मनु ष्याचा पु त्र जाईल, परं तु ज्याच्याकडू न मनु ष्याचा
पु त्र धरून िदला जाईल, त्याची केवढी दुदर्शा होणार. तो जन्मला नसता तर ते त्याच्यासाठी
बरे झाले असते .” 22 ते भोजन करीत असता ये शन
ू े भाकर घे तली, उपकारस्तु ती केली, ती मोडली
आिण त्यांना िदली. तो म्हणाला, “����, हे माझे शरीर आहे .” 23 नं तर ये शन
ू े प्याला घे तला,
उपकारस्तु ती केली. तो प्याला त्यांना िदला आिण सवर् त्यातून प्याले . 24 मग ये शू म्हणाला,
“�� ���� ����� ������� ���� ���. पु ष्कळांसाठी ते ओतले जात आहे . 25 मी तु म्हास
खरे सां गतो की, दे वाच्या राज्यात मी नवा द्राक्षरस िपईन त्या िदवसापयर्ंत मी यापु ढे द्राक्षाचा
उपज*िपणार नाही.”
26 नं तर त्यांनी उपकारस्तु तीचे गीत गाईले व ते जै तुनाच्या डोंगराकडे िनघून गे ले.
12

. 26:31-35;
22:31-34;
. 13:36-38
ये शू िशष्यांना म्हणाला, “������ ���� ������ ���� ���� ������
��������� ��� ������ ��� ��,
‘�� ��������� �����
आिण में ढरांची दाणादाण होईल.’
28 परं तु माझे पु नरुत्थान झाल्यावर मी तु मच्यापु ढे गालील प्रां तात जाईन.” 29 पे तर
् म्हणाला,
जरी सवर् अडखळले तरी मी अडखळणार नाही. 30 मग ये शू त्यास म्हणाला, “�� ���� ���
������, आज रात्री दोनदा कोंबडा आरवण्यापूवीर् तू तीन वे ळा मला नाकारशील.” 31 तरीही
27

*

14:25

14:32

1267

माकर् 14:54

पे तर् अिधक आवे शाने म्हणाला, “��� ��� ��������� ����� ����� ��������� ��
������ �������� ����.” ��� ��� ������ ���� �������.
. 26:36-46;
22:39-46
नं तर ते गे थशे माने म्हटले ल्या जागी आले , ते व्हा ये शू त्याच्या िशष्यांना म्हणाला, “��
��������� ��������� ���� ���.” 33 ये शन
ू े आपल्याबरोबर पे तर् , याकोब व योहान
यांना घे तले . दुःख व वे दनांनी त्याचे मन भरून आले . 34 तो त्यांना म्हणाला, “���� ���
���������� ����� ����� ���. ये थे राहा व जागृ त असा.”
35 त्यां च्यापासून थोडे दर
ू अं तरावर जाऊन तो जिमनीवर पडला आिण त्याने प्राथर्ना केली
की, “���� ���� �� �� ���� ������� ���� ����.” 36 तो म्हणाला, “�����-िपता,
तु ला सवर्काही शक्य आहे . हा प्याला मजपासून दरू कर तरी माझ्या इच्छे प्रमाणे नाही तर तु झ्या
इच्छे प्रमाणे कर.”
37 नं तर ये श ू आला आिण त्यांना झोपले ले पािहले . तो पे तर
् ाला म्हणाला, “������, तू झोपी
गे लास काय? तासभर तु झ्याच्याने जागे राहवत नाही काय? 38 जागृ त राहा आिण प्राथर्ना करा
म्हणजे तु म्ही परीक्षे त पडणार नाही. आत्मा उत्सु क आहे पण दे ह अशक्त आहे .”
39 पु न्हा ये श ू दर
ू गे ला आिण त्याच गोष्टी उच्चारून त्याने प्राथर्ना केली. 40 नं तर तो परत
आला व त्यास ते झोपले ले आढळले कारण त्यांचे डोळे जड झाले होते आिण त्यास काय उ र
द्यावे हे त्यांना कळे ना.
41 तो पु न्हा ितसर्या वे ळेस आला आिण त्यांना म्हणाला, “������ ������ �������
��� ��������� ��� ���� ���? पु रे झाले ! आता वे ळ आली आहे . मनु ष्याचा पु त्र
पाप्यां च्या हाती धरून िदला जात आहे . 42 उठा, आपण जाऊ या. पाहा, मला धरून दे णारा मनु ष्य
इकडे ये त आहे .”
32

. 26:47-56;
22:47-53;
. 18:1-11
ये शू बोलत आहे तोपयर्ंत बारा जणांपैकी एक यहद
ू ा ते थे आला. त्याच्याबरोबर मु ख्य
याजक लोक व िनयमशास्त्राचे िशक्षक आिण वडील यांनी पाठवले ले अने क लोक तलवारी व सोटे
घे ऊन आले . 44 घात करून दे णार्याने त्यांना अशी खूण िदली होती की, “�� ���� ������
����� ���� ��� �� ���, त्यास धरा आिण सां भाळू न न्या.” 45 मग यहद
ू ा आल्याबरोबर
तो ये शक
ू डे गे ला आिण म्हणाला, “�����!” ��� ��� ������ ������� ������
����� �����. 46 नं तर त्यांनी त्याच्यावर हात टाकले आिण त्यास अटक केली. 47 ते थे जवळ
उभे असले ल्यांपैकी एकाने आपली तलवार काढली आिण महायाजकाच्या नोकरावर वार करून
त्याचा कान कापून टाकला. 48 नं तर ये शू त्यांना म्हणाला, “�� ������ �������������
������ ������ ��� ���� ���� ��� ������� ����� ����� ���? 49 मी दररोज
परमे श्वराच्या भवनात िशकवीत असता तु म्हाबरोबर होतो आिण तु म्ही मला अटक केली नाही.
परं तु शास्त्रले ख पूणर् झालाच पािहजे .” 50 सवर् िशष्य त्यास सोडू न पळू न गे ले.
51 एक तरूण मनु ष्य अं गावर तागाचे वस्त्र पांघरून त्याच्यामागे चालत होता. त्यांनी त्यास
धरले , 52 परं तु तो तागाचे वस्त्र टाकू न उघडाच पळू न गे ला.
43 आिण

. 26:57-68;
22:66-71;
. 18:12-14, 19-24
नं तर त्यांनी ये शल
ू ा ते थन
ू महायाजकाकडे ने ले आिण सवर् मु ख्य याजक लोक, वडील व
िनयमशास्त्राचे िशक्षक जमा झाले . 54 थोडे अं तर ठे वून पे तर् ये शच्ू या मागे सरळ महायाजकाच्या
वाड ात गे ला. ते थे पे तर् कामदारांबरोबर िवस्तवाजवळ शे कत बसला.
53
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55 मु ख्य

याजक लोक आिण सवर् यहद
ू ा िजवे मारण्यासाठी पु रावा गोळा करण्याचा
ू ी सभा ये शल
प्रयत्न करीत होते . परं तु त्यांना काही िमळे ना. 56 पु ष्कळांनी त्याच्यािवरुध्द खोटी साक्ष िदली.
परं तु त्यांची साक्ष सारखी नव्हती. 57 नं तर काहीजण उभे राहीले आिण त्याच्यािवरुध्द साक्ष दे ऊन
म्हणाले , आम्ही त्यास असे म्हणताना ऐकले की, 58 “������ �������� �����������
��� �� ����� ����� ��� ������� � �������� ��� ����� ��� ��� ������
������.” 59 परं तु तरीही याबाबतीत त्यां च्या साक्षीत मे ळ नव्हता. 60 नं तर महायाजक
त्यां च्यापु ढे उभा रािहले आिण त्याने ये शल
ू ा िवचारले , “�� ����� ����� ����� ���?
हे लोक तु झ्यािवरुद्ध आरोप करताहे त हे कसे ?” 61 परं तु ये शू गप्प रािहला. त्याने उ र िदले
नाही. नं तर महायाजकाने पु न्हा िवचारले , “������������ ����� ������� �� �� ����
���?” 62 ये शू म्हणाला, “�� ���,
आिण तु म्ही मनु ष्याच्या पु त्राला सवर्समथर्
दे वाच्या उजवीकडे बसले ले
व आकाशातील मे घांसह ये ताना पाहाल.”
63 महायाजकाने आपले कपडे फाडले आिण म्हणाला, “������ ���� �������������
��� ��� ���? 64 तु म्ही िनं दा ऐकली आहे . तु म्हास काय वाटते ?” �������� �����
������ ����� ��� ��� ������ ��������. 65 काहीजण त्याच्यावर थुं कू लागले .
त्याचे तोंड झाकू न बु क्क्या मारू लागले व त्यास म्हणू लागले , “��� ���, तु ला कोणी मारले ?”
���������� ����� ������� ����� ��� �����.
. 26:69-75;
22:54-62;
. 18:15-18, 25-27
अं गणात असतानाच महायाजकाच्या दासीपै की एक ते थे आली. 67 आिण ितने पे तर् ाला
शे कताना पािहले . ते व्हा ितने त्याच्याकडे िनरखून पािहले व म्हणाली, “�� ������ ��������
��������� ����� ��?” 68 परं तु पे तर् ाने ते नाकारले आिण म्हणाला, “�� ��� �������
�� ��� ��� ���� � ������ ����.” ����� ��������� ���������� �������
���� ��� ������ �����. 69 जे व्हा दासीने त्यास पािहले ते व्हा जे लोक ते थे होते त्यांना
ती म्हणू लागली की, “�� ������ �������������� �� ���.” 70 पे तर् ाने पु न्हा
ते नाकारले . नं तर थोड ा वे ळाने ते थे उभे असले ले लोक पे तर् ाला म्हणाले , “��������
�� ������������� �� ����, कारण तू सु द्धा गालीली आहे स.” 71 पे तर् िनभर्त्सना
करीत व शपथ वाहन
ू म्हणाला, “������ ���� ������������ ���� ���� �����
�� ���� ����!” 72 आिण लगे च दुसर्यांदा कोंबडा आरवला, “��� ���� ������
������������� �� ��� ��� ���� ��������,” असे ये शू म्हणाला होता याची
पे तर् ाला आठवण झाली व तो अितशय दुःखी झाला व मोठ ाने रडला.
66 पे तर
्

15
. 27:1-2; 27:11-14;
23:1-5;
. 18:28-38
होताच मु ख्य याजक लोक, वडीलजन, िनयमशास्त्राचे िशक्षक व सवर् यहद
ू ी सभा यांनी
2
मसलत करून ये शल
ू ा बां धन
ू िपलाताच्या ताब्यात िदले . िपलाताने त्यास िवचारले , तू यहद्य
ू ांचा
राजा आहे स काय? ये शन
ू े उ र िदले , “�� ������� ����.” 3 मु ख्य याजकांनी पु ष्कळ बाबतीत
ये शव
ू र आरोप ठे वले . 4 मग िपलाताने त्यास पु न्हा प्रश्न िवचारला, तू उ र दे णार नाहीस काय?
पाहा, ते िकतीतरी गोष्टींिवषयी तु झ्यावर आरोप करत आहे त! 5 पण तरीही ये शन
ू े उ र िदले नाही
म्हणून िपलाताला आश्चयर् वाटले .
6 वल्हांडण सणाच्या वे ळी ते कोणत्याही एका कैद्याच्या सु टकेची मागणी करीत असत. त्यास
िपलात िरवाजाप्रमाणे लोकांसाठी सोडत असे . 7 बरब्बा नावाचा एक मनु ष्य, बं डखोरांबरोबर
1 पहाट
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तु रुं गात होता. त्याने दं गलीमध्ये खून केल्याबद्दल त्यास पकडण्यात आले होते . लोक आले
आिण िपलाताला तो ने हमी त्यां च्यासाठी करीत असे तसे करायला लावले . 9 िपलाताने िवचारले ,
तु मच्यासाठी यहद्य
ू ां च्या राजाला सोडावे अशी तु मची इच्छा आहे काय? 10 िपलात असे म्हणाला
कारण त्यास माहीत होते की, द्वे षामु ळे मु ख्य याजकांनी ये शल
ू ा धरुन िदले होते . 11 परं तु िपलाताने
त्याच्याऐवजी बरब्बाला सोडावे असे मु ख्य याजकांनी लोकांस िचथवले . 12 परं तु िपलात त्यांना
पु न्हा म्हणाला, तर मग तु म्ही ज्याला यहद्य
ू ांचा राजा म्हणता त्याचे मी काय करावे अशी तु मची
इच्छा आहे ? 13 ते पु न्हा मोठ ाने ओरडले , त्यास वधस्तं भावर िखळा! 14 िपलाताने पु न्हा िवचारले ,
का? त्याने कोणता गु न्हा केला आहे ? ते सवर् अिधकच मोठ ाने ओरडले , त्यास वधस्तं भावर िखळा!
15 िपलाताला लोकांस खूश करायचे होते म्हणून त्याने त्यां च्यासाठी बरब्बाला सोडले आिण ये शल
ू ा
फटके मारून वधस्तं भावर िखळण्यासाठी िशपायां च्या स्वाधीन केले .
8

. 27:27-31

16 िशपायांनी ये शल
ू ा राज्यपालाच्या वाड

ात, प्रयतोयर्मात म्हणजे कचे रीत ने ले आिण त्यांनी
सै िनकांची एक तु कडीच एकत्र बोलावली. 17 त्यांनी त्याच्या अं गावर जां भळा झगा घातला व
काटयाचा मु कुट करून त्यास घातला. 18 ते त्यास मु जरा करू लागले आिण म्हणू लागले , यहद्य
ू ां च्या
राजाचा जयजयकार असो. 19 त्यांनी वे ताच्या काठीने वारं वार त्याच्या डोक्यावर मारले . त्याच्यावर
थुं कले आिण गु डघे टे कू न त्यास वं दन केले . 20 त्यांनी त्याची थट् टा केल्यावर त्याच्या अं गावरून
जां भळा झगा काढून घे तला व त्याचे स्वतःचे कपडे त्यास घातले . नं तर वधस्तं भावर िखळणे शक्य
व्हावे म्हणून ते त्यास बाहे र घे ऊन गे ले.
21 वाटे त त्यांना कुरे ने कर िशमोन नावाचा एक मनु ष्य िदसला. तो आले क्सांदर
् व रूफ यांचा
िपता होता व आपल्या रानातून घरी परत चालला होता. मग सै िनकांनी त्यास जबरदस्तीने ये शच
ू ा
वधस्तं भ वहावयास लावले .
22 आिण त्यांनी ये शल
ू ा गु लगु था म्हणजे कवटीची जागा म्हटले ल्या िठकाणी आणले . 23 त्यांनी
त्यास बोळ िमसळले ला द्राक्षरस िदला परं तु त्याने तो घे तला नाही. 24 त्यांनी त्यास वधस्तं भावर
िखळले , कोणी कोणते कपडे घ्यावे यासाठी त्यांनी िचठठ ा टाकल्या व त्याचे कपडे वाटू न घे तले .
25 त्यांनी त्यास वधस्तं भावर िखळले ते व्हा िदवसाचा ितसरा तास* झाला होता. 26 आिण त्याच्यावर
त्याच्या दोषारोपाचा ले ख, “���������� ����” ��� ������ ����.
27-28 त्यांनी त्याच्याबरोबर दोन लु टारूंना एकाला त्याच्या उजवीकडे व दुसर्याला त्याच्या
डावीकडे वधस्तं भावर िखळले होते .
29 जवळू न जाणारे लोक त्याची िनं दा करीत होते . ते आपली डोकी हलवून म्हणाले , अरे !
परमे श्वराचे भवन पाडू न ते तीन िदवासात बां धणारा तो तूच ना! 30 वधस्तं भावरुन खाली ये आिण
स्वतःला वाचव. 31 तसे च मु ख्य याजकांनी, िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांनी ये शच
ू ी थट् टा केली
आिण एकमे कास म्हणाले , त्याने दुसर्यांचे तारण केले पण त्यास स्वतःचा बचाव करता ये त नाही!
32 या इस्राएलाचा राजा िख्रस्त याला वधस्तं भावरुन खाली ये ऊ द्या मग आम्ही ते पाहू आिण
त्याच्यावर िवश्वास ठे वू आिण जे त्याच्याबरोबर वधस्तं भावर िखळले होते त्यांनी दे खील त्याचा
अपमान केला.

. 27:45-56;
23:44-49;
. 19:28-30
दुपारची वे ळ झाली. सगळ्या दे शभर अं धार पडला, तो अं धार दुपारी तीन वाजे पयर्ंत
रािहला. 34 मग तीन वाजता ये शू मोठ ाने आरोळी मारून म्हणाला, “����, एलोई, लमा
सबकथनी, म्हणजे , माझ्या दे वा, माझ्या दे वा, तू माझा त्याग का केलास?” 35 जवळ उभे असले ल्या
33

*
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काहीजणांनी हे ऐकले ते व्हा ते म्हणाले , ऐका, तो एलीयाला बोलवत आहे .
त्याने स्पं ज आं बेत बु डवून भरला. वे ताच्या काठीवर ठे वला व तो ये शल
ू ा िपण्यास िदला आिण
म्हणाला, थांबा! एलीया ये ऊन त्यास खाली उतरवायला ये तो की काय हे आपण पाह.ू 37 मग
मोठ ाने आरोळी मारून ये शन
ू े प्राण सोडला.
38 ते व्हा परमे श्वराच्या भवनातील पडदा वरपासून खालपयर्ंत फाटला व त्याचे दोन भाग झाले .
39 ये शच्
ू या पु ढे उभे आले ल्या अिधकार्याने जे व्हा त्याची आरोळी ऐकली आिण तो कसा मरण
पावला हे पािहले ते व्हा तो म्हणाला, खरोखर हा मनु ष्य दे वाचा पु त्र होता.
40 ते थे असले ल्या काही िस्त्रया दुरून पाहत होत्या. त्यां च्यामध्ये मग्दालीया नगराची मरीया,
याकोब व योसे फ यांची आई मरीया व सलोमी या होत्या. 41 ये शू जे व्हा गालील प्रांतात होता ते व्हा
या िस्त्रया त्याच्यामागे जात व त्याची से वा करीत असत. यािशवाय त्याच्याबरोबर यरूशले म
शहरापयर्ंत आले ल्या इतर अने क िस्त्रयाही होत्या.
36 एकजण धावत गे ला.

. 27:57-61;

23:50-56;

. 19:38-42

42 त्या सु मारास सं ध्याकाळ झाली होती आिण तो तयारीचा म्हणजे

शब्बाथाच्या आधीचा िदवस
होता. 43 योसे फ अिरमथाईकर न्यायसभे चा माननीय सभासद होता व तो सु द्धा दे वाचे राज्य
ये ण्याची वाट पाहत होता. तो योसे फ धै यार्ने िपलाताकडे गे ला आिण त्याने ये शच
ू े शरीर मािगतले .
44 ये श ू इतक्या लवकर कसा मरण पावला याचे िपलाताला आश्चयर् वाटले . मग त्याने से नािधकारी
बोलावले आिण त्यांना िवचारले . ये शल
ू ा मरून बराच वे ळ झाला की काय? 45 से नािधकार्याकडू न
ते कळाल्यावर, ते व्हा त्याने ते शरीर योसे फाला िदले . 46 मग योसे फाने तागाचे वस्त्र िवकत आणले
आिण ये शल
ू ा वधस्तं भावरुन खाली काढले व त्यास तागाच्या वस्त्रात गु ं डाळू न ते त्याने खडकात
खोदले ल्या कबरे त ठे वले . नं तर त्याने कबरे च्या तोंडावर दगड बसिवला. 47 ये शल
ू ा कोठे ठे वले हे
मग्दालीया नगराची मरीया आिण याकोब व योसे फ यांची आई मरीया पाहत होत्या.

16
. 28:9, 10;
24:1-12;
. 20:1-10
शब्बाथाचा िदवस सं पला ते व्हा मग्दालीया नगराची मरीया, याकोबाची आई मरीया आिण
सलोमी यांनी त्यास लावण्याकिरता सु गंधी ते ल िवकत आणले . 2 आिण आठवड ाच्या पिहल्या
िदवशी, अगदी पहाटे सूयोर्दयाच्या वे ळी त्या कबरे कडे गे ल्या. 3 त्या एकमे कीस म्हणत होत्या की,
कबरे च्या तोंडावरून आपणासाठी धोंड कोण बाजूला लोटील? 4 नं तर त्यांनी वर पािहले आिण
त्यांना धोंड दरू लोटले ली आढळली. ती फारच मोठी होती. 5 त्या कबरे त आत गे ल्या ते व्हा त्या
चिकत झाल्या. त्यांना एक तरुण पु रूष उजव्या बाजूस बसले ला आढळला. त्याने पांढरा शु भर् झगा
घातला होता. 6 तो त्यांना म्हणाला, भयभीत होऊ नका, तु म्ही नासरे थकर ये शू जो वधस्तं भावर
िखळला होता त्याचा शोध करीत आहात. पण तो उठला आहे . ये थे नाही. त्यांनी त्यास ठे वले
होते ती जागा पाहा. 7 जा आिण त्याच्या िशष्यांना व पे तर् ालाही सां गा की, तो तु मच्या अगोदर
गालील प्रांतात जात आहे , त्याने तु म्हास सां िगतल्याप्रमाणे ते थे तो तु म्हास दृष्टीस पडे ल. 8 मग
त्या बाहे र गे ल्या आिण भीतीमु ळे कबरे पासून पळाल्या. त्यांना आश्चयर् वाटले . त्यांनी कोणाला
काहीही सां िगतले नाही कारण त्या भयभीत झाल्या होत्या.
1

. 28:9-10;
. 20:11-18
ाच्या पिहल्या िदवशी ये शू उठल्यावर त्याने प्रथम मग्दालीया नगराची मरीयाला,
िजच्यातून त्याने सात भूते काढली होती, ितला दशर्न िदले . 10 ती गे ली आिण रडू न शोक करणार्या
9 आठवड
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त्याच्या अनु यायांना ितने हे वृ सां िगतले .
की तो िजवं त आहे व ितने त्यास पािहले
आहे . ते व्हा त्यांनी ितच्या म्हणण्यावर िवश्वास ठे वला नाही.
12 यानं तर त्यां च्यापै की दोघे उघड ा माळरानावर चालले होते . गावाकडे जात असता ये श ू
त्यांना दुसर्या रुपाने प्रकट झाला. 13 ते परत आले व इतरांना त्यािवषयी सां िगतले परं तु त्यांनी
त्यां च्यावरही िवश्वास ठे वला नाही.
14 नं तर अकरा िशष्य जे वत बसले असता ये श ू त्यांना प्रकट झाला. त्याने िशष्यां च्या
अिवश्वासाबद्दल आिण त्यां च्या अं तःकरणाच्या कठोरते बद्दल त्यांना समज िदली कारण ज्यांनी
त्यास उठल्यावर पािहले होते त्यां च्यावर त्यांनी िवश्वास ठे वला नाही.
11 त्यांनी ऐकले

. 28:16-20;

24:44-49;
. 1:6-8
“���� ���� �� ��� ���� �������� ���������� �����
���. 16 जो कोणी िवश्वास ठे वतो आिण बािप्तस्मा घे तो त्याचे तारण होईल, परं तु जो िवश्वास
ठे वत नाही तो िशक्षे स पात्र होईल. 17 परं तु जे िवश्वास ठे वतील त्यां च्याबरोबर ही िचन्हे असतील,
ते माझ्या नावाने भूते काढतील, ते नव्या नव्या भाषा बोलतील. 18 ते आपल्या हातांनी साप
उचलतील आिण ते कोणते ही प्राणघातक पदाथर् प्याले तरी ते त्यांना कदािप बाधणार नाही. ते
आजार्यां वर हात ठे वतील आिण ते बरे होतील.”
15 तो त्यांना म्हणाला,

24:50-53
प्रभू ये शू त्यां च्याबरोबर बोलल्यानं तर तो स्वगार्त घे तला गे ला आिण दे वाच्या उजव्या
बाजूस जाऊन बसला. 20 िशष्य बाहे र गे ले आिण त्यांनी प्रत्ये क िठकाणी सु वातची घोषणा केली.
प्रभूने त्यां च्याबरोबर कायर् केले व त्याने वचनाबरोबर असणार्या िचन्हांनी त्याची खात्री केली.
19 मग
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The Gospel According to

Luke
लूककृत शु भवतर्मान

प्राचीन ले खकांचा एकसमान िवश्वास असा आहे की ले खक वै द्य लूक आिण त्याच्या
िलखाणांमधून तो दुसर्या िपढीतील िख्रस्ती असल्याचे िदसते . परं परे ने , त्याला अन्य जातीय
म्हणून पािहले गे ले आहे , तो प्रामु ख्याने एक सु वाितर्क होता, ज्याने शु भवतर्मान आिण प्रेिषतांची
कृत्ये ही पु स्तके िलिहली, तसे च तो पौलासोबत से वा कायार्मध्ये होता (कलस्सै . 4:14; 2 तीमथ्य
4:11; िफल. 24).
साधारण इ.स. 60 - 80.
लूकने त्याच्या िलखाणाची सु रवात कैसिरयामध्ये केली आिण रोममध्ये ते पूणर् केले . ले खनची
महत्वाची जागा बे थलहे म, गालील, यहद
ू ीया आिण यरूशले म असू शकते .
लूकचे पु स्तक िथयफील यास समिपर्त आहे , ज्याचा अथर् दे वाचा प्रेमी आहे , हे स्पष्ट नाही की तो
आधीपासूनच िख्रस्ती होता, िकंवा बनण्याचा िवचार करत होता. खरे तर, लूक त्याला सवार्त श्रेष्ठ
समजतो (लूक 1:3). तो असे सां गतो की तो एक रोमी अिधकारी होता, अने क पु राव्यांपैकी िकत्ये क
पु रावे अन्य जातीय लोकां च्या श्रोत्यांना सूिचत करतात आिण त्यांचे मु ख्य लक्षय मनु ष्याचे पु त्र
आिण दे वाचे राज्य या शब्दां वर होते (लूक 5:24, 19:10, 17:20-21, 13:18).
ये शच्ू या जीवनाचे वणर्न, लूक ये शल
ू ा मनु ष्याचा पु त्र म्हणून प्रस्तु त करतो, त्याने िथयफील
यास हे िलिहले , जे णेकरून त्याला िशकवले ल्या गोष्टी पूणर्पणे समजल्या जातील (लूक 1:4).
ये शच्ू या अनु यायांबद्दल काहीही िवचिलत करणारे िकंवा भयभीत झाले ले नव्हते हे दाखिवण्यासाठी
छळाच्या वे ळी लूक िख्रस्तीत्वाचे रक्षण करण्यासाठी िलिहत होता.
ये श-ू पिरपूणर् मनु ष्य
रूपरे षा
1. ये शच
ू ा जन्म आिण सु रुवातीचे जीवन — 1:5-2:52
2. ये शच्ू या कायार्ची सु रुवात — 3:1-4:13
3. ये शू हाच तारणाचा ले खक — 4:14-9:50
4. वधस्तं भावर ये शच
ू ी प्रगती — 9:51-19:27
5. यरूशले मेमध्ये प्रवे श, वधस्तं भावर चढणे आिण पु नरुत्थान यासाठी ये शच
ू ी िवजयोत्सव
प्रिवष्टी — 19:28-24:53
1

ज्या गोष्टींची आम्हास पक्की खातरी आहे त्या गोष्टी जे प्रारं भापासून प्रत्यक्ष पाहाणारे
व शब्दाचे से वक होते , 2 त्यांनी त्या जशा आम्हास सोपवून िदल्या त्या तशाच सां गाव्या म्हणून
त्यां िवषयीचा वृ ांत अनु क्रमाने िलहन
ू काढण्याचे काम पु ष्कळांनी हाती घे तले आहे . 3 म्हणून हे
िथयिफला महाराज, मी सवर् गोष्टींचा मु ळापासून चां गला शोध केल्यामु ळे मलाही हे बरे वाटले की,
या सवर् घटनां िवषयीची मािहती आपणाला व्यविस्थत पणे मािहती िलहावी. 4 यासाठी की ज्या
गोष्टींचे िशक्षण आपल्याला िमळाले आहे त्यांचा िनिश्चतपणा आपण पूणर्पणे जाणावा.
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5

यहद
ू ीया प्रांताचा राजा हे रोद याच्या िदवसात, जखर्या नावाचा कोणी याजक होता. तो
अबीयाच्या याजक घराण्यातील असून त्याची पत्नी अहरोनाच्या वं शातील होती व ितचे नाव
अलीिशबा होते . 6 ते दोघे ही दे वापु ढे नीितमान होते आिण प्रभूच्या सवर् आज्ञा व िवधीत िनदोर्षपणे
चालत असत. 7 परं तु त्यांना मूल नव्हते कारण अलीिशबा वांझ होती, िशवाय ते दोघे ही फार म्हातारे
झाले होते .
8 मग असे झाले की, तो आपल्या वगार्च्या अनु क्रमाने दे वापु ढे त्याचे याजकाचे काम करत
असता, 9 याजकां च्या रीतीप्रमाणे परमे श्वराच्या भवनात धूप जाळण्यासाठी िचठ् ठ ा टाकू न
त्याची िनवड करण्यात आली. 10 आिण लोकांचा सगळा जमाव धूप जाळण्याच्या वे ळेस बाहे र
ू , धूपवे दीच्या उजव्या बाजूला उभा असले ला
प्राथर्ना करीत उभा होता. 11 ते व्हा परमे श्वराचा दत
ू त्यास म्हणाला,
त्याच्या दृष्टीस पडला. 12 त्यास पाहन
ू जखर्या भयभीत झाला. 13 परं तु दे वदत
जखर्या िभऊ नको, कारण तु झी प्राथर्ना ऐकण्यात आली आहे आिण तु झी पत्नी अलीिशबा
िहच्याकडू न तु ला पु त्र होईल, तू त्याचे नाव योहान ठे व. 14 ते व्हा तु ला आनं द व उल्लास होईल
आिण त्याच्या जन्माने पु ष्कळ लोक हिषर्त होतील. 15 कारण तो परमे श्वराच्या दृष्टीने महान
होईल आिण तो द्राक्षरस िकंवा मद्य कधीच िपणार नाही व तो आईच्या गभार्त असतांनाच पिवत्र
आत्म्याने भरले ला असे ल. 16 तो इस्राएलाच्या सं तानांतील अने कांना, प्रभू त्यांचा दे व याच्याकडे
वळिवण्यास कारणीभूत ठरे ल. 17 आिण दे वासाठी िसद्ध झाले ले असे लोक तयार करायला, विडलांची
अं तःकरणे मु लांकडे आिण आज्ञा न मानणार्����� ������������� ��������� �����
��������� ���� ������ ����� ��� �������� �� ��������� ���������
ू ाला म्हणाला, “��
��� ����������� ������������� �����. 18 मग जखर्या दे वदत
������ ��� �� ������� ����? कारण मी वृ द्ध मनु ष्य आहे आिण माझी पत्नीसु द्धा
ू ाने त्यास उ र िदले , “�� �������� ���� ��� �������
उतारवयात आहे .” 19 दे वदत
������� ��� ��� �������� ������� � ������ �������� �������� ���
���������� ��� ���. 20 पाहा, हे घडे पयर्ंत तु ला बोलता ये णार नाही व तू मु का राहशील
कारण माझे शब्द जे योग्यवे ळी पूणर्पणे खरे ठरणार आहे त त्या माझ्या शब्दां वर तू िवश्वास ठे वला
नाहीस.” 21 ते व्हा जखर्याची वाट पाहणार्या लोकांस तो परमे श्वराच्या भवनात इतका वे ळ का
रािहला याचे आश्चयर् वाटले . 22 तो बाहे र आल्यावर त्यास त्यां च्याबरोबर बोलता ये ईना. ते व्हा
त्यांना जािणव झाली की, परमे श्वराच्या भवनात त्याने दृष्टांत पािहला आहे . तो त्यांना खु णा करत
होता परं तु तो तसाच मु का राहीला. 23 मग असे झाले की त्याच्या से वेचा कालावधी पूणर् झाल्यावर
तो घरी परत गे ला. 24 त्या िदवसानं तर त्याची पत्नी अलीिशबा गरोदर रािहली व पाच मिहने लपून
रािहली, ती म्हणाली, 25 लोकांमध्ये माझा होणारा अनादर दरू करण्यासाठी प्रभूने माझ्याकडे
पािहले ते व्हा त्याने माझ्यासाठी असे केले .
26

ू ाला गालील
अलीिशबे च्या गरोदरपणाच्या सहाव्या मिहन्यात दे वाने गब्रीएल दत
प्रांतातील नासरे थ नावाच्या गावी, 27 एका कुमारीकडे पाठवले . ितची दािवदाच्या घराण्यातील
ू
योसे फ नावाच्या मनु ष्याशी मागणी झाली होती आिण त्या कुमारीचे नाव मरीया होते . 28 दे वदत
ितच्याकडे ये ऊन म्हणाला, अिभवादन! तु झ्यावर कृपा झाले ली आहे . प्रभू तु झ्याबरोबर आहे .
29 परं तु ती त्याच्या शब्दाने अस्वस्थ झाली आिण या अिभवादनाचा अथर् काय असावा याचे ती
ू ितला म्हणाला, “�����, िभऊ नकोस, दे वाने तु झ्यावर कृपा केली
नवल करू लागली. 30 दे वदत
आहे . 31 पाहा! तू गरोदर राहशील आिण तु ला मु लगा होईल त्याचे नाव तू ये शू ठे व. 32 तो महान
होईल व त्यास थोर दे वाचा पु त्र म्हणतील आिण प्रभू दे व त्यास त्याचा िपता दावीद याचे राजासन
दे ईल. 33 तो याकोबाच्या घराण्यावर सवर्काळासाठी राज्य चालवील आिण त्याच्या राज्याचा
ू ाला म्हणाली, हे कसे होईल? कारण मला पु रूष ठाऊक
अं त होणार नाही.” 34 ते व्हा मरीया दत
35
ू
नाही. दे वदत ितला म्हणाला, पिवत्र आत्मा तु झ्यावर ये ईल आिण थोर दे वाचे सामथ्यर् तु झ्यावर
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सावली करील आिण म्हणून जे पिवत्र बाळ जन्मास ये ईल, त्यास दे वाचा पु त्र म्हणतील. 36 बघ,
तु झी नाते वाईक अलीिशबा ही सु द्धा म्हातारपणात गरोदर असून ितला पु त्रगभर् राहीला आहे आिण
िजला वांझ म्हणले जाई ितला आता सहावा मिहना आहे . 37 कारण दे वाला कोणतीही गोष्ट अशक्य
नाही. 38 मरीया म्हणाली, खरोखर “�� ������� ���� ���, आपल्या म्हणण्याप्रमाणे मला
होवो.” �� ������ ����������� ����� ����.
39 त्या िदवसात मरीया उठली आिण घाईने यहद
ू ीया प्रांताच्या डोंगराळ भागातील एका
नगरात गे ली. 40 ितने जखर्याच्या घरात प्रवे श केला आिण अलीिशबे ला अिभवादन केले . 41 जसे
मरीये चे अिभवादन अलीिशबे ने ऐकले ितच्या उदरातील बाळाने उडी मारली आिण अलीिशबा
पिवत्र आत्म्याने भरली. 42 ती उं च स्वर काढून मोठ ाने म्हणाली, “�������������� ��
��������� ���� ��� ������ ����� �� ���� ���. 43 माझ्या प्रभूच्या माते ने
मजकडे यावे हा मान मला कोठू न?” 44 जे व्हा तु झ्या अिभवादनाची वाणी माझ्या कानी पडली,
ते व्हा माझ्या उदरातील बाळाने आनं दाने उडी मारली 45 िजने िवश्वास ठे वला ती धन्य आहे , कारण
ज्या गोष्टी प्रभूने ितला सां िगतल्या त्याची पूणर्ता होईल?
46 मरीया म्हणाली,
“���� ��� ������� ��� �����,
47 आिण दे व जो माझा तारणारा याच्या ठायी
माझा आत्मा आनं दीत झाला आहे .
48 कारण त्याने आपल्या दासीची दै न्य अवस्था पाहीली.
आतापासून मला सवर् िपढ ा धन्य म्हणतील.
49 कारण जो सवर्समथर् आहे
त्याने माझ्यासाठी मोठी कामे केली आहे त;
आिण त्याचे नाव पिवत्र आहे .
50 जे त्याचे भय धरतात
त्यां च्यावर त्याची दया िपढ ानिपढ ा आहे
51 त्याने त्याच्या हाताने सामथ्यार्ची काय केली आहे त;
जे गिवर्ष्ठ अं तःकरणाचे आहे त
त्यांची त्याने पां गापां ग केली आहे .
52 त्याने राज्य करणार्यांना
त्यां च्या राजासनां वरून ओढून काढले आहे
आिण गरीबास उं चावले आहे .
53 त्याने भूकेल्यास चां गल्या पदाथार्न
ं े तृ प्त केले आहे .
आिण धनवानास िरकाम्या हाताने परत पाठवले आहे .
54 दये पोटी त्याने आपला से वक इस्राएल याला साहाय्य केले आहे .
55 आपल्या पूवर्जास त्याने सां िगतल्याप्रमाणे अब्राहाम
व त्याचे सं तान यां च्यावरील दया सवर्काळ स्मरण करावी.
त्याने आपला से वक इस्राएल याला साहाय्य केले आहे .”
56 अलीिशबे बरोबर

तीन महीने रािहल्यानं तर मरीया आपल्या घरी परत गे ली.
प्रसूतीची वे ळ आल्यावर, ितने एका मु लास जन्म िदला. 58 प्रभूने ितच्यावर
मोठी दया केली आहे , हे ितच्या शे जार्यांनी व नाते वाईकांनी ऐकले आिण ते ितच्या आनं दात
सहभागी झाले . 59 मग असे झाले की, आठव्या िदवशी मु लाची सुं ता करण्यासाठी ते आले असता,
त्याच्या िपत्याच्या नावाप्रमाणे ते बाळाचे नाव दे खील जखर्या ठे वणार होते . 60 परं तु त्याच्या
57 अलीिशबे ची
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आईने उ र िदले , नाही त्याऐवजी त्याचे नाव योहान ठे वायचे आहे .
ितला म्हणाले , तु झ्या
नातलगात या नावाचा कोणीच नाही. 62 नं तर त्यांनी त्याच्या विडलांना हातवारे करून िवचारले ,
याचे नाव काय ठे वावे , अशी तु झी इच्छा आहे 63 ते व्हा त्याने िलिहण्यासाठी पाटी मािगतली आिण,
त्याचे नाव योहान आहे , असे िलहीले यावरुन त्या सवार्न
ं ा खूपच आश्चयर् वाटले . 64 त्याच क्षणी
त्याचे तोंड उघडले व त्याची जीभ मोकळी झाली आिण तो बोलू लागला व दे वाला धन्यवाद दे ऊ
लागला. 65 ते व्हा सवर् शे जारी भयभीत झाले आिण यहद
ू ीया प्रांताच्या सवर् डोंगराळ प्रदे शात
66
लोक या सवर् गोष्टींबद्दल बोलू लागले .
जे कोणी हे ऐकले ते प्रत्ये कजण मनात िवचार करत
होते , ते म्हणाले , हे मूल पु ढे कोण होणार आहे ? प्रभू त्याच्याबरोबर आहे असे त्यां च्या लक्षात
आले .
61 ते

67 त्याचा िपता जखर्या पिवत्र आत्म्याने

भरला आिण त्याने ही भिवष्यवाणी केली; तो म्हणाला,
��� �����, ह्याची स्तु ती असो,
कारण त्याने आपल्या लोकांची भे ट घे तली
आिण लोकांची खं डणी भरून सु टका केली.
69 त्याने आपला से वक दावीद याच्या घराण्यातून
आमच्यासाठी सामथ्यर्शाली तारणारा िदला आहे .
70 हे दे वाने त्याच्या पिवत्र सं देष्ट ां द्वारे यु गाच्या प्रारं भापासून सां िगतले होते .
71 जे आमचे शत्रू आहे त व जे आमचा द्वे ष करतात
त्यां च्यापासून सु टका करण्याचे अिभवचन त्याने आम्हास िदले .
72 आमच्या पूवर्जां वर दया दाखिवण्यासाठी तो हे करणार आहे
व आपल्या पिवत्र कराराची आठवण ठे वणार आहे ,
73 हा करार एक शपथ होती
जी त्याने आमचा पूवर्ज अब्राहामाला वािहली.
74 ती अशी की, तु म्ही आपल्या शत्रूच्या हातातून सोडवले जाऊन,
75 माझ्यासमोर पिवत्रते ने व नीितमत्त्वाने आयु ष्यभर माझी से वा िनभर्यपणे कराल,
असे मी करीन.
76 हे बालका, तु ला परात्पराचा सं देष्टा म्हणतील
कारण प्रभूचे मागर् िसद्ध करण्याकरीता तू त्यां च्यापु ढे चालशील.
77 यासाठी की, त्याच्या लोकांस त्यां च्या पापां च्या क्षमे ने तारणाचा अनु भव द्यावा.
78 दे वाच्या दये मुळे स्वगीर्य िदवसाची पहाट उजाडे ल
व मरणाच्या दाट छाये त जे जगत आहे त त्यां च्यावर प्रकाशे ल.
79 ितच्याकडू न जे अं धारात आहे त
व मृ त्यु च्या छाये त बसले आहे त त्यांना प्रकाश दे ण्यासाठी
आिण आमचे पाय शांतीच्या मागार्स लावण्यासाठी
िदवसाचा उदय करून आमची भे ट घे ईल.”
80 मग तो मु लगा वाढत गे ला आिण आत्म्यात सामथ्यर्शाली झाला. इस्राएल लोकांस प्रकट
होण्याच्या िदवसापयर्ंत तो अरण्यात रािहला.
68 “����������

2
. 1:18-25
िदवसात कैसर आगु स्तची आज्ञा झाली की, सवर् जगाची नावनोंदणी िलिहली जावी. 2 ही
पिहली नावनोंदणी होती जे व्हा क्वीरीिनय हा िसरीया प्रांताचा राज्यपाल होता. 3 प्रत्ये कजण
नावनोंदणी करण्यासाठी आपापल्या गां वी गे ले.
1 त्या
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मग योसे फसु द्धा गालील प्रांतातील नासरे थ गां वाहन
ू यहद
ू ीया प्रांतातील दािवदाच्या
बे थले हेम या गावी गे ला कारण तो दािवदाच्या घराण्यातील व कुळातील होता. 5 व नाविनशी
िलहन
ू दे ण्यासाठी, िजच्याशी त्याची मागणी झाले ली होती त्या गरोदर मरीये ला त्याने बरोबर ने ले.
6 आिण असे झाले , ते ते थे असताच ितचे प्रसूतीचे िदवस पूणर् होऊन, 7 ितने ितच्या पिहल्या मु लाला
जन्म िदला आिण ितने त्यास कापडात गु ं डाळले व गव्हाणींत ठे वले कारण धमर्शाळे त उतरण्यासाठी
त्यांना जागा िमळाली नाही.
8 त्याच भागां त, में ढपाळ रात्रीच्या वे ळी रानात राहन
ू आपले कळप राखीत होते . 9 अचानक,
ू त्यां च्यासमोर प्रकट झाला व प्रभूचे ते ज त्यां च्याभोवती पसरले आिण ते खूप
दे वाचा एक दत
ू त्यांना म्हणाला िभऊ नका; जो मोठा आनं द सवर् लोकांस होणार आहे त्याची
भ्याले . 10 दे वदत
सु वातार् मी तु म्हास सां गतो. 11 दावीदाच्या नगरात आज तु मच्यासाठी तारणारा जन्मला आहे !
तो िख्रस्त प्रभू आहे . 12 तु मच्यासाठी ही खूण असे ल की, बालक बाळं त्याने गु ं डाळू न गव्हाणीत
िनजवले ले तु म्हास आढळे ल.
13 मग एकाएकी आकाशातल्या सै न्यांचा समु दाय त्या दे वदत
ू ाजवळ आला आिण दे वदत
ू दे वाची
स्तु ती करत म्हणाले ,
14 “��� ��������� ������ ����
आिण पृ थ्वीवर ज्या मनु ष्यांसंबंधी
तो सं तुष्ट आहे त्यां च्यामध्ये शांती.”
15 मग असे झाले की दे वदत
ू त्यां च्यापासून स्वगार्स गे ले, ते व्हा में ढपाळ एकमे कांना म्हणाले ,
चला, आपण बे थले हेमापयर्ंत जाऊ आिण घडले ली ही जी गोष्ट परमे श्वराने आम्हास कळवली ती
बघू या. 16 ते व्हा ते घाईघाईने गे ले आिण त्यांना मरीया, योसे फ व गव्हाणीत ठे वले ले बाळ ही
त्यांना िदसले . 17 जे व्हा में ढपाळांनी त्यास पािहले ते व्हा त्या बाळािवषयी जे सां िगतले होते ते
त्यांनी सवार्न
ं ा जाहीर केले . 18 मग ऐकणारे सवर् जन त्या में ढपाळांनी सां िगतले ल्या गोष्टीवरून
आश्चयर्चिकत झाले . 19 परं तु मरीये ने या सवर् गोष्टींचे मनन करून त्या आपल्या अं तःकरणात
ठे वल्या. 20 नं तर ते में ढपाळ त्यांना सां गण्यात आले होते त्याप्रमाणे त्या सवर् गोष्टी ऐकू न व
पाहन
ू दे वाचे गौरव व स्तु ती करीत माघारी गे ले.
21 आठवा िदवस म्हणजे सु ं तेचा िदवस आल्यावर त्याचे नाव ये श ू ठे वण्यात आले . हे नाव तो
ू ाने ठे वले होते .
उदरात सं भवण्यापूवीर्च दे वदत
22

पु ढे मोशे च्या िनयमशास्त्राप्रमाणे त्यांचे शु द्धीकरणाचे िदवस भरल्यावर ते त्यास वर
यरूशले म शहरास घे ऊन आले ; ते अशासाठी की, त्याचे प्रभूला समपर्ण करावे . 23 म्हणजे प्रत्ये क
प्रथम जन्मले ला नर प्रभूसाठी पिवत्र म्हटला जावा असे जे प्रभूच्या िनयमशास्त्रात िलिहले
आहे त्याप्रमाणे करावे . 24 आिण प्रभूच्या िनयमशास्त्रात सां िगतल्याप्रमाणे होल्यांचा जोडा
िकंवा कबु तरांची दोन िपल्ले यांचा यज्ञ अपार्वा म्हणून त्यांनी त्यास ते थे आणले .
25 ते व्हा पाहा, यरूशले म त िशमोन नावाचा कोणीएक मनु ष्य होता. तो मनु ष्य नीितमान व
भिक्तमान होता. तो इस्राएलाच्या सां त्वनाची वाट पाहत होता आिण पिवत्र आत्मा त्याच्यावर
होता. 26 आिण प्रभूच्या िख्रस्ताला पािहल्यािशवाय तू मरणार नाही असे पिवत्र आत्म्याने
त्यास प्रकट केले होते . 27 आिण तो आत्म्यांत असता परमे श्वराच्या भवनात आला आिण जे व्हा
आईवडीलांनी ये शू बाळाला, त्याच्यािवषयी िनयमशास्त्राच्या रीतीप्रमाणे करण्याकरीता, आत
आणले , 28 ते व्हा िशमोनाने ये शल
ू ा आपल्या हातात घे तले आिण त्याने दे वाचा धन्यवाद केला आिण
म्हटले ,
29 “�� �����, आता तू आपल्या वचनाप्रमाणे आपल्या दासास शां तीने जाऊ दे त आहे स.

2:30

1277

लूक 3:2

माझ्या डोळ्यांनी तु झे तारण पािहले आहे ,
तू सवर् राष्ट् रांतील लोकां च्या समक्ष तयार केले .
32 ते परराष्ट् रीयांस प्रगटीकरण होण्यासाठी उजे ड व तु झ्या इस्राएल लोकांचे वै भव असे आहे .”
33 त्याच्यािवषयी सां िगतले ल्या गोष्टींमुळे त्याचे आईवडील आश्चयर्चिकत झाले . 34 आिण
िशमोनाने त्यांना आशीवार्द िदला व त्याची आई मरीया िहला म्हटले , पाहा, इस्राएलातील
अने कांचे पडणे व पु न्हा उठणे यासाठी आिण ज्यािवरूद्ध बोलतील अशा िचन्हासाठी ठे वले ला आहे .
35 यासाठी की, पु ष्कळ लोकां च्या अं तःकरणातील िवचार उघडकीस यावे आिण तु झ्या
स्वतःच्याही िजवांतन
ू तलवार भोसकू न जाईल.
30 कारण
31 ते

36 ते थे

हन्ना नावाची एक सं देष्टी राहत होती. ती आशे र वं शातील फनूएलाची मु लगी असून
ती फार वृ द्ध झाली होती. ती लग्नानं तर आपल्या पतीसमवे त सात वष रािहली. 37 ती चौर्याऐंशी
वषार्च
ं ी िवधवा होती व परमे श्वराचे भवन सोडू न न जाता उपवास व प्राथर्ना करून ती रात्रंिदवस
िनरं तर उपासना करीत असे . 38 ितने त्याचवे ळी जवळ ये ऊन दे वाचे आभार मानले . जे यरूशले मेच्या
सु टकेिवषयी वाट पाहत होते त्या सवार्न
ं ा ितने त्याच्यािवषयी सां िगतले .
39 जे व्हा

त्यांनी प्रभूच्या िनयमशास्त्राप्रमाणे सवर्काही पूणर् केल्यावर, ते गालील प्रांतातील
आपले गाव नासरे थ ये थे परत गे ले. 40 बालक मोठा होत गे ला आिण बलवान झाला व ज्ञानातही
वाढत गे ला आिण दे वाची कृपा त्याच्यावर होती.
41 प्रत्ये क वषीर् त्याचे आईवडील वल्हांडण सणासाठी यरूशले म शहरास जात. 42 जे व्हा तो
बारा वषार्च
ं ा झाला, ते सणाच्या रीतीप्रमाणे वर यरूशले म शहरास गे ले. 43 मग सणाचे पूणर् िदवस
ते थे घालिवल्या नं तर ते घराकडे परत ये ण्यास िनघाले . परं तु मु लगा ये शू मात्र यरूशले मेतच मागे
रािहला आिण हे त्याच्या आई-वडीलांना माहीत नव्हते . 44 तो बरोबर प्रवास करणार्या घोळक्या
सोबत असे ल असे समजून ते एक िदवसाची वाट चालून गे ले. नं तर त्यांनी नातलग व िमत्रांमध्ये
त्याचा शोध घे ण्यास सु रुवात केली. 45 जे व्हा तो त्यांना सापडला नाही, म्हणून ते यरूशले म
शहरास परत आले आिण ते थे त्यांनी त्याचा शोध घे तला. 46 असे घडले की, तीन िदवसानं तर तो
त्यांना परमे श्वराच्या भवनात सापडला, तो िशक्षकांमध्ये बसून त्यांचे ऐकत होता व त्यांना प्रश्न
िवचारीत होता. 47 ज्यांनी त्याचे ऐकले ते सवर् त्याच्या समजबु द्धीमु ळे आिण उ रांमुळे चिकत
झाले . 48 जे व्हा त्यांनी त्यास पािहले ते व्हा ते आश्चयर्चिकत झाले . त्याची आई त्यास म्हणाली,
“����, तू आमच्याबरोबर असे का वागलास? ऐक, तु झा िपता व मी कष्टी होऊन तु झा शोध
करीत आलो.” 49 ये शू त्यांना म्हणाला, “������ ���� ��� �� ���� ����? मी माझ्या
िपत्याच्या घरात असावे , हे तु म्हास माहीत नव्हते काय?” 50 परं तु तो जे शब्द त्यां च्याशी बोलला ते
त्यांना समजले नाही. 51 मग तो त्यां च्याबरोबर नासरे थास गे ला आिण तो त्यां च्या आज्ञे त रािहला.
त्याच्या आईने या सवर् गोष्टी आपल्या अं तःकरणात जपून ठे वल्या.
52 ये श ू ज्ञानाने आिण शरीराने दे वाच्या आिण मनु ष्यां च्या कृपे त वाढत गे ला.

3
. 3:1-6;
1:2-6;
. 1:19-23
ितिबयर् कैसराच्या कारिकदीर्च्या पं धराव्या वषीर्, जे व्हा पं तय िपलात यहद
ू ीया प्रांताचा
शासक होता आिण हे रोद चौथाई गालील प्रांताचा शासक असताना आिण त्याचा भाऊ िफिलप्प
हा चौथाई इतु रीया व त्राखोनीती या दे शांचा शासक व लूसिनय हा चौथाई अिबले नेचा शासक
होता. 2 आिण हन्ना व कयफा हे मु ख्य याजक लोक होते , ते व्हा अरण्यात दे वाचे वचन जखर्याचा
1 आता

3:3
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पु त्र योहान याच्याकडे आले .
यादने च्या सभोवतालच्या सवर् पिरसरात पापां च्या क्षमे साठी
पश्चा ाप करून बािप्तस्मा घ्यावा अशी घोषणा करत िफरला.
4 यशया सं देष्ट ाच्या पु स्तकात िलिहल्याप्रमाणे हे झाले ः
“����� ����� ���������� ���� ���� �� ���,
‘����������� ����� ���� ���,
त्याच्या वाटा सरळ करा.
5 प्रत्ये क दरी भरली जाईल,
आिण प्रत्ये क डोंगर व टे कडी सपाट केली जाईल,
वांकडी सरळ होतील,
आिण खडबडीत मागर् सपाट केले जातील
6 आिण सवर् मनु ष्यप्राणी दे वाचे तारण पाहतील.’ ”
7 त्याच्याकडू न बािप्तस्मा करून घे ण्यासाठी ये णार्या जमावाला योहान म्हणाला; “���,
िवषारी सापाच्या िपलांनो, ये णार्या क् रोधापासून सु टका करून घे ण्यासाठी तु म्हास कोणी सावध
केले ? 8 पश्चा ापास योग्य अशी फळे द्या आिण आपल्या मनात असे म्हणू नका की, ‘��������
������ ����������� ���.’ ���� �� ������� ������ ��, अब्राहामासाठी या
दगडापासून मु ले िनमार्ण करण्यास दे व समथर् आहे . 9 आताच झाडां च्या मु ळां शी कुर्हाड ठे वले ली
आहे . म्हणून प्रत्ये क झाड जे चां गले फळ दे त नाही ते तोडू न अग्नीत टाकले जाईल.”
10 नं तर जमावातील लोकांनी त्यास िवचारले , “��� ����� ��� �����?” 11 त्याने
उ र िदले , “����������� ��� ������ ����� ������ ������ ���� ����� ��
������ ��� ����������� ���� ��� �������� ���� �����.”
12 काही जकातदारही बािप्तस्मा करून घ्यावयास आले होते . ते म्हणाले , “������, आम्ही
काय करावे ?” 13 तो त्यांना म्हणाला, तु म्हास जे ने मन
ू िदले आहे त्यापे क्षा जास्त पै से घे ऊ
नका. 14 काही िशपायांनीसु द्धा त्यास िवचारून म्हटले , “��� ������ ����� ���, आम्ही
काय करावे ?” �� ������� �������, “�������� ���������� ���� ��� ���,
कोणावरही खोटा आरोप करू नका, तु म्हास िमळणार्या पगारात समाधानी राहा.”
15 ते व्हा लोक उत्सु कते ने वाट पाहत असता प्रत्ये कजण आपल्या अं तःकरणात हाच िख्रस्त
असे ल काय म्हणून िवचार करीत असत. 16 त्या सवार्न
ं ा योहानाने उ र िदले , “�� �����
���������� �������� ����, पण एकजण जो माझ्यापे क्षाही सामथ्यर्शाली आहे तो ये त
आहे आिण त्याच्या वहाणांचे बं द सोडण्यासही मी पात्र नाही, तो तु मचा 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 िवझणार्या अग्नीत जाळू न टाकील.”
18 योहानाने इतर पु ष्कळ उ े जन दे णार्या शब्दांनी त्यांना बोध करून सु वातार् सां िगतली.
19 योहानाने चौथाईचा शासक हे रोद याची कानउघडणी केली कारण त्याचे त्याच्या भावाच्या पत्नी
हे रोदीया िहच्याशी अनै ितक सं बंध होते , तसे च इतर अने क वाईट गोष्टी त्याने केल्या होत्या. 20 हे
सवर् करून सु द्धा त्याने आणखी एक दुष्कमर् केले ते म्हणजे त्याने योहानाला तु रुं गात टाकले .
3 तो

. 3:13-17;
1:9-11;
. 1:29-34
झाले की, जे व्हा सवर् लोकांचा बािप्तस्मा योहानाद्वारे केला जात होता, ते व्हा ये शच
ू ा
ही बािप्तस्मा होऊन तो प्राथर्ना करीत असता आकाश उघडले गे ले. 22 आिण पिवत्र आत्मा
दे हरूपाने कबु तराप्रमाणे त्याच्यावर उतरला आिण आकाशातून अशी वाणी झाली की, “�� ����
����� ����� ����, मी तु झ्यािवषयी फार सं तुष्ट आहे .”
21 ते व्हा असे

1:2-16

. 5:1-32; 11:10-26;

4:18-22; 1

. 1:1-4; 1

. 1:24-27;

.

3:23
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23 जे व्हा

ये शन
ं ा होता. लोक त्यास
ू े त्याच्या कायार्स सु रुवात केली ते व्हा तो सु मारे तीस वषार्च
योसे फाचा मु लगा समजत. योसे फ एलीचा मु लगा होता 24 एली म ाथाचा, म ाथ ले वीचा,
ले वी मल्खीचा, मल्खी यन्रयाचा, यन्रया योसे फाचा मु लगा होता. 25 योसे फ मि थ्याचा मु लगा
होता. मि थ्य अमोसाचा, अमोस नहम
ू ाचा, नहम
ू हे स्लीचा, हे स्ली नग्गयाचा, 26 नग्गय महथाचा,
महथ मि थ्याचा, मि थ्य िशमयीचा, िशमयी योसे खाचा, योसे ख योदाचा मु लगा होता. 27 योदा
योहानानाचा मु लगा होता. योहानान रे शाचा, रे शा जरूब्बाबे लाचा, जरूब्बाबे ल शल्तीएलाचा,
शल्तीएल ने रीचा, 28 ने री मल्खीचा, मल्खी अद्दीचा, अद्दी कोसोमाचा, कोसोम एल्मदामाचा,
एल्मदाम एराचा, 29 एर ये शच
ू ा, ये शू अिलएजराचा, अिलएजर योरीमाचा, योरीम म ाथाचा,
म ाथ ले वीचा मु लगा होता. 30 ले वी िशमोनाचा मु लगा होता. िशमोन यहद
ू ाचा, यहद
ू ा योसे फाचा,
योसे फ योनामाचा, योनाम एल्याकीमाचा, 31 एल्याकीम मल्लयाचा, मल्लया िमन्नाचा, िमन्ना
म ाथाचा, म ाथ नाथानाचा, नाथान दािवदाचा, 32 दावीद इशायाचा, इशाय ओबे दाचा, ओबे द
बवाजाचा, बवाज सल्मोनाचा, सल्मोन नहशोनाचा मु लगा होता. 33 नहशोन अम्मीनादाबाचा
मु लगा होता. अम्मीनादाब अदामीनचा, अदामीन अणर्याचा, अणर्य हे सर् ोनाचा, हे सर् ोन पे रेसाचा,
पे रेस यहद
ू ाचा, 34 यहद
ू ा याकोबाचा, याकोब इसहाकाचा, इसहाक अब्राहामाचा, अब्राहाम
ते रहाचा, ते रह नाहोराचा, 35 नाहोर सरुगाचा, सरुग रऊचा, रऊ पे लेगाचा, पे लेग एबराचा, एबर
शे लहाचा मु लगा होता. 36 शे लह केनानाचा मु लगा होता. केनान अपर्क्षदाचा, अपर्क्षद शे माचा,
शे म नोहाचा, नोहा लामे खाचा, 37 लामे ख मथु शलहाचा, मथु शलह हनोखाचा, हनोख यारे दाचा,
यारे द महलले लाचा, महलले ल केनानाचा, 38 केनान अनोशाचा, अनोश शे थाचा, शे थ आदामाचा,
आदाम दे वाचा पु त्र होता.

4
. 4:1-11;
1:12, 13
आत्म्याने पूणर् भरून यादन नदीहन
ू परतला. मग आत्म्याने त्यास अरण्यात ने ले.
2 ते थे सै तानाने त्याची चाळीस िदवस परीक्षा घे तली. त्या िदवसात ये शन
ू े काहीही खाल्ले नाही
आिण ती वे ळ सं पल्यानं तर ये शल
ू ा भूक लागली. 3 ते व्हा सै तान त्यास म्हणाला, जर तू दे वाचा
पु त्र आहे स तर या दगडाची भाकर हो, अशी आज्ञा कर. 4 ये शन
ू े त्यास उ र िदले , “������
��������� ��� ������ ��� ��, मनु ष्य फक्त भाकरीने च जगे ल असे नाही.” 5 मग सै तान
त्यास उं च जागे वर घे ऊन गे ला आिण एका क्षणांत जगातील सवर् राज्ये त्यास दाखिवली. 6 सै तान
त्यास म्हणाला, “�� ���� �� ���� �������� ������ � ���� ���� ���� �� ���
������ ��� ��� �� ������ ���������� �� ��� ����. 7 म्हणून जर तू मला नमन
करशील आिण माझी उपासना करशील तर हे सवर् तु झे होईल.”
8 ये शन
ू े उ र िदले , “������ ��������� ��� ������ ���. प्रभू तु झा दे व याचीच
उपासना कर आिण केवळ त्याचीच से वा कर.” 9 नं तर सै तानाने ये शल
ू ा यरूशले म शहरास ने ले आिण
परमे श्वराच्या भवनाच्या टोकावर त्यास उभे केले आिण तो त्यास म्हणाला, “�� �� ������
����� ���� �� ����� ���� ��� ���! 10 शास्त्रात असे िलिहले आहे की,
‘���� ����� ������� �� ������ ����� ����������� ����� ����,
11 आिण तु झा पाय दगडावर आपटू नये
म्हणून ते तु ला आपल्या हातावर झे लन
ू धरतील.’ ”
1 ये श ू पिवत्र

12 ये शन
ू े उ र िदले , “������ ��������� ����� ������ ���; तु झा दे व परमे श्वर
याची परीक्षा पाहू नकोस.” 13 म्हणून सै तानाने प्रत्ये क प्रकारे परीक्षा घे ण्याचे सं पिवल्यावर योग्य
वे ळ ये ईपयर्ंत तो ये शल
ू ा सोडू न गे ला.

4:14
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14 मग

पिवत्र आत्म्याच्या सामथ्यार्ने ये शू गालील प्रांतास परतला आिण त्याच्यािवषयीची
बातमी सगळीकडे पसरली. 15 त्याने त्यां च्या सभास्थानात िशकिवले आिण सवार्न
ं ी त्याची स्तु ती
केली.
16 मग जे थे तो लहानाचा मोठा झाला होता त्या नासरे थां त तो आला आिण शब्बाथ िदवशी
त्यां च्या प्रथे पर् माणे सभास्थानात जाऊन ग्रंथ वाचण्यासाठी उभा रािहला, 17 आिण यशया
सं देष्ट ाचा ग्रंथपट त्यास दे ण्यात आला. त्याने ते पु स्तक उघडले आिण जो भाग शोधून काढला,
त्यािठकाणी असे िलिहले आहे ,
18 “������� ����� ���� ��� ���,
कारण, गिरबांना सु वातार् सां गण्यास
त्याने मला अिभषे क केला आहे .
कैदी म्हणून ने लेल्यांस स्वातं याची घोषणा करण्यासाठी,
आिण आं धळ्यांना दृष्टी पु न्हा िमळावी,
ज्यां च्यावर जु लूम झाला आहे त्यांची सु टका करण्यासाठी
19 आिण प्रभूच्या कृपे च्या वषार्ची घोषणा करण्यासाठी
त्याने मला पाठवले आहे .”
20 मग त्याने ग्रंथपट बं द करून सभास्थानाच्या से वकाला परत करून तो खाली बसला.
सभास्थानातील प्रत्ये कजण त्याच्याकडे रोखून पाहत होता. 21 त्याने त्यां च्याशी बोलण्यास
सु रुवात केली की, “������� ���������� �� �� ���������� ����� ���� ���.”
22 ते व्हा सवर् लोक त्याच्यािवषयी साक्ष दे ऊ लागले आिण त्याच्या मु खातून ये णार्या कृपे च्या
शब्दांबद्दल ते आश्चयर्चिकत झाले आिण ते म्हणाले , हा योसे फाचाच मु लगा नव्हे काय? 23 ये शू
त्यांना म्हणाला, “������, तु म्ही मलाही म्हण लागू कराल; हे वै द्या, तू स्वतःलाच बरे कर.
कफणर्हम
ू ात ज्या गोष्टी तू केल्याचे आम्ही ऐकले त्या गोष्टी तु झ्या स्वतःच्या गावातसु द्धा कर.”
मग तो पु ढे म्हणाला, 24 “�� ������� ��� ������, कोणीही सं देष्टा त्याच्या स्वतःच्या
नगरात स्वीकारला जात नाही. 25 मी तु म्हास खरे सां गतो, इस्राएलात एलीयाच्या काळात पु ष्कळ
िवधवा होत्या, जे व्हा साडे तीन वषार्पयर्ंत आकाशातून पाऊस पडला नाही आिण सवर् प्रदे शात मोठा
दुष्काळ पडला होता. 26 तरीही एलीयाला इतर कोणत्याही िवधवे कडे पाठिवण्यात आले नाही.
त्यास िसदोन प्रांतातील सारफथ ये थील िवधवे कडे च पाठिवण्यात आले . 27 अलीशा सं देष्ट ाच्या
वे ळेस इस्राएलात अने क कुष्ठरोगी होते परं तु त्यापै की कोणीही शु द्ध झाला नाही. केवळ सूरीया
ये थील नामान कुष्ठरोग्यालाच शु द्ध करण्यात आले होते .” 28 हे एकू ण सभास्थानातील सवर् लोक
सं तापले . 29 ते लोक उठले आिण त्यांनी ये शल
ू ा शहराबाहे र घालवून िदले आिण ज्या टे कडीवर
त्यांचे गाव वसले होते , त्या कड ावरून त्यास लोटू न दे ण्यास ते थवर ने ले. 30 परं तु तो त्यां च्यातून
िनघून आपल्या वाटे ने गे ला.
1:21-28
नं तर तो गालील प्रांतातील कफणर्हम
ू गावी गे ला. तो शब्बाथ िदवशी सभास्थानात
त्यास िशक्षण दे त होता. 32 ते त्याच्या िशकवणीने आश्चयर्चिकत झाले , कारण त्याचे बोलणे
अिधकारयु क्त असे . 33 त्यािदवशी सभास्थानात, अशु द्ध आत्मा लागले ला एक मनु ष्य होता आिण
तो मोठ ाने ओरडू न म्हणाला, 34 हे नासरे थकर ये श,ू तू आमच्यामध्ये का पडतोस? तू आमचा नाश
करण्यासाठी आला आहे स काय? तू कोण आहे स हे मला माहीत आहे ! दे वाचा पिवत्र! तो तूच
आहे स. 35 ये शन
ू े त्यास धमकावून म्हटले , “���� ���� ��� ����������� ���!” ते व्हा
त्या अशु द्ध आत्म्याने त्या मनु ष्यास जिमनीवर खाली पाडले व त्या मनु ष्यास काहीही इजा न करता
तो त्याच्यातून बाहे र िनघाला. 36 ते व्हा सवर्जण आश्चयर्चिकत झाले व एकमे कां शी बोलू लागले ,
31
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हे कोणत्या प्रकारचे शब्द आहे त? अिधकाराने आिण सामथ्यार्ने तो अशु द्ध आत्म्याना दे खील आज्ञा
करतो व ते बाहे र ये तात. 37 अशाप्रकारे त्याच्यािवषयीची िकतीर् चहुकडील प्रदे शात पसरत गे ली.
. 8:14, 15;
1:29-31
ये शू सभास्थानातून िनघून िशमोनाच्या घरी गे ला. िशमोनाची सासू तापाने आजारी होती.
त्यांनी ितला बरे करण्यािवषयी त्यास िवनं ती केली. 39 ये शू ितच्याजवळ उभा रािहला व त्याने
तापाला धमकावले आिण ितच्यातून ताप िनघाला. ताबडतोब उठू न ती त्यांची से वा करू लागली.
40 सूयर् मावळत असतांना, िनरिनराळ्या रोगांनी आजारी असले ल्या सवर् मनु ष्यांना त्याच्याकडे
आणले . त्याने प्रत्ये काच्या डोक्यावर हात ठे वून त्यांना बरे केले . 41 िकत्ये कांमधून अशु द्ध आत्मे
बाहे र आले . ते अशु द्ध आत्मे ओरडत होते आिण म्हणत होते , तू दे वाचा पु त्र आहे स. परं तु तो
िख्रस्त आहे हे त्यांना मािहती असल्याने त्याने त्यांना दटावले व काही बोलू िदले नाही.
42 िदवस उगवताच, तो एकां त स्थळी गे ला. पण लोक त्यास शोधत होते . तो जे थे होता ते थे ते
लगे च आले आिण त्यां च्यातून त्याने िनघून जाऊ नये म्हणून त्यांनी प्रयत्न केले . 43 परं तु तो त्यांना
म्हणाला, “�������� �������� �������� ��� ��� ������������ ��������
������ ���� ��� ��������� ��� ������ ���.”
44 मग तो सं पण
ू र् यहद
ू ीया प्रांतातील सभास्थानामध्ये उपदे श करीत गे ला.
38

5
. 4:18-22;
1:16-20
झाले की, तो गने सरे त सरोवराच्या काठी उभा असता लोक दे वाचे वचन ऐकण्यासाठी
ये शभ
ू ोवती गदीर् करू लागले , 2 ते व्हा त्याने सरोवरात दोन होड ा पािहल्या, पण होडीतील
मासे पकडणारे बाहे र होते व त्यांची जाळी धूत होते . 3 त्यातील एका होडीत ये शू गे ला जी
िशमोनाची होती आिण त्याने िकनार्यापासून थोडे दरू ने ण्यास सां िगतले . नं तर तो होडीत बसला व
लोकांस िशक्षण दे ऊ लागला. 4 त्याने बोलणे सं पिवल्यावर तो िशमोनाला म्हणाला, “���� ���
������� ���� �� ��� ���� ����������� ���� ���� ���� ���.” 5 िशमोनाने
उ र िदले , “�����, सं पण
ू र् रात्र आम्ही खूप कष्ट घे तले पण काहीच मासे पकडू शकलो नाही.
तरी तु झ्या शब्दावरून मी जाळी खाली सोडतो.” 6 मग त्यांनी तसे केल्यावर त्यां च्या जाळ्यात
माश्यांचा मोठा घोळका सापडला आिण त्यांची जाळी फाटू लागली 7 ते व्हा त्यांनी दुसर्या
होडीतील आपल्या सहकार्यांना मदत करण्यासाठी बोलावले . ते आले आिण त्या दोन्ही होड ा
माश्यांनी इतक्या भरल्या की, त्या बु डू लागल्या. 8 हे पाहन
ू िशमोन पे तर् ये शच्ू या पाया पडू न
म्हणाला, “�����, माझ्यापासून दरू जा कारण मी पापी मनु ष्य आहे .” 9 कारण त्यांनी धरले ल्या
माश्यांचा घोळका पाहन
ू तो व त्याच्याबरोबर असले ले सवर्जण आश्चयर्चिकत झाले होते . 10 तसे च
िशमोनाचे भागीदार जब्दीचे पु त्र याकोब व योहान हे ही त्यां च्याप्रमाणे आश्चयर्चिकत झाले . मग
ये शू िशमोनाला म्हणाला, “��� ���, कारण ये थन
ू पु ढे तू माणसे धरणारा होशील.” 11 मग तारवे
िकनार्याला लावल्यावर त्यांनी सवर्काही सोडले आिण त्याच्यामागे गे ले.
1 मग असे

. 8:1-4;
1:40-45
असे झाले की, ये शू कोणाएका गावात असता ते थे कुष्ठाने भरले ला एक मनु ष्य होता,
जे व्हा त्याने ये शल
ू ा पािहले ते व्हा तो पालथा पडला आिण त्यास िवनं ती केली, “�������, जर
तु मची इच्छा असे ल तर मला शु द्ध करण्यास आपण समथर् आहात.” 13 ते व्हा ये शन
ू े आपला हात
लांब करून त्यास स्पशर् केला आिण म्हटले , “���� ����� ��� ����� ��!” आिण ताबडतोब
त्याचे कुष्ठ नाहीसे झाले . 14 मग ये शन
ू े त्यास िनक्षून सां िगतले की, “�������� ����� ����,
पण जाऊन स्वतःला याजकाला दाखव आिण त्यां च्यासाठी ही साक्ष व्हावी म्हणून मोशे ने आज्ञा
12 आिण
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15 परं तु ये शिू वषयीच्या बातम्या अिधक पसरतच गे ल्या

केल्याप्रमाणे शु द्धीकरणासाठी अपर्ण कर.”
आिण मोठे जमाव त्याचे ऐकण्यासाठी व आपल्या रोगांपासून बरे होण्यासाठी जमू लागले . 16 परं तु
ये शू रानांमध्ये एकांतात जाऊन प्राथर्ना करीत असे .
17 असे झाले की, एके िदवशी तो िशक्षण दे त असता ते थे परूशी व िनयमशास्त्राचे िशक्षक
बसले होते ते गालील आिण यहद
ू ीया प्रांत व यरूशले म शहर या भागातील िकत्ये क िठकाणाहन
ू
आले होते . प्रभूचे सामथ्यर् त्याच्याठायी होते त्यामु ळे तो रोग बरे करत असे . 18 काही लोक
एका पक्षघात झाले ल्या मनु ष्यास बाजे वर घे ऊन आले आिण त्यांनी त्यास आत आणण्याचा
व ये शस
ू मोर खाली ठे वण्याचा प्रयत्न केला. 19 परं तु गदीर्मु ळे आत आणण्याचा मागर् त्यांना
सापडे ना, म्हणून त्यांनी घराच्या छतावर चढून त्यास बाजे सकट कौलारातून ये शच्ू या समोर
खाली सोडले . 20 त्यांचा िवश्वास पाहन
ू , ये शू म्हणाला, “����, तु झ्या पापांची क्षमा झाली
आहे त.” 21 िनयमशास्त्राचे िशक्षक आिण परूशी स्वतःशी िवचार करू लागले , “�� ��������
������ ���? दे वािशवाय कोण पापांची क्षमा करू शकतो?” 22 पण ये शन
ू े त्यांचे िवचार
जाणून त्यांना उ र दे ऊन म्हटले , “������ ������ ��������� ��� ����� �� ����?
23 तु झ्या पापांची क्षमा झाली आहे िकंवा ऊठ आिण चालू लाग यां तील कोणते म्हणणे सोपे आहे ?
24 पण तु म्हास हे कळावे की मनु ष्याच्या पु त्राला पृ थ्वीवर पापांची क्षमा करण्याचा अिधकार आहे ,
म्हणून तो पक्षघात झाले ल्या मनु ष्यास म्हणाला, मी तु ला सां गतो ऊठ, आपली बाज उचलून घे ऊन
आपल्या घरी जा.” 25 ताबडतोब तो उभा रािहला व ज्या बाजे वर तो झोपला होता ती उचलून घे ऊन
दे वाचे गौरव करीत आपल्या घरी गे ला. 26 ते सवर् आश्चयर्चिकत झाले आिण दे वाची स्तु ती करू
लागले , ते फार भयभीत होऊन म्हणाले , आम्ही आज िवलक्षण गोष्टी पािहल्या आहे त.
. 9:9-13;
2:13-17
या गोष्टी झाल्यानं तर ये शू बाहे र गे ला आिण त्याने ले वी नावाच्या जकातदाराला जकात
नाक्यावर बसले ले पािहले , ये शू त्यास म्हणाला, “���������� ��!” 28 ते व्हा ले वीने सवर्काही
ते थेच सोडले आिण उठू न त्याच्यामागे गे ला.
29 नं तर ले वीने त्याच्या घरी ये शस
ू ाठी मोठी मे जवानी िदली आिण जकातदारांचा व इतर लोकांचा
मोठा जमाव त्याच्याबरोबर जे वत होता. 30 परं तु परूशी आिण िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांनी
त्याच्या िशष्यांकडे तक् रार केली, ते म्हणाले , तु म्ही जकातदार आिण पापी लोकांबरोबर का जे वता?
31 ये श ू त्यांना म्हणाला, “�� ������ ���� ������� �������� ��� ����, पण जे रोगी
आहे त, त्यांना वै द्याची गरज आहे . 32 मी नीितमानास बोलावण्यास आलो नाही तर पापी लोकांस
पश्चा ापासाठी बोलावण्यास आलो आहे .”
27

. 9:14-17;
2:18-22
ते त्यास म्हणाले , योहानाचे िशष्य ने हमी उपवास आिण प्राथर्ना करतात आिण परूश्यांचे
िशष्यसु द्धा तसे च करतात, पण तु झे िशष्य तर खातपीत असतात. 34 ये शू त्यांना म्हणाला,
“��� ��� ����? वर्हाडाबरोबर वर आहे तोपयर्ंत तु म्हास त्यांना उपवास करावयास लावता
ये ईल काय? 35 पण असे िदवस ये त आहे त की, वराला त्यां च्यापासून घे तले जाईल आिण त्या
िदवसात ते उपवास करतील.” 36 त्याने त्यांना आणखी एक दाखला सां िगतला, “������ ����
������� ����� ����� �������� ����� ����, जर तो तसे करतो तर तो नवे कापड
फाडतो पण नव्या कापडांचे िठगळ जु न्या कापडाला योग्य िदसणार नाही. 37 आिण कोणीही
नवा द्राक्षरस जु न्या द्राक्षरसाच्या कातडी िपशवीत ठे वत नाही जर तो असे करतो तर नवा
द्राक्षरस कातडी िपशवी फोडू न बाहे र उसळे ल. 38 नवा द्राक्षरस नव्या कातडी िपशवीतच ठे वला
पािहजे . 39 कोणालाही जु ना द्राक्षरस प्याल्यानं तर त्यांना नवा नको असतो कारण तो म्हणतो,
जु ना द्राक्षरसच चां गला आहे .”
33
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6
. 12:1-8;
2:23-28
असे झाले की, एका शब्बाथ िदवशी ये शू शे तामधून जात होता आिण त्याचे िशष्य कणसे
मोडू न हातावर चोळू न खात होते . 2 मग परूश्यांपैकी काही म्हणाले , “������ ����� ��
������� ����� ����, ते तु म्ही का करता?” 3 ये शन
ू े त्यांना म्हटले , “������ ����� �
����������������� ���������� ��� ����� ������ ������� ��� ����
�� ������ ��� ����� ���� ���? 4 तो दे वाच्या घरात गे ला आिण ज्या समिपर्त भाकरी
याजकां िशवाय कोणीच खाणे योग्य नाही त्या त्याने कशा घे ऊन खाल्ल्या व आपल्याबरोबर जे
होते त्यांनाही िदल्या.” 5 आणखी ये शू त्यांना म्हणाला, “��������� ����� ���������
����� ���.” 6 असे झाले की, दुसर्या एका शब्बाथ िदवशी ये शू सभास्थानात गे ला आिण िशकवू
लागला. ज्याचा उजवा हात वाळले ला होता असा एक मनु ष्य ते थे होता. 7 ये शू शब्बाथ िदवशी
कोणाला बरे करतो की काय हे पाहण्यासाठी िनयमशास्त्राचे िशक्षक व परूशी त्याच्यावर लक्ष
ठे वून होते . यासाठी की त्यांना आरोप ठे वण्यासाठी काहीतरी कारण िमळावे . 8 परं तु तो त्यांचे िवचार
जाणून वाळले ल्या हाताच्या मनु ष्यास म्हणाला, “�� ��� ���������� ��� ����,” आिण
तो मनु ष्य उठू न ते थे उभा रािहला. 9 ये शू त्यांना म्हणाला, “�� ������� �������, शब्बाथ
िदवशी कोणत्या गोष्टी करायला परवानगी आहे ? चां गले करणे की वाईट करणे ? कोणते कायदे शीर
आहे , एखाद्याचा जीव वाचवणे का त्याचा नाश करणे ?” 10 मग त्याने सभोवती त्या सवार्क
ं डे पाहीले
आिण म्हणाला, “�� ���� ��� ���� ��.” ते व्हा त्याने तसे केले आिण त्याचा हात बरा झाला.
11 पण परूशी व िनयमशास्त्राचे िशक्षक खूप रागावले व ये शिू वषयी काय करता ये ईल यािवषयी
आपसात चचार् करू लागले .
1 नं तर

. 10:1-4;

3:13-19
झाले की, ये शू प्राथर्ना करण्यासाठी डोंगरावर गे ला. त्याने ती रात्र दे वाची
प्राथर्ना करण्यात घालवली. 13 जे व्हा िदवस उगवला, ते व्हा त्याने िशष्यांना आपणाकडे बोलावले .
त्याने त्यां च्यातील बाराजणांना िनवडले व त्यांना ‘�������’ ��� ��� ����. 14 िशमोन
ज्याला पे तर् हे सु द्धा नाव िदले तो अं िद्रया (पे तर् ाचा भाऊ), याकोब आिण योहान, िफिलप्प,
बथर्लमय, 15 म य, थोमा, अल्फीचा पु त्र याकोब, िशमोन ज्याला िजलोत म्हणत, 16 याकोबचा
पु त्र यहद
ू ा व यहद
ू ा इस्कयोर्त, जो पु ढे िवश्वासघात करणारा िनघाला.
17 तो त्यां च्याबरोबर डोंगरावरून खाली उतरला व सपाट जागे वर उभा रािहला आिण त्याच्या
अनु यायांचा मोठा समु दाय ते थे आला व यहद
ू ीया प्रांत, यरूशले म शहर, सोर आिण िसदोनच्या
समु दर् िकनार्याकडचे असे पु ष्कळसे लोक ते थे आले होते . 18 ते ते थे त्याचे ऐकण्यास व आपल्या
रोगांपासून बरे होण्यास आले व ज्यांना अशु द्ध आत्म्यांची बाधा होती त्यांनाही त्यां च्या व्याधीपासून
मु क्त करण्यात आले . 19 सगळा लोकसमु दाय त्यास स्पशर् करू पाहत होता, कारण त्याच्यामधून
सामथ्यर् ये त होते आिण सवार्न
ं ा ते बरे करत होते .
12 त्या िदवसात असे

. 5:1-12
ये शन
ू े आपल्या िशष्यांकडे पािहले व म्हणाला, “��� �������, तु म्ही धन्य आहात
कारण दे वाचे राज्य तु मचे आहे .
21 अहो जे तु म्ही आता भूकेले आहात, ते तु म्ही धन्य आहात, कारण तु म्ही तृ प्त व्हाल. अहो जे
तु म्ही आता रडता, ते तु म्ही आशीवार्िदत आहात कारण तु म्ही हसाल.
22 जे व्हा मनु ष्याच्या पु त्रामु ळे लोक तु मचा द्वे ष करतील आिण जे व्हा ते आपल्या समाजातून
तु म्हास दरू करतील व तु मची िनं दा करतील व तु मचे नाव ते वाईट म्हणून टाकू न दे तील आिण
मनु ष्याच्या पु त्रामु ळे तु म्हास नाकारतील, ते व्हा तु म्ही धन्य आहात.
20 मग
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ा मारा, कारण खरोखर स्वगार्त तु मचे प्रितफळ मोठे आहे ! कारण
त्यां च्या पूवर्जांनी सं देष्ट ांना सु द्धा तसे च केले .
24 पण श्रीमं तानो, तु म्हास दुःख होवो कारण तु म्हास अगोदरच सवर् सु ख िमळाले आहे .
25 जे तु म्ही तृ प्त आहात त्या तु म्हास दुःख होवो, कारण तु म्ही भूकेले व्हाल. जे आता हसतात
त्यांना दुःख होवो कारण तु म्ही शोक कराल आिण रडाल.
26 जे व्हा सवर् तु मच्यािवषयी चां गले बोलतील ते व्हा तु म्हास दुःख होवो कारण त्यां च्या
वाडविडलांनी खोट ा सं देष्ट ांना असे च केले .”
23 त्यािदवशी आनं द करून उड

. 5:38-48

27 “����� ������ ���������� �� ������, तु मच्या शत्रूंवर प्रीती करा.

जे तु मचा
द्वे ष करतात, त्यांचे चां गले करा. 28 जे तु म्हास शाप दे तात त्यांना आशीवार्द द्या. जे तु मचा अपमान
करतात त्यां च्यासाठी प्राथर्ना करा. 29 जर कोणी तु मच्या एका गालावर मारतो तर त्याच्यासमोर
दुसराही गाल करा. जर कोणी तु मचा अं गरखा घे तो तर त्यास तु मची बं डी ही घे ऊन जाण्यास
मना करू नका. 30 जे तु म्हास मागतात त्या प्रत्ये काला द्या आिण जो तु मची वस्तू िहरावून घे तो
त्याच्यापाशी ते परत मागू नको. 31 आिण जसे मनु ष्यांनी तु मच्याशी वागावे म्हणून तु मची इच्छा
असे ल तसे च तु म्हीही त्यां च्याशी वागा.
32 तु मच्यावर जे प्रीती करतात त्यां च्यावर तु म्ही प्रीती करा, तर त्यामध्ये तु मचा उपकार
तो काय? कारण पापी लोकही आपणावर प्रीती करणार्यां वर प्रीती करतात. 33 तु मचे जे
चां गले करतात, त्यांचे जर तु म्ही चां गले करता तर तु म्हास काय लाभ? पापीसु द्धा असे च करतात.
34 ज्यां च्याकडू न तु म्हास परत िमळे ल अशी आशा असते , त्यांना जर उसने दे ता तर तु म्हास काय
लाभ? पापीसु द्धा परत िमळावे या उद्दे शाने दुसर्या पाप्याला उसने दे तात. 35 परं तु तु म्ही आपल्या
शत्रूंवर प्रीती करा व त्यांचे बरे करा आिण िनराश न होता उसने द्या म्हणजे तु मचे प्रितफळ मोठे
होईल व तु म्ही परात्पराचे पु त्र व्हाल कारण तो अनु पकारी व वाईट यां च्यावर तो दया करणारा
आहे . 36 जसा तु मचा स्वगीर्य िपता दयाळू आहे तसे तु म्हीही दयाळू व्हा.”
. 7:1-5

37 “����������

����� ��� ���, म्हणजे तु मचाही न्याय होणार नाही. दुसर्यांना दोषी
ठरवू नका म्हणजे तु म्हास दोषी ठरवले जाणार नाही. दुसर्यांची क्षमा करा म्हणजे तु मचीही क्षमा
केली जाईल. 38 द्या म्हणजे तु म्हास िदले जाईल. चां गले माप दाबून, हालवून व शीग भरून
तु मच्या पदरी घालतील कारण ज्या मापाने तु म्ही मापून द्याल त्याच मापाने तु म्हास परत मापून
दे ण्यात ये ईल.”
39 त्याने त्यांना एक दाखला सां िगतला, “�� ����� ������� ��������� �����
����� ���� ���? ते दोघे ही खड् डयात पडणार नाहीत काय? 40 कोणताही िशष्य त्याच्या
गु रुपे क्षा थोर नाही. पण प्रत्ये क िशष्य जे व्हा पूणर् िशकतो ते व्हा तो गु रुसारखाच होतो.
41 स्वतःच्या डोळ्यातील मु सळ ध्यानात न आणता तू आपल्या भावाच्या डोळ्यातील कुसळ का
पाहतोस? 42 अथवा तू आपल्या डोळ्यातले मु सळ न पाहता आपल्या भावाला कसे म्हणशील की,
भाऊ, तु झ्या डोळ्यातले कुसळ मला काढू दे ? अरे ढोंग्या, प्रथम तु झ्या डोळ्यातील मु सळ काढ
मगच तु ला तु झ्या भावाच्या डोळ्यातील कुसळ काढताना चां गले िदसे ल.”
43 कोणते ही चां गले झाड नाही की जे वाईट फळ दे ते िकंवा कोणते ही वाईट झाड नाही की जे
चां गले फळ दे ते. 44 कारण प्रत्ये क झाड हे त्याच्या फळावरुन ओळखले जाते . लोक काटे री
झु डु पातून अं जीरे गोळा करीत नाहीत तसे च काटे री झु डु पातून ते द्राक्षे गोळा करीत नाहीत.
45 चां गला मनु ष्य त्याच्या अं तःकरणात ज्या चां गल्या गोष्टी साठवले ल्या असतात त्याच काढतो
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आिण दुष्ट मनु ष्य त्याच्या अं तःकरणात जे वाईट आहे ते च बाहे र काढतो कारण अं तःकरणात जे
भरले आहे ते च मु खावाटे िनघणार.
. 7:21-27
��� ‘�����, प्रभू,’ ������, पण जे मी सां गतो ते तु म्ही का करीत नाही?
47 प्रत्ये कजण जो माझ्याकडे ये तो व माझी वचने ऐकू न त्या आज्ञा पाळतो तो कसा आहे हे मी
तु म्हास दाखिवतो. 48 तो एका घर बां धणार्या मनु ष्यासारखा आहे . त्याने खोल खोदले आिण
खडकावर पाया बां धला. मग पूर आला आिण पाण्याचा लोंढा घरावर आदळला, पण पाण्याने
ते हलले नाही, कारण ते चां गले बां धले होते . 49 पण जो कोणी माझी वचने ऐकतो पण ती पाळीत
नाही तो ज्याने आपले घर पाया न घालता जिमनीवर बां धले त्या मनु ष्यासारखा आहे , त्या घरावर
पाण्याचा लोंढा आदळला आिण ते लागले च पडले व त्या घराचा मोठा नाश झाला.”
46 “������

7
. 8:5-13
ऐकणार्या लोकांस त्याने आपली सवर् वचने सां गणे सं पवल्यानं तर त्याने कफणर्हम
ू ात प्रवे श
केला.
2 ते व्हा कोणाएका शताधीपतीचा आवडता दास आजारी होऊन मरणास टे कला होता. 3 मग
त्याने ये शिू वषयी ऐकू न यहद्य
ू ां च्या विडलांना त्याच्याकडे पाठवून, तू ये ऊन माझ्या दासास
वाचवावे , अशी त्यास िवनं ती केली. 4 जे व्हा ते ये शज
ू वळ आले ते व्हा त्यांनी त्यास आग्रहाने िवनं ती
केली, ज्याच्यासाठी तू हे करावे , तो योग्य आहे . 5 कारण तो आमच्या राष्ट् रावर प्रीती करतो आिण
त्याने आमच्यासाठी आमचे सभास्थान बां धन
ू िदले . 6 त्यामूळे ये शू त्यां च्याबरोबर मागार्त चालत
गे ला आिण तो घरापासून फार दरू नव्हता, तोच त्या शताधीपतीने िमत्रांना त्यां च्याकडे पाठवून
म्हटले , प्रभू, आपण त्रास करून घे ऊ नका, कारण तु म्ही माझ्या घरी यावे असा मी योग्य नाही.
7 त्यामु ळे तु मच्याकडे ये ण्यासही मी स्वतःला योग्य मानले नाही, परं तु तु म्ही फक्त शब्द बोला,
म्हणजे माझा से वक बरा होईल. 8 कारण मीही दुसर्याच्या अिधकाराखाली असले ला मनु ष्य असून
माझ्या हाताखाली िशपाई आहे त; आिण याला मी म्हणतो, जा, म्हणजे हा जातो व दुसर्याला ये
म्हणतो, म्हणजे तो ये तो आिण माझ्या दासास म्हणतो, हे कर, म्हणजे तो ते करतो. 9 जे व्हा ये शन
ू े
हे ऐकले ते व्हा त्यास त्याच्यािवषयी आश्चयर् वाटले , तो त्याच्यामागे ये णार्या जमावाकडे वळू न
म्हणाला, “�� ������� ������, एवढा मोठा िवश्वास मला इस्राएलात दे खील आढळला
नाही.” 10 आिण जे पाठवले ले होते , ते घरी परतले , ते व्हा त्यांना आढळू न आले की, तो से वक बरा
झाला आहे .
1

11 आिण दुसर्या िदवशी असे झाले की, तो नाईन नावाच्या नगराकडे जात होता आिण त्याचे
पु ष्कळ िशष्य व मोठा समु दाय हे त्याच्याबरोबर जात होते . 12 जसा तो गावाच्या वे शीजवळ आला
ते व्हा पाहा कोणाएका मरण पावले ल्या मनु ष्यास बाहे र घे ऊन जात होते . तो आपल्या आईचा
एकुलता एक मु लगा होता व ती िवधवा होती; आिण गावातील बरे च लोक ितच्याबरोबर होते .
13 ते व्हा ितला पाहन
ू प्रभूला ितचा कळवळा आला व तो ितला म्हणाला “��� ����” 14 मग
जवळ जाऊन त्याने ितरडीस स्पशर् केला; ते व्हा खांदेकरी िस्थर उभे राहीले आिण तो म्हणाला,
“����, मी तु ला सां गतो, उठ!” 15 आिण तो मरण पावले ला उठू न बसला व बोलू लागला;
मग ये शन
ं ा भय वाटले आिण ते दे वाला गौरव
ू े त्यास त्याच्या आईजवळ िदले . 16 ते व्हा सवार्न
करीत म्हणाले , “����������� ���� �������� ����� ��� ��� ��� ������
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ये शिू वषयीची ही बातमी सवर् यहद
ू ीया प्रांतात

. 11:2-19
िशष्यांनी योहानाला जाऊन हे सवर्काही सां िगतले , 19 नं तर योहानाने आपल्या
दोन िशष्यांना बोलावले आिण त्याने त्यांना प्रभूकडे हे िवचारण्यासाठी पाठवले की, जो ये णारा तो
तूच आहे स की आम्ही दुसर्याची वाट पाहावी? 20 जे व्हा ते लोक त्याच्याकडे आले , ते म्हणाले ,
“���������� �������� �������� ������ ���������� �� ����������
������ ��� ��, जो ये णारा तो तूच आहे स की आम्ही दुसर्याची वाट पाहावी?” 21 त्याच
घटकेस ये शन
ू े अने क लोकांचे रोग, आजार बरे केले , पु ष्कळांमधील दुष्ट आत्मे काढली, आं धळ्यांना
दृष्टी िदली. 22 ये शन
ू े त्यांना उ र िदले , “�� ��� ������ �� ���� � ������ ��� ��
�������� �����, आं धळे पाहतात, लं गडे चालतात, कुष्ठरोगी शु द्ध होतात, बिहरे ऐकतात,
मरण पावले ले िजवं त केले जातात आिण गरीब लोक सु वातार् ऐकतात. 23 आिण जो कोणी
माझ्यािवषयी अडखळत नाही तो धन्य आहे .”
24 मग योहानाचे िनरोपे गे ल्यावर तो योहानािवषयी समु दायां शी बोलू लागला, “������ ���
������� ����� ����� ����? वार्याने हलवले ला बोरू काय? 25 तर तु म्ही काय पाहायला
बाहे र गे ला? मऊ वस्त्रे घातले ल्या मनु ष्यास काय? पाहा, भडक पोषाख घातले ले व चै नीत
असणारे लोक राजवाड ांत असतात. 26 तर तु म्ही काय पाहायाला बाहे र गे ला? सं देष्ट ाला
काय? होय, मी तु म्हास सां गतो, सं देष्ट ाहन
ू ही जो अिधक मोठा आहे त्याला.
27 पाहा, ‘�� ������ ������ ������ �������� ������;
तो तु झ्यापु ढे तु झी वाट तयार करील,’
असे ज्याच्यािवषयी िलिहले आहे तो हाच आहे .
28 मी तु म्हास सां गतो की िस्त्रयांपासून जे जन्मले त्यां च्यां मध्ये योहानापे क्षा मोठा असा कोणी
नाही, तरी दे वाच्या राज्यांत जो अगदी लहान आहे , तो त्याच्यापे क्षा मोठा आहे .” 29 आिण
जकातदारांसह सवर् लोकांनी ऐकू न ‘��� ������ ���’ ��� ����� ���� �������
�������� ���������� ����� ����. 30 परं तु परूशी व िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांनी
त्याच्यापासून बािप्तस्मा न घे ऊन आपल्या सं बंधीची दे वाची योजना िधक्कारली.
31 प्रभूने म्हटले , “�� �� �� �� �������� ���������� ����� ���� ���? आिण
ती कशासारखी आहे त? 32 जी मु ले बाजारामध्ये बसून एकमे कांना हाक मारतात त्यां च्यासारखी ती
आहे त, ती म्हणतात, आम्ही तु मच्यासाठी पावा वाजवला तरी तु म्ही नाचला नाही, आम्ही िवलाप
केला तरी तु म्ही रडला नाही. 33 कारण बािप्तस्मा करणारा योहान भाकर न खाता आिण द्राक्षरस
न िपता आला आहे आिण तु म्ही म्हणता, त्यास भूत लागले आहे . 34 मनु ष्याचा पु त्र खातपीत
आला आहे आिण तु म्ही म्हणता, पाहा, हा खादाडा मनु ष्य व दारूबाज, जकातदारांचा व पाप्यांचा
िमत्र! 35 परं तु ज्ञान आपल्या सवर् ले करांकडू न न्यायी ठरले ले आहे .”
18 योहानाच्या

ते व्हा परूश्यांपैकी कोणा एकाने , “�� ����������� ������.” ��� ������
������ ����. मग तो परूश्याच्या घरात जाऊन जे वायला बसला. 37 आिण पाहा, कोणीएक
पापी स्त्री त्या नगरांत होती; ये शू परूश्यां च्या घरात जे वायला बसला आहे हे ऐकू ती सु गंधी
ते लाची अलाबास्त्र कुपी घे ऊन आली. 38 आिण ती मागे त्याच्या पायांजवळ रडत उभी राहन
ू
आसवांनी त्याचे पाय िभजवू लागली व ितने ते आपल्या डोक्याच्या केसांनी पु सून, त्याच्या पायांचे
पु ष्कळ मु के घे तले व त्यांना सु गंधी ते ल लावले . 39 ते व्हा ज्या परूश्याने ये शल
ू ा बोलावले होते ,
त्याने हे पाहन
आपल्या
मनां
त
म्हटले
,
“��
��������
����
��
��
������
�����
ू
������ ���� ��� �� ��� � ������� �������� ���, म्हणजे ती पापी आहे , हे
36
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त्यास कळले असते .”
ये शन
ू े त्यास उ र दे ऊन म्हटले , “������, तु झ्याशी मला काही
बोलायचे आहे .” ते व्हा तो म्हणाला, “������ ����.” 41 ये शन
ू े म्हटले , “��� ���������
��� ������� ����; एकाला चांदीचे पाचशे नाणे व दुसर्याला पन्नास असे दे णे होते . 42 परं तु
कजर् फेडायला त्यां च्याजवळ काही नव्हते म्हणून त्याने दोघांना क्षमा केली. तर त्यां च्यापै की
कोणता त्याच्यावर अिधक प्रीती करील?” 43 ते व्हा िशमोनाने उ र दे ऊन म्हटले , “������
���� ��� ���� ��, असे मला वाटते .” �� ���� ����� �������, “��� ������.”
44 ते व्हा त्याने त्या स्त्रीकडे वळू न िशमोनाला म्हटले , “�� ������ ���� ����� ��? मी
तु झ्या घरात आलो, तू माझ्या पायांसाठी पाणी िदले नाही; परं तु िहने आसवांनी माझे पाय िभजवले
आिण आपल्या केसांनी ते पु सले . 45 तू माझा मु का घे तला नाही, परं तु मी आत आल्यापासून िहने
माझ्या पायांचे मु के घे ण्याचे थांबवले नाही, 46 तू माझ्या डोक्याला ते ल लावले नाही, परं तु िहने
माझ्या पायांना सु गंधी ते ल लावले आहे . 47 या कारणासाठी मी तु ला सां गतो, िहची जी पु ष्कळ
पापे त्यांची क्षमा झाली आहे ; कारण िहने पु ष्कळ प्रीती केली; परं तु ज्याला थोडक्याची क्षमा
होते तो थोडकी प्रीती करतो.” 48 ते व्हा ये शन
ू े ितला म्हटले , “������ ������� �����
���� ���.” 49 मग त्याच्याबरोबर जे वायला बसले होते ते आपसांत म्हणू लागले , “�������
����� ����� ������ �� ��� ���?” 50 मग त्याने त्या स्त्रीला म्हटले , “������
���������� ���� ����� ���, शांतीने जा.”
40 ते व्हा

8
1 त्यानं तर लवकरच असे झाले की, तो उपदे श करीत व दे वाच्या राज्याची सु वातार् सां गत
नगरोनगरी व गां वोगां वी िफरत होता, ते व्हा ते बारा िशष्य त्याच्याबरोबर होते . 2 दुष्ट आत्मे व
दुखणी यांपासून मु क्त केले ल्या अशा िकत्ये क िस्त्रया त्याच्याबरोबर होत्या, म्हणजे मग्दालीया
नगराची मरीये तन
ू सात भूते िनघाली होती, ती, 3 हे रोदाचा कारभारी खु जा याची पत्नी योहान्ना
तसे च सूसान्ना व इतर पु ष्कळ िस्त्रया, या आपल्या द्रव्याने त्यांची से वा करीत असत.

. 13:1-9;
4:1-9
आिण मोठा समु दाय एकत्र जमला असता व गावोगावचे लोक त्याच्याजवळ ये त असता
तो दाखला दे ऊन म्हणाला, 5 “������� ���� �� ������� ������; आिण तो पे रीत
असता काही बी पाय वाटे वर पडले आिण ते तु डवले गे ले व आकाशातील पाखरांनी ते खाऊन
टाकले . 6 आिण काही खडकाळीवर पडले आिण ते उगवल्यावर वाळू न गे ले, कारण त्यास ओलावा
नव्हता. 7 आिण काही काटे री झाडाझु डपांमध्ये पडले आिण झाडाझु डपांबरोबर वाढून त्याची वाढ
खु ं टवली. 8 आिण काही चां गल्या जिमनीवर पडले आिण ते उगवून त्यास शं भरपट पीक आले .”
असे म्हटल्यावर तो मोठ ाने म्हणाला, “������ ������ ��� ���� �� ���.”
9 ते व्हा त्याच्या िशष्यांनी त्यास िवचारले , या दाखल्याचा अथर् काय आहे ? 10 मग तो
म्हणाला, “�������� �������� ���� ��������� ����� ������� ���� ���,
परं तु बाकीच्या लोकांस ती दाखल्यांनी सां िगतली आहे त, यासाठी की त्यांनी िदसत असता पाहू
नये व त्यांनी ऐकत असता समजू नये . 11 तर दाखला हा आहे बी हे दे वाचे वचन आहे . 12 आिण
जे वाटे वरचे ते ऐकणारे आहे त, पण त्यानं तर सै तान ये तो आिण त्यांनी िवश्वास धरून तारण पावू
नये म्हणून त्यां च्या अं तःकरणातून वचन काढून घे तो. 13 आिण जे खडकाळीवरचे हे आहे त की, ते
ऐकतात ते व्हा वचन आनं दाने घे तात, पण त्यांना मूळ नसते ; ते काही वे ळेपयर्ंत िवश्वास धरतात
व परीक्षे च्या वे ळी गळू न पडतात. 14 आिण काटे री झाडांमध्ये पडणारे बी हे ऐकणारे आहे त, पण
पु ढे जाता जाता िचं ता व धन व या जीवनातली सु खे यांनी गु दमरून जातात व भरदार फळ दे त
4
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नाहीत.
बी हे असे आहे त, की ते वचन ऐकू न ते भल्या व चां गल्या
अं तःकरणात घट् ट धरून ठे वतात आिण धीराने पीक दे त जातात.
15 पण चां गल्या जिमनीत पडणारे

4:21-25
कोणी िदवा लावल्यावर तो भांड ाने झाकत नाही िकंवा पलं गाखाली ठे वत नाही तर
आत ये णार्यांना उजे ड िदसावा म्हणून तो िदवठणीवर ठे वतो. 17 कारण प्रकट होणार नाही असे
काही झाकले ले नाही िकंवा कळणार नाही व उघडकीस ये णार नाही असे काही गु प्त नाही. 18 म्हणून
तु म्ही कसे ऐकता यां िवषयी जपा, कारण ज्याच्याजवळ आहे त्यास िदले जाईल आिण ज्याच्याजवळ
नाही त्याच्याजवळ जे आहे म्हणून त्यास वाटते ते दे खील त्याच्यापासून काढून घे तले जाईल.”
16 आिण

. 12:46-50;
3:31-35
ते व्हा त्याची आई व भाऊ त्याच्याकडे आली आिण दाटीमु ळे त्यांना त्याच्याजवळ जाता
ये ईना. 20 ते व्हा कोणी त्यास सां िगतले , तु झी आई व तु झे भाऊ तु ला भे टायला पाहत असून
बाहे र उभे रािहले आहे त. 21 आिण त्याने त्यांना उ र दे ऊन म्हटले , “������ ��� ������ �
������� ��� ���� �� � ���.”
19

22 आिण त्या िदवसात असे झाले की, तो आपल्या िशष्यांबरोबर होडीत बसला आिण “���
���������� ������ ���” असे तो त्यांना म्हणाला आिण त्यांनी होडी हाकारली. 23 नं तर
ते जहाज हाकारत असता ये शू झोपी गे ला. मग सरोवरात वार्याचे वादळ सु टले आिण होडी पाण्याने
भरू लागले व ते सं कटात पडले . 24 ते व्हा ते त्याच्याजवळ ये ऊन त्यास जागे करून म्हणाले , गु रुजी,
आम्ही बु डत आहोत. ते व्हा त्याने झोपे तन
ू उठू न वार्याला व खवळले ल्या पाण्याला धमकावले ;
मग ते बं द होऊन अगदी िनवांत झाले . 25 ते व्हा तो त्यांना म्हणाला, “����� ������� ����
���?” आिण ते भयभीत होऊन थक्क झाले व एकमे कांना म्हणाले , हा आहे तरी कोण? की, वारा
व पाणी यांना दे खील हा आज्ञा करतो व ती यांचे ऐकतात.

. 8:28-9:1;
5:1-20
मग ते गालील सरोवराच्या समोरील गरसे करां च्या प्रदे शास पोहोचले . 27 आिण तो
जिमनीवर उतरला, ते व्हा नगरातील कोणीएक मनु ष्य त्यास भे टला; त्यास पु ष्कळ भूते लागली
होती व त्याने बर्याच काळापासून कपडे घातली नव्हती व घरात न राहता तो थडग्यांमध्ये राहत
होता. 28 ते व्हा तो ये शल
ू ा पाहन
ू फार ओरडला व त्याच्यापु ढे पडू न मोठ ाने म्हणाला, हे ये श,ू
परात्पर दे वाच्या पु त्रा, माझा तु झा काय सं बध? मी तु ला िवनं ती करतो, मला िपडू नकोस.
29 कारण तो त्या अशु द्ध आत्म्याला त्या मनु ष्यां तन
ू िनघून जाण्याची आज्ञा करीत होता; कारण
त्याने त्यास पु ष्कळ वे ळा धरले होते ; आिण लोक त्यास पहार्यात ठे वून साखळ्यांनी व बे ड ांनी
बां धीत असत पण तो ती बं धने तोडू न भूताकडू न रानांमध्ये हाकू न लावला जात असे . 30 आिण ये शन
ू े
त्यास िवचारले , “���� ��� ���?” ते व्हा त्याने म्हटले , सै न्य, कारण त्याच्यामध्ये पु ष्कळ भूते
िशरली होती. 31 आिण तू आम्हास अगाधकू पात जाण्याची आज्ञा करू नको, अशी ती भूते त्यास
िवनं ती करीत होती. 32 ते व्हा ते थे पु ष्कळ डु करांचा कळप डोंगरावर चरत होता; आिण त्यांमध्ये
िशरायला तू आम्हास परवानगी द्यावी, अशी त्यांनी िवनं ती केली. मग त्याने त्यांना परवानगी
िदली. 33 ते व्हा ती भूते त्या मनु ष्यांतन
ू िनघून त्या डु करांमध्ये िशरली आिण तो कळप कड ावरून
धडक धावं त जाऊन खाली सरोवरात पडला व गु दमरून मरण पावला. 34 मग कळप चारणारे जे
घडले ते पाहन
ू पळाले व त्यांनी ते नगरांमध्ये व शे तांमध्ये जाऊन सां िगतले . 35 ते व्हा जे झाले ते
पाहायला ते लोक बाहे र िनघाले आिण ये शक
ू डे आले आिण ज्या मनु ष्यांतन
ू भूते िनघाली होती तो
वस्त्र पांघरले ला व शु द्धीवर आले ला असा ये शच्ू या पायांजवळ बसले ला त्यांना आढळला; आिण
26
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ते भ्याले .
ज्यांनी ते पािहले होते त्यांनी तो भूतग्रस्त कसा बरा झाला हे त्यांना सां िगतले .
37 ते व्हा गरसे करां च्या चहक
ू डल्या भागांतील सवर् लोकांनी त्यास िवनं ती केली की तू आमच्यापासून
जावे कारण ते मोठ ा भयाने व्याप्त झाले होते . मग तो मचव्यात बसून माघारी आला. 38 आिण
ज्या मनु ष्यांतन
ू भूते िनघाली होती, तो, मला तु मच्याबरोबर राहू दयावे , अशी ये शज
ू वळ िवनं ती
करीत होता, परं तु तो त्यास िनरोप दे ऊन म्हणाला, 39 “�� ������ ��� ��� �� � ������
���������� ����� ���� ���� ���� �� ���.” मग तो िनघून ये शन
ू े त्याच्यासाठी
केवढी मोठी कामे केली होती ते त्या सबं ध नगरांतन
ू घोिषत करत गे ला.
36 मग

. 9:18-26;
5:21-43
नं तर ये शू परत आल्यावर समु दायाने त्यास आनं दाने अं गीकारले , कारण ते सवर् त्याची वाट
पाहत होते . 41 ते व्हा पाहा, याईर नावाचा कोणी मनु ष्य आला; तो तर सभास्थानाचा अिधकारी
होता; आिण त्याने ये शच्ू या पाया पडू न, तू माझ्या घरी यावे , अशी त्यास िवनं ती केली.
42 कारण त्यास सु मारे बारा वषार्ची एकुलती एक मु लगी होती व ती मरणास टे कली होती. मग
तो जात असता लोकसमु दाय त्याच्याजवळ दाटी करीत होते . 43 आिण बारा वष रक्तस्राव होत
असले ली कोणीएक स्त्री, जी (आपली सवर् उपजीिवका वै द्यां वर खचीर् घालून) कोणाकडू नही िनरोगी
होईना, 44 ितने त्याच्या पाठीमागे ये ऊन त्याच्या वस्त्राच्या काठाला स्पशर् केला आिण लागलीच
ितचा रक्तस्राव बं द झाला. 45 मग ये शू म्हणाला, “��� ���� ������ ����?” ते व्हा
सवर्जण नाकारीत असता पे तर् व जे त्याच्याबरोबर होते ते त्यास म्हणाले , हे गु रूजी, समु दाय
दाटी करून तु म्हास चें गरीत आहे त. 46 ते व्हा ये शू म्हणाला, “������� ��� ������ ����,
कारण माझ्यातून सामथ्यर् िनघाले हे मला समजले .” 47 मग ती स्त्री, आपण गु प्त रािहलो नाही
असे पाहन
ू , थरथर कांपत आली आिण त्याच्यापु ढे उपडी पडू न आपण कोणत्या कारणासाठी स्पशर्
केला व लागलीच आपण कसे बरे झालो, हे ितने सवर् लोकां च्या दे खत सां िगतले . 48 ते व्हा त्याने
ितला म्हटले , “����, तु झ्या िवश्वासाने तु ला तारले आहे . शांतीने जा.”
49 तो अजून बोलत आहे इतक्यात सभास्थानाच्या अिधकार्याच्या ये थन
ू कोणी आला व
म्हणाला, तु झी मु लगी मरण पावली आहे ; गु रूजीला आणखी श्रम दे ऊ नका. 50 पण ये शन
ू े ते ऐकू न
त्यास उ र िदले , “��� ���, िवश्वास मात्र धर, म्हणजे ती बरी केली जाईल.” 51 मग घरात
आल्यावर पे तर् व योहान व याकोब आिण मु लीचा िपता व ितची आई यां च्यावाचून कोणालाही
आपणाबरोबर आत ये ऊ िदले नाही. 52 आिण सवर् ितच्यासाठी रडत व शोक करीत होते , पण तो
म्हणाला, “��� ���, कारण ती मरण पावली नाही, तर झोपे त आहे .” 53 तरी ती मरण पावली
आहे हे जाणून ते त्यास हसू लागले . 54 पण त्याने ितचा हात आपल्या हातात घे ऊन ितला हाक
मारून म्हटले , “����, ऊठ.” 55 ते व्हा ितचा आत्मा परत आला व ती लागलीच उठली; मग ितला
खायला द्यावे अशी त्याने आज्ञा केली. 56 आिण ितचे आई-वडील थक्क झाले ; परं तु जे झाले ते
कोणाला सां गू नका असे त्याना िनक्षून सां िगतले .
40

9
. 10:5-15
मग त्याने त्या बारा िशष्यांस एकत्र बोलावून त्यांना सवर् भूतां वर आिण रोग बरे करायला,
सामथ्यर् व अिधकार िदला, 2 आिण त्याने त्यांना दे वाच्या राज्यािवषयीचा सं देश जाहीर करायला
व रोग्यांना बरे करायला पाठवले . 3 तो त्यांना म्हणाला, “�������� ���� ��� ���; काठी
िकंवा झोळी िकंवा भाकर िकंवा पै सा घे ऊ नका आिण दोन दोन अं गरखे ही घे वू नका. 4 आिण ज्या
कोणत्याही घरात तु म्ही जाल, ते थेच राहा व ते थन
ू च िनघून जा. 5 िजतके तु म्हास अं गीकारीत
नाहीत िततक्यां च्यािवरुद्ध साक्ष व्हावी म्हणून तु म्ही त्या नगरातून िनघते वे ळी आपल्या पायांची
1
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िनघाले आिण सवर् िठकाणी सु वातार् सां गत व रोग बरे करीत गां वोगां वी

घडत असले ल्या सवर् गोष्टी ऐकू न हे रोद राजा फार घोटाळ्यात पडला, कारण “�����
��� �������������� ���� ���.” ��� ������� ����� ����; 8 आिण िकत्ये क
म्हणत होते की “����� ����� ���� ���” ��� ����� ����� ���� �� “������
������������� ������ ���� ���.” 9 ते व्हा हे रोद म्हणाला, “�������� ��� ��
�����, पण ज्याच्यािवषयी अशा गोष्टी मी ऐकतो तो हा कोण आहे ?” ��� �� �����
������� ���� ����.
7

. 14:13-21;
6:30-44;
. 6:1-15
मग प्रेिषतांनी परत ये ऊन आपण जे काही केले होते ते त्यास सिवस्तर सां िगतले . मग
तो त्यांना बरोबर घे ऊन बे थसै दा नावाच्या नगराकडे एकीकडे गे ला. 11 परं तु यािवषयी लोकांनी
ऐकल्यावर ते त्याच्यामागे गे ले. ते व्हा तो त्यांचे स्वागत करून त्यां च्याशी दे वाच्या राज्यािवषयी
बोलू लागला आिण ज्यांना बरे होण्याची गरज होती त्यांना त्याने बरे केले . 12 िदवस सं पत आला,
ते व्हा बारा जण जवळ ये ऊन त्यास म्हणाले , “��������� ����� ��, म्हणजे ते आसपासच्या
गावांत व खे ड ांत जाऊन उतरतील व खाण्याची सोय करतील; कारण आपण ये थे रानातल्या
िठकाणी आहो.” 13 पण तो त्यांना म्हणाला, “������� ������� ����� ����.” ते
म्हणाले , “����� ���� �� ��������� ���� ���� ���� ����, तर पाच भाकरी व
दोन मासे एवढ ािशवाय आम्हाजवळ काही नाही.” 14 कारण ते सु मारे पाच हजार पु रूष होते .
ते व्हा त्याने आपल्या िशष्यांना सां िगतले , “������ ������ �������� ������ ����
����� ����,” 15 मग त्यांनी सां िगतल्याप्रमाणे करून सवार्स
ं बसवले . 16 त्याने त्या पांच भाकरी
व ते दोन मासे घे तले आिण वर स्वगार्कडे पाहन
ू त्यास आशीवार्द िदला आिण त्यांचे तु कडे करून ते
लोकसमु दायाला वाढण्याकरता िशष्यांजवळ िदले . 17 ते व्हा ते सवर् जे वन
ू तृ प्त झाले ; आिण त्यांनी
मोडले ल्या तु कड ांतले उरले ते बारा टोपल्या भरून त्यांनी उचलून घे तले .
10

. 16:13-20;
8:27-30
आिण असे झाले की तो एकांतात प्राथर्ना करत असता िशष्य त्याच्याबरोबर होते , ते व्हा
त्याने त्यांना िवचारून म्हटले , “��������� ��� ��� ������ �������?” 19 मग त्यांनी
उ र दे ऊन म्हटले , “���������� ������ �����, पण िकत्ये क म्हणतात ‘�����,’ �
������� ������� ��, पु रातन सं देष्ट ातील कोणीएक पु न्हा उठला आहे .”
18

त्यांना म्हटले , “�� ������ ��� ��� ������ ������?” ते व्हा पे तर् ाने उ र
दे ऊन म्हटले , “������ �������.” 21 पण हे कोणाला सां गू नये अशी त्याने त्यांना िनक्षून
आज्ञा केली. 22 आिण म्हटले , “����������� �������� ������ ����� ������
��� ���� � ����� ���� ��� � ����������� ������ ����������� �������
���� � ���� ����� ���� � ������� ����� ������ ����� ����, याचे अगत्य
आहे .”
20 त्याने

. 16:24-28;
8:34-9:1
आिण तो सवार्न
ं ा म्हणाला, “�� ���� ���������� ��� ������� �� ������
������� �������� � ����� ���� ������� ����� ������ � ����������
������. 24 कारण जो कोणी आपला जीव वाचवू इिच्छतो तो त्यास गमावील, परं तु जो कोणी
माझ्याकिरता आपला जीव गमावील तो त्यास वाचवील. 25 कारण मनु ष्याने सगळे जग िमळवून
स्वतःला गमावले िकंवा स्वतःचा नाश करून घे तला तर त्यास काय लाभ होईल? 26 जो कोणी
23
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माझ्यािवषयीची व माझ्या वचनािवषयी लाज धरील त्यां च्यािवषयीची लाज मनु ष्याचा पु त्र जे व्हा
ू ां च्या गौरवाने ये ईल ते व्हा धरील. 27 आिण मी
आपल्या स्वतःच्या, िपत्याच्या व पिवत्र दत
तु म्हास खरे सां गतो की, ये थे उभे राहणार्यांतले काही असे आहे त की, ते दे वाचे राज्य पाहतील
तोपयर्ंत त्यांना मरणाचा अनु भव ये णारच नाही.”
28 आिण या गोष्टी सां िगतल्यानं तर सु मारे आठ िदवसानी असे झाले की, पे तर
् व योहान व
याकोब यांना बरोबर घे ऊन तो प्राथर्ना करायला डोंगरावर गे ला. 29 ते व्हा तो प्राथर्ना करीत
असता त्याच्या मु खाचे रूप पालटले व त्याचे वस्त्र पांढरे शु भर् लखलखीत झाले . 30 आिण पाहा,
दोन पु रूष त्याच्याशी सं भाषण करीत होते ; हे मोशे व एलीया होते , 31 ते ते जस्वी िदसत होते आिण
जे त्याचे प्रयाण तो यरूशले म शहरात पूणर् करणार होता, त्यािवषयी ते बोलत होते . 32 ते व्हा पे तर्
व त्याच्याबरोबर जे होते ते झोपे ने भारावले होते , परं तु ते पूणर्पणे जागे झाले ते व्हा त्यांचे ते ज आिण
जे दोन पु रूष त्याच्याजवळ उभे रािहले होते त्यांनाही पिहले . 33 मग असे झाले की ते त्याच्यापासून
दरू होत असता पे तर् ाने ये शल
ू ा म्हटले , “�� ����, ये थे असणे आम्हास बरे आहे ; तर आम्ही तीन
मं डप करू, तु झ्यासाठी एक व मोशे साठी एक व एलीयासाठी एक.” ��� ��� ���� ���� ����
����� ��� ������. 34 तो या गोष्टी बोलत असता एक ढग ये ऊन त्यां च्यावर सावली करू
लागला आिण ते ढगांत िशरले ते व्हा ते भ्याले . 35 आिण ढगांतन
ू वाणी आली, ती म्हणाली, “��
���� �������� ����� ���, याचे तु म्ही ऐका.” 36 ही वाणी झाल्यावर ये शू एकटाच िदसला
आिण ते उगे च रािहले व ज्या गोष्टी त्यांनी पिहल्या होत्या त्यांतले काहीच त्यांनी त्या िदवसांमध्ये
कोणाला सां िगतले नाही.

. 17:14-21;
9:14-29
आिण असे झाले की दुसर्या िदवशी ते डोंगरावरून खाली आल्यावर मोठा लोकसमु दाय
त्यास भे टला. 38 ते व्हा पाहा, समु दायातील एक मनु ष्य मोठ ाने ओरडू न म्हणाला, हे गु रु, मी तु ला
िवनं ती करतो, माझ्या मु लाकडे पाहा, कारण तो माझे एकुलते मूल आहे . 39 आिण पाहा, कोणी
आत्मा त्यास धरतो आिण हा एकाएकी ओरडतो, मग तो याला असा िपळतो की त्याच्या तोंडाला
फेस ये तो, तो याला पु ष्कळ त्रास दे तो व याला मोठ ा प्रयासाने सोडू न जातो. 40 आिण तो
काढावा म्हणून मी तु झ्या िशष्यांना िवनं ती केली, परं तु त्यां च्याने तो िनघे ना. 41 ते व्हा ये शन
ू ेउ र
दे ऊन म्हटले , “�� ��������� � ������ ����, मी कोठे पयर्ंत तु मच्याबरोबर राहू व तु मचे
सोसू? तू आपल्या मु लाला इकडे आण.” 42 मग तो जवळ ये त आहे इतक्यात भूताने त्यास खाली
आपटले व भारी िपळू न टाकले , पण ये शन
ू े त्या अशु द्ध आत्म्याला धमकावले व मु लाला बरे करून
त्याच्या िपत्याजवळ परत िदले .
37

. 17:22, 23;
9:30-32
मग दे वाचे हे महान सामथ्यर् पाहन
ू सवर् लोक थक्क झाले आिण तो जी कामे करीत होता
त्या सवार्ंवरून सवर्जण आश्चयर् करीत असता तो आपल्या िशष्यांना म्हणाला, 44 “�� ������
������ ������ ���� ���� ��������� ����� ������������ ���� ����
����� ���. 45 परं तु हे बोलणे त्यांना समजले नाही व त्यांना ते समजू नये म्हणून ते त्यां च्यापासून
गु प्त राखले ले होते ; आिण ते या बोलण्यािवषयी त्यास िवचारायला भीत होते .”
43

. 18:1-5;
9:33-37
त्यानं तर आपणांमध्ये कोण मोठा आहे यािवषयी त्यां च्यामध्ये वादिववाद उठला. 47 ते व्हा
ये शन
ू े त्यां च्या अं तःकरणाचे िवचार जाणून एका बालकाला जवळ घे ऊन त्यास आपल्यापाशी उभे
केले , 48 आिण त्यांना म्हटले , “�� ���� ������ ������ �� ������� ��������� ��
46

9:49

1292

लूक 10:11

��� ��������� ��� �� ���� ���� ������� ���� �� ������ ��� ������
������ ������� ����; कारण तु म्हा सवार्ंमध्ये जो सवार्ंहन
ू लहान आहे तोच मोठा आहे .”
49 ते व्हा योहानाने उ र दे ऊन म्हटले , “�� ����, आम्ही कोण एकाला तु झ्या नावाने भूते
काढतांना पािहले आिण आम्ही त्यास मना केले , कारण तो आमच्याबरोबर तु झ्यामागे चालत
नाही.” 50 ते व्हा ये शन
ू े त्यास म्हटले , “��� ��� ���, कारण जो तु म्हास प्रितकू ल नाही तो
तु म्हास अनु कूल आहे .”
;
असे झाले की त्यास वर घे तले जाण्याचा समय जवळ आला ते व्हा यरूशले म शहरास
जाण्याच्या दृढिनश्चयाने त्याने आपले तोंड वळवले . 52 मग त्याने आपल्यापु ढे िनरोपे पाठवले ,
ते व्हा ते िनघून त्याच्यासाठी तयारी करण्यास शोमरोन्यां च्या एका गावात गे ले, 53 पण त्यांनी त्यास
अं गीकारले नाही, कारण यरूशले म शहराकडे जाण्याचा त्याचा रोख होता. 54 ते व्हा त्याचे िशष्य
याकोब व योहान हे पाहन
ू अग्नीने
ू म्हणाले , “�� �����, एलीयाने केले होते तसे च आकाशांतन
पडू न त्याचा नाश करावा म्हणून आम्ही आज्ञा करावी, अशी तु झी इच्छा आहे काय?” 55 परं तु
त्याने वळू न त्यांना धमकावले आिण म्हटले , “������ ������� ��������� ���� ��
������� ���� ����; 56 कारण मनु ष्याचा पु त्र मनु ष्यां च्या जीवाचा नाश करायला नाही, तर
त्यांना तारायला आला आहे .” �� �� ������� ������ ����.
51 आिण

. 8:18-22
आिण ते वाटे ने चालत असता कोणीएक त्यास म्हणाला, “���� ���� �� �����
���� �� ���������� ����.” 58 ते व्हा ये शू त्यास म्हणाला, “������� ���� �
����������� ������� ���� ����, परं तु मनु ष्याच्या पु त्राला आपले डोके टे कायला
िठकाण नाही.” 59 मग त्याने दुसर्या एकाला म्हटले , “���������� ��,” परं तु तो म्हणाला,
“�� �����, पिहल्याने मला जाऊ दे आिण माझ्या िपत्याला पु रू दे ,” 60 ते व्हा ये शन
ू े त्यास
म्हटले , “��� ������������ ������ ��� ����������� ���� ��, परं तु तू जाऊन
दे वाच्या राज्याची घोषणा कर.” 61 ते व्हा आणखी एकजण म्हणाला, हे प्रभू, मी तु झ्यामागे ये ईन,
परं तु पिहल्याने मला माझ्या घरात जे आहे त्यांचा िनरोप घे ऊ दे . 62 पण ये शन
ू े त्यास म्हटले , “��
���� �������� ���� ��� ��������� ����� ���������� ���� ����� ���
������ �������� �������� ������ ����.”
57

10
1 यानं तर प्रभूने आणखी स र जणांस ने मन
ू ज्या ज्या नगरांत व ज्या ज्यािठकाणी तो स्वतः
जाणार होता ते थे दोघे असे त्यांना आपल्यापु ढे पाठवले . 2 तो त्यांना म्हणाला, “��� ��� ���
����� ������ ����� ����, यास्तव िपकाच्या प्रभूने आपल्या िपकात कामकरी पाठवावे
म्हणून तु म्ही त्याची प्राथर्ना करा.” 3 जा; पाहा, लांडग्यां च्या मध्ये जसे कोंकरांस पाठवावे तसे
मी तु म्हास पाठवतो. 4 िपशवी िकंवा झोळी िकंवा वहाणा घे ऊ नका व वाटे ने कोणाला सलाम करू
नका. 5 तु म्ही ज्या कोणत्याही घरात जाल ते थे पिहल्याने , या घराला शांती असो असे म्हणा.
6 जर ते थे कोणी शां ितिप्रय मनु ष्य असला तर तु मची शां ती त्याच्यावर राहील; पण तो नसला तर
ती तु मच्याकडे परत ये ईल. 7 तु म्ही त्याच घरात राहन
ू ते दे तील ते खातपीत जा; कारण कामकरी
आपल्या मजु रीस योग्य आहे ; घरोघरी िफरू नका. 8 आिण तु म्ही ज्या कोणत्याही नगरांत जाल
आिण ते तु म्हास स्वीकारतो, त्यामध्ये ते जे तु मच्यापु ढे वाढतील ते खा, 9 आिण त्यामध्ये जे
दुखणाईत असतील त्यांना बरे करा व त्यांना सां गा की, दे वाचे राज्य तु मच्याजवळ आले आहे .
10 परं तु तु म्ही ज्या कोणत्याही नगरां त जाल आिण ते तु मचे स्वागत नाही केले तर रस्त्यां वर
बाहे र जाऊन असे म्हणा, 11 तु मच्या नगराची धूळ आमच्या पायां ला लागली ती दे खील आम्ही
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तु मच्यािवरुध्द झाडू न टाकतो; तरी हे जाणा की दे वाचे राज्य जवळ आले आहे .
मी तु म्हास
सां गतो की त्यािदवशी सदोमाला त्या नगरापे क्षा अिधक सोपे जाईल.
13 “�� ��������, तु ला हाय! हे बे थसै दा, तु ला हाय! कारण तु मच्यामध्ये जी सामथ्यार्ची
ृ
कत्ये होत आहे त ती जर सोर व िसदोन यां च्यामध्ये झाली असती तर त्यांनी मागे च गोणताट
अं गावर घे ऊन व राखे त बसून पश्चा ाप केला असता. 14 यामु ळे न्यायकाळी सोर व िसदोन यांना
अिधक सोपे जाईल. 15 हे कफणर्हम
ू ा, तू आकाशापयर्ंत उं चावला जाशील काय? तू नरकापयर्ंत
उतरशील.
16 जो िशष्यांचे ऐकतो तो माझे ऐकतो आिण जो िशष्यांना नाकारतो तो मला नाकारतो आिण
जो मला नाकारतो तो ज्याने मला पाठवले त्यास नाकारतो.”
17 ते स र लोक आनं दाने परतले आिण म्हणाले , “�����, तु झ्या नावाने भूतेसुद्धा आम्हास वश
होतात!” 18 ते व्हा तो त्यांना म्हणाला, “�� �������� �������� ��������� ������
������! 19 पाहा, मी तु म्हास साप आिण िवं चू यांना तु डिवण्याचा व शत्रूच्या सवर् सामथ्यार्वर
अिधकार िदला आहे आिण कशाने च तु म्हास अपाय होणार नाही. 20 तथािप तु म्हास दुष्ट आत्मे
वश होतात याचा आनं द मानू नका तर तु मची नावे स्वगार्त िलिहली आहे त याचा आनं द माना.”
12

. 11:25-27
क्षणी तो पिवत्र आत्म्यात आनं दीत झाला आिण म्हणाला, “�� ������, स्वगार्च्या
आिण पृ थ्वीच्या प्रभू मी तु झी स्तु ती करतो, कारण तू या गोष्टी ज्ञानी आिण बु द्धीमान लोकांपासून
लपवून ठे वून त्या लहान बालकांस प्रकट केल्या आहे स. होय, िपत्या कारण तु ला जे योग्य वाटले
ते तू केले स. 22 माझ्या िपत्याने सवर् गोष्टी माझ्यासाठी िदल्या होत्या आिण पु त्र कोण आहे हे
िपत्यािशवाय कोणालाच ठाऊक नाही आिण पु त्रािशवाय कोणालाही िपता कोण आहे हे माहीत
नाही व ज्या कोणाला ते प्रकट करण्याची पु त्राची इच्छा असे ल त्यालाच फक्त माहीत आहे .”
23 आिण िशष्यांकडे वळू न तो एकां तात बोलला, “������ �� ����� �� ������� ����
����. 24 मी तु म्हास सां गतो, अने क राजांनी व सं देष्ट ांनी तु म्ही जे पाहता ते पाहण्याची इच्छा
बाळगली, परं तु त्यांनी ते पािहले नाही आिण तु म्ही जे ऐकता ते ऐकण्याची इच्छा बाळगली, परं तु
त्यांनी ते ऐकले नाही.”
21 त्या

?
. 22:34-40;
12:28-34
25 नं तर एक िनयमशास्त्राचा िशक्षक उभा रािहला आिण त्याने ये शच
ू ी परीक्षा पाहण्याचा
प्रयत्न केला, तो म्हणाला, “������, अनं तकाळचे जीवन िमळण्यासाठी मी काय केले पाहीजे ?”
26 ते व्हा ये श ू त्यास म्हणाला, “������������� ��� ������ ���? तू त्यामध्ये काय
वाचतोस?” 27 तो म्हणाला, “�� ���� ��� ����� �������� ����� ����������,
पूणर् आत्म्याने , पूणर् शक्तीने प्रीती कर.” � ������� ��� ������ ����� ��� ��
������ ������������ ������ ��. 28 ते व्हा ये शू त्यास म्हणाला, “�� ����� �����
�����, हे च कर म्हणजे तू जगशील.” 29 पण आपण योग्य प्रश्न िवचारला आहे हे इतरांना
दाखवून दे ण्यासाठी त्याने ये शल
ू ा िवचारले , “�� ���� ������ ���?”
ये शन
ू े उ र िदले , “�� ������ ������� ������� ������ ������ ����
��� �� ����������� ���� ������. त्यांनी त्याचे कपडे काढून घे ऊन त्यास मारले व
त्यास अधर्मेला टाकू न ते िनघून गे ले. 31 ते व्हा त्याचवे ळी एक याजक त्या रस्त्याने जात होता.
याजकाने त्यास पािहले , पण तो रस्त्याच्या दुसर्या बाजूने िनघून गे ला. 32 त्याच रस्त्याने एक
ले वी त्यािठकाणी आला. ले व्याने त्यास पािहले व तो सु द्धा रस्त्याच्या दुसर्या बाजूने िनघून गे ला.
33 मग एक शोमरोनी त्याच रस्त्याने प्रवास करीत असता तो होता ते थे आला त्या मनु ष्यास पाहन
ू
30
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त्यास त्याचा कळवळा आला 34 तो त्याच्याजवळ आला त्याच्या जखमां वर ते ल व द्राक्षरस ओतून
त्या बां धल्या आिण त्यास आपल्या गाढवावर बसवून त्यास उतारशाळे त आणले व त्याची दे खभाल
केली. 35 दुसर्या िदवशी त्याने दोन चांदीचे नाणे काढले आिण उतारशाळे च्या मालकाला िदले व
म्हणाला, ‘���� ������ ������ �� ������ �������� �� �� ���� ���� �����
�� �� ��� ������� ���� ����.’ 36 लु टारुं च्या तावडीत जो मनु ष्य सापडला होता, त्याचा
त्या ितघांपैकी कोण खरा शे जारी होता असे तु ला वाटते ?”
37 तो िनयमशास्त्राचा िशक्षक म्हणाला, “������ ���������� ��� ���� ��.”
������ ���� ����� �������, “�� ��� ���� ���� ��.”
38 मग ये श ू आिण त्याचे िशष्य त्याच्या मागार्ने जात असता, तो एका गावात आला. ते थे 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. 40 पण माथची अित कामामु ळे
तारांबळ झाली. ती ये शक
ू डे आली आिण म्हणाली, “�����, माझ्या बिहणीने सवर् काम माझ्यावर
टाकले याची तु ला काळजी नाही काय? ते व्हा मला मदत करायला ितला सां ग.” 41 प्रभूने उ र
िदले , “������, माथार्, तू पु ष्कळ गोष्टीिवषयी दगदग करते स. 42 पण एकच गोष्ट आवश्यक
आहे . हे मी सां गतो आिण मरीये ने ितच्यासाठी चां गला वाटा िनवडला आहे . तो ितच्यापासून
काढून घे तला जाणार नाही.”

11
. 6:9-15
असे झाले की, तो एका िठकाणी प्राथर्ना करीत होता. ती सं पल्यावर िशष्यांपैकी एकजण
त्यास म्हणाला, “�����, जसे योहानाने त्याच्या िशष्यांना िशकवले ; त्याचप्रमाणे तु म्ही दे खील
आम्हास प्राथर्ना करायला िशकवा.”
2 मग तो त्यांना म्हणाला, “������ ������ ��������� ���� ������ ���
������
हे आमच्या स्वगार्तील िपत्या,
तु झे नाव पिवत्र मानले जावो तु झे राज्य ये वो,
3 आमची दररोजची लागणारी भाकर आम्हास दे ,
4 आमच्या पापांची आम्हास क्षमा कर,
कारण आम्हीही आमच्या प्रत्ये क अपराध्याला
त्यां च्या अपराधांची क्षमा करतो
आिण आम्हास परीक्षे त आणू नकोस
तर आम्हास वाईटापासून सोडव.”
1 मग

5 मग ये श ू त्यास म्हणाला, “���� ����������� ��� ��� ��� ������ ����� ���

��� �� ����������� ���������� ���� � ����� �������, ‘������, मला तीन
भाकरी उसन्या दे , 6 कारण माझा िमत्र नु कताच प्रवास करून माझ्याकडे आला आहे आिण त्यास
वाढायला माझ्याजवळ काहीही नाही.’ 7 आिण तो मनु ष्य आतून म्हणाला, ‘��� ����� ���
���! मी अगोदरच दरवाजा लावले ला आहे आिण माझी मु ले माझ्याजवळ झोपले ली आहे त. मी
तु ला भाकर दे ण्यासाठी उठू शकत नाही.’ 8 मी तु म्हास सां गतो की, जरी तो उठू न त्यास काही
दे ण्यासाठी टाळाटाळ करीत असे ल तरी त्याच्या िमत्राच्या आग्रहामु ळे तो खात्रीने उठू न त्यास
िजतक्या भाकरींची गरज आहे िततक्या त्यास दे ईल. 9 आिण म्हणून मी तु म्हास सां गतो, मागा
म्हणजे तु म्हास िदले जाईल. शोधा म्हणजे तु म्हास सापडे ल आिण ठोका म्हणजे तु म्हासाठी उघडले
जाईल. 10 कारण जो कोणी मागतो त्यास िमळे ल. जो कोणी शोधतो त्यास सापडे ल आिण जो
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कोणी ठोकतो त्याच्यासाठी दरवाजा उघडला जाईल.
तु म्हामध्ये असा कोण िपता आहे की,
त्याच्या मु लाने त्यास मासा मािगतला असता त्यास माशाऐवजी साप दे ईल? 12 िकंवा जर मु लाने
अं डे मािगतले तर कोणता िपता त्यास िवं चू दे ईल? 13 जर तु म्ही वाईट असतांनाही तु म्हास तु मच्या
मु लांना चां गल्या दे णग्या दे ण्याचे कळते , तर मग स्वगीर्य िपत्याजवळ जे मागतात त्यांना तो िकती
िवशे षकरून पिवत्र आत्मा दे ईल?”
. 12:22-30;

3:22-27
ते मु के होते . मग असे झाले की, जो मनु ष्य बोलू शकत नव्हता ते ,
भूत बाहे र आल्यावर, तो बोलू लागला व लोकांचा जमाव आश्चयर्चिकत झाला. 15 परं तु त्या
जमावातील काही लोक म्हणाले की, भूतांचा अिधपती जो बालजबूल *याच्या साहाय्याने तो
भूते काढतो. 16 आिण काहींनी त्याची परीक्षा पाहण्यासाठी स्वगार्तन
ू िचन्ह मािगतले . 17 पण
त्यां च्या मनात काय होते हे तो जाणून होता म्हणून तो त्यांना म्हणाला, “����� ��� ������
�������� ����� ���� ���� ��� ������� ������ ��� ��������������
������� ������ ���� ����� ����� �����. 18 आिण तु म्ही म्हणता तशी जर
भूतांमध्ये ही फू ट पडली तर त्याचे राज्य कसे िटकेल? मी तु म्हास हे िवचारतो, कारण तु म्ही
म्हणता ‘�� ����������� ���������� ���� �����’ 19 पण जर मी बालजबूलच्या
साहाय्याने भूते काढतो, तर तु मचे िशष्य कोणाच्या साहाय्याने भूते काढतात? म्हणून ते च
तु मचा न्याय करतील. 20 परं तु जर मी दे वाच्या साहाय्याने भूते काढतो, तर मग यावरुन हे
स्पष्टच आहे की, दे वाचे राज्य तु मच्याकडे आले आहे . 21 जे व्हा एखादा बलवान मनु ष्य आपल्या
घराच्या सु रिक्षतते साठी पूणर् शस्त्रसामग्री बाळगतो ते व्हा त्याची मालम ा सु रिक्षत राहते .
22 परं तु कोणी त्याच्याहीपे क्षा अिधक बलवान त्याच्यावर हल्ला करून त्याचा पराभव करतो,
ते व्हा ज्या शस्त्रसामग्रीवर त्याने िवश्वास ठे वला होता, ती तो घे ऊन जातो व त्यास िमळाले ली
लूट आपल्या िमत्रांना वाटतो. 23 जो माझ्या पक्षाचा नाही, तो माझ्यािवरुद्ध आहे आिण जो
माझ्याबरोबरीने गोळा करीत नाही, तर तो उधळू न टाकतो.
14 ये श ू एक भूत काढीत होता.

. 12:43-45
जे व्हा अशु द्ध आत्मा मनु ष्याबाहे र ये तो व ते िवसावा घे ण्यासाठी िनजर्ल प्रदे शात जागा
शोधते . पण त्यास ती िवश्रांती िमळत नाही. ते व्हा तो म्हणतो, ‘�� ���� ������ �����
��� ���� ���� ��� ����.’ 25 तो त्या घराकडे परत जातो आिण ते व्हा त्यास ते घर झाडू न
नीटने टके केले ले आढळते . 26 नं तर तो जातो आिण आपणापे क्षा अिधक बळकट व दुष्ट असे सात
आत्मे घे तो आिण ते त्या घरात जातात आिण ते थेच राहतात. ते व्हा त्या मनु ष्याची शे वटची अवस्था
पिहल्यापे क्षा वाईट होते .” 27 तो या गोष्टी बोलला ते व्हा असे घडले की, गदीर्तील एक स्त्री
मोठ ाने ओरडू न त्यास म्हणाली, “���� �� �������, ज्याने तु झा भार वािहला व धन्य ती
स्तने जी तू चोखलीस.” 28 परं तु तो म्हणाला, “�� ������ ��� ����� ��� ������ ���
��� ���� ����!”
24

. 12:38-42
जसजसा लोकसमु दाय वाढू लागला, ते व्हा तो बोलू लागला, “�� ���� ����� ����
���. ती िचन्ह मागत आहे आिण योनाच्या िचन्हािशवाय कोणते ही िचन्ह ितला िदले जाणार नाही.
30 कारण जसा योना िननवे च्या लोकांकिरता िचन्ह होता तसा मनु ष्याचा पु त्रही या िपढीसाठी िचन्ह
होईल. 31 दिक्षणे कडची राणी न्यायाच्या िदवशी या िपढीबरोबर उठू न त्यांना दोषी ठरवील कारण
ती पृ थ्वीच्या टोकाकडू न शलमोनाचे शहाणपण ऐकण्यासाठी आली आिण पाहा, शलमोनापे क्षाही
29
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थोर असा एक ये थे आहे .
िदवशी िननवे चे लोक या िपढीबरोबर उभे राहन
ू िहला दोषी
ठरवतील कारण योनाचा उपदे श ऐकू न त्यांनी पश्चा ाप केला आिण पाहा, योनापे क्षाही थोर असा
एक ये थे आहे .”
32 न्यायाच्या

. 6:22, 23
���� ����� ������ ����� ����������� ���� �����, तर आत
ये णार्यांना प्रकाश िदसवा म्हणून तो िदवठणीवर ठे वतात. 34 डोळा हा तु मच्या शरीराचा िदवा
आहे . जर तु मचे डोळे चां गले आहे त, तर तु मचे शरीरही प्रकाशाने भरले ले आहे . 35 पण ते जर
वाईट आहे त तर तु मचे शरीर अं धकारमय आहे त म्हणून तु मच्यातला प्रकाश हा अं धार तर नाही
ना, याची काळजी घ्या. 36 जर तु मचे सवर् शरीर प्रकाशमय आहे आिण त्याच्यातील कोणताही
भाग अं धकारमय नाही तर, जशी िदव्याची प्रकाशिकरणे तु ला प्रकाश दे तात, तसे ते तु ला पूणर्पणे
प्रकािशत करील.”
33 “������

37 ये शन
ू े आपले बोलणे सं पिवले ते व्हा एका परूश्याने त्यास आपल्या घरी ये ऊन स्वतः बरोबर
जे वायला बोलावले . तो आत गे ला आिण आपल्या जागी जे वायला बसला. 38 परं तु त्याने
जे वणापूवीर् हात धु तले नाहीत हे पाहन
ू परूश्याला फार आश्चयर् वाटले . 39 ते व्हा प्रभू त्यास
म्हणाला, “������ ����� ������ � ��� ������� ��� ���� �� ������ ����
��������� � ��������� ������ ����. 40 अहो बु द्धीहीन मनु ष्यांनो! ज्याने बाहे रील
बाजू बनवली त्याने च आतली बाजू बनवली नाही का? 41 पण जे आतमध्ये आहे , ते गरीबांना द्या
आिण नं तर सवर्काही तु मच्यासाठी शु द्ध होईल.
42 परं तु तु म्हा परूश्यांना हाय असो कारण तु म्ही पु िदना, जीरे व प्रत्ये क भाजीपाल्याचा दशां श
दे ता. परं तु तु म्ही न्याय आिण दे वािवषयीचे प्रीती याकडे दुलर्क्ष करता. तु म्ही िनतीने जगावे व
दे वावर प्रीती करणे या गोष्टी प्रथम करणे आवश्यक आहे त्याचवे ळेस इतर गोष्टींकडे दुलर्क्ष
करू नये . 43 तु म्हा परूश्यांची केवढी दुदर्शा होणार, कारण तु म्हास सभास्थानातील महत्त्वाच्या
जागी बसणे आिण बाजारात नमस्कार घे णे आवडते . 44 तु मची केवढी दुदर्शा होणार! कारण तु म्ही
न िदसणार्या कबरासारखे आहात, अशा कबरां वर लोक नकळत पाय दे ऊन चालतात.”
45 एक िनयमशास्त्राचा िशक्षक ये शल
ू ा म्हणाला, “������, तु म्ही असे बोलता ते व्हा तु म्ही
आमचासु द्धा अपमान करता.” 46 ते व्हा ये शू म्हणाला, “���������������� ����������
������� ������� ���, कारण तु म्ही लोकांस वाहण्यास कठीण असे ओझे त्यां च्यावर लादता
व ते उचलण्यास तु मच्या एका बोटाने सुद्धा मदत करीत नाही. 47 तु मचा िधक्कार असो, कारण
तु मच्या पूवर्जांनी ठार केले ल्या सं देष्ट ासाठी तु म्ही कबरा बां धता. 48 असे करून तु मच्या पूवर्जांनी
केले ल्या कृत्यांचे समथर्न करता. 49 यामु ळे दे वाचे ज्ञानसु द्धा असे म्हणाले , ‘�� ������� �
�������� ������������ ������. त्यांपैकी काही जणांना ते ठार मारतील व काही
जणांचा ते छळ करतील!’ 50 तर, सं देष्ट ाचे जे रक्त जगाच्या प्रारं भापासून सांडले गे ले
त्याबद्दलचा दं ड या िपढीस भरून द्यावा लागे ल. 51 होय, मी तु म्हास खरोखर सां गतो की हाबे लाच्या
रक्तापासून ते दे वाचे भवन व वे दी यां च्यामध्ये मारल्या गे लेल्या जखर्या याच्या रक्तापयर्ंत या
िपढीला जबाबदार धरण्यात ये ईल. 52 तु म्हा िनयमशास्त्र िशक्षकांची केवढी दुदर्शा होणार कारण
तु म्ही ज्ञानाची िकल्ली घे ऊन गे ला, तु म्ही स्वतः आत गे ला नाहीत आिण जे आत जाण्याचा प्रयत्न
करत होते , त्यांनाही जाऊ िदले नाही.”
53 ये श ू ते थन
ू िनघून जात असता िनयमशास्त्राचे िशक्षक व परूशी त्याचा फार िवरोध करू
लागले व त्यास अने क गोष्टींिवषयी प्रश्न िवचारु लागले . 54 तो जे बोले ल त्या शब्दांमध्ये त्यास
पकडण्यासाठी ते टपून होते .
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. 10:26, 27
त्यादरम्यान हजारो लोकांचा समु दाय जमला होता आिण एवढा की ते एकमे कांना तु डवू
लागले , ते व्हा ये शू प्रथम आपल्या िशष्यां शी बोललाः “������������ ����������
���, म्हणजे त्यां च्या ढोंगािवषयी जपा. 2 उघड केले जाणार नाही असे काहीच झाकले ले नाही व जे
कळणार नाही असे काहीच गु प्त नाही. 3 म्हणून तु म्ही जे काही अं धारात बोलाल ते उजे डात ऐकले
जाईल आिण तु म्ही कोणाच्या कानात जे काही एकांतात सां गाल ते घराच्या छतावरुन घोिषत केले
जाईल.”
1 आिण

. 10:8-31
“����� ������ ���������, मी तु म्हास सां गतो, जे शरीराला मारतात त्यांना तु म्ही
िभऊ नका, कारण त्यानं तर त्यापे क्षा जास्त त्यांना काही करता ये त नाही. 5 तु म्ही कोणाची भीती
बाळगावी हे मी तु म्हास सां गतो. तु म्हास ठार मारल्या यानं तर तु म्हास नरकात टाकू न दे ण्यास
ज्याला अिधकार आहे , त्याची भीती धरा. होय, मी तु म्हास सां गतो, त्याचे च भय धरा. 6 पाच
िचमण्या दोन नाण्यांना िवकतात की नाही? तरी त्यातील एकीचाही दे वाला िवसर पडत नाही. 7 पण
तु मच्या डोक्यावरील सवर् केसदे खील त्याने मोजले ले आहे त. िभऊ नका. पु ष्कळ िचमण्यांपेक्षा
तु मचे मूल्य जास्त आहे .
8 जो मला इतर लोकांसमोर स्वीकारतो, त्या प्रत्ये क मनु ष्यास दे वाच्या दत
ू ासमोर मनु ष्याचा
ू ांसमोरही नाकारला
पु त्रही स्वीकारील. 9 परं तु जो मला इतर लोकांसमोर नाकारतो, तो दे वदत
जाईल. 10 प्रत्ये क मनु ष्य जो मनु ष्याच्या पु त्रािवरुद्ध बोलतो, त्यास क्षमा केली जाईल. परं तु
जो पिवत्र आत्म्यािवरुद्ध दुभार्षण करतो त्यास क्षमा केली जाणार नाही. 11 जे व्हा ते तु म्हास
सभास्थाने , राज्यकत व अिधकारी यां च्यासमोर धरुन आणतील ते व्हा तु म्ही काय बोलावे िकंवा
स्वतःचा बचाव कसा करावा यािवषयी आधीच िचं ता करीत बसू नका. 12 कारण तु म्ही काय बोलावे
हे पिवत्र आत्मा त्याचवे ळी तु म्हास िशकवील.”
4

नं तर लोकसमु दायातील एकजण त्यास म्हणाला, “������, माझ्या भावाला वतन
िवभागून माझे मला द्यायला सां गा!” 14 परं तु ये शू त्यास म्हणाला, “�������, मला
तु मच्यावर मध्यस्थ िकंवा न्यायाधीश म्हणून कोणी ने मले ?” 15 मग ये शू त्यांना म्हणाला,
“������� ��� ���� ���������� ��������� ������� ��� ���� ����
������ ������� ���������� �������� ���������� ���� ���� ������
�� ������� ������ ���� ��� ��� ����.” 16 नं तर त्याने त्यास एक दाखला सां िगतला,
“������� ����� ����������� ��������� ��� ����� ��� ���. 17 तो स्वतःशी
िवचार करून असे म्हणाला, ‘�� ��� ���, कारण धान्य साठवायला माझ्याकडे जागा नाही?’
18 मग तो असे म्हणाला, ‘�� ��� ��� ����, मी माझी धान्याची कोठारे पाडू न मोठी बां धीतो,
मी माझे सवर् धान्य व माल ते थे साठवीन’ 19 आिण मी माझ्या जीवाला म्हणे न, ‘�� ����, आता
तु झ्यासाठी अने क वष पु रतील अशा पु ष्कळ चां गल्या गोष्टी साठवून ठे वले ल्या आहे त. आराम
कर, खा, पी आिण मजा कर.’ 20 पण दे व त्यास म्हणतो, ‘��� ������, जर आज तु झा जीव
गे ला तर तू साठवले ल्या गोष्टी कोणाला िमळतील?’ 21 जो कोणी स्वतःसाठी सं प ी जमा करतो
परं तु दे वाच्या दृष्टीने जो धनवान नाही, अशा मनु ष्यासारखे हे आहे .”
13

. 6:19-21, 25-34
मग ये शू त्याच्या िशष्यांना म्हणाला, “������ �� ������� ������, स्वतःच्या
जीवनािवषयी िकंवा तु म्ही काय खावे यािवषयी िचं ता करू नका. िकंवा तु मच्या शरीरािवषयी
22
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म्हणजे कोणते कपडे घालावे त यािवषयी िचं ता करू नका.
कारण अन्नापे क्षा जीव आिण
कपड ांपेक्षा शरीर महत्त्वाचे आहे . 24 कावळ्यांचा िवचार करा ते पे रीत नाहीत व कापणीही करीत
नाहीत. त्यांना कोठार नाही व कणगीही नाही. तरीही दे व त्याचे पोषण करतो. पक्षयांपेक्षा तु म्ही
िकतीतरी मौल्यवान आहात! 25 िचं ता करून तु म्हापै की कोण स्वतःच्या आयु ष्याची दोरी हातभर
वाढवावयास कोण समथर् आहे ? 26 ज्याअथीर् तु म्हीही सवार्त लहान गोष्ट करू शकत नाही, तर
इतर गोष्टींिवषयीची िचं ता का करता? 27 रानफुले कशी वाढतात याचा िवचार करा. ती कष्ट
करीत नाहीत व कातीत नाहीत. तरी मी तु म्हास सां गतो, शलमोनदे खील आपल्या सवर् वै भवात
त्यां च्यातील एकासारखाही सजला नव्हता. 28 तर, जे आज आहे व उद्या भट् टीत टाकले जाईल
अशा त्या रानातील गवताला दे वाने असा पोशाख घातला आहे , तर तु म्ही जे अल्पिवश्वासू त्या
तु म्हास तो िकतीतरी अिधक चां गला पोशाख घालणार नाही काय! 29 तु म्ही काय खावे व काय
प्यावे यािवषयी काळजीत असू नका आिण या गोष्टींिवषयी िचं ता करू नका. 30 कारण परराष्ट् री
हे िमळिवण्याची खटपट करतात पण या गोष्टींची तु म्हास गरज आहे , हे तु मच्या स्वगीर्य िपत्याला
माहीत आहे . 31 त्याऐवजी प्रथम त्याचे राज्य िमळिवण्यासाठी झटा म्हणजे या गोष्टीही तु म्हास
िदल्या जातील.
32 हे लहान कळपा िभऊ नको, कारण तु म्हास त्याचे राज्य द्यावे यामध्ये स्वगीर्य िपत्याला सं तोष
वाटतो.
33 तु मची मालम ा िवका आिण गिरबां मध्ये वाटा. जु न्या न होणार्या व न िझजणार्या अशा
थै ल्या स्वतःसाठी स्वगार्त बनवा. ते थे चोरही जाऊ शकणार नाही व कसरही त्याचा नाश करणार
नाही. 34 कारण जे थे तु मचे धन आहे ते थे तु मचे मनही लागे ल.
. 24:42-51
तु मच्या कंबरा बां धले ल्या आिण िदवे लागले ले असू द्या. 36 लग्नाच्या मे जवानीवरुन
परतणार्या मालकाची वाट पाहणार्या लोकांसारखे व्हा जे णेकरून, तो परत ये तो व दरवाजा
ठोकावतो ते व्हा त्याच्यासाठी त्यांनी ताबडतोब दरवाजा उघडावा. 37 मालक परत आल्यावर जे
नोकर त्यास जागे व तयारीत असले ले आढळतील ते धन्य. मी तु म्हास खरे सां गतो, तो स्वतः
त्यांची से वा करण्यासाठी कंबर कसे ल, त्यांना मे जावर बसायला सां गन
ू त्यांची से वा करील. 38 तो
मध्यरात्री िकंवा त्यानं तर ये वो, जर ते नोकर त्यास तयारीत आढळतील तर ते धन्य. 39 परं तु
यािवषयी खात्री बाळगा; चोर केव्हा ये णार हे जर घराच्या मालकाला माहीत असते तर त्याने
आपले घर त्यास फोडू िदले नसते . 40 तु म्हीही तयार असा कारण तु म्हास वाटत नाही अश्या क्षणी?
मनु ष्याचा पु त्र ये ईल.”
41 मग पे तर
् म्हणाला, “�����, तु म्ही हा दाखला आम्हासच सां गत आहात की सवार्न
ं ा?”
42 ते व्हा प्रभू म्हणाला, “����� �������� ��� �������� ������� �����
��������� ���������� ������ ������ ���� ��� � �������� �������
��� ���? 43 त्याचा मालक ये ईल त्यावे ळी असे करतांना जो नोकर त्यास आढळे ल तो धन्य.
44 मी तु म्हास खरे सां गतो, मालक त्यास त्याच्या सवर् मालम े वर अिधकारी म्हणून ने मील. 45 पण
जर तो नोकर मनात म्हणतो, ‘���� ���� ������� ��� ���� ��� ���,’ ��� �� ��
�������� ������ � ����� �������� ������ ������ � �������������
������� ���� � ������, 46 तर तो नोकर वाट पाहत नाही त्यािदवशी आिण त्यास माहीत
नाही ते व्हा त्याचा मालक ये ईल व त्यास कापून त्याचे तु कडे करील आिण अिवश्वासू लोकांबरोबर
त्याचा वाटा ठे वील. 47 आपल्या मालकाची इच्छा माहीत असूनही जो नोकर तयार राहत नाही
िकंवा जो आपल्या मालकाच्या इच्छे प्रमाणे करीत नाही, त्या नोकराला खूप मार िमळे ल. 48 परं तु
ज्याला माहीती नव्हते म्हणून त्याने मालकाला न आवडणारे असे कृत्य जर नोकराने केले असे ल
तर त्यास कमी मार बसे ल. ज्या कोणाला पु ष्कळ िदले आहे त्याच्याकडू न पु ष्कळाची अपे क्षा केली
जाईल. ज्यां च्याजवळ जास्त ठे वले आहे त्यां च्याकडू न जास्त मािगतले जाईल.”
35
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. 10:34-39
“�� �������� �� �������� ��� ��� �� �� ������ ������� ���� ��
�� ��� ���� ��� ������? 50 मला बािप्तस्मा घ्यावयाचा आहे आिण तो होईपयर्ंत मी िकती
अस्वस्थ आहे ! 51 मी पृ थ्वीवर शांतता प्रस्थािपत करण्यास आलो आहे , असे तु म्हास वाटते का?
नाही, मी तु म्हास सां गतो, मी तु मच्यात फू ट पाडण्यासाठी आलो आहे . 52 मी असे म्हणतो कारण
आतापासून घरातील पाच जणात एकमे कां िवरुद्ध फू ट पडे ल. ितघे दोघां िवरुद्ध व दोघे ितघां िवरुद्ध
अशी फू ट पडे ल. 53 त्यां च्यात िपत्यािवरुद्ध मु लगा व मु लािवरुद्ध िपता अशी फू ट पडे ल, आईिवरुद्ध
मु लगी व मु लीिवरुद्ध आई अशी फू ट पडे ल, सासूिवरुद्ध सून व सु नेिवरुद्ध सासू अशी त्यां च्यात फू ट
पडे ल.
54 तो लोकसमु दायाला म्हणाला, जे व्हा पिश्चमे कडू न ढग ये ताना पाहता ते व्हा तु म्ही लगे च
म्हणता की, पाऊस पडे ल आिण तसे च घडते . 55 जे व्हा दिक्षणे कडचा वारा वाहतो, ते व्हा तु म्ही
म्हणता उकाडा होईल आिण तसे च घडते . 56 अहो ढोंग्यांनो! तु म्हास पृ थ्वीवरील व आकाशातील
िचन्हांची लक्षणे पारखता ये तात, पण सध्याच्या काळाचा अथर् तु म्हास का काढता ये त नाही काय?
57 आिण तु म्ही तु मच्यासाठी काय योग्य आहे ते तु म्ही स्वतःचे स्वतःच का ठरवीत नाही?
58 तु म्ही तु मच्या वाद्याबरोबर न्यायालयात जात असता वाटे तच त्यां च्याशी समे ट करा नाही तर
तो तु म्हास न्यायाधीशासमोर ने ईल आिण न्यायाधीश तु म्हास दं डािधकार्याच्या स्वाधीन करील
आिण अिधकारी तु म्हास तु रुं गात टाकील. 59 मी तु म्हास सां गतो, अगदी शे वटली दमडी न दमडी
फेडीपयर्ंत तु म्ही ते थन
ू सु टणारच नाही.”
49

13
1 त्यावे ळी ये शल
ू ा ते थे उपिस्थत लोकांनी, िपलाताने गालील प्रांतातील मनु ष्यांचे रक्त
त्यां च्याच यज्ञपशूंच्या रक्तात कसे िमसळले होते , त्यािवषयी सां िगतले , 2 त्याने त्यांना उ र िदले ,
“�� ����������� �� �� ���� ����� �������� �� ��� ���������������
����� ���� ����, असे तु म्हास वाटते का? 3 मी तु म्हास सां गतो की असे नाही, जर तु म्ही
पश्चा ाप केला नाही तर ते जसे मरण पावले तसे तु म्हीही मराल. 4 िकंवा ज्यां च्यावर िशलोहाचा
बु रुज पडला व त्याखाली दबून मारले गे लेले ते अठराजण यरूशले म शहरात राहणार्या इतर सवर्
लोकांपेक्षा अिधक पापी होते असे तु म्हास वाटते का? 5 नाही, मी तु म्हास सां गतो जर तु म्ही
पश्चा ाप केला नाही तर तु म्ही सवर्जण त्यां च्यासारखे मराल.”

ये शन
ू े हा दाखला सां िगतला, “��� ��������� �������� �������������
�������� ��� ����� ����, त्यावर काही फळ असे ल म्हणून तो ते पाहावयास आला परं तु
त्यास काहीही आढळले नाही. 7 म्हणून तो माळ्याला म्हणाला, पाहा, या अं िजराच्या झाडावर
फळ पाहण्यासाठी मी गे ल्या तीन वषार्प
ं ासून ये त आहे , परं तु मला त्यावर काही आढळत नाही. ते
तोडू न टाक. उगाच त्याने जागा तरी का अडवावी? 8 माळ्याने उ र िदले , मालक, हे एवढे एक
वषर्भर ते राहू द्या. म्हणजे मी त्याच्याभोवती खणून त्यास खत घालीन. 9 मग ये त्या वषार्त फळ
आले तर छानच! जर आले नाही तर मग आपण ते तोडू न टाकावे .”
6 नं तर

10 आिण शब्बाथ िदवशी ये श ू एका सभास्थानात िशकवीत होता. 11 ते थे एक स्त्री होती, ितला
ु
दष्ट आत्म्याने अठरा वषार्प
ं ासून अपं ग केले होते . ती कुबडी होती व ितला सरळ उभे राहता
ये त नव्हते . 12 ये शन
ू े ितला पाहन
ू ितला बोलावले आिण तो ितला म्हणाला, “����, तु झ्या
आजारापासून तू मु क्त झाली आहे स.” 13 नं तर त्याने आपले हात ितच्यावर ठे वले आिण ती तत्काळ
नीट झाली आिण ती दे वाची स्तु ती करू लागली. 14 नं तर, ये शन
ू े ितला बरे केले होते तो शब्बाथाचा
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िदवस होता म्हणून सभास्थानाचा अिधकारी त्याच्यावर रागावला शब्बाथ िदवशी कोणते ही काम
करू नये असा यहद्य
ू ांचा िनयम आहे . तो लोकांस म्हणाला, “��� ���������� ��� ����
���� ������ �� ��� ����������� �� � ��� ����. पण शब्बाथ िदवशी ये ऊन बरे
होऊ नका.” 15 ये शन
ू े त्यास उ र िदले आिण म्हणाला, “����������, तु म्हापै की प्रत्ये कजण
त्याच्या बै लाला व गाढवाला शब्बाथ िदवशी त्याच्या िठकाणाहन
ू सोडू न पाणी पाजायला घे ऊन
16
जात नाही का?
ही तर अब्राहामाची कन्या आहे . सै तानाने िहला अठरा वष बां धन
ू ठे वले
होते . त्या बं धनातून ितला शब्बाथ िदवशी सोडिवणे चूक होते काय?” 17 तो असे म्हणाल्यावर
त्याचा िवरोध करणार्यांना लाज वाटली व त्याने ज्या अद्भत
ू गोष्टी केल्या होत्या त्यामु ळे सगळा
समु दाय आनं द करू लागला.
. 13:31, 32;
4:30-32
तो म्हणाला, “������ ����� �������� ���? आिण मी त्यास कशाची उपमा
दे ऊ. 19 दे वाचे राज्य एका मोहरीच्या दाण्यासारखे आहे . तो मोहरीचा दाणा एका मनु ष्याने घे तला
व आपल्या बागे त लावला व ते वाढून त्याचे मोठे झाड झाले आिण आकाशातील पाखरांनी त्याच्या
फां द्यां वर घरटी बां धली.”
20 तो पु न्हा म्हणाला, “�� �������� �������� ���� ����� ���� ���? 21 ते
खिमरासारखे िपठ िकंवा इतर पदाथार्न
ं ा आं बिवण्यासाठी उपयोगात ये णारा पदाथर् आहे . एका स्त्रीने
तीन मापे िपठात खिमर िमसळले आिण ते सवर् खिमरामु ळे फुगले .”
18 मग

. 7:13, 14
ये शू यरूशले म शहराच्या िदशे ने वाटचाल करीत असता, गां वागां वातून आिण
खे ड ापाड ांतन
ू तो लोकांस िशकवीत होता. 23 कोणीतरी त्यास िवचारले , “�����, अगदी
थोड ाच लोकांचे तारण होईल का?” �� ������� �������, 24 “����� ��������
�� �������� ������� ���, कारण मी तु म्हास सां गतो की, पु ष्कळजण आत ये ण्याचा
प्रयत्न करतील, पण त्यांना ते शक्य होणार नाही. 25 घराच्या मालकाने उठू न दरवाजा बं द
केल्यावर, तु म्ही बाहे र उभे रहाल व दरवाजा ठोठवाल आिण म्हणाला; प्रभू, आम्हासाठी दरवाजा
उघडा! परं तु तो तु म्हास उ र दे ईल, तु म्ही कोठू न आलात हे मला माहीत नाही. 26 नं तर तु म्ही
म्हणाल, आम्ही तु मच्याबरोबर जे वलो, आम्ही तु मच्याबरोबर प्यालो, आमच्या रस्त्यावर तु म्ही
िशक्षण िदले ! 27 आिण तो तु म्हास म्हणे ल, तु म्ही कोठू न आलात हे मला माहीत नाही, अन्याय
करणार्यांनो तु म्ही सवर् माझ्यापासून दरू व्हा. 28 ते थे रडणे व दात खाणे चाले ल, ते व्हा तु म्ही
अब्राहामाला आिण इसहाकाला आिण याकोबाला आिण सवर् सं देष्ट ांना दे वाच्या राज्यामध्ये
पाहाल, पण तु म्ही स्वतः मात्र बाहे र टाकले ले असाल. 29 आिण लोक पूवकडू न, पिश्चमे कडू न,
उ रे कडू न व दिक्षणे कडू न ये तील व दे वाच्या राज्यात मे जासभोवती आपापल्या जागे वर बसतील.
30 जे शे वटचे आहे त ते पिहले होतील व जे पिहले आहे त ते शे वटचे होतील, हे लक्षात ठे वा.”
22

31 त्यावे ळी काही परूशी ये शक
ू डे आले आिण ते त्यास म्हणाले , “����� ���� � ��������
���� ��� ��, कारण हे रोद तु म्हास ठार मारणार आहे .” 32 ये शू त्यांना म्हणाला, “�� ���
���� ���������� �����, ‘��, मी लोकांतन
ू भूते काढीन, आज व उद्या रोग बरे करीन आिण
ितसर्या िदवशी माझे काम सं पवीन.’ 33 तरीही आज, उद्या आिण परवा मला पु ढे गे ले पािहजे कारण
सं देष्टा यरूशले म शहराबाहे र मारला जावा हे शक्य नाही.”

. 23:37-39
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34 यरूशले मे,

यरूशले मे, जी तू सं देष्टयांना मारते स व दे वाने पाठिवले ल्यां वर दगडमार करते स!
कोंबडी जशी िपलांना आपल्या पं खाखाली एकवटते तसे िकतीतरी वे ळा तु म्हा लोकांस एकवटण्याची
माझी इच्छा होती, पण तु मची तशी इच्छा नव्हती. 35 “����, दे वाने तु मच्या घराचा त्याग केला
आहे . मी तु म्हास सां गतो, ‘������������� ������ ������ ��������� ���’ ���
���������� ��� ��������� ������ ��� ������ ����.”

14
1 एका शब्बाथ िदवशी तो परूश्यां च्या अिधकार्यांपैकी एकाच्या घरी जे वावयास गे ला, ते व्हा ते थे

जमले ले लोक ये शव
ू र बारकाईने नजर ठे वून होते . 2 आिण ते थे त्याच्यासमोर जलोदर झाले ला एक
3
मनु ष्य होता. ये शन
ू े िनयमशास्त्र िशक्षकांना व परूश्यांना िवचारले , “������ ����� ���
���� �������������� ���� ��� �� ����?” 4 परं तु ते गप्पच रािहले . ते व्हा ये शन
ू े
त्या आजारी मनु ष्यास धरुन त्यास बरे केले व त्यास पाठवून िदले . 5 मग तो त्यांना म्हणाला, “��
����������� ��������� �� ����� ����� �� ��� ��� � �� ������� ����,
तर शब्बाथ िदवशी तु म्ही त्यास ताबडतोब बाहे र काढणार नाही काय?” 6 आिण या प्रश्नाला उ र
दे णे त्यांना जमले नाही.
नं तर, आमं ित्रत पाहुणे स्वतःसाठी मानाच्या जागा कसे िनवडू न घे त होते हे पाहन
ू , त्याने
त्यांना एक दाखला सां िगतला, तो म्हणाला, 8 “������ ����� ������� ���������
��������� �������� ����, ते व्हा मानाच्या आसनावर बसू नका कारण तु मच्यापे क्षा
अिधक महत्त्वाच्या मनु ष्यास त्याने कदािचत आमं तर् ण िदले असे ल. 9 मग ज्याने तु म्हा दोघांना
आमं ित्रत केले आहे तो ये ईल आिण तु म्हास म्हणे ल, या मनु ष्यास तु झी जागा दे . मग अपमािनत
होऊन तु म्हास खालच्या जागी बसावे लागे ल. 10 पण जे व्हा तु म्हास आमं ित्रत केले ले असे ल,
ते व्हा जा आिण अगदी खालच्या जागी जाऊन बसा. यासाठी की, जे व्हा यजमान ये ईल, ते व्हा
तो तु म्हास म्हणे ल, िमत्रा, वरच्या आसनावर ये ऊन बस. ते व्हा तु झ्या पाहुण्यांसमोर तु झे गौरव
होईल. 11 कारण जो कोणी स्वतःला उं च करतो तो नमवला जाईल व जो स्वतःला नमवतो तो उं च
केला जाईल.”
12 मग ज्याने आमं तर
् ण िदले होते त्यास तो म्हणाला, “�� ������ ������ �����
���������� ������ �������� ������ ������ ���������, भावांना, तु झ्या
नाते वाईकांना िकंवा श्रीमं त शे जार्यांना बोलावू नको, कारण ते ही तु ला परत आमं तर् ण दे तील
व अशा रीतीने तु झ्या आमं तर् णाची परतफेड केली जाईल. 13 पण जे व्हा तू मे जवानी दे शील, ते व्हा
गरीब, लं गडे , पां गळे , आं धळे यांना आमं तर् ण दे . 14 म्हणजे तू धन्य होशील, कारण तु झी परतफेड
करण्यासाठी त्यां च्याकडे काहीही नाही. तर नीितमानां च्या पु नरुत्थानाच्या वे ळी तु झी परतफेड
होईल.”
7

. 22:1-14
मे जाभोवती बसले ल्यांपैकी एकाने जे व्हा हे ऐकले , ते व्हा तो ये शल
ू ा म्हणाला, “��
�������� ������� ���� ����, तो प्रत्ये कजण धन्य.” 16 मग ये शू त्यास म्हणाला,
“�� ������ ��� ������ ��������� ����� ���� ����. त्याने पु ष्कळ लोकांस
आमं तर् ण िदले . 17 भोजनाच्या वे ळी ज्यांना आमं तर् ण िदले होते त्यांना ‘�� ���� ����
���� ���’ ��� ����� ������������ ������� ������. 18 ते सवर्जण सबब सां गू
लागले . पािहला त्यास म्हणाला, ‘�� ��� ���� ����� ��� ��� ��� ���� �� ������
������. कृपाकरून मला क्षमा कर.’ 19 दुसरा म्हणाला, ‘�� �������� ��� ������
���� ������� ���� � ������� ���� ���������� �� ����� ���, कृपाकरून
15
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मला क्षमा कर.’
आणखी ितसरा म्हणाला, ‘�� ���� ���� ��� � �������� �� ���
����� ����.’ 21 तो नोकर परत आला व त्याने आपल्या मालकाला या गोष्टी सां िगतल्या. मग
घराचा मालक रागावला आिण नोकराला म्हणाला, ‘����� ��������� ��� ���������
������������� ���� �� � ����, आं धळे , असहाय्य, लं गडे यांना घे ऊन इकडे ये !’
22 नोकर म्हणाला, ‘����, आपल्या आज्ञे पर
् माणे केले आहे आिण तरीही आणखी जागा िरकाम्या
आहे .’ 23 मालक नोकराला म्हणाला, ‘��������� ��, कुंपणाजवळ जा आिण ते थे असले ल्या
लोकांस आग्रहाने आत ये ण्यास सां ग म्हणजे माझे घर भरून जाईल. 24 कारण मी तु म्हास सां गतो
की, त्या आमं ित्रत मनु ष्यांपैकी एकालाही माझ्या जे वणातले काही चाखायला िमळणार नाही.”
20

?
. 10:34-39
25 मोठ ा सं ख्ये ने लोक ये शब
ू रोबर चालत होते . तो त्यां च्याकडे वळाला व म्हणाला, 26 “��
���� ��������� ���� ��� ���� ����, आई, पत्नी, मु ले, भाऊ, बिहणी एवढे च नव्हे ,
तर स्वतःच्या जीवाचासु द्धा द्वे ष करीत नाही, तर तो माझा िशष्य होऊ शकत नाही. 27 जो कोणी
स्वतःचा वधस्तं भ घे ऊन माझ्यामागे ये णार नाही, तो माझा िशष्य होऊ शकणार नाही. 28 जर
तु म्हापै की कोणाला बु रुज बां धायचा असे ल तर तो अगोदर बसून खचार्चा अं दाज करून तो पूणर्
करावयास त्याच्याजवळ पु रे से पै से आहे की नाही हे पाहणार नाही काय? 29 नाही तर कदािचत
तो पाया घालील आिण पूणर् करू शकणार नाही आिण जे पाहणारे आहे त ते त्याची थट् टा करतील
आिण म्हणतील, 30 या मनु ष्याने बां धण्यास सु रुवात केली पण पूणर् करू शकला नाही! 31 िकंवा एक
राजा दुसर्या राजाबरोबर लढाई करण्यास िनघाला, तर तो अगोदर बसून याचा िवचार करणार नाही
का? की, त्याच्या दहा हजार मनु ष्यां िनशी त्याच्या शत्रूशी, जो वीस हजार सै न्यािनशी चालून ये त
आहे , त्यास त्याचा सामना करता ये णे शक्य आहे काय? 32 जर तो त्यास तोंड दे ऊ शकणार नसे ल,
तर त्याचा शत्रू दरू अं तरावर असतानाच तो मध्यस्थ पाठवून शांतते साठी सलोख्याचे बोलणे सु रू
करील. 33 त्याच प्रकारे तु मच्यापै की जो कोणी सवर्स्वाचा त्याग करीत नाही त्यास माझा िशष्य
होता ये णार नाही.
34 मीठ चां गले आहे , पण िमठाची जर चव गे ली, तर त्यास खारटपणा कशाने ये ईल? 35 ते
जिमनीच्या िकंवा खताच्याही पूणर्पणे िनरुपयोगी ठरे ल व लोक ते फेकू न दे तील. ज्याला ऐकायला
कान आहे त तो ऐको.”

15
. 18:10-14
सवर् जकातदार व पापी त्याचे ऐकण्यास त्याच्याजवळ ये त होते . 2 ते व्हा परूशी व
िनयमशास्त्राचे िशक्षक कुरकुर करू लागले . ते म्हणू लागले , “�� ��������� ��� ����
�������������� �����!”
3 मग ये शन
ू े त्यांनाही दाखला सां िगतला. 4 “����������� ���� ������ ����
������ ���� ������� �� �����, तर तो नव्याण्णव रानात सोडू न हरवले ल्या में ढरामागे ते
सापडे पयर्ंत जाणार नाही काय? 5 आिण जे व्हा त्यास ते सापडते ते व्हा तो आनं दाने ते खां द्यां वर घे तो.
6 आिण घरी ये तो, ते व्हा िमत्रांना आिण शे जार्यांना एकत्र करून म्हणतो, माझ्याबरोबर आनं द
करा कारण माझे हरवले ले में ढरू सापडले आहे . 7 त्याप्रमाणे ज्यांना पश्चा ापाची गरज नाही अशा
नव्याण्णव नीितमानांबद्दल होणार्या आनं दापे क्षा पश्चा ाप करणार्या एका पापी मनु ष्याबद्दल
स्वगार्त अिधक आनं द होईल, हे मी तु म्हास सां गतो.
1

8 िकंवा

एका स्त्रीकडे चांदीची दहा नाणी आहे त आिण जर ितचे एक नाणे हरवले तर ती िदवा
लावून घर झाडू न ते िमळे पयर्ंत काळजीपूवर्क शोधणार नाही काय? 9 आिण ितला जे व्हा ते नाणे
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सापडते ते व्हा ती मै ित्रणींना आिण शे जार्याना बोलािवते आिण म्हणते , माझ्याबरोबर आनं द करा
कारण माझे हरवले ले नाणे सापडले आहे . 10 त्याचप्रमाणे पश्चा ाप करणार्या एका पाप्याबद्दल
ू ासमोर आनं द होतो हे मी तु म्हास सां गतो.”
दे वाच्या दत
11 मग ये श ू म्हणाला, “��� �������� ��� ����� ����. 12 त्या दोघांपैकी धाकटा पु त्र

म्हणाला, बाबा, मालम े तला माझा वाटा मला द्या. आिण मग त्यां च्या विडलांनी आपली सं प ी
दोघा मु लांमध्ये वांटून िदली. 13 त्यानं तर काही िदवसानं तर लागलीच धाकट ा मु लाने आपले सवर्
गोळा केले आिण तो दरू दे शी िनघून गे ला. ते थे त्याने त्याची सवर् सं प ी चै नीत व मौजमजे चे जीवन
जगून उधळू न टाकली. 14 त्याने सवर् पै से खचूर्न टाकले आिण मग त्या दे शात भयं कर दुष्काळ
पडला व त्यास गरज भासू लागली. 15 त्या दे शातील एका नागिरकाजवळ तो गे ला आिण त्याचा
आश्रय धरुन राहीला. त्या नागरीकाने त्यास आपल्या शे तात डु करे चारावयास पाठवले . 16 ते व्हा
कोणी त्यास काहीही*न िदल्याने , डु करे ज्या शें गा खातात त्या खाऊन तरी आपले पोट भरावे अशी
त्यास फार इच्छा होई. 17 नं तर तो शु द्धीवर आला व स्वतःशीच म्हणाला, माझ्या िपत्याच्या
घरी िकतीतरी नोकरांना पु रुन उरे ल इतके अन्न आहे आिण पाहा मी तर ये थे भूकेने मरत आहे !
18 आता, मी उठू न आपल्या िपत्याकडे जाईन आिण त्यास म्हणे न, बाबा, मी स्वगार्िवरुद्ध आिण
तु मच्यािवरुध्द पाप केले आहे . 19 तु मचा मु लगा म्हणवून घे ण्याच्या योग्यते चा मी राहीलो नाही.
मला आपल्या रोजं दारीवरील एखाद्या नोकरासारखे ठे वून घ्या. 20 मग तो धाकटा मु लगा उठला व
आपल्या िपत्याकडे गे ला. तो त्याच्या घरापासून दरू असतांनाच, त्याच्या िपत्याने त्यास पािहले
आिण त्यास त्याचा कळवळा आला आिण धावत जाऊन त्याच्या गळ्यात पडला व त्याचे पु ष्कळ
मु के घे तले . 21 मु लगा त्यास म्हणाला, बाबा, मी स्वगार्िवरुद्ध व तु मच्यािवरुध्द पाप केले आहे .
आता तु मचा मु लगा म्हणवून घे ण्याचा मला अिधकार†नाही. 22 परं तु िपता आपल्या नोकरांस
म्हणाला, त्वरा करा, चां गला झगा आणून त्यास घाला. त्याच्या हातात अं गठी आिण पायात
जोडे घाला. 23 आिण मोठी मे जवानी करा, आपण खाऊ आिण आनं द करू! 24 कारण हा माझा
मु लगा मरण पावला होता पण िजवं त झाला आहे ! तो हरवला होता, पण आता सापडला आहे व
ते आनं द करू लागले . 25 यावे ळेस, त्याचा वडील मु लगा शे तात होता. तो घराकडे परतला आिण
घराजवळ आल्यावर, त्याने गायनवादन व नाचण्याचा आवाज ऐकला. 26 त्याने एका नोकराला
बोलावून िवचारले , हे सवर् काय चालले आहे ? 27 तो नोकर त्यास म्हणाला, तु मचा भाऊ आला
आहे . तो तु मच्या िपत्याला सु खरुप परत िमळाला म्हणून त्यांनी मोठी मे जवानी ठे वली आहे .
28 ते व्हा तो रागे भरला आिण तो आत जाईना. ते व्हा त्याचा िपता बाहे र ये ऊन त्यास समजावू
लागला. 29 परं तु त्याने िपत्याला उ र िदले , पाहा, इतकी वष मी तु मची से वाचाकरी केली आहे
व कधीही तु मची आज्ञा मोडली नाही! िमत्रांबरोबर आनं द करण्यासाठी तु म्ही मला कधी साधे
करडू सुद्धा‡िदले नाही. 30 आिण ज्याने तु मची सवर् सं प ी वे श्यां वर उधळली तो तु मचा मु लगा परत
आला ते व्हा तु म्ही त्याच्यासाठी मोठी मे जवानी केली. 31 ते व्हा िपत्याने त्यास म्हणाले , बाळा, तू
ने हमीच माझ्याबरोबर आहे स आिण जे माझे आहे ते सवर् तु झे आहे . 32 परं तु आज आपण आनं द
आिण उत्सव केला पािहजे कारण हा तु झा भाऊ मरण पावला होता तो िजवं त झाला आहे . तो
हरवला होता, तो सापडला आहे .”

16
1 ये शन
ू े त्याच्या िशष्यांना एक दाखला सां िगतला, “������ ������� ������ ����,
त्याचा एक कारभारी होता. हा कारभारी तु मचे पै से उधळतो, अशी तक् रार त्या श्रीमं त मनु ष्याकडे

*

15:16

†

15:21

‡

15:29

16:2

1304

लूक 16:24

करण्यात आली.
कारभार्याला आत बोलावून म्हटले , तु झ्यािवषयी
मी हे काय ऐकत आहे ? तर आता तु झ्या कारभाराचा िहशोब दे , कारण यापु ढे तु ला कारभार
पाहावयचा नाही. 3 ते व्हा कारभारी स्वतःशी म्हणाला, माझे मालक माझे कारभार्याचे काम काढून
घे त आहे त तर मी आता काय करू? शे तात कष्ट करण्याएवढे बळ माझ्या अं गात नाही व भीक
मागण्याची मला लाज वाटते . 4 मला कारभार्याच्या कामावरून ते काढून टाकतील तरीही लोकांनी
मला त्यां च्या घरात घ्यावे यासाठी मी काय करावे हे मला मािहती आहे . 5 मग कारभार्याने त्याच्या
मालकाच्या प्रत्ये क कजर्दाराला बोलावले . पिहल्याला तो म्हणाला, तू माझ्या मालकाकडू न िकती
कजर् घे तले आहे जे तु ला फेडायचे आहे . 6 तो म्हणाला, तीन हजार िलटर ते ल. त्याने त्यास म्हटले ,
ही तु झी िहशोबाची वही घे आिण लवकर बसून यावर दीड हजार मांड 7 नं तर दुसर्याला म्हटले ,
तु ला िकती दे णे आहे ? तो म्हणाला, वीस हजार िकलो गहू तो त्यास म्हणाला, ही तु झी िहशोबाची
वही घे व सोळा हजार मांड. 8 अन्यायी कारभार्याने शहाणपण केले . यावरुन धन्याने त्याची वाहवा
केली; कारण या यु गाचे लोक आपल्यासारख्यां िवषयी प्रकाशाच्या लोकांपेक्षा शहाणे असतात.
9 मी तु म्हास सां गतो, तु मच्यासाठी, तु मच्या अनीतीच्या धनाने िमत्र िमळवा. यासाठी की,
जे व्हा हे धन सं पेल ते व्हा त्यांनी तु म्हास सावर्कािलक वस्तीत घ्यावे 10 एखाद्यावर थोडासा
िवश्वास टाकणे शक्य असे ल तर त्याच्यावर जास्त िवश्वास टाकणे शक्य आहे व जो कोणी
थोड ा गोष्टींिवषयी अन्यायी आहे तो जास्त गोष्टींिवषयी अन्यायी राहील. 11 म्हणून जर तु म्ही
अनीितकारक धनािवषयी िवश्वासू नाही, तर मग खर्या धनािवषयी तु मच्यावर कोण िवश्वास
ठे वील? 12 जे दुसर्याचे आहे त्यािवषयी तु म्ही िवश्वासू नसाल तर जे तु मचे आहे ते तु म्हास कोण
दे ईल? 13 कोणत्याही नोकराला दोन मालकांची से वा करता ये त नाही. एकाचा तो राग करील व
दुसर्यावर तो प्रीती करील िकंवा एकाला तो धरून राहील व दुसर्याला तु च्छ मानील. तु म्ही
एकाच वे ळी दे वाची व पै शाची से वा करू शकत नाही.”
2 म्हणून त्या श्रीमं त मनु ष्याने

14 मग ते परूशी धनाचे लोभी होते त्यांनी हे सवर् ऐकले व त्यांनी ये शच
ू ा ितरस्कार केला. 15 ये शू
त्यांना म्हणाला, “������ ������� ��������� ������� ������ ������, पण
दे व तु मची अं तःकरणे ओळखतो. जे लोकांस त्यां च्या दृष्टीत महान वाटते ते दे वाच्या नजरे मध्ये
अमं गळ आहे .
16 योहानापयर्ंत िनयमशास्त्र व सं देष्टे हे होते आिण ते व्हापासून दे वाच्या राज्याची
सु वातार् गाजवली जात आहे व प्रत्ये कजण त्यामध्ये िशरण्याचा जोराने प्रयत्न करीत आहे .
17 िनयमशास्त्राचा एकही काना िकंवा मात्रा नाहीसा होण्यापे क्षा आकाश व पृ थ्वीचे नाहीसे होणे
सोपे आहे .
18 जो कोणी आपल्या पत्नीला सोडू न दे तो व दुसरीबरोबर लग्न करतो तो व्यिभचार करतो आिण
जो कोणी, पतीने सोडू न िदले ल्या स्त्री सोबत लग्न करतो तो व्यिभचार करतो.

आिण महागडे खादीचे कपडे घालीत असे . प्रत्ये क
िदवस तो ऐशोआरामात घालवीत असे . 20 त्याच्या फाटकाजवळ लाजर नावाचा एक गरीब मनु ष्य
पडू न होता आिण त्याच्या अं गावर फोड आले ले होते . 21 त्या श्रीमं त मनु ष्याच्या जे वणाच्या
टे बलावरून जे काही खाली पडे ल ते तरी आपल्याला खायला िमळे ल अशी तो अपे क्षा करत असे
यािशवाय कुत्री ये ऊन त्याचे फोड चाटीत असत. 22 मग असे झाले की, तो गरीब मनु ष्य मरण
ू ांनी त्यास अब्राहामाच्या ऊराशी ने ऊन ठे वले . नं तर श्रीमं त मनु ष्यही मरण
पावला व दे वदत
पावला व त्यास पु रले गे ले. 23 श्रीमं त मनु ष्य मृ तलोकात यातना भोगीत होता, ते थन
ू त्याने
वर पाहीले व दरू वर असले ल्या अब्राहामाला आिण लाजराला त्याच्या बाजूला पािहले , 24 तो
ओरडू न म्हणाला, हे िपत्या अब्राहामा, माझ्यावर दया कर आिण लाजराला पाठव यासाठी की
तो बोटाचे टोक पाण्यात बु डवून माझी जीभ थं ड करील, कारण या आगीमध्ये मी भयं कर दुखः
19 कोणीएक श्रीमं त मनु ष्य होता तो जां भळे
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सहन करीत आहे .
अब्राहाम म्हणाला, माझ्या मु ला, ध्यानात घे की तु झ्या जीवनात जशा
तु ला चां गल्या गोष्टी िमळाल्या, तशा लाजराला वाईट गोष्टी िमळाल्या. पण आता त्यास आराम
िमळत आहे व तू दुःखात आहे स. 26 आिण या सगळ्यािशवाय, तु मच्या व आमच्यामध्ये एक मोठी
दरी ठे वले ली आहे , यासाठी की, ये थन
ू तु मच्याकडे कोणाला जाता ये णार नाही व तु मच्याकडू न
कोणालाही आमच्याकडे ये ता ये णार नाही. 27 तो श्रीमं त मनु ष्य म्हणाला, मग तु ला मी िवनं ती
करतो की, िपत्या, लाजराला माझ्या विडलां च्या घरी पाठव, 28 लाजराला माझ्या पाच भावांकडे
जाऊन त्यांना सावध करू दे म्हणजे ते तरी या दुःखाच्या िठकाणी ये णार नाहीत. 29 पण अब्राहाम
म्हणाला, तु झ्या भावांजवळ मोशे आिण सं देष्टये आहे त त्यांचे त्यांनी ऐकावे . 30 तो श्रीमं त मनु ष्य
म्हणाला, नाही, हे िपत्या अब्राहामा, मरण पावले ल्यामधून कोणी माझ्या भावांकडे गे ला तर ते
पश्चा ाप करतील. 31 अब्राहाम त्यास म्हणाला, जर ते मोशे चे आिण सं देष्टयांचे ऐकत नाहीत
तर मरण पावले ल्यातून जर कोणी उठला तरी त्यांची खात्री होणार नाही.”
25 परं तु

17
. 18:6, 7;

9:42

1 मग ये श ू त्याच्या िशष्यांना म्हणाला, “�������� ��� ��� ����� ���� ������ ��

������������ �� ����� ������ ����� ������� �����! 2 त्याने या लहानातील
एकाला पाप करावयास लावण्यापे क्षा त्याच्या गळ्यात जात्याची तळी बां धन
ू त्यास समु दर् ात
टाकावे यामध्ये त्याचे िहत आहे . 3 स्वतःकडे लक्ष द्या! जर तु मचा भाऊ पाप करतो तर त्यास
धमकावा आिण जर तो पश्चा ाप करतो तर त्यास माफ करा. 4 जर तो िदवसातून सात वे ळा
तु झ्यािवरुद्ध पाप करतो आिण सात वे ळा तु झ्याकडे ये तो व म्हणतो, मी पश्चा ाप करतो, तरीही
तू त्यास माफ कर.”
5 मग प्रेिषत प्रभू ये शल
ू ा म्हणाले , “���� ������� ����.” 6 प्रभू ये शू म्हणाला,
“�� ����� ������� ��������� ���������� ���� �� ������ �� ��������
������ ����� ����, मु ळासकट उपटू न समु दर् ात लावली जा. तर ते झाड तु मचे ऐकेल.
7 तु मच्यापै की असा कोण आहे की, त्याचा नां गरणारा िकंवा में ढरे राखणारा दास शे तातून
आल्यावर तो त्यास म्हणे ल, ‘������ ���� ������� ��.’ 8 उलट माझे जे वण तयार कर,
‘���� �������� ��������� ���� ������ ���� ���� �� ��� �� �� �� � ��,’
��� �� ����� ������� ���� ���? 9 ज्या गोष्टी करण्याबद्दल तु म्ही नोकराला हुकुम
करता ते केल्याबद्दल तु म्ही त्यास धन्यवाद म्हणता का? 10 तु मच्या बाबतीतही तसे च आहे . जे व्हा
तु म्हास करण्यास सां िगतले ली सवर् कामे केल्यावर तु म्ही असे म्हणले पािहजे , आम्ही कोणत्याही
मानास लायक नसले ले नोकर आहोत आम्ही फक्त आमचे कतर्व्य केले आहे .”
11 मग

असे झाले की, तो यरूशले म शहराकडे चालला असता, शोमरोन व गालील प्रांताच्या
सीमा यांमधून गे ला. 12 तो कोणाएका खे ड ात जात असताना ते थे त्यास कुष्ठरोगाने ग्रस्त
दहा पु रूष भे टले 13 आिण ते दरू उभे राहन
ू मोठमोठ ाने ओरडू न म्हणाले “����, स्वामी,
आमच्यावर दया करा,” ��� ����� ������� ����������� ����� ����. 14 जे व्हा
ये शन
ू े कुष्ठरोग्यांना* पािहले , ते व्हा तो त्यांना म्हणाला, “�� ��� ������� ��������
�����.” ते याजकाकडे जात असतांनाच शु द्ध झाले , 15 जे व्हा त्यां च्यातील एकाने पािहले की
आपण बरे झालो आहोत ते व्हा तो परत आला व तो मोठ ाने ओरडू न दे वाचे गौरव करू लागला.
16 तो ये शच्
ू या पायाजवळ खाली पडला व त्याने त्यास नमन केले . तसे च त्याने त्याचे उपकार मानले .
तो एक शोमरोनी होता. 17 ये शू त्यास म्हणाला, “����� ����� ���� ����� ���? बाकीचे
*
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नऊजण कोठे आहे त?
िवदे शी मनु ष्यािशवाय कोणीही दे वाचे गौरव करण्यासाठी परत आला
नाही काय?” 19 तो त्यास म्हणाला, “�� ��� ��, तु झ्या िवश्वासाने तु ला बरे केले आहे .”
18 या

. 6:5-8, 22; 19:12-14
ये शल
ू ा िवचारले , दे वाचे राज्य केव्हा ये ईल, ये शन
ू े त्यांना उ र िदले , “������
����� ����� �������� ��� ����. 21 पाहा, ते ये थे आहे िकंवा ते थे आहे ! असे म्हणणार
नाहीत कारण दे वाचे राज्य तर तु मच्यामध्ये आहे .”
22 िशष्यांना तो म्हणाला, “����������� ���������� ���������� ���������
��� ������� ������ �������� ��� �����. पण तो िदवस तु म्ही पाहू शकणार नाही,
असे िदवस ये तील. 23 आिण लोक तु म्हास म्हणतील, पाहा, तो तर ये थे आहे िकंवा पाहा, तो ते थे
आहे , ते व्हा तु म्ही मला पाहाण्यासाठी त्यां च्यामागे जाऊ नका. 24 कारण जशी वीज आकाशाच्या
एका िसमे पासु न दुसर्या िसमे पयर्ंत चमकते तसे च मनु ष्याच्या पु त्राचे ये णे त्याच्या िदवसात होईल.
25 पण पिहल्याने त्याने खूप दुःख भोगावे व या िपढीकडू न नाकारले जावे याचे अगत्य आहे . 26 जसे
नोहाच्या िदवसात झाले , तसे च मनु ष्याच्या पु त्राच्या िदवसात पण होईल. 27 नोहाने तारवात
प्रवे श केला आिण मग महापूर आला व त्या सवार्च
ं ा नाश झाला त्या िदवसापयर्ंत ते खात होते ,
पीत होते , लग्न करून घे त होते आिण लग्न करुनही दे त होते . 28 त्याचप्रमाणे , लोटाच्या िदवसात
झाले तसे होईलः ते खात होते , पीत होते . िवकत घे त होते . िवकत दे त होते . लागवड करीत
होते . बां धीत होते . 29 पण ज्या िदवशी लोट सदोम सोडू न बाहे र िनघाला त्यािदवशी आकाशातून
आग व गं धक यांचा पाऊस पडला आिण सवार्च
ं ा नाश केला. 30 मनु ष्याचा पु त्र प्रकट होण्याच्या
िदवशीही असे च घडे ल 31 त्यािदवशी जर एखादा छतावर असे ल व त्याचे सामान घरात असे ल, तर
त्याने ते बाहे र काढण्यासाठी घरात जाऊ नये . त्याचप्रमाणे जो शे तात असे ल त्याने परत जाऊ
नये . 32 लोटाच्या पत्नीची आठवण करा. 33 जो कोणी आपला जीव वाचवू पाहतो तो आपला जीव
गमवे ल आिण जो कोणी आपला जीव गमावील तो त्यास वाचवील. 34 मी तु म्हास सां गतो, त्या
रात्री िबछान्यावर दोघे असतील, त्यां च्यामधून एक घे तला जाईल व दुसरा ठे वला जाईल. 35 दोन
िस्त्रया दळण करत असतील, तर त्यांपैकी एक घे तली जाईल व दुसरी ठे वली जाईल. 36 शे तात
दोघे असतील एकाला घे तले जाईल व दुसर्याला ठे वले जाईल.” 37 िशष्यांनी त्यास िवचारले ,
कोठे प्रभू? ये शन
ू े उ र िदले , “���� ����� ���� ���� ������ �����.”
20 परूश्यांनी

18
1

िनराश न होता ने हमी प्राथर्ना कशी करावी हे िशष्यांनी िशकावे म्हणून त्याने त्यांना एक
दाखला सां िगतला. 2 तो म्हणाला, “��� ����� �� ��������� ����. तो दे वाला भीत
नसे व लोकांचीही भीड धरीत नसे . 3 त्या नगरात एक िवधवा होती. ती ने हमी ये ऊन न्यायिधशाला
म्हणत असे , ‘������ ��������������� ���� ����� ���!’ 4 त्याची इच्छा काही
काळ नव्हती पण शे वटी तो मनात म्हणाला, ‘�� ��� ������ ��� ���� � ������
��� ��� ����, 5 तरीही िवधवा मला त्रास दे ते म्हणून मी ितचा न्याय करीन, नाही तर ती
ने हमी ये ऊन मला अगदी त्रासून सोडे ल.” 6 मग प्रभू म्हणाला, “������ ���� �������
��������� ��� �������. 7 आिण मग जे दे वाचे िनवडले ले लोक िदवसरात्र त्याचा धावा
करतात त्यांचा तो न्याय करणार नाही काय? तो त्यांना मदत करण्यास वे ळ लावे ल का? 8 मी
तु म्हास सां गतो, तो त्यांचा न्याय लवकर करील, तरीही जे व्हा मनु ष्याचा पु त्र ये ईल, ते व्हा त्यास
पृ थ्वीवर िवश्वास आढळे ल काय?”
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आपण नीितमान आहोत असा जे िकत्ये क स्वतःिवषयी िवश्वास धरून इतर सवार्स
ं तु च्छ
मानीत होते त्यांनाही त्याने दाखला सां िगतला, तो असा, 10 “��� �� ��������� �������
�� ������������� ����� ����. एक परूशी होता आिण दुसरा जकातदार होता.
11 परूशी उभा रािहला आिण त्याने अशी प्राथर्ना केली, ‘�� ����, मी तु झे उपकार मानतो कारण,
मी इतर लोकांसारखा म्हणजे चोर, अन्यायी, व्यिभचारी व या जकातदारासारखा नाही. 12 उलट मी
आठवड ातून दोनदा उपवास करतो आिण माझ्या सवर् उत्त्पन्नाचा दहावा भाग दे तो.’ 13 परं तु
जकातदार दरू अं तरावर उभा राहन
ू वर स्वगार्कडे दृष्टी लावण्यास दे खील न धजता आपला ऊर
बडवत म्हणाला, ‘�� ���� �� �������� ��� ��.’ 14 मी तु म्हास सां गतो हा मनु ष्य त्या
दुसर्या मनु ष्यापे क्षा न्यायी ठरुन घरी गे ला कारण जो कोणी स्वतःला उं च करतो त्यास कमी केले
जाईल आिण जो कोणी स्वतःला कमी करतो त्यास उं च केले जाईल.”
15 आिण लोक आपल्या मु लांनाही त्याच्याकडे स्पशर् करण्यास आणत असता हे िशष्यांनी
पिहल्यावर त्यांनी लोकांस धमकावले . 16 पण ये शू बालकांना स्वतःकडे बोलवून म्हणाला,
“�������� ��������� ��� ����.
त्यांना अडवू नका कारण दे वाचे राज्य
त्यां च्यासारख्यांचेच आहे . 17 मी तु म्हास खरे सां गतो, जो कोणी बालकाप्रमाणे दे वाच्या राज्याचा
स्वीकार करणार नाही, त्याचा स्वगार्त प्रवे श होऊ शकणार नाही.”

. 19:16-22;
10:17-22
एका यहद
ू ी अिधकार्याने त्यास िवचारले , “����� ������, सावर्कािलक जीवन
िमळिवण्यासाठी मी काय करू?” 19 ये शू त्यास म्हणाला, “��� ����� �� �������?
दे वािशवाय कोणीही उ म नाही. 20 तु ला आज्ञा माहीत आहे त ‘�������� ��� ���, खून करू
नको, चोरी करू नको, खोटी साक्ष दे ऊ नको, तु झ्या आई-वडीलांचा मान राख.” 21 तो अिधकारी
म्हणाला, “�� ���� ����� �� ������ ���������� ������� ����.” 22 जे व्हा
ये शन
ू े हे ऐकले , ते व्हा तो त्यास म्हणाला, “����������� ���� ��� �������� ���
���. तु झ्याजवळचे सवर्काही िवकू न ते गिरबांना वाट, म्हणजे स्वगार्त तु ला धन िमळे ल. मग ये .
माझ्यामागे चल.” 23 पण जे व्हा त्या अिधकार्याने हे ऐकले ते व्हा तो फार दुःखी झाला, कारण तो
फार श्रीमं त होता. 24 तो दुःखी झाला आहे हे जे व्हा ये शन
ू े पािहले ते व्हा तो लोकांस म्हणाला,
“������������ �� ���, त्या लोकांचा दे वाच्या राज्यात प्रवे श होणे िकती कठीण आहे !
25 होय, श्रीमं त मनु ष्याचे दे वाच्या राज्यात प्रवे श करणे यापे क्षा उं टाने सु ईच्या नाकातून जाणे
सोपे आहे .” 26 नं तर ज्या लोकांनी हे ऐकले , ते म्हणाले , “�� �� ������ ���� ����?”
27 तो म्हणाला, “���� ������ ���������� ����� ���� ���� ������ ����
����.” 28 मग पे तर् म्हणाला, “���, आमच्याकडे जे होते , ते सवर् टाकू न आम्ही तु मच्यामागे
आलो आहोत.” 29 ये शन
ू े त्यांना म्हटले , “�� ������� ��� ������, दे वाच्या राज्याकरता
ज्याने आपले घर, पत्नी, भाऊ, आई-वडील िकंवा मु लेबाळ सोडली 30 त्यांना या काळी पु ष्कळ
पटीने व ये णार्या यु गात सावर्कािलक जीवन िमळणार नाही असा कोणी नाही.”
18

. 20:17-19;
10:32-34
ये शन
ू े िनवडले ल्या बाराजणांना बाजूला घे तले आिण त्यांना म्हणाला, “���! आपण वर
यरूशले म शहरात जात आहोत आिण सं देष्टयांनी मनु ष्याच्या पु त्रािवषयी जे काही िलिहले होते
ते सवर् पूणर् होईल. 32 म्हणजे त्यास परराष्ट् रीयां च्या स्वाधीन करतील, त्याची थट् टा होईल,
त्याची िनं दा करतील, त्याच्यावर थुं कतील 33 त्यास फटके मारतील, त्याचा जीव घे तील आिण
तो ितसर्या िदवशी पु न्हा उठे ल.” 34 त्याने म्हटले ले काहीच िशष्यांना समजले नाही कारण हे वचन
31
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त्यां च्यापासून लपवून ठे वण्यात आले होते आिण तो कोणत्या गोष्टीिवषयी बोलत आहे हे त्यांना
माहीत नव्हते .
. 20:29-34;

10:46-52

35 ये श ू यरीहोजवळ ये त असतांना एक आं धळा रस्त्यावर बसून भीक मागत होता. 36 जे व्हा त्या

आं धळ्या मनु ष्याने जवळू न जाणार्या लोकांचा आवाज ऐकला ते व्हा त्याने िवचारले , ही कशाची
गडबड चालली आहे . 37 लोकांनी त्यास सां िगतले , “�������� ���� ����� ��� ���.”
38 तो ओरडू न म्हणाला, “��� ����, दािवदाचे पु त्र माझ्यावर दया करा.” 39 जे पु ढे चालले होते
त्यांनी त्यास शांत राहण्यास सां िगतले . पण तो अजून मोठ ाने ओरडू न म्हणाला, “��������
����� �������� ��� ���!” 40 ये शू थांबला आिण त्याने आं धळ्याला स्वतःकडे आणण्याची
आज्ञा केली, तो आं धळा जवळ आल्यावर ये शन
ू े त्यास िवचारले , 41 “�� ���������� ���
����� ������ ���� ����� ���?” तो म्हणाला, “����� ��� ������ ������
����.” 42 ये शू त्यास म्हणाला, “���� ������ ����, तु झ्या िवश्वासाने तु ला चां गले केले
आहे .” 43 ताबडतोब त्यास िदसू लागले आिण तो दे वाचे गौरव करीत ये शच्ू या मागे गे ला. सवर्
लोकांनी हे पािहले आिण दे वाची स्तु ती केली.

19
1

ये शन
ू े यरीहोत प्रवे श केला आिण त्यामधून जात होता. 2 ते व्हा पाहा, जक्कय नावाचा
कोणीएक मनु ष्य होता, तो मु ख्य जकातदार असून खूप श्रीमं त होता.
3 ये श ू कोण आहे हे पाहण्याचा तो प्रयत्न करीत होता पण गदीर्मु ळे त्याचे काही चाले ना, कारण
तो ठें गणा होता. 4 ते व्हा तो सवार्ंच्या पु ढे पळत गे ला आिण ये शल
ू ा पाहण्यासाठी एका उं बराच्या
झाडावर चढला कारण तो त्याच रस्त्याने पु ढे जाणार होता. 5 मग ये शू त्यािठकाणी ये ताच दृष्टी वर
करून त्यास म्हणाला, “������, त्वरा करून खाली ये , कारण आज मला तु झ्या घरी उतरायचे
आहे .” 6 ते व्हा त्याने त्वरे ने खाली उतरून आनं दाने त्याचे आगत-स्वागत केले . 7 हे पाहन
ू सवर् लोक
कुरकुर करू लागले की, “���� ����������� ��� �� ������� ���� ���.” 8 ते व्हा
जक्कय उभा राहन
ू प्रभूला म्हणाला, “�������, पाहा, मी आपले अध धन गिरबांस दे तो आिण
मी अन्यायाने कोणाचे काही घे तले असले तर ते चौपट परत करतो.” 9 ये शू त्यास म्हणाला, “��
�� ����� ���� ���� ��� ���� �� ������������ ����������� ����� ���.
10 कारण मनु ष्याचा पु त्र जे हरवले ले ते शोधण्यास आिण तारण्यास आला आहे .”
. 25:14-30
ते या गोष्टी ऐकत असता त्याने त्यास एक दाखलाही सां िगतला कारण तो यरूशले म
शहराजवळ होता आिण दे वाचे राज्य आताच प्रकट होणार आहे असे त्यांना वाटत होते . 12 तो
म्हणाला, “������ �����, आपण राज्य िमळवून परत यावे या उद्दे शाने दरू दे शी गे ला. 13 त्याने
आपल्या दहा दासांना बोलावले व त्यांना दहा नाणी दे ऊन सां िगतले , ‘�� ��������� ������
������� ���.’ 14 त्याच्या नगरचे लोक त्याचा द्वे ष करत म्हणून त्यांनी त्याच्या मागोमाग
वकील पाठवून सां िगतले , ‘������ �������� ����� ����� ��� ���� ����� ����.’
15 मग असे झाले िक, तो राज्य िमळवून पु न्हा परत आल्यावर ज्यांना त्याने व्यापाराकिरता पै सा
िदला होता, त्यावर िकती नफा झाला हे समजावे म्हणून दासांना आज्ञा दे ऊन त्यांना बोलावीले .
16 पिहला पु ढे आला आिण म्हणाला, ‘��� ������ �������� �������� �� ���� ���
���� ������ ����.’ 17 ते व्हा तो त्यास म्हणाला, ‘�������� ����, छान केले स, तू
थोडक्यां िवषयी िवश्वासू झालास, म्हणून तू दहा नगरां वर अिधकारी होशील.’ 18 मग दुसरा आला
11
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व म्हणाला, ‘���, तु मच्या पाच नाण्यां वर मी पाच नाणी आणखी िमळवली.’
तो त्यास
म्हणाला, ‘�� ��� ������� ������� �����.’ 20 मग आणखी एक दास आला आिण
म्हणाला, ‘���, आपण िदले ले नाणे मी हातरुमालात बां धन
ू ठे वले होते . 21 आपण कठोर आहात,
जे आपण ठे वले नाही, ते आपण काढता आिण जे पे रले नाही, ते कापता. म्हणून मला तु मची भीती
वाटत होती,’ 22 धनी त्यास म्हणाला, ‘����� ����, तु झ्याच शब्दांनी मी तु झा न्याय करतो.
तु ला ठाऊक होते की मी कडक िशस्तीचा मनु ष्य आहे . मी जे िदले नाही ते घे तो आिण जे पे रले
नाही त्याची कापणी करतो, 23 तर तू माझा पै सा पे ढीवर का ठे वला नाहीस? मग जे व्हा मी परत
आलो असतो ते व्हा ते मला व्याजासह िमळाले असते .’ 24 त्याच्याजवळ उभे राहणार्यांना तो
म्हणाला, ‘������������� �� ���� ���� ��� ����������� ��� ���� ����,
त्यास द्या.’ 25 ते त्यास म्हणाले , ‘���, त्याच्याजवळ दहा नाणी आहे त.’ 26 धन्याने उ र िदले ,
‘�� ������� ������, ज्याच्याजवळ आहे , त्यास अिधक िदले जाईल आिण ज्याच्याजवळ
नाही, त्याच्याकडे जे काही असे ल ते सुध्दा काढून घे तले जाईल. 27 परं तु मी राज्य करू नये अशी
इच्छा करणार्यांचा माझ्या शत्रूंना ये थे आणा आिण माझ्यासमोर ठार मारा.’ ”
19 आिण

. 21:1-11;
11:1-11;
. 12:12-19
ये शन
ू े या गोष्टी सां िगतल्यावर तो वर यरूशले म शहरापयर्ंत गे ला. 29 तो वर जातांना,
जे व्हा तो जै तन
ू डोंगर म्हटले ल्या टे कडीनजीक असले ल्या बे थफगे आिण बे थानीजवळ आला
ते व्हा त्याने आपल्या दोन िशष्यांना असे सां गन
ू पाठवले , 30 व म्हटले , “�����������
�������� ������� ��. तु म्ही प्रवे श करताच, ज्यावर कोणी बसले नाही असे िशं गरु तु म्हास
बां धले ले आढळे ल. ते सोडू न ये थे आणा. 31 जर तु म्हास कोणी िवचारले की, ‘������ �� ��
�����? तर म्हणा की, प्रभूला याची गरज आहे .’ ” 32 ज्यांना पाठवले होते , ते गे ले आिण त्याने
सां िगतल्याप्रमाणे त्यास आढळले . 33 ते िशं गरु सोडीत असता त्याचा मालक त्यांना म्हणाला,
“������ ������ �� �����?” 34 ते म्हणाले , “������� ���� ��� ���.” 35 त्यांनी
ते ये शक
ू डे आणले . त्यांनी आपले झगे िशं गरावर घातले आिण ये शल
ू ा त्याच्यावर बसिवले . 36 ये शू
रस्त्यावरुन जात असता लोक आपली वस्त्रे रस्त्यावर पसरीत होते . 37 तो जे व्हा जै तन
ू डोंगराच्या
उतरावर आला ते व्हा सवर् िशष्यसमु दाय, त्यांनी जे चमत्कार पािहले होते त्याबद्दल मोठ ा आनं दाने
दे वाची स्तु ती करू लागला.
38 ते म्हणाले , “��������� ������ ������ ���� ��������� ���! स्वगार्त शां ती
आिण ऊध्वर्लोकी गौरव.” 39 जमावातील काही परूशी ये शल
ू ा म्हणाले , “������, आपल्या
िशष्यांना गप्प राहण्यास सां गा.” 40 त्याने उ र िदले , “�� ������� ������, जर ते शांत
बसतील तर हे धोंडे ओरडतील.”
28

तो जे व्हा जवळ आला व त्याने शहर पािहले , ते व्हा तो त्यासाठी रडला आिण म्हणाला,
“������� ������ ���� ����� ����� �� �� �� �� ����� ����� ����
��! परं तु आता त्या तु झ्या नजरे पासून लपवून ठे वण्यात आल्या आहे त. 43 तु झ्यावर असे िदवस
ये तील की, तु झे शत्रू तु झ्याभोवती कोट उभारतील. तु ला वे ढतील आिण सवर् बाजूंनी तु ला कोंडीत
पकडतील. 44 ते तु ला, तु झ्या मु लांना तु झ्या िभं तीच्या आत धु ळीस िमळवतील व दगडावर दगड
राहू दे णार नाही कारण तू दे वाचा तु झ्याकडे ये ण्याचा समय तू ओळखला नाही.”
41

42

. 21:12-17;

11:15-19;

. 2:12-25

45 ये शन
ू े परमे श्वराच्या भवनात प्रवे श केला व िवक् री करीत होते

त्यांना बाहे र घालवू लागला.
घर प्राथर्नेचे

46 आिण त्यांना म्हणाला, “������ ��������� ��� ������ ��� ��, माझे

घर होईल, पण तु म्ही ते लु टारुची गु हा केली आहे .”

19:47
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47 तो दररोज परमे श्वराच्या भवनात िशकवीत असे .

मु ख्य याजक लोक, िनयमशास्त्राचे िशक्षक,
लोकांचे पु ढारी त्यास ठार मारण्याचा प्रयत्न करीत होते . 48 पण तसे करण्यासाठी त्यांना काही मागर्
सापडत नव्हता कारण सवर् लोक त्याचे मन लावून ऐकत असत.

20
. 21:23-27;
11:27-33
िदवशी ये शू परमे श्वराच्या भवनात लोकांस िशक्षण दे त असता व सु वातार् सां गत असता,
मु ख्य याजक लोक, िनयमशास्त्राचे िशक्षक आिण वडीलजन एकत्र वर त्याच्याकडे आले . 2 ते
त्यास म्हणाले , “������� ��������� �� �� ������ ��� ���� �� ������ ����,
तु ला हा अिधकार कोणी िदला?” 3 ते व्हा त्याने त्यांना उ र िदले , “�������� �������
�� ������ �������, तु म्ही मला सां गा. 4 योहानाचा बािप्तस्मा स्वगार्पासून होता की
मनु ष्यापासून होता?” 5 त्यांनी आपसात चचार् केली आिण एकमे कांना म्हणाले , “�� ���
������������ �������, तर तो म्हणे ल, ‘�� �� ������ ���������� �������
�� ����� ����?’ 6 पण जर आपण मनु ष्यांकडू न म्हणावे , तर सवर् लोक आपणास दगडमार
करतील कारण त्यांची खात्री आहे की, योहान हा एक सं देष्टा होता.” 7 म्हणून, “�� ���������
���� �� ������ ����� ����.” ��� ������� ����� ����� ����. 8 मग ये शू
त्यास म्हणाला, “�� ���� �� ������ ������� ��������� ���� �� ��������
������� ������� ����.”
1 एके

. 21:33-46;
12:1-12
तो लोकांस हा दाखला सां गू लागला, “��� ��������� ���������� ����� �
�� ���� ����������� ������ ���� ������ ���������� ������� ����.
10 हं गामाच्या वे ळी त्याने नोकराला शे तकर्यांकडे पाठवले . यासाठी की, त्यांनी द्राक्षमळ्यातील
काही फळे द्यािवत. पण शे तकर्यांनी त्या नोकराला मारले व िरकाम्या हाताने परत पाठवले . 11 नं तर
त्याने दुसर्या नोकराला पाठवले , पण त्यालासु द्धा त्यांनी मारले . त्या नोकराला त्यांनी लज्जास्पद
वागणूक िदली आिण िरकाम्या हाताने परत पाठवले . 12 ते व्हा त्याने ितसर्या नोकराला पाठवले .
पण त्यालाही त्यांनी जखमी करून बाहे र फेकू न िदले . 13 द्राक्षमळ्याचा मालक म्हणाला, ‘��
��� ���? मी माझा स्वतःचा िप्रय पु त्र पाठवतो. कदािचत ते त्यास मान दे तील.’ 14 पण
जे व्हा शे तकर्यांनी मु लाला पािहले , ते व्हा त्यांनी आपसात चचार् केली आिण म्हणाले , ‘�� ��
���� ���, आपण त्यास ठार मारू, म्हणजे वतन आपले होईल.’ 15 त्यांनी त्यास द्राक्षमळ्याच्या
बाहे र फेकले व ठार मारले . तर मग द्राक्षमळ्याचा मालक काय करील? 16 तो ये ईल आिण त्या
शे तकर्यांना ठार मारील व तो द्राक्षमळा दुसर्यांना सोपवून दे ईल.” त्यांनी हे ऐकले ते व्हा ते
म्हणाले , “��� ����� � ����.”
17 ये शन
ू े त्यां च्याकडे पािहले व म्हटले ,
“�� �� �� ��� ������������� ������� ��� ������� ����.
18 जो कोणी त्याच्यावर पडे ल त्याचे तु कडे होतील परं तु ज्या कोणावर तो पडे ल त्याचा चु राडा
होईल.”
9 मग

19

िनयमशास्त्राचे िशक्षक आिण मु ख्य याजक लोक यांनी त्याचवे ळी 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 उद्दे शन
ू सां िगतला होता. 20 ते व्हा त्यांनी
त्याच्यावर पाळत ठे वली आिण त्यास बोलण्यांत धरून राज्यपालाच्या आिण अिधकाराच्या
अधीन करावे म्हणून आपण प्रामािणक धािमर्क आहोत असे भासिवणारे हे र पाठवले . 21 म्हणून
त्या हे रांनी त्यास प्रश्न िवचारला. ते म्हणाले , “������, आम्हास माहीत आहे की, जे योग्य ते

20:22

1311

लूक 20:47

तु म्ही बोलता व िशकिवता आिण तु म्ही पक्षपात करीत नाही. तर सत्याने दे वाचा मागर् िशकिवता.
22 आम्ही कैसराला कर द्यावा हे योग्य आहे िकंवा नाही?” 23 ते धूतर्पणे आपल्याला फसवू
पाहत आहे त याची ये शल
ू ा कल्पना होती. म्हणून तो त्यांना म्हणाला, “��� �� ���� �����.
24 यावर कोणाची प्रितमा व ले ख आहे ?” ते म्हणाले , “�������.” 25 ते व्हा तो त्यांना म्हणाला,
“������� �� ������� ��� ������ �� ������ ����.” 26 ते व्हा लोकांसमोर तो जे
काही बोलला त्यामध्ये त्यास धरणे त्यांना शक्य झाले नाही. त्याच्या उ राने ते आश्चयर्चिकत
झाले आिण िनरु र झाले .
. 22:23-33;
12:18-27
ू ी त्याच्याकडे आले . त्यांनी त्यास प्रश्न
मग पु नरुत्थान नाही असे म्हणणारे काही सदक
िवचारला. ते म्हणाले , 28 “������ ������ ���������� ����� ����� ��� ��
�� ��������� ��� ��� ����� � ���� ������ ����� ��� �� ��� ����, तर
त्याच्या भावाने त्या िवधवे शी लग्न करावे आिण भावासाठी त्यास मु ले व्हावीत. 29 सात भाऊ होते .
पिहल्या भावाने लग्न केले व तो मूल न होता मरण पावला. 30 नं तर दुसर्या भावाने ितच्याशी लग्न
केले . 31 नं तर ितसर्याने ितच्याशी लग्न केले . सातही भावांबरोबर तीच गोष्ट घडली. कोणालाही
मु ले न होता ते मरण पावले . 32 नं तर ती स्त्रीही मरण पावली. 33 तर मग पु नरुत्थानाच्या वे ळी ती
कोणाची पत्नी होईल? कारण त्या सातांनीही ितच्याबरोबर लग्न केले होते .” 34 ते व्हा ये शू त्यांना
म्हणाला, “�� ������� ��� ���� ���� ����� � ���� ���� �����. 35 परं तु जे लोक
त्या ये णार्या यु गामध्ये व मृ तां च्या पु नरुत्थानामध्ये भाग घे ण्यासाठी पात्र ठरतील, ते लग्न करून
ू ासारखे
घे णार नाहीत आिण लग्न करून दे णार नाहीत 36 आिण ते मरणार नाहीत, कारण ते दे वदत
आहे त. ते पु नरुत्थानाचे पु त्र असल्यामु ळे ते दे वाचे पु त्रही आहे त. 37 जळत्या झु डु पािवषयी
मोशे ने िलिहले , ते व्हा त्याने परमे श्वरास ‘����������� ���, इसहाकाचा दे व आिण याकोबाचा
दे व’ ��� ������ � ��� ������������� ����� ����� �� ������ ����. 38 दे व
मरण पावले ल्यांचा नाही तर िजवं तांचा दे व आहे . सवर् लोक जे त्याचे आहे त ते िजवं त आहे त.”
39 ते व्हा काही िनयमशास्त्राचे िशक्षक म्हणाले , “������, उ म बोललात.” 40 मग त्यास
आणखी प्रश्न िवचारण्याचे धाडस कोणी केले नाही.
27

?
. 22:41-46;
12:35-37
41 परं तु तो त्यांना म्हणाला, “������� �������� ����� ��� ��� �� ���
�������? 42 कारण दावीद स्वतः स्तोत्राच्या पु स्तकात म्हणतो,
‘����������� ������ ������� ��������,
43 मी तु झ्या शत्रूला तु झ्या पादासन करीत नाही तोपयर्ंत
तू माझ्या उजवीकडे बस,’
44 अशा रीितने दावीद त्यास प्रभू म्हणतो, तर मग िख्रस्त दावीदाचा पु त्र कसा?”
. 23:1-7;
12:38-40
सवर् लोक हे ऐकत असतांना तो िशष्यांना म्हणाला, 46 “����������������
������������� ���� ���, त्यांना लांब झगे घालून िफरणे आवडते , त्यांना बाजारात
नमस्कार घे ण्यास, सभास्थानात महत्त्वाच्या आसनावर व मे जवानीच्या वे ळी मानाच्या जागी बसणे
आवडते . 47 ते िवधवांची घरे खाऊन फस्त करतात आिण दे खाव्यासाठी लांब लांब प्राथर्ना करतात.
या मनु ष्यांना अत्यं त वाईट िशक्षा होईल.”
45

21
12:41-44

21:1
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दृष्टी वर करून श्रीमं त लोकांस दानपे टीत दान टाकतांना पाहीले .
एका गरीब
िवधवे लाही तां ब्याची दोन नाणी म्हणजे एक दमडी टाकताना पािहले . 3 ते व्हा तो म्हणाला, “��
������� ��� ������, या गरीब िवधवे ने इतर सवार्प
ं े क्षा अिधक टाकले . 4 कारण या सवार्न
ं ी
आपल्या भरपूर सं प ीमधून काही भाग दान म्हणून टाकले . परं तु िहने गरीब असूनही आपल्या
उपजीिवकेतील सवर्च टाकले .”
1 ये शन
ू े

2 त्याने

. 24:1, 2;
13:1, 2
िशष्यातील काहीजण परमे श्वराच्या भवनािवषयी असे बोलत होते की, “�� �����
������� ��� ��������� ������� ���� ���.” ���� �������, 6 “��� ����
����� ��, हे जे तु म्ही पाहता त्यांतन
ू जो पाडू न टाकला जाणार नाही असा दगडावर दगड ये थे
राहणार नाही.” 7 त्यांनी त्यास प्रश्न िवचारला, “������ �� ������ ������ �����?
व या गोष्टी घडणार आहे त यासं बंधी कोणते िचन्ह असे ल?” 8 ये शू म्हणाला, “������� ����
���� ��� ������ ���� ���� ���� ������ ������ ������ ����� ��� ‘��
�� ���’ ��� ������� ��� �� �������, ‘��� ��� ��� ���. त्यां च्यामागे जाऊ
नका!’ 9 जे व्हा तु म्ही लढाया व दं गे यािवषयी ऐकाल ते व्हा घाबरु नका कारण या गोष्टी घडल्याच
पािहजे त. पण एवढ ात शे वट होणार नाही.” 10 मग तो त्यांना म्हणाला, “�� �������
������� ���������� ����, एक राज्य दुसर्या राज्यावर उठे ल. 11 मोठे भूकंप होतील,
दुष्काळ पडतील आिण वे गवे गळ्या िठकाणी पीडा उद्भवतील, िभतीदायक घटना घडतील आिण
आकाशात मोठी िचन्हे घडतील. 12 परं तु हे सवर् होण्यापूवीर् ते तु मच्यावर हात टाकतील आिण
तु मचा छळ करतील. चौकशीसाठी ते तु म्हास सभास्थानासमोर उभे करतील आिण तु रुं गात
टाकतील. माझ्या नावासाठी ते तु म्हास राजे व राज्यपाल यां च्यासमोर ने तील. 13 यामु ळे तु म्हास
माझ्यािवषयी साक्ष दे ण्याची सं धी िमळे ल. 14 ते व्हा उ र कसे द्यावे यािवषयी आधीच िवचार
करायचा नाही अशी मनाची तयारी करा, 15 कारण मी तु म्हास असे शब्द व अशी बु द्धी दे ईन की
ज्यामु ळे त्यांना तु मचा िवरोध करायला िकंवा तु मच्यािवरुध्द बोलायला मु ळीच जमणार नाही.
16 परं तु आईवडील, भाऊ, नाते वाईक आिण िमत्र तु मचा िवश्वासघात करतील आिण तु म्हापै की
काही जणांना ठार मारतील. 17 माझ्या नावामु ळे सवर्जण तु मचा द्वे ष करतील. 18 परं तु तु मच्या
डोक्यावरील एक केसही नाहीसा होणार नाही. 19 तु म्ही आपल्या धीराने आपले जीव िमळवून
घ्याल.
20 तु म्ही जे व्हा यरूशले म शहरास सै न्यानी वे ढा घातले ला पाहाल, ते व्हा तु म्हास कळू न ये ईल
की, ितचा नाश होण्याची वे ळ आली आहे . 21 जे यहद
ू ीया प्रांतात आहे त त्यांनी डोंगरांमध्ये पळू न
गे ले पािहजे . जे रानात आहे त त्यांनी शहरात जाऊ नये . 22 ज्या सवर् गोष्टी िलिहले ल्या आहे त त्या
पूणर् होण्यासाठी हे िशक्षे चे िदवस आहे त. 23 त्या िदवसात ज्या गरोदर िस्त्रया आहे त व ज्या बाळाचे
पोषण करणार्या िस्त्रया आहे त, त्यां च्यासाठी ते िकती भयं कर होईल. अशा िस्त्रयांची खरोखर
दुदर्शा होईल कारण दे शावर मोठे सं कट ये ईल आिण लोकां वर क् रोध ये ईल. 24 ते तलवारीच्या
धारे ने पडतील आिण त्यांना कैद करून राष्ट् रांत ने तील आिण परराष्ट् रीय लोकांचा काळ सं पेपयर्ंत
परराष्ट् रीय यरूशले म शहरास पायाखाली तु डवतील.
25 सूयर्, चं दर
् , तारे यां च्यात िचन्हे होतील, पृ थ्वीवरील राष्ट् रे हतबल होतील व समु दर् ाच्या
गजर्णार्या लाटांनी ते घाबरुन जातील. 26 भीतीमु ळे व जगावर कोसळणार्या गोष्टींची वाट
पाहण्याने मनु ष्य मरणोन्मु ख होतील व आकाशातील बळे डळमळतील. 27 नं तर ते मनु ष्याच्या
पु त्राला सामथ्यार्ने आिण वै भवाने ढगांत ये ताना पाहतील. 28 परं तु या गोष्टी घडण्यास आरं भ
होईल, ते व्हा सरळ उभे राहा आिण तु मचे डोके वर करा, कारण तु मच्या सु टकेची वे ळ जवळ ये त
आहे .”
5

. 24:32-35;

13:28-31

21:29
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नं तर त्याने त्यास एक दाखला सां िगतला, “�������� ��� � ��� �������
�������� ����. 30 त्यांना पालवी ये ऊ लागली की, तु मचे तु म्हीच समजता की, उन्हाळा
अगदी जवळ आला आहे . 31 त्याचप्रमाणे या गोष्टी घडताना तु म्ही पाहाल ते व्हा ओळखा की
दे वाचे राज्य जवळ आले आहे . 32 मी तु म्हास खरे सां गतो की, या सवर् गोष्टी घडू न ये ईपयर्ंत ही
िपढी नाहीशी होणार नाही. 33 आकाश व पृ थ्वी नाहीशी होतील पण माझी वचने मु ळीच नाहीशी
होणार नाही.
34 परं तु तु म्ही स्वतःला सां भाळा, दारुबाजी आिण अधाशीपणा व या हल्लीच्या
जीवनासं बंधीच्या िचं ता यांनी तु मची अं तःकरणे भारावून जाऊ नये , तो िदवस पाशासारखा
अकस्मात तु मच्यावर ये ईल. 35 खरोखर, तो पृ थ्वीवर असणार्या सवर् लोकां वर ये ईल. 36 यास्तव
तु म्ही या सवर् होणार्या गोष्टी चु कवायला व मनु ष्याच्या पु त्रासमोर उभे राहायला सबळ असावे
म्हणून सवर् प्रसं गी प्राथर्ना करीत जागे राहा.”
37 प्रत्ये क िदवशी तो परमे श्वराच्या भवनात िशक्षण दे त असे आिण रात्री मात्र तो जै तन
ू ाचा
डोंगर म्हटले ल्या टे कडीवर राहत असे . 38 सवर् लोक भवनात जाण्यासाठी व त्याचे ऐकण्यासाठी
पहाटे स उठू न त्याच्याकडे ये त असत.
29

22
. 26:1-5;

14:1, 2, 10, 11;

. 11:45-53
तो जवळ आला. 2 मु ख्य याजक लोक
आिण िनयमशास्त्राचे िशक्षक, ये शल
ू ा कसे मारता ये ईल या बाबतीत चचार् करीत होते कारण त्यांना
लोकांची भीती वाटत होती.
3 ते व्हा बारा प्रेिषतांपैकी एकात, म्हणजे यहद
ू ात इस्कयोर्तामध्ये सै तान िशरला. 4 यहद
ू ा मु ख्य
याजक लोक व परमे श्वराच्या भवनाचे अिधकारी यां च्याकडे गे ला आिण त्यां च्या हाती ये शल
ू ा कसे
धरुन दे ता ये ईल यािवषयीची बोलणी केली. 5 त्यांना फार आनं द झाला व त्यांनी त्यास पै से दे ण्याचे
मान्य केले . 6 म्हणून त्याने सं मती दशर्िवली आिण तो ये शल
ू ा गदीर् नसे ल ते व्हा धरुन त्यां च्या हाती
दे ण्याची सं धी शोधू लागला.
1 नं तर बे खमीर भाकरीचा सण ज्याला वल्हांडण म्हणतात,

. 26:17-19;
14:12-16
भाकरीचा सण, ज्या िदवशी वल्हांडणाचे कोकरु मारावयाचे तो िदवस आला. 8 ते व्हा
त्याने पे तर् व योहान यांना सां गन
ू पाठवले की, “�� ��� �������� �������� �����
���� ���� ��� ������ ��� �� ���.” 9 पे तर् व योहान ये शल
ू ा म्हणाले , “�����
������ ����� ���� ����� ��� ����� ����� ���?” 10 तो त्यांना म्हणाला,
“������ ����� ������ ���� ������ �������� ����� ���� ������ ��
������ ������� �����. तो ज्या घरात जाईल ते थे जा. 11 आिण त्या घरमालकास सां गा,
‘��������� ������� ������� ��� ��, माझ्या िशष्यांसह वल्हांडण सणाचे भोजन
करता ये ईल ती पाहुण्यांची खोली कोठे आहे ?’ 12 तो मनु ष्य तु म्हास माडीवरील सजिवले ली खोली
दाखवील ते थे तयारी करा.” 13 ते व्हा पे तर् व योहान ते थन
ू िनघाले . जसे ये शन
ू े सां िगतले तसे च सवर्
घडले ते व्हा त्यांनी वल्हांडणाच्या भोजनाची तयारी केली.
7 बे खमीर

. 26:20-30;
14:17-26;
. 13:21-30
वे ळ झाली ते व्हा ये शू त्याच्या प्रेिषतांसह भोजनास बसला. 15 तो त्यांना म्हणाला, “��
���� ������������� ������������ �������� ����� ���� ������ ���
���� ��� ����� ����. 16 कारण मी तु म्हास सां गतो की, दे वाच्या राज्यात हे पिरपूणर्
होईपयर्ंत मी पु न्हा हे भोजन करणार नाही.” 17 नं तर ये शन
ू े पे ला घे ऊन व उपकारस्तु ती करून
14

22:18
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तो म्हणाला, “�� ���� ��� ����� ���� ����� ���.
मी तु म्हास सां गतो की,
दे वाचे राज्य ये ईपयर्ंत यापु ढे मी द्राक्षरस घे णार नाही.” 19 नं तर त्याने भाकर घे ऊन व उपकारस्तु ती
करून ती मोडली आिण त्यांना दे ऊन म्हटले , “�� ���� ���� ��� �� ���������� ����
��� ���. माझ्या आठवणीसाठी हे करा.” 20 त्याचप्रमाणे त्यांचे भोजन झाल्यावर त्याने प्याला
घे तला आिण म्हणाला, “�� ������ ������ ������ ��� ���� ���, जो तु मच्यासाठी
ओतला जात आहे . 21 परं तु पाहा! माझा िवश्वासघात करणार्याचा हात माझ्याबरोबरच मे जावर
आहे . 22 कारण मनु ष्याचा पु त्र ठरल्याप्रमाणे जातो खरा पण ज्याच्या हातून तो धरून िदला जातो
त्या मनु ष्याची केवढी दुदर्शा होणार.” 23 आिण ते आपापसात एकमे काला प्रश्न िवचारु लागले ,
“�� ������ �������� ��� �����?”
18 कारण

अशासं बंधी वाद िनमार्ण झाला की, त्यां च्यामध्ये सवार्ंत मोठा कोण आहे .
ते व्हा त्याने त्यांना म्हटले , “��������������� ���� ����������� ��������
����� ��� �� ����������� ������ ������� ������� �� �������� ���
������. 26 परं तु तु म्ही तसे नाही. त्याऐवजी तु मच्यातील सवार्ंत मोठा असले ल्याने सवार्ंत लहान
व्हावे व जो अिधकारी आहे त्याने से वक व्हावे . 27 ते व्हा मोठा कोण जो मे जावर बसतो तो की जो
से वा करतो तो? जो मे जावर बसतो तो नाही का? परं तु मी तु म्हामध्ये से वा करणार्यासारखा आहे .
28 परं तु माझ्या परीक्षे मध्ये माझ्या पाठीशी उभे रािहले ले असे तु म्हीच आहात. 29 ज्याप्रमाणे
माझ्या िपत्याने माझी िनयु क्ती केली तशी मी तु मची िनयु िक्त राज्यावर करतो. 30 म्हणून तु म्ही
माझ्या राज्यात माझ्या मे जावर खावे व प्यावे आिण आसनावर बसून इस्राएलाच्या बारा वं शाचा
न्याय करावा.
25

24 तसे च, त्यां च्यामध्ये

. 26:31-35;

14:27-31;
. 13:36-38
सै तानाने तु म्हास गव्हासारखे चाळावे म्हणून मािगतले आहे . 32 परं तु
िशमोना, तु झा िवश्वास ढळू नये , म्हणून मी तु झ्यासाठी प्राथर्ना केली आहे आिण तू पु न्हा
माझ्याकडे वळलास म्हणजे तु झ्या भावांस िस्थर कर.” 33 परं तु िशमोन पे तर् त्यास म्हणाला,
“�����, मी तु झ्याबरोबर तु रुं गात जाण्यासाठी व मरण्यासाठी तयार आहे .” 34 पण ये शू म्हणाला,
“������, मी तु ला सां गतो, तू मला ओळखतोस हे तीन वे ळा नाकारशील तोपयर्ंत आज कोंबडा
आरवणार नाही.”
35 ये श ू िशष्यांना म्हणाला, “������ �� ������� ����, िपशवी व वहाणां िशवाय पाठवले ,
ते व्हा तु म्हास काही कमी पडले का?” ते म्हणाले , “������ ����.” 36 तो त्यांना म्हणाला, “��
���, ज्याच्याजवळ थै ली आहे त्याने ती घ्यावी व त्याने िपशवीसु द्धा घ्यावी आिण ज्याच्याजवळ
तलवार नाही त्याने आपला झगा िवकावा आिण ती िवकत घ्यावी. 37 मी तु म्हास सां गतो, तो
अपराध्यांत गणले ला होता, असा जो शास्त्रले ख आहे तो माझ्याठायी पूणर् झाला पािहजे कारण
माझ्या िवषयीच्या गोष्टी पूणर् होत आहे त.” 38 ते म्हणाले , “�����, पहा, ये थे दोन तलवारी
आहे त.” �� ������� �������, “����� ����!”
31 िशमोना, िशमोना, ऐक!

. 26:36-46;
14:32-42;
. 18:1
मग तो िनघून आपल्या रीतीप्रमाणे जै तन
ू ाच्या डोंगराकडे गे ला व िशष्यही त्याच्या
मागोमाग गे ले. 40 ते व्हा त्यािठकाणी आल्यावर त्याने त्यांना म्हटले , “������ ��������
��� ��� ������ ��������� ���.” 41 तो त्यां च्यापासून दगडाच्या टप्प्याइतका दरू
गे ल्यानं तर त्याने गु डघे टे कले आिण अशी प्राथर्ना केली, 42 “������, जर तु झी इच्छा असे ल
तर हा प्याला माझ्यापासून दरू कर. तरी माझ्या इच्छे प्रमाणे नाही तर तु झ्या इच्छे प्रमाणे होऊ
ू आला व तो त्यास सामथ्यर् दे त रािहला 44 दु:खाने ग्रासले ला असतांना
दे .” 43 स्वगार्तन
ू एक दे वदत
त्याने अिधक कळकळीने प्राथर्ना केली आिण त्याचा घाम रक्ताच्या थें बासारखा जिमनीवर पडत
39
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45

होता.
आिण जे व्हा प्राथर्ना करून तो उठला आिण िशष्यांकडे आला तो पाहा ते िखन्न
झाल्यामु ळे झोपी गे लेले त्यास आढळले . 46 तो त्यांना म्हणाला, “������ �� ���� ����?
उठा आिण परीक्षे त पडू नये म्हणून प्राथर्ना करा.”
. 26:47-56;
14:43-52;
. 18:1-11
बोलत असतांनाच लोकांचा जमाव आला व बारा िशष्यातील यहद
ू ा इस्कयोर्त म्हटले ला
एकजण त्यां च्यापु ढे चालत होता. ये शच
ू े चु ं बन घे ण्यासाठी तो त्याच्याजवळ आला. 48 परं तु
ये शू त्यास म्हणाला, “�����, चु ं बन घे ऊन मनु ष्याच्या पु त्राचा िवश्वासघात करतोस काय?”
49 त्याच्याभोवती जे होते ते काय होणार हे ओळखून त्यास म्हणाले , “�����, आम्ही तलवार
चालवावी काय?” 50 त्यां च्यापै की एकाने महायाजकाच्या नोकरावर वार केला आिण त्याचा उजवा
कान कापला. 51 ये शन
ू े उ र िदले , “�� ������ ��� ����.” आिण त्याने त्याच्या कानाला
स्पशर् केला व त्यास बरे केले . 52 नं तर ये शू मु ख्य याजक लोक, परमे श्वराच्या भवनाचे मु ख्य
अिधकारी आिण वडील जे त्याच्यावर चालून आले होते , त्यांना म्हणाला, “������ ������
��� ���� ���� �������� ����� ����, जसा काय मी लु टारु आहे . 53 मी तर तु म्हाबरोबर
दररोज परमे श्वराच्या भवनात असे आिण तु म्ही माझ्यावर हात टाकला नाही. परं तु ही तु मची वे ळ
आिण अं धाराची स ा आहे .”
47 तो

. 26:69-75;

14:66-72;
. 18:13-18, 25-27
त्यास महायाजकाच्या घरी घे ऊन गे ले. पे तर् दुरून त्यां च्यामागे
चालला. 55 त्यांनी अं गणाच्या मध्यभागी िवस्तव पे टिवला आिण त्याच्याभोवती बसले व पे तर् ही
त्यां च्यात बसला. 56 ते व्हा कोणाएका दासीने ते थे त्यास िवस्तवाच्या उजे डात बसले ले पािहले .
ितने त्याच्याकडे िनरखून पािहले आिण ती म्हणाली, “�� �������� �������������
����.” 57 पे तर् ते नाकारुन म्हणाला, “���, मी त्यास ओळखत नाही.” 58 थोड ा वे ळानं तर
दुसर्या मनु ष्याने त्यास पािहले आिण म्हणाला, “�� ������ ������������� �� ����!”
�� ����� �������, “�������, मी नाही!” 59 नं तर सु मारे एक तास झाल्यावर आणखी
एकजण ठामपणे म्हणाला, “�������� �� ������������ ������������� ����,
कारण हा गालील प्रांताचा आहे .” 60 परं तु पे तर् म्हणाला, “������� �� ��� ������
�� ��� ��� ����!” �� ���� ������� ����� ����� ������ �����. 61 आिण
प्रभूने वळू न पे तर् ाकडे पािहले ते व्हा पे तर् ाला प्रभूने उच्चािरले ले वाक्य आठवले , “�� ������
������������� �� ��� ���� ��� ��������,” असे सां िगतले ले त्यास आठवले .
62 मग तो बाहे र जाऊन मोठ ा दुःखाने रडला.
63 ये शव
ू र पहारा दे णार्या लोकांनी त्याचा उपहास करायला व त्यास मारायला सु रुवात केली.
64 त्यांनी त्याचे डोळे बां धले व त्यास प्रश्न िवचारु लागले . ते म्हणाले , “��� ���! तु ला कोणी
मारले ?” 65 आिण ते त्याची िनं दा करण्यासाठी आणखी पु ष्कळ काही बोलले .
54 त्यांनी त्यास अटक केली व ते

. 26:57-68;
14:61-64;
. 18:12-14;
. 18:13-24
िदवस उगवला ते व्हा वडील लोकांची म्हणजे त्यामध्ये दोन्ही प्रकारचे लोक, मु ख्य याजक
लोक व िनयमशास्त्राचे िशक्षक यांची सभा भरली आिण ते त्यास त्यां च्या सभे त घे ऊन गे ले.
67 ते म्हणाले , “�� �� ������� ���� �� ������ ����” ���� ������� �������,
जरी “�� ������� �������� ��� ������ �������� ������� ������ ����.
68 आिण जरी मी तु म्हास प्रश्न िवचारला तरी तु म्ही उ र दे णार नाही. 69 पण आतापासून
मनु ष्याचा पु त्र सवर्समथर् दे वाच्या उजवीकडे बसले ला असे ल.” 70 ते सवर् म्हणाले , तर मग तू
दे वाचा पु त्र आहे स काय? त्याने त्यांना उ र िदले , “������ ������ ��, मी आहे .” 71 मग ते
66
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म्हणाले , “��� �������� ���� �������� ��� ��� ���? आपण स्वतः त्याच्या तोंडचे
शब्द ऐकले आहे त.”

23
. 27:1, 2; 27:11-14;
15:1-5;
. 18:28-38
मग त्यांचा सवर् समु दाय उठला व त्यांनी ये शल
ू ा िपलाताकडे ने ले. 2 व ते त्याच्यावर आरोप
करू लागले . ते म्हणाले , “����� �� �������� ������� ������� ������ �����.
तो कैसराला कर दे ण्यासाठी िवरोध करतो आिण म्हणतो की, तो स्वतः िख्रस्त, एक राजा
आहे .” 3 मग िपलाताने ये शल
ू ा िवचारले , तू यहद्य
ू ांचा राजा आहे स काय? ये शू म्हणाला, “���
������ ����.” 4 मग िपलात मु ख्य याजकांना आिण जमावाला म्हणाला, या मनु ष्यावर दोष
ठे वण्यास मला काही कारण आढळत नाही. 5 पण त्यांनी आग्रह धरला. ते म्हणाले , “�������
���������� ���� ������ �� ������ �������� ������� ���, त्याने गालील
प्रांतापासून सु रुवात केली आिण ये थपयर्ंत आला आहे .”
1

िपलाताने हे ऐकले , ते व्हा त्याने िवचारले की, “�� ������ ����� ��������� ���
���?” 7 जे व्हा त्यास समजले की, ये शू हे रोदाच्या अिधकाराखाली ये तो, ते व्हा त्याने त्यास
हे रोदाकडे पाठवले . तो त्या िदवसात यरूशले म शहरामध्ये च होता. 8 हे रोदाने ये शल
ू ा पािहले
ते व्हा त्यास फार आनं द झाला, कारण त्याने त्याजिवषयी ऐकले होते व त्यास असे वाटत होते की,
तो एखादा चमत्कार करील व आपल्याला तो बघायला िमळे ल अशी आशा त्यास होती. 9 त्याने
ये शल
ू ा अने क प्रश्न िवचारले , पण ये शन
ू े त्यास उ र िदले नाही. 10 मु ख्य याजक लोक आिण
िनयमशास्त्राचे िशक्षक ते थे उभे राहन
त्याच्यािवरुध्द
जोरदारपणे आरोप करीत होते . 11 हे रोदाने
ू
त्याच्या िशपायांसह ये शल
ू ा अपमानास्पद वागणूक िदली, त्याची थट् टा केली. त्यांनी त्याच्यावर
एक तलम झगा घातला व त्यास िपलाताकडे परत पाठवले . 12 त्याच िदवशी हे रोद आिण िपलात
एकमे कांचे िमत्र बनले त्यापु वीर् ते एकमे कांचे वै री होते .
6

,
. 27:15-26;
15:6-15;
. 18:38-19:16
13 िपलाताने मु ख्य याजक लोक, पु ढारी आिण लोकांस एकत्र बोलावले . 14 “�� ������
������ �������� ������ ���� ������ ��������� ����; आिण पहा, ज्या
गोष्टींचा आरोप तु म्ही याच्यावर ठे वता त्यासं बंधी मी तु मच्यासमक्ष चौकशी केल्यावर मला या
मनु ष्याकडे काहीही दोष सापडला नाही. 15 हे रोदालाही आरोपािवषयी काहीही आधार सापडला
नाही कारण त्याने त्यास परत आमच्याकडे आणले आहे . तु म्हीही पाहू शकता की, मरणाची िशक्षा
दे ण्यास योग्य असे त्याने काहीही केले ले नाही. 16 म्हणून मी याला फटके मारून सोडू न दे तो.”
17 कारण त्यास त्या सणात त्यां च्याकिरता एकाला सोडावे लागत असे .
18 पण ते सवर् एकत्र मोठ ाने ओरडले , “�� �������� ��� ���! आिण आम्हासाठी
बरब्बाला सोडा!” 19 बरब्बाने शहरात खळबळ माजवली होती. त्याने काही लोकांस ठारही केले
होते , त्यामु ळे त्यास तु रुं गात टाकले होते . 20 मग िपलात ये शल
ू ा सोडण्याची इच्छा धरून िफरून
त्यां च्याशी बोलला. 21 पण ते ओरडतच रािहले , “������ ���������� ����, त्यास
वधस्तं भावर िखळा!” 22 िपलात ितसर्यांदा त्यांना म्हणाला, “��? या मनु ष्याने असा कोणता
गु न्हा केला आहे ? मरणाची िशक्षा दे ण्यायोग्य असे मला याच्यािवरुद्ध काहीही आढळले नाही.
यास्तव मी याला फटक्याची िशक्षा सां गन
ू सोडू न दे तो.” 23 पण याला वधस्तं भावर िखळाच
असा त्यांनी मोठ ाने ओरडू न आग्रह चालिवला आिण त्यां च्या ओरडण्याला यश आले . 24 ते व्हा
िपलाताने त्यां च्या मागण्याप्रमाणे व्हावे असे ठरवले . 25 जो मनु ष्य दं गा आिण खून यासाठी
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तु रुं गात टाकला गे ला होता व ज्याची त्यांनी मागणी केली होती त्यास त्याने सोडू न िदले . िपलाताने
त्यां च्या इच्छे प्रमाणे करण्यासाठी ये शल
ू ा त्यां च्या हाती िदले .
. 27:32-44;
15:21-32;
. 19:17-24
ते त्यास घे ऊन जात असताना, कुरे ने कर िशमोन नावाचा कोणीएक शे तावरून ये त होता
त्यांनी त्यास धरले व त्याने ये शच्ू या मागे चालून वधस्तं भ वाहावा म्हणून तो त्याच्यावर ठे वला.
27 लोकांचा व िस्त्रयांचा मोठा समु दाय त्याच्यामागे चालला, त्या िस्त्रया त्याच्यासाठी ऊर
बडवून शोक करीत होत्या. 28 ये शू त्यां च्याकडे वळू न म्हणाला, “����������� ��������,
माझ्यासाठी रडू नका, तर आपल्या स्वतःसाठी आिण आपल्या मु लांबाळांसाठी रडा. 29 कारण
असे िदवस ये त आहे त, जे व्हा लोक म्हणतील, धन्य त्या िस्त्रया ज्या वांझ आहे त आिण धन्य
ती गभार्शये , ज्यांनी जन्मिदले नाहीत व धन्य ती स्तने , ज्यांनी कधी पाजले नाही. 30 ते व्हा ‘��
������� �������, आम्हावर पडा आिण ते टे कड ांस म्हणतील. आम्हास झाका’ 31 ओल्या
झाडाला असे करतात तर वाळले ल्यांचे काय?”
32 आिण दुसरे दोघे जण अपराधी होते त्यांनाही त्यांनी त्याच्याबरोबर िजवे मारण्यास ने ले.
33 आिण जे व्हा ते गु न्हे गारांसमवे त “����” ���������� ������ ���, ते थे त्यांनी त्यास व
त्या अपराध्यांस, एकाला त्याच्या उजवीकडे व एकाला डावीकडे असे वधस्तं भावर िखळले . 34 नं तर
ये शू म्हणाला, “�� ������, त्यांची क्षमा कर, कारण ते काय करतात हे त्यांना समजत नाही.”
त्यांनी िचठ् ठ ा टाकू न त्याचे कपडे वाटू न घे तले . 35 लोक ते थे पाहत उभे होते आिण पु ढारी थट् टा
करून म्हणाले , त्याने दुसर्यांना वाचवले , जर तो िख्रस्त, दे वाचा िनवडले ला असे ल तर त्याने
स्वतःला वाचवावे ! 36 िशपायांनीही त्याची थट् टा केली. ते त्याच्याकडे आले आिण त्यांनी त्यास
आं ब िदली. 37 आिण ते म्हणाले , “�� �� ���������� ���� ���� �� ������� ����!”
38 त्याच्यावर असे िलिहले होते “�� ����� ������� ���� ���.”
39 ते थे िखळले ल्या एका गु न्हे गाराने त्याची िनं दा केली. तो म्हणाला, तू िख्रस्त नाहीस काय?
स्वतःला व आम्हासही वाचव! 40 पण दुसर्या गु न्हे गाराने त्यास दटावले आिण म्हणाला, “����
������ �� ���� ��? तु लाही तीच िशक्षा झाली आहे . 41 पण आपली िशक्षा योग्य आहे
कारण आपण जे केले त्याचे योग्य फळ आपणास िमळत आहे . पण या मनु ष्याने काहीही अयोग्य
केले नाही.” 42 नं तर तो म्हणाला, “����, तू आपल्या राज्यात ये शील ते व्हा माझी आठवण कर.”
43 ये श ू त्यास म्हणाला, “�� ���� ��� ������, आज तू मजबरोबर सु खलोकात असशील.”
26

. 27:45-56;
15:33-41;
. 19:25-30
जवळ जवळ दुपारचे बारा वाजले होते आिण तीन वाजे पयर्ंत सवर् प्रदे शावर अं धार
पडला. त्यादरम्यान सूयर् प्रकाशला नाही. 45 आिण परमे श्वराच्या भवनातील पडदा मधोमध
फाटला आिण त्याचे दोन भाग झाले . 46 ये शू मोठ ा आवाजात ओरडला, “������, मी आपला
आत्मा तु झ्या हाती सोपवून दे तो.” असे बोलून त्याने प्राण सोडू न िदला. 47 जे व्हा रोमी
शताधीपतीने काय घडले ते पािहले ते व्हा त्याने दे वाचे गौरव केले आिण म्हणाला, “����� ��
������� ������ ����.” 48 हे दृष्य पाहण्यासाठी जमले ल्या लोकांनी घडले ल्या गोष्टी
पािहल्या, ते व्हा ते छाती बडवीत परत गे ले. 49 परं तु त्याच्या ओळखीचे सवर्जण हे पाहण्यासाठी
दरू उभे रािहले . त्यामध्ये गालील प्रांताहन
ू त्याच्यामागे आले ल्या िस्त्रयाही होत्या.
44 त्यावे ळी

. 27:57-61;
15:42-47;
. 19:38-42
योसे फ नावाचा एक मनु ष्य होता. तो यहद
ू ी सभे चा सभासद व चां गला आिण नीितमान
मनु ष्य होता. 51 त्याने त्याच्या कामाला व िवचारला सं मती िदली नव्हती. तो यहद
ू ीया प्रांतातील
52
अिरमथाई नगराचा होता. तो दे वाच्या राज्याची वाट पाहत होता. हा मनु ष्य िपलाताकडे गे ला
50 ते थे
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आिण त्याने ये शच
ते त्याने वधस्तं भावरुन खाली काढले आिण तागाच्या
ू े शरीर मािगतले .
वस्त्रात गु ं डाळले . नं तर ते खडकात खोदले ल्या कबरे त ठे वले . ही कबर अशी होती की, िजच्यात
तोपयर्ंत कोणालाही ठे वले नव्हते . 54 तो तयारीचा िदवस होता आिण शब्बाथ सु रु होणार होता.
55 गालील प्रां ताहन
ू रोबर आले ल्या िस्त्रया योसे फाच्या मागे गे ल्या. त्यांनी ती कबर व
ू ये शब
ितच्यामध्ये ते शरीर कसे ठे वले ते पािहले . 56 नं तर त्या घरी गे ल्या व त्यांनी सु गंधी मसाले आिण
ले प तयार केला. शब्बाथ िदवशी त्यांनी आज्ञे पर् माणे िवसावा घे तला.
53

24
. 28:1-10;
16:1-8;
. 20:1-10
आठवड ाच्या पिहल्या िदवशी त्या िस्त्रया अगदी पहाटे स कबरे कडे आल्या आिण त्यांनी
स्वतः तयार केले ले सु गंधी मसाले आणले . 2 त्यांना धोंड कबरे वरुन लोटले ला आढळला. 3 त्या
आत गे ल्या, परं तु त्यांना प्रभू ये शच
ू े शरीर सापडले नाही. 4 यामु ळे त्या अवाक झाल्या
असतानाच, अचानक लखलखीत कपडे घातले ले दोन पु रूष त्यां च्या बाजूला उभे रािहले . 5 ते व्हा
अितशय भयभीत होऊन त्यांनी आपले चे हरे जिमनीकडे केली असता ते त्यांना म्हणाले , जो
िजवं त आहे त्याचा शोध तु म्ही मरण पावले ल्यांमध्ये का करता? 6 तो ये थे नाही; तो उठला
आहे ! तो गालील प्रांतात असताना त्याने तु म्हास काय सां िगतले याची आठवण करा. 7 ते
असे की, “����������� �������� ���� ���� ��������� ���� ������, त्यास
वधस्तं भावर िखळावे आिण ितसर्या िदवशी त्याने उठावे .” 8 नं तर िस्त्रयांना ये शच्ू या शब्दाची
आठवण झाली. 9 त्या कबरे पासून परतल्या आिण त्यांनी या सवर् गोष्टींचे वतर्मान अकरा प्रेिषतांना
व इतर सवार्न
ं ा सां िगतले . 10 त्या िस्त्रया मग्दालीया नगराची मरीया, योहान्ना आिण याकोबाची
आई मरीया या होत्या. त्या आिण इतर िस्त्रयांसुद्धा ज्या त्यां च्याबरोबर होत्या, प्रेिषतांना या
गोष्टी सां गत होत्या. 11 पण प्रेिषतांना त्यांचे सां गणे मूखर्पणाचे वाटले आिण त्यांनी त्यां च्यावर
िवश्वास ठे वला नाही. 12 पण पे तर् उठला आिण कबरे कडे पळाला. त्याने खाली वाकू न पािहले
पण त्यास तागाच्या गु ं डाळण्याच्या वस्त्रािशवाय काही आढळले नाही. जे घडले त्यािवषयी तो
स्वतःशीच आश्चयर् करीत दरू गे ला.
1

16:12, 13
त्याच िदवशी त्याच्यातील दोघे िशष्य यरूशले म शहरापासून सु मारे अकरा िकलोमीटर
अं तरावर असले ल्या अम्माऊस नावाच्या गावाला चालले होते . 14 ते एकमे कां शी या घडले ल्या
सवर् गोष्टीिवषयी बोलत होते . 15 ते बोलत असताना आिण या गोष्टींची चचार् करीत
असताना ये शू स्वतः आला आिण त्यां च्याबरोबर चालू लागला. 16 पण त्यांचे डोळे त्यास
ओळखण्यापासून बं द करण्यात आले होते . 17 ये शू त्यांना म्हणाला, “���� ������ ������
������������ ���� ���� ���� ������ ������� ����?” चालता चालता ते
थांबले . ते अितशय दुःखी िदसले . 18 त्यां च्यातील एकजण ज्याचे नाव क्लयपा होते , तो त्यास
म्हणाला, “�� ����������� �������� ������ ����� ������ ��� �������
����� ������� ������ ����� ���� ���?” 19 ये शू त्यांना म्हणाला, “�������
��� ������� ������?” ते त्यास म्हणाले , “�������� ������������� ����
������. हाच तो मनु ष्य जो आपल्या कृत्यांनी आिण शब्दांनी दे वासमोर आिण मनु ष्यांसमोर
एक महान सं देष्टा झाला. 20 आिण आम्ही चचार् करीत होतो की, कसे आमच्या मु ख्य याजकांनी
आिण अिधकार्यांनी त्यास मरणदं ड भोगण्यासाठी स्वाधीन केले आिण त्यांनी त्यास वधस्तं भी
िखळले . 21 आम्ही अशी आशा केली होती की, तोच एक आहे जो इस्राएलाची मु क्तता करील
आिण या सगळ्यािशवाय हे सवर् घडू न गे लेल्या गोष्टीला आज तीन िदवस झाले त. 22 आिण
आमच्या पिरवारातील काही िस्त्रयांनी आम्हास आश्चयर्चिकत केले आहे . आज अगदी पहाटे त्या
13

24:23
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23 परं तु

कबरे कडे गे ल्या,
त्यांना त्याचे शरीर सापडले नाही. त्यांनी ये ऊन आम्हास सां िगतले की,
ू ांचे दशर्न झाले आिण दे वदत
ू ांनी सां िगतले की, तो िजवं त आहे . 24 ते व्हा आमच्यातील
त्यांना दे वदत
काही कबरे कडे गे ले आिण िस्त्रयांनी जसे सां िगतले होते , तसे च त्यांना आढळले , पण त्यांनी
त्यास पािहले नाही.” 25 मग ये शू त्यांना म्हणाला, “������������� ������������
���� ��������� ������� �������� ������ ��� ����� ��� ��� ����.
26 िख्रस्तासाठी या सवर् गोष्टी सहन करणे आिण त्याच्या गौरवात जाणे आवश्यक नव्हते काय?”
27 आिण म्हणून त्याने मोशे पासून सु रुवात करून आिण सवर् सं देष्टयापयर्ंत सां गन
ू , शास्त्रले खात
त्याच्यािवषयी काय िलिहले आहे ते सवर् त्याने त्यांना स्पष्ट करून सां िगतले . 28 ज्या खे ड ाकडे
ते जात होते , त्याच्याजवळ ते आले आिण ये शन
ू े असा बहाणा केला की, जणू काय तो पु ढे जाणार
आहे . 29 परं तु जास्त आग्रह करून ते म्हणाले , “����������� ���� ���� ���������
����� ��� ��� ������ ������ ���.” �� �� �������������� ������� ��
����. 30 जे व्हा तो त्यां च्याबरोबर जे वायला मे जासभोवती बसला, त्याने भाकर घे तली आिण
उपकार मानले . नं तर त्याने ती मोडली व ती त्यांना तो दे ऊ लागला. 31 ते व्हा त्यांचे डोळे
उघडले आिण त्यांनी त्यास ओळखले . पण तो त्यां च्यातून अदृश्य झाला. 32 मग ते एकमे कांना
म्हणू लागले , “�� ������ ������ ���� ������ � ������������� ����� ����
���� ������ ������ ���������� ������ �� ���� ��� ������ ���?” 33 मग
ते लगे च उठले व यरूशले म शहरास परत गे ले. ते व्हा त्यांना अकरा प्रेिषत व त्यां च्याबरोबर
असले ले इतर एकत्र जमले ले आढळले . 34 प्रेिषत आिण इतरजण म्हणाले , “����� �����
���� ���! आिण िशमोनाला िदसला आहे .” 35 नं तर त्या दोन िशष्यांनी वाटे त काय घडले ते
त्यांना सां िगतले आिण तो भाकर मोडत असताना त्यांनी त्यास कसे ओळखले ते सां िगतले .
. 20:19-23;
. 1:3-5; 1
. 15:5
या गोष्टी त्यांना सां गत असतानाच ये शू त्यां च्यामध्ये उभा रािहला आिण त्यास म्हणाला,
“������� ����� ���.” 37 ते दचकले आिण भयभीत झाले . त्यांना असे वाटले की, ते भूत
पाहत आहे त. 38 तो त्यांना म्हणाला, “������ ��� ������� �� �����? तु मच्या मनात
शं का का िनमार्ण झाल्या? 39 माझे हात व पाय पाहा तु म्हास मी िदसतो तोच मी आहे . मला स्पशर्
करा आिण पाहा की, मला आहे तसे हाडमांस भूताला नसते .” 40 असे बोलून त्याने त्यास आपले
हातपाय दाखवले . तरीही त्यां च्या आनं दामु ळे त्यांना ते खरे वाटे ना. 41 तरी आनं दामु ळे िवश्वास न
धरता आश्चयर्चिकत झाले ते व्हा ये शू त्यांना म्हणाला, “���� ���������� ����������
��� ���?” 42 मग त्यांनी त्यास भाजले ला माशाचा तु कडा िदला. 43 त्याने तो घे तला व
त्यां च्यासमोर खाल्ला.
44 तो त्यांना म्हणाला, “��� ���� ������ ���� �� ����������� ������
���������� ������ ��, मोशे चे िनयमशास्त्र, सं देष्टे आिण स्तोत्रे यामध्ये माझ्यािवषयी
जे सां िगतले आहे ते सवर् पूणर् झाले च पािहजे .” 45 नं तर शास्त्रले ख समजण्यासाठी त्याने त्यांची
मने उघडली. 46 मग तो त्यांना म्हणाला, “������ ��������� ��� ������ ��� ��,
िख्रस्ताने दुःख भोगावे आिण मरण पावले ल्यातून ितसर्या िदवशी उठावे , 47 आिण यरूशले म
शहरापासून आरं भ करून सवर् राष्ट् रास त्याच्या नावाने पश्चा ाप व पापांची क्षमा घोिषत करण्यात
यावी. 48 या गोष्टींचे तु म्ही साक्षी आहात. 49 पाहा, माझ्या िपत्याने दे ऊ केले ली दे णगी मी
तु मच्याकडे पाठवतो; तु म्ही स्वगीर्य सामथ्यार्ने यु क्त व्हाल तोपयर्ंत या शहरात राहा.”
36 ते

16:19, 20;
. 1:9
तो त्यांना बाहे र दरू वर बे थानीपयर्ंत घे ऊन गे ला आिण त्याने हात वर करून आशीवार्द
िदला. 51 तो आशीवार्द दे त असतानाच तोपयर्ंत आकाशात घे तला गे ला. 52 नं तर त्यांनी त्याची
उपासना केली व ते मोठ ा आनं दाने यरूशले म शहरास परतले . 53 आिण ते परमे श्वराच्या भवनात
दे वाचा धन्यवाद सतत करत रािहले .
50 नं तर
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योहान 1:5

The Gospel According to

John
योहानकृत शु भवतर्मान

जब्दीचा मु लगा योहान, या शु भवतर्मानाचा ले खक आहे कारण योहान 21:20, 24 हे स्पष्ट
आहे की शु भवतर्मान, ज्याच्यावर ये शव
ू र प्रेम करतो आिण योहानाचा स्वतःचा उल्ले ख
“����� ���������� ������ ����� ����” �� ��� ������ ��� ����� �����
“�������� �����” ������ ��� (माकर् 3:17), त्यांना ये शच्ू या जीवनातील घटनांबद्दल
साक्ष दे ण्याची आिण त्यांना साक्ष दे ण्याचा िवशे षािधकार होता.
साधारण इ.स. 50 - 90.
योहानाचे शु भवतर्मान इिफसमध्ये िलहन
ू ठे वले ले असू शकते ; िलिखत स्वरूपातील महत्त्वाची
स्थाने यहद
ू ातील गावे , शोमरोन, गालील, बे थानी, यरूशले म असू शकतात.
योहानाचे शु भवतर्मान यहद्य
ू ांना िलिहले होते . त्याची सु वातार् ये शू हा िख्रस्त आहे हे िसद्ध
करण्यासाठी िलिहली होती. त्याने जी मािहती पु रवली ती म्हणजे ये शू हा िख्रस्त आहे असा
त्यांचा िवश्वास होता आिण त्यांचे जीवन हे त्याचे (ये शच
ू े ) नाव आहे .
योहानाच्या शु भवतर्मानाचा उद्दे श “������� ��������� �������� �������”
����� 20:31 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे िवश्वासात असल्याची खात्री व सु रिक्षत आहे , परं तु हे
पिवत्र शास्त्रात असे िलिहले आहे की, तु म्ही ये शू िख्रस्त, दे वाचा पु त्र आहे यावर िवश्वास ठे वू
शकता आिण ते तु मच्यावर िवश्वास ठे वून त्याच्या नावात आयु ष्य िमळे ल. योहानाने स्पष्टपणे
ये शल
ू ा दे व (योहान 1.1) घोिषत केले ज्याने सवर् गोष्टी अिस्तत्वात आणल्या (योहान 1.3).
तो प्रकाश (योहान 1.4, 8.12) आिण जीवन आहे (योहान 1.4, 5.26, 14.6). योहानाच्या
शु भवतर्मानाला हे िसद्ध करण्यासाठी िलिहण्यात आले की ये शू िख्रस्त दे वाचा पु त्र आहे .
ये श-ू दे वाचा पु त्र
रूपरे षा
1. ये शू हा जीवनाचा अिधकृत ले खक — 1:1-18
2. पिहल्या िशष्याला बोलावणे — 1:19-51
3. ये शच
ू ी सावर्जिनक से वा — 2:1-16:33
4. महायाजक पद्धतीने प्राथर्ना — 17:1-26
5. िख्रस्ताचे क् रूसावर चढणे आिण पु नरुत्थान — 18:1-20:10
6. पु नरुत्थानानं तर ये शच
ू ी से वाकाय — 20:11-21:25
. 1:1-2:3
शब्द होता, शब्द दे वासह होता आिण शब्द दे व होता. 2 तोच प्रारं भी दे वासह होता.
3 सवर्काही त्याच्याद्वारे झाले आिण जे काही झाले ते त्याने केल्यावांचन
ू झाले नाही. 4 त्याच्यामध्ये
5
जीवन होते ; आिण ते जीवन मनु ष्यमात्राचा प्रकाश होते . तो प्रकाश अं धारात प्रकाशतो; तरी
अं धाराने त्यास स्वीकारले नाही.
1 प्रारं भी

1:6
6
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दे वाकडू न पाठिवले ला एक मनु ष्य प्रकट झाला; त्याचे नाव योहान.
तो साक्षीकरीता,
त्या प्रकाशािवषयी साक्ष द्यावी म्हणून आला; यासाठी की सवार्न
ं ी त्याच्याद्वारे िवश्वास ठे वावा.
8 योहान तो प्रकाश नव्हता, पण त्या प्रकाशािवषयी साक्ष द्यावी म्हणून आला.
9 जो खरा प्रकाश प्रत्ये क मनु ष्यास प्रकािशत करतो तो जगात ये णार होता. 10 तो जगात
होता व जग त्याच्याद्वारे िनमार्ण झाले , तरी जगाने त्यास ओळखले नाही. 11 जे त्याचे स्वतःचे
त्यां च्याकडे तो आला, तरी त्याच्या स्वकीयांनी त्याचा स्वीकार केला नाही. 12 पण िजतक्यांनी
त्याचा स्वीकार केला, म्हणजे त्याच्या नावावर िवश्वास ठे वला, िततक्यांना त्याने दे वाची मु ले
होण्याचा अिधकार िदला. 13 त्यांचा जन्म रक्त िकंवा दे हाची इच्छा िकंवा मनु ष्याची इच्छा यापासून
झाला नाही, तर दे वापासून झाला.

शब्द दे ह झाला व त्याने आमच्यात वस्ती केली आिण आम्ही त्याचे गौरव पाहीले , ते
िपत्यापासून आले ल्या एकुलत्या एकाचे गौरव असावे असे कृपे ने व सत्याने पिरपूणर् होते . 15 योहान
त्याच्यािवषयी साक्ष दे तो आिण मोठ ाने म्हणतो, “������������� �� �������� ��,
माझ्यामागून जो ये त आहे तो माझ्यासमोर झाला आहे , कारण तो माझ्या पूवीर् होता, तो हाच
आहे .” 16 त्याच्या पूणर्तेतन
ं ा कृपे वर कृपा िमळाली आहे . 17 कारण िनयमशास्त्र
ू आपल्या सवार्न
मोशे च्याद्वारे दे ण्यात आले होते ; कृपा व सत्य ही ये शू िख्रस्ताच्या द्वारे झाली. 18 दे वाला कोणीही
कधीिह पािहले नाही. जो दे वाचा एकुलता एक पु त्र िपत्याच्या उराशी असतो त्याने त्यास प्रकट
केले आहे .
14

. 3:1-12;
1:1-8;
3:1-20
आिण योहानाची साक्ष ही आहे ; जे व्हा यहद
ू ी अिधकार्यांनी यरूशले म शहराहन
ू याजक व
ले वी यांना त्यास िवचारायला पाठवले की, “�� ��� ���?” 20 त्याने उघडपणे कबूल केले ,
नाकारले नाही, “�� ������� ����,” ��� ������ ���� ����. 21 ते व्हा त्यांनी त्यास
िवचारले , “�� �� ��� ��� ����? एलीया आहात का?” �� �������, “�� ����.”
“��� �� �������� ���� ���?” ������ ����� ����, “�� ����.” 22 यावरुन
ते त्यास म्हणाले , “��� ��� ���? म्हणजे ज्यांनी आम्हास पाठवले त्यांना आम्ही उ र
दे ऊ. स्वतःिवषयी आपले काय म्हणणे आहे ?” 23 तो म्हणाला, “���� ������������
�����������������
‘����������� ����� ��� ��� �������� ��� ��� ���,
असे अरण्यात ओरडणार्याची वाणी’ �� ���.”
24 आिण पाठिवले ली माणसे परूश्यांपैकी होती. 25 आिण त्यांनी त्यास प्रश्न करून म्हटले , “���
�� ������� ���� ����� ����� ���� ����� �� ���������� ����, तर आपण
बािप्तस्मा का करता?” 26 योहानाने त्यांना उ र िदले , “�� �������� ���������� ����,
पण तु म्ही ज्याला ओळिखत नाही असा एकजण तु म्हामध्ये उभा आहे . 27 तो माझ्यामागून ये णारा
आहे , त्याच्या वहाणांचा बं द सोडावयास मी योग्य नाही.” 28 यादने च्या पलीकडील बे थानीत
योहान बािप्तस्मा करीत होता ते थे या गोष्टी घडल्या.
29 दुसर्�� ����� ������ ��������� ������ ����� ����� �������, “��
����, जगाचे पाप हरण करणारा दे वाचा कोकरा! 30 ज्याच्यािवषयी मी म्हणालो होतो की,
‘����������� ���� ��� ��� �� ������ ����� ���� ��� ���� �� ������
������ ����,’ �� ��� ���. 31 मी त्यास ओळखत नव्हतो; तरी त्याने इस्राएलात
प्रकट व्हावे म्हणून मी पाण्याने बािप्तस्मा करीत आलो आहे .” 32 योहानाने अशी साक्ष
िदली की, “����� ����������� �������� ���� ������� ��� ����������
����� �������� �� ������. 33 मी तर त्यास ओळखत नव्हतो, तरी मी पाण्याने
बािप्तस्मा करावा म्हणून ज्याने मला पाठवले त्याने मला सां िगतले की, ‘�� ���� ������
����� ���� ������� ��� ����� �������� ������ ��� ������ ���������
19
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आहे आिण साक्ष िदली आहे की, हा दे वाचा

35 त्यानं तर दुसर्�� ����� ����� � �������� ���������� ������� ���
����; 36 ये शल
ू ा जातांना न्याहाळू न पाहन
ू म्हणाला, “�� ����, दे वाचा कोकरा!” 37 त्याचे
हे म्हणणे त्या दोघा िशष्यांनी ऐकले आिण ते ये शच्ू या मागोमाग िनघाले . 38 ते व्हा ये शू वळू न
त्यांना आपल्यामागे ये ताना पाहन
ू म्हणाला, “������ ��� ������?” ते त्यास म्हणाले ,
“�����, (म्हणजे गु रूजी) आपण कोठे राहता?” 39 तो त्यांना म्हणाला, “�� ������
�����.” मग त्यांनी जाऊन तो कोठे राहतो ते बिघतले आिण ते त्यािदवशी त्याच्या ये थे
रािहले ; ते व्हा तो सु मारे चार वाजले होते . 40 योहानाचे बोलणे ऐकू न त्याच्यामागे जे दोघे जण
गे ले, त्यां च्यापै की एक िशमोन पे तर् ाचा भाऊ अं िद्रया हा होता. 41 त्यास त्याचा सख्खा भाऊ
िशमोन पिहल्याने भे टला व त्यास म्हणाला, “������ ����� (म्हणजे िख्रस्त) सापडला आहे .”
42 त्याने त्यास ये शक
ू डे आणले ; ये शन
ू े त्याच्याकडे न्याहाळू न पाहन
ू म्हटले , “�� ��������
43 दुसर्��
����� ����� ����. तु ला केफा (म्हणजे पे तर् िकंवा खडक) म्हणतील.”
����� ������ ����� �������� �������� ��� ����; आिण ते व्हा िफिलप्प त्यास
भे टला; ये शन
ू े त्यास म्हटले , “���������� ��.” 44 आता, िफिलप्प बे थसै दाचा, म्हणजे
अं िद्रया व पे तर् यां च्या नगराचा होता. 45 िफिलप्पाला नथने ल भे टल्यावर तो त्यास म्हणाला,
“������������� ������ ������������� ������ � ���� �������������
������, तो म्हणजे योसे फाचा पु त्र ये शू नासरे थकर आम्हास सापडला आहे .” 46 नथने ल त्यास
म्हणाला, “���������� ������� ����� ���� ���� ���?” ���������� �����
�������, “���� ����.” 47 नथने ल आपल्याकडे ये त आहे हे ये शन
ू े बिघतले व तो म्हणाला,
“����, हा खरा इस्राएली आहे , याच्यात कपट नाही.” 48 नथने ल त्यास म्हणाला, “�������
���� ��� �����?” ������ ����� ����� ����, “���� ���������� �������
���������� �� ���������� �������� ����� ������� �� ���� ������.”
49 नथने लाने उ र िदले , “�����, आपण दे वाचे पु त्र आहा, आपण इस्राएलाचे राजे आहात.”
50 ये शन
ू े त्यास उ र दे ऊन म्हटले , “�� ���� ���������� �������� ������ ���
���� �������� ������ �� ������� ������ ���? तू याच्यापे क्षा मोठ ा गोष्टी
पाहशील.” 51 आणखी तो त्यास म्हणाला, “�� ������� ��� ��� ������, तु म्ही यापु ढे
ू ांना चढताना व मनु ष्याच्या पु त्रावर उतरत असताना पहाल.”
आकाश उघडले ले आिण दे वदत

2
नं तर ितसर्�� ����� ����� ���������� ���� ����� �� ���� ���� ���
������ �� ���� ����. 2 ये शल
ू ा व त्याच्या िशष्यांनाही लग्नाचे आमत्रंण होते . 3 मग
द्राक्षरस सं पला ते व्हा, ये शच
ू ी आई त्यास म्हणाली, “������������ ��������� ����.”
4 ये श ू ितला म्हणाला, “����, याच्याशी तु झा माझा काय सं बंध आहे ? माझी वे ळ अजून आली
नाही.” 5 त्याची आई नोकरांना म्हणाली, “�� ������� �� ���� ������ �� ���.” 6 ते थे
पाण्याचे सहा दगडी रांजण, यहद्य
ू ां च्या शु द्धीकरणाच्या रीतीप्रमाणे ठे वले ले होते , त्यामध्ये दोन
दोन, तीन तीन मण पाणी मावे ल असे ते होते . 7 ये शू त्यांना म्हणाला, “����� ��������
���.” आिण त्यांनी ते काठोकाठ भरले . 8 मग त्याने नोकरांना सां िगतले , “��� ��� �������
����� ���������������� ���� ��,” ते व्हा त्यांनी ते ने ले. 9 द्राक्षरस बनले ले पाणी?
भोजनकारभार्���� ������ ����� ��� �� ����� ���� �� ����� ����� ������,
पण ज्या नोकरांनी पाणी काढले त्यांना माहीत होते , ते व्हा भोजनकारभारी वराला बोलावून, 10 त्यास
म्हटले , “�������� ������ ����� ������ ��������� ����� ��� ��� ������
1
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������ �� ���� �����, पण तू तर चां गला द्राक्षरस आतापयर्ंत ठे वला आहे स.” 11 ये शन
ू े
गालील प्रांतातील काना नगरात आपल्या अद्भुत िचन्हांचा हा प्रारं भ करून आपले गौरव प्रकट
केले आिण त्याच्या िशष्यांनी त्याच्यावर िवश्वास ठे वला.
12 त्यानं तर तो, त्याची आई, त्याचे भाऊ व त्याचे िशष्य खाली कफणर्हम
ू ास गे ले; पण ते ते थे
फार िदवस रािहले नाहीत.
13 मग यहद्य
ू ांचा वल्हांडण सण जवळ आला व ये शू यरूशले म शहरास वर गे ला. 14 आिण त्यास

परमे श्वराच्या भवनात गु रे , में ढरे आिण कबु तरे िवकणारे आिण सराफ हे बसले ले आढळले . 15 ते व्हा
त्याने दोर्����� �� ����� ���� ������ � ���� �� �������� �������������
������� ������ ����. सराफांचा पै साही ओतून टाकला आिण चौरं ग पालथे केले . 16 व
त्याने कबु तरे िवकणार्����� ������, “������� ����� ����, माझ्या स्वगीर्य िपत्याच्या
घराची बाजारपे ठ करू नका.” 17 ते व्हा ‘������ ����������� ���� ��� �������
�����,’ ��� ���������� �������� �������� ��������� �����. 18 त्यावरून
यहद
ू ी त्यास म्हणाले , “������ �� ���� �� ������ ������� ��������� ���
����� ������?” 19 ये शन
ू े त्यांना उ र दे ऊन म्हटले , “������ �� ����������� ���
����� ���� ��� �� ��� �� ������ ������.” 20 यावरुन यहद
ू ी अिधकारी म्हणाले ,
“����������� �� ��� ��������� �������� ����� ����� ��� ��� ������
�� ��� ������ ������� ���?” 21 तो तर आपल्या शरीररूपी भवनािवषयी बोलला होता.
22 म्हणून तो असे म्हणत असे हे तो मरण पावले ल्यातून उठल्यावर त्याच्या िशष्यांना आठवले
आिण त्यांनी शास्त्रले खावर व ये शन
ू े उच्चारले ल्या वचनावर िवश्वास ठे वला.
23 आता वल्हांडण सणाच्या वे ळी, तो यरूशले म शहरात असता, त्याने केले ली िचन्हे पाहन
ू
पु ष्कळ जणांनी त्याच्या नावावर िवश्वास ठे वला. 24 असे असले तरी ये शू त्यांना ओळखून
असल्यामु ळे त्यास स्वतःला त्यां च्यावर िवश्वास नव्हता. 25 िशवाय, मनु ष्यािवषयी कोणीही साक्ष
द्यावी याची त्यास गरज नव्हती; कारण मनु ष्यात काय आहे हे तो ओळखीत होता.

3
1

परूश्यांपैकी िनकदे म नावाचा एक मनु ष्य होता, तो यहद्य
ू ांचा एक अिधकारी होता. 2 तो
रात्रीचा त्याच्याकडे ये ऊन म्हणाला, “�����, आपण दे वाकडू न आले ले िशक्षक आहात हे
आम्ही जाणतो; कारण आपण जी िचन्हे करीत आहात ती कोणीही मनु ष्य, त्याच्याबरोबर दे व
असल्यािशवाय करू शकणार नाही.” 3 ये शू त्यास म्हणाला, “�� ������� ��� ���
������, पु न्हा जन्मल्यावांचन
ू कोणालाही दे वाचे राज्य पाहता ये त नाही.” 4 िनकदे म त्यास
म्हणाला, “�������� ������ ������ ��� ���� ��� ����? त्यास आपल्या आईच्या
उदरात दुसर्यांदा जाणे व जन्म घे णे शक्य होईल काय?” 5 ये शन
ू े त्यास उ र िदले , “��
������� ��� ��� ������, पाण्यापासून व आत्म्यापासून जन्म घे तल्यावांचन
ू कोणीही
दे वाच्या राज्यांत प्रवे श करू शकत नाही. 6 दे हापासून जन्मले ले दे ह आहे आिण आत्म्यापासून
जन्मले ले आत्मा आहे . 7 तु म्ही पु न्हा जन्मले पािहजे , असे मी तु म्हास सां िगतले याचे आश्चयर् मानू
नका. 8 वारा पािहजे ितकडे वाहतो आिण त्याचा आवाज तु म्ही ऐकता, पण तो कोठू न ये तो आिण
कोठे जातो हे तु म्हास कळत नाही. जो कोणी आत्म्यापासून जन्मले ला आहे त्याचे असे च आहे .”
9 िनकदे माने त्यास उ र दे ऊन म्हटले , “�� ������ ��� ��� �����?” 10 ये शन
ू े त्यास
उ र दे ऊन म्हटले , “�� ���������� ���� ������ ������� �� ������ ����
���� ���? 11 मी तु म्हास खरे खरे सां गतो, जे आम्हास ठाऊक आहे ते आम्ही सां गतो आिण
आम्ही जे पािहले आहे त्याची साक्ष दे तो; पण तु म्ही आमची साक्ष मानत नाही. 12 मी पृ थ्वीवरच्या
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गोष्टी तु म्हास सां िगतल्या असता तु म्ही िवश्वास ठे वत नाही; मग, मी स्वगार्तील गोष्टी जर
तु म्हास सां िगतल्या तर तु म्ही कसा िवश्वास ठे वाल? 13 स्वगार्तन
ू उतरले ला व स्वगार्त असले ला
जो मनु ष्याचा पु त्र त्याच्यावाचून कोणीही स्वगार्त चढून गे ला नाही. 14 जसा मोशे ने अरण्यात
िपतळे चा सपर् उं च केला होता तसे मनु ष्याच्या पु त्रालाही उं च केले पािहजे , 15 यासाठी की, जो
कोणी िवश्वास ठे वतो त्यास त्याच्याठायी सावर्कािलक जीवन प्राप्त व्हावे .
16 कारण दे वाने जगावर एवढी प्रीती केली की, त्याने आपला एकुलता एक पु त्र िदला यासाठी
की, जो कोणी त्याच्यावर िवश्वास ठे वतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्यास सावर्कािलक जीवन
िमळावे . 17 कारण दे वाने पु त्राला जगात पाठवले ते जगाचा न्याय करायला नाही, पण त्याच्याद्वारे
जगाचे तारण व्हावे म्हणून पाठवले . 18 जो त्याच्यावर िवश्वास ठे वतो त्याचा न्याय होणार नाही,
पण जो िवश्वास ठे वत नाही त्याचा न्याय झाले लाच आहे ; कारण, त्याने दे वाच्या एकुलत्या एक
पु त्राच्या नावावर िवश्वास ठे वला नाही. 19 आिण न्याय हाच आहे की, जगात प्रकाश आला आहे ;
पण मनु ष्यांनी प्रकाशापे क्षा अं धाराची आवड धरली, कारण त्यांची कृत्ये वाईट होती; 20 कारण जो
कोणी वाईट कृत्ये करतो तो प्रकाशाचा द्वे ष करतो आिण आपली कृत्ये उघडकीस ये ऊ नये त म्हणून
प्रकाशाकडे ये त नाही. 21 पण जो सत्य आचरतो तो प्रकाशाकडे ये तो यासाठी की, आपली कृत्ये
दे वाच्या ठायी केले ली आहे त हे उघड व्हावे .”
22 यानं तर ये श ू व त्याचे िशष्य यहिू दयाच्या प्रां तात आले आिण ते थे त्यां च्याबरोबर राहन
ू तो
बािप्तस्मा करत होता. 23 आिण योहानदे खील शािलमाजवळ, एनोन ये थे बािप्तस्मा करीत होता;
कारण ते थे पाणी पु ष्कळ होते आिण लोक ते थे ये ऊन बािप्तस्मा घे त असत. 24 तोपयर्ंत योहान
तु रुं गात टाकला गे ला नव्हता.
25 मग योहानाच्या िशष्यांचा एका यहद्य
ू ाबरोबर शु द्धीकरणािवषयी वादिववाद झाला. 26 ते
योहानाकडे ये ऊन त्यास म्हणाले , “�����, यादने च्या पलीकडे जो आपल्याबरोबर होता आिण
आपण ज्याच्यािवषयी साक्ष िदली तो बािप्तस्मा करीत आहे आिण त्याच्याकडे सगळे जात आहे त.”
27 योहानाने उ र िदले , “�������� ���������� ����������� ����� ���� ���
����. 28 मी िख्रस्त नाही, तर मी त्याच्यापु ढे पाठिवले ला आहे , यािवषयी तु म्हीच माझे साक्षी
आहात. 29 ज्याला वधू आहे तो वर आिण जो वराचा िमत्र उभा राहन
ू त्याचे बोलणे ऐकतो, त्यास
वराच्या वाणीने अत्यानं द होतो. तसा हा माझा आनं द पूणर् झाला आहे . 30 त्याची वृ द्धी व्हावी व
माझा र्हास व्हावा हे अवश्य आहे .
31 जो वरून ये तो तो सवार्ंच्या वर आहे . जो पृ थ्वीवरचा आहे तो पृ थ्वीचा आहे आिण पृ थ्वीवरचे
बोलतो. जो स्वगार्तन
ू ये तो तो सवार्ंच्या वर आहे . 32 जे त्याने पािहले आहे व ऐकले आहे त्यािवषयी
तो साक्ष दे तो आिण त्याची साक्ष कोणी मानत नाही. 33 ज्याने त्याची साक्ष स्वीकारली आहे त्याने
‘��� ��� ���’ ���� ���� ������ ����� ���. 34 कारण ज्याला दे वाने पाठवले आहे
तो दे वाची वचने बोलतो कारण तो आत्मा मोजून मापून दे त नाही. 35 िपता पु त्रावर प्रीती करतो
आिण त्याने सवर्काही त्याच्या हाती िदले आहे . 36 जो पु त्रावर िवश्वास ठे वतो त्यास सावर्कािलक
जीवन प्राप्त झाले आहे ; परं तु जो पु त्राचे ऐकत नाही त्याच्या दृष्टीस जीवन पडणार नाही, पण
दे वाचा क् रोध त्याच्यावर राहतो.”

4
1 ये श ू योहानापे क्षा अिधक िशष्य करून त्यांचा बािप्तस्मा करीत आहे हे परूश्यां च्या कानी गे ले
आहे असे जे व्हा प्रभूला कळले . 2 (तरी, ये शू स्वतः बािप्तस्मा करीत नव्हता पण त्याचे िशष्य
करीत होते ) 3 ते व्हा तो यहद
ू ीया प्रांत सोडू न पु न्हा गालील प्रांतात गे ला. 4 आिण त्यास शोमरोन
5
प्रांतातून जावे लागले . मग तो शोमरोन प्रांतातील सूखार नावाच्या नगरास आला. ते याकोबाने
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आपला मु लगा योसे फ याला िदले ल्या शे ताजवळ होते . ते थे याकोबाची िवहीर होती. म्हणून
प्रवासाने दमले ला ये शू तसाच त्या िविहरीजवळ बसला, ते व्हा सु मारे दुपारचे बारा वाजले होते .
6

7 ते थे एक शोमरोनी स्त्री पाणी काढाण्यास आली. ये श ू ितला म्हणाला, “��� �������
��.” 8 कारण त्याचे िशष्य गावात अन्न िवकत घ्यायला गे ले होते . 9 ते व्हा ती शोमरोनी स्त्री
त्यास म्हणाली, “��� ����� ���� ������������� ��� ������� ���������
������� ���� ����� �� ���?” ���� ����� ������� ���������� �������
��������� ����� ���� ������. 10 ये शन
ू े ितला उ र िदले , “������ ��� ������
��� ��� ��� ������� �� ��� ���� �������� ��� ���, हे तु ला समजले असते
तर तू त्याच्याजवळ मािगतले असते स आिण त्याने तु ला िजवं त पाणी िदले असते .” 11 ती स्त्री
त्यास म्हणाली, “�����, पाणी काढायला आपल्याजवळ काही नाही व िवहीर तर खोल आहे ,
मग आपल्याजवळ ते िजवं त पाणी कोठू न? 12 आमचा पूवर्ज याकोब याने ही िवहीर आम्हास िदली,
तो स्वतः, त्याचे पु त्र व त्याची गु रे ढोरे िहचे पाणी पीत असत. त्याच्यापे क्षा आपण मोठे आहात
काय?” 13 ये शन
ू े ितला उ र िदले , “�� ���� �� ���� ���� ����� ������ ����
�����, 14 परं तु मी दे ईन ते पाणी जो कोणी िपईल त्यास कधीही तहान लागणार नाही. जे पाणी
मी त्यास दे ईन ते त्यां च्यामध्ये सावर्कािलक जीवनासाठी उपळत्या पाण्याचा झरा होईल.” 15 ती
स्त्री त्यास म्हणाली, “�����, मला तहान लागू नये व पाणी काढायला मला ये थवर ये णे भाग
पडू नये म्हणून ते पाणी मला द्या.”

ये शू ितला म्हणाला, “��, तु झ्या पतीला बोलावून आण.” 17 ती स्त्री म्हणाली, “���
��� ����.” ������ ���� ������, “�� ��� ������ ��, ‘���� ��� ����;’
18 कारण तु ला पाच पती होते आिण तु झ्याजवळ आता आहे तो तु झा पती नाही, हे तू खरे बोललीस.”
19 ती स्त्री त्यास म्हणाली, “�����, आपण सं देष्टे आहात हे आता मला समजले . 20 आमच्या
पूवर्जांनी याच डोंगरावर उपासना केली आिण तु म्ही म्हणता की, िजथे उपासना केली पािहजे ते
स्थान यरूशले म शहरात आहे .” 21 ये शू ितला म्हणाला, “����, माझ्यावर िवश्वास ठे व की अशी
घटका ये त आहे ; तु म्ही या डोंगरावर िकव्हा यरूशले म शहरात िपत्याची उपासना करणार नाही,
22 तु म्ही ज्याला ओळखीत नाही अशाची उपासना करता; आम्हास ठाऊक आहे अशाची उपासना
आम्ही करतो, कारण यहद्य
ू च तारण आहे . 23 तरी खरे उपासक आत्म्याने व खरे पणाने स्वगीर्य
ू ांतन
िपत्याची उपासना करतील अशी वे ळ ये त आहे , िकंबहुना आलीच आहे ; कारण आपले उपासक
असे च असावे त, अशी िपत्याची इच्छा आहे . 24 दे व आत्मा आहे ; आिण त्याच्या उपासकांनी त्याची
उपासना आत्म्याने व खरे पणाने केली पािहजे .” 25 ती स्त्री त्यास म्हणाली, “�� ����� ��,
मसीहा ज्याला िख्रस्त म्हणतात तो ये णार आहे , हे मला मािहत आहे . तो ये ईल ते व्हा तो सवर्
गोष्टी सां गेल.” 26 ये शू ितला म्हणाला, “�������� ������� ��� �� ���.”
16

27

इतक्यात त्याचे िशष्य आले आिण तो एका स्त्रीबरोबर बोलत आहे याचे त्यांना आश्चयर्
वाटले , तरी कोणी असे म्हणले नाही की, “��� ��� ������ ����?” ����� “���
�������� �� ���� ����?” 28 ती स्त्री ते व्हा आपला पाण्याचा घडा ते थेच टाकू न नगरात
गे ली आिण लोकांस म्हणाली, 29 “���, मी केले ले सवर्काही ज्याने मला सां िगतले , तो मनु ष्य पाहा,
तोच िख्रस्त असे ल काय?” 30 ते व्हा ते नगरातून िनघून त्याच्याकडे ये ऊ लागले .
31 त्याचे िशष्य त्यास िवनं ती करून म्हणाले , “�����, काहीतरी खाऊन घ्या.” 32 पण
तो त्यांना म्हणाला, “������� ����� ���� ��� ���� ��������� ����� ���.”
33 यावरुन िशष्य एकमे कांस म्हणू लागले , “������ ���� ����� ���� ���� ����
���?” 34 ये शू त्यांना म्हणाला, “������ ��� ������ �������� ������������
����� � ������ ����� ������� ������ ��� ���� ���� ���. 35 अजून
चार मिहन्यांचा अवकाश आहे , मग कापणी ये ईल, असे तु म्ही म्हणता की नाही? पाहा, मी
तु म्हास म्हणतो, आपली नजर वर करून शे ते पाहा; ती कापणीसाठी पांढरी होऊन चु कली
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आहे त.
कापणारा मजु री िमळवतो व सावर्कािलक जीवनासाठी पीक गोळा करतो; यासाठी
की पे रणार्याने व कापणी करणार्याने ही एकत्र आनं द करावा. 37 ‘�� ����� ��� �����
�����’, अशी जी म्हण आहे ती या बाबतीत खरी आहे . 38 ज्यासाठी तु म्ही कष्ट केले नाहीत
ते कापायला मी तु म्हास पाठवले . दुसर्����� ���� ���� ���� � ������ ���������
������ ������� ������ ����.”
39 “�� ������ �������� ������ ��� ��������” ��� ����� ��������
���� ���������� ����������� ���� ��������� ������ �������
������� ���������� ������� �����. 40 म्हणून शोमरोनी त्याच्याकडे आल्यावर,
त्यांनी त्यास आपल्याबरोबर रहायची िवनं ती केली; मग तो ते थे दोन िदवस रािहला. 41 आणखी
िकतीतरी लोकांनी त्याच्या वचनावरून िवश्वास धरला. 42 आिण ते त्या स्त्रीला म्हणाले , “���
������ ������������ ����� ������� ���� ��� ����, कारण आम्ही स्वतः ऐकले
आहे व हा खरोखर जगाचा तारणारा आहे , हे आम्हास समजले आहे .”
43 मग त्या दोन िदवसानं तर, तो ते थन
ू गालील प्रांतात िनघून गे ला. 44 कारण ये शन
ू े स्वतः
साक्ष िदली की, सं देष्ट ाला स्वतःच्या दे शात मान िमळत नाही. 45 म्हणून तो गालील प्रांतात
आल्यावर गालीलकरांनी त्याचे स्वागत केले ; कारण त्याने सणात यरूशले म शहरात केले ल्या सवर्
गोष्टी त्यांनी पािहल्या होत्या; कारण ते ही सणाला गे ले होते .
46 नं तर तो गालील प्रां तातील काना नगरात पु न्हा आला. ते थे त्याने पाण्याचा द्राक्षरस केला
होता. त्या स्थळी कोणीएक अं मलदार होता, त्याचा मु लगा कफणर्हम
ू ात आजारी होता. 47 ये शू
यहद
ू ीया प्रांतातून गालील प्रांतात आला आहे हे ऐकू न तो त्याच्याकडे गे ला आिण त्याने खाली
ये ऊन आपल्या मु लाला बरे करावे अशी त्याने िवनं ती केली कारण तो मरायला टे कला होता.
48 त्यावर ये श ू त्यास म्हणाला, “������ ������ ��� ������� �������������
������� ������� ����.” 49 तो अं मलदार त्यास म्हणाला, “�������, माझे मूल
मरण्यापूवीर् आपण खाली ये ण्याची कृपा करा.” 50 ये शू त्यास म्हणाला, “��, तु मचा मु लगा वाचला
आहे .” ते व्हा तो मनु ष्य, त्यास ये शन
ू े म्हटले ल्या वचनावर िवश्वास ठे वून, आपल्या मागार्ने िनघून
गे ला. 51 आिण तो खाली जात असता त्याचे दास त्यास भे टून म्हणाले , “���� ����� �����
���.” 52 ते व्हा केव्हापासून त्याच्यात सु धारणा होऊ लागली म्हणून त्याने त्यांना प्रश्न केला
आिण ते त्यास म्हणाले , “���, दुपारी एक वाजता त्याचा ताप गे ला.” 53 यावरुन ज्या ताशी
ये शन
ू े त्यास सां िगतले होते की, “����� ����� ����� ���,” त्याच ताशी हे झाले असे
िपत्याने ओळखले आिण त्याने स्वतः व त्याच्या सवर् घराण्याने िवश्वास ठे वला. 54 ये शू यहद
ू ीया
प्रांतातून गालील प्रांतात आल्यावर त्याने पु न्हा जे दुसरे िचन्ह केले ते हे .
36

5
1 त्यानं तर यहद्य
ू ांचा सण होता आिण ये शू यरूशले म शहरास वर गे ला. 2 यरूशले म शहरास, में ढरे

दरवाज्याजवळ एक तळे आहे , ज्याला इब्री भाषे त बे थेसदा म्हणतात, त्याच्याजवळ पाच पडव्या
आहे त. 3 त्यामध्ये रोगी, आं धळे , लं गडे , लु ळे यांचा मोठा समु दाय पडले ला असे . 4 कारण की
ू वे ळोवे ळी तळ्यांत उतरून पाणी हलवत असे आिण पाणी हलवल्यानं तर त्यामध्ये प्रथम
दे वदत
जो जाईल त्यास कोणताही रोग असला तरी तो बरा होत असे . 5 ते थे अडतीस वषार्प
ं ासून आजारी
असले ला कोणीएक मनु ष्य होता. 6 ये शन
ू े त्यास पडले ले पािहले व त्यास तसे पडू न आता बराच
काळ लोटला हे ओळखून त्यास म्हटले , “���� ��� �������� ����� ��� ���?” 7 त्या
आजारी मनु ष्याने त्यास उ र िदले , “�����, पाणी हालिवले जाते ते व्हा मला तळ्यात सोडायला
माझ्याजवळ कोणी नाही; आिण मी जातो न जातो तोच दुसरा कोणीतरी माझ्या आधी उतरतो.”
8 ये श ू त्यास म्हणाला, “��, आपली बाज उचलून घे ऊन चालू लाग.”
9 लगे च तो मनु ष्य बरा झाला व आपली बाज उचलून चालू लागला.
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तो िदवस शब्बाथ िदवस होता.
10 यावरुन यहद
ू ी त्या बर्या झाले ल्या मनु ष्यास म्हणाले , “�� ������ ���, बाज उचलणे
तु ला योग्य नाही.” 11 त्याने त्यांना उ र िदले , “������ ��� ��� ���� ������� ���
�������� ��, आपली बाज उचलून घे ऊन चालू लाग.” 12 त्यांनी त्यास िवचारले , “����
��� ����� ���, असे ज्याने तु ला म्हणले तो मनु ष्य कोण आहे ?” 13 पण तो कोण होता हे
त्या बर्या झाले ल्या मनु ष्यास मािहत नव्हते ; कारण त्यािठकाणी लोकसमु दाय असल्यामु ळे ये शू
िनसटू न गे ला होता. 14 त्यानं तर तो ये शल
ू ा परमे श्वराच्या भवनात भे टला ते व्हा तो त्यास म्हणाला,
“����, तू बरा झाला आहे स, आतापासून पाप करू नकोस, करशील तर तु झे पूवीर्पे क्षा अिधक
वाईट होईल.” 15 त्या मनु ष्याने जाऊन यहद्य
ू ांना सां िगतले , “������ ��� ��� ���� ��
���� ���.” 16 या कारणावरून यहद
ू ी ये शच्ू या पाठीस लागले , कारण तो शब्बाथ िदवशी अशी
कामे करत असे . 17 ये शन
ू े त्यांना उ र िदले , “���� �������� ���� �������� ���
���� ��� ��� ���� ��� ���� ���.” 18 यामु ळे तर यहद
ू ी त्यास जीवे मारण्याची अिधकच
खटपट करू लागले , कारण त्याने शब्बाथ मोडला एवढे च नाही, पण दे वाला स्वतःचा िपता म्हणून
त्याने स्वतःला दे वासमान केले होते .
19 यावरुन ये शन
ू े त्यांना उ र िदले ; “�� ������� ��� ��� ������, पु त्र िपत्याला जे
काही करताना पाहतो त्यावाचून काहीही त्यास स्वतः होऊन करता ये त नाही; कारण तो जे काही
करतो ते पु त्रही तसे च करतो. 20 कारण िपता पु त्रावर प्रीती करतो आिण तो स्वतः जे काही
करतो ते त्यास दाखवतो आिण तु म्ही आश्चयर् करावे म्हणून तो याहन
ू मोठी कामे त्यास दाखवील.
21 कारण िपता जसा मरण पावले ल्यांना उठवून िजवं त करतो तसा पु त्रही पािहजे त्यांना िजवं त
करतो. 22 िपता कोणाचा न्याय करीत नाही, तर न्याय करण्याचे सवर् काम त्याने पु त्राकडे सोपवून
िदले आहे . 23 यासाठी की जसा िपत्याचा सन्मान करतात तसा पु त्राचाही सन्मान सवार्न
ं ी करावा.
जो पु त्राचा सन्मान करत नाही तो, ज्याने मला पाठवले , त्या िपत्याचा सन्मान करत नाही. 24 मी
तु म्हास खरे खरे सां गतो, जो माझे वचन ऐकतो आिण ज्याने मला पाठवले त्याच्यावर िवश्वास ठे वतो
त्यास सावर्कािलक जीवन प्राप्त झाले आहे आिण त्याच्यावर न्यायाचा प्रसं ग ये णार नाही; तो
मरणातून जीवनात पार गे ला आहे .
25 मी तु म्हास खरे खरे सां गतो की, मरण पावले ले लोक दे वाच्या पु त्राचा आवाज ऐकतील व जे
ऐकतील ते िजवं त होतील, अशी वे ळ ये त आहे , िकंबहुना आता आलीच आहे . 26 कारण िपत्याच्या
ठायी जसे स्वतःचे जीवन आहे तसे पु त्राच्या ठायीही स्वतःचे जीवन असावे असे त्याने त्यास
िदले . 27 आिण तो मनु ष्याचा पु त्र आहे , या कारणास्तव न्यायिनवाडा करण्याचा अिधकारही त्यास
िदला. 28 त्याचे आश्चयर् करू नका; कारण जे व्हा कबरात असले ले सवर् त्याचा आवाज ऐकतील अशी
घटका ये त आहे , 29 आिण ज्याने सत्कम केली ते जीवनाच्या पु नरुत्थानासाठी व ज्यांनी दुष्कम
केली ते न्यायाच्या पु नरुत्थानासाठी बाहे र ये तील.
30 मला स्वतः होऊन काही करता ये त नाही. जसे मी ऐकतो तसा न्यायिनवाडा करतो आिण
माझा िनवाडा योग्य आहे कारण मी स्वतःच्या इच्छे प्रमाणे नाही तर ज्याने मला पाठवले त्याच्या
इच्छे प्रमाणे करायला पाहतो. 31 मी जर स्वतःिवषयी साक्ष िदली तर माझी साक्ष खरी नाही;
32 माझ्यािवषयी साक्ष दे णारा दुसरा आहे ; आिण मला माहीत आहे की, माझ्यािवषयी तो साक्ष
दे तो ती साक्ष खरी आहे . 33 तु म्ही योहानाकडे पाठवून िवचारले व त्याने सत्यािवषयी साक्ष िदली.
34 पण मी मनु ष्याची साक्ष मान्य करीत नाही, तथािप तु म्हास तारण प्राप्त व्हावे म्हणून मी हे
सां गतो. 35 तो जळता व प्रकाशणारा िदवा होता; आिण तु म्ही काही काळ त्याच्या प्रकाशात
आनं द करण्यास मान्य झालात. 36 परं तु माझ्याजवळ जी साक्ष आहे ती योहानाच्या साक्षीपे क्षा
मोठी आहे , कारण जी काय िसद्धीस ने ण्याचे िपत्याने माझ्याकडे सोपवले आहे , म्हणजे जी काय मी
करतो तीच माझ्यािवषयी साक्ष दे तात की, िपत्याने मला पाठवले आहे . 37 आणखी ज्या िपत्याने
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मला पाठवले आहे त्याने च माझ्यािवषयी साक्ष िदली आहे . तु म्ही कधीही त्याची वाणी ऐकली
नाही व त्याचे स्वरूपही पािहले ले नाही. 38 त्याचे वचन तु म्ही आपणांमध्ये दृढ राखले नाही, कारण
ज्याला त्याने पाठवले त्याच्यावर तु म्ही िवश्वास ठे वला नाही? 39 तु म्ही शास्त्रले ख शोधता, कारण
तु म्ही असे मानता की, त्याद्वारे आपल्याला सावर्कािलक जीवन िमळे ल आिण ते च शास्त्रले ख
माझ्यािवषयी साक्ष दे णारे आहे त. 40 पण तु म्ही आपल्याला जीवन िमळावे म्हणून माझ्याकडे ये ऊ
इच्छीत नाही. 41 मी मनु ष्याकडू न प्रशं सा करून घे त नाही. 42 परं तु मी तु म्हास ओळखले आहे
की, तु मच्यात दे वािवषयी प्रीती नाही. 43 मी आपल्या स्वगीर्य िपत्याच्या नावाने आलो आहे पण
तु म्ही माझा स्वीकार करत नाही; दुसरा कोणी स्वतःच्या नावाने आला तर तु म्ही त्याचा स्वीकार
कराल. 44 जे तु म्ही एकमे कांकडू न प्रशं सा करून घे ता आिण जो एकच दे व आहे त्याच्याकडू न
प्रशं सा करून घे ण्याची खटपट करत नाही, त्या तु म्हास िवश्वास ठे वता ये णे कसे शक्य आहे ? 45 मी
िपत्यासमोर तु मच्यावर आरोप करीन, असे मानू नका. तु म्ही ज्याच्यावर आशा ठे वता तो मोशे च
तु मच्यावर आरोप लावणार आहे ; 46 कारण तु म्ही मोशे वर िवश्वास ठे वला असता तर माझ्यावर
िवश्वास ठे वला असता, कारण त्याने माझ्यािवषयी िलिहले आहे . 47 पण तु म्ही त्याच्या िलखाणावर
िवश्वास ठे वत नाही, तर माझ्या वचनां वर कसा िवश्वास ठे वाल?”

6
. 14:13-21;
6:30-44;
9:10-17
या गोष्टी झाल्यानं तर ये शू गालीलच्या सरोवराच्या दुसर्�� ����� ���� ������
������� ����������� �������. 2 ते व्हा मोठा लोकसमु दाय त्याच्या मागोमाग
चालला, कारण आजारी असले ल्यां वर तो जी िचन्हे करीत होता ती त्यांनी पािहली होती. 3 ये शू
डोंगरावर जाऊन ते थे आपल्या िशष्यांबरोबर बसला. 4 आता वल्हांडण हा यहद्य
ू ांचा सण जवळ
आला होता. 5 ते व्हा ये शू दृष्टी वर करून व लोकांचा जमाव आपल्याकडे ये त आहे असे पाहन
ू
िफिलप्पाला म्हणाला, “��� �� ������ ����� ����� ����� ���� �����?” 6 हे
तर त्याने त्याची परीक्षा पाहण्याकरता म्हटले ; कारण आपण काय करणार आहोत हे त्यास ठाऊक
होते . 7 िफिलप्पाने त्यास उ र िदले , “�������������� ����������� ���� ����
����� ��� ����� ��������� ���������� ����� ������ �����.” 8 त्याच्या
िशष्यांतला एकजण, िशमोन पे तर् ाचा भाऊ अं िद्रया त्यास म्हणाला, 9 “���� �� ���� �����
���. त्याच्याजवळ पाच जवाच्या भाकरी आिण दोन मासळ्या आहे त; परं तु इतक्यांना त्या कशा
पु रणार?” 10 ये शू म्हणाला, “������ ����.” त्या जागी पु ष्कळ गवत होते , ते व्हा ते थे जे
सु मारे पाच हजार पु रूष होते ते बसले . 11 ये शन
ू े त्या पाच भाकरी घे तल्या आिण त्याने उपकार
मानल्यावर त्या बसले ल्याना वाटू न िदल्या. तसे च त्या मासळ्यांतन
ू त्यांना हवे होते िततके िदले .
12 ते तृ प्त झाल्यावर त्याने आपल्या िशष्यांना सां िगतले , “������ ����� ���� ���, म्हणजे
काही वाया जाऊ नये .” 13 मग जे वणार्����� ���� �������� ������� ������� ���
�������� ������ ����� ���� ���� ���� ������� ������.
14 ते व्हा त्याने केले ले िचन्ह पाहन
ू ती माणसे म्हणू लागली, “���� �� �������� �����
��� �� ����� ��� ���.”
15 मग ते ये ऊन आपणास राजा करण्याकिरता बळजबरीने धरण्याच्या बे तात आहे त हे ओळखून
ये शू पु न्हा डोंगरावर एकटाच िनघून गे ला.
16 सं ध्याकाळ झाल्यावर त्याचे िशष्य खाली सरोवराकडे गे ले; 17 आिण एका तारवात बसून
सरोवराच्या दुसर्�� ����� ����������� ��� �����. इतक्यात अं धार झाला होता
आिण ये शू त्यां च्याकडे आला नव्हता. 18 आिण मोठा वारा सु टून सरोवर खवळू लागले होते . 19 मग
त्यांनी सु मारे सहा िकलोमीटर वल्हवून गे ल्यावर ये शल
ू ा पाण्यावरून तारवाजवळ चालत ये ताना
पािहले आिण त्यांना भय वाटले . 20 पण तो त्यांना म्हणाला, “�� ���, िभऊ नका.” 21 म्हणून
1
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त्यास तारवात घे ण्याची त्यांना इच्छा झाली. ते वढ ात त्यां ला जायचे होते त्यािठकाणी तारू
िकनार्यास लावले .
22 दुसर्�� ����� �� ��������� ���������� ������� ����� ��� ����
������� ������ ��, ज्या लहान होडीत त्याचे िशष्य बसले होते त्याच्यािशवाय ते थे दुसरे
तारू नव्हते आिण ये शू आपल्या िशष्यांबरोबर त्या तारवावर चढला नव्हता. तर त्याचे िशष्य मात्र
िनघून गे ले होते . 23 तरी प्रभूने उपकार मानल्यावर त्यांनी जे थे भाकर खाल्ली त्या िठकाणाजवळ
ितिबयार्हन
ू दुसरी लहान तारवे आले होते . 24 ते थे ये शू नाही व त्याचे िशष्यही नव्हते हे जे व्हा
लोकांनी बिघतले ते व्हा त्यांनीही होड ा घे तल्या व ये शल
ू ा शोधीत ते कफणर्हम
ू ला आले .
25 आिण तो त्यांना सरोवराच्या पलीकडे भे टला ते व्हा ते त्यास म्हणाले , “�����, आपण इकडे
कधी आलात?” 26 ये शन
ू े त्यांना उ र दे ऊन म्हटले , “�� ������� ��� ��� ������,
तु म्ही िचन्हे बिघतलीत म्हणून नाही, पण भाकरी खाऊन तृ प्त झालात म्हणून माझा शोध करता.
27 नष्ट होणार्�� ��������� ���� ��� ���, पण सावर्कािलक जीवनाकरता, िटकणार्��
��������� ���� ���. मनु ष्याचा पु त्र ते तु म्हास दे ईल, कारण त्याच्यावर दे विपत्याने
िशक्का मारला आहे .” 28 ते व्हा ते त्यास म्हणाले , “����� ������ ���� ������ ������
��� �����?” 29 ये शन
ू े त्यांना उ र दे ऊन म्हटले , “������ ��� ��� ��� ��, ज्याला
त्याने पाठवले आहे त्याच्यावर तु म्ही िवश्वास ठे वावा.” 30 म्हणून ते त्यास म्हणाले , असे कोणते
िचन्ह आपण दाखवता की ते बघून आम्ही आपल्यावर िवश्वास ठे वावा? आपण कोणते कृत्य
करता? 31 आमच्या पूवर्जांनी अरण्यात मान्ना खाल्ला; पिवत्र शास्त्रात असे िलिहले आहे की,
‘������ ����� ���������� ���� ������� ����.’ 32 ते व्हा ये शू त्यांना म्हणाला,
“�� ������� ��� ��� ������, मोशे ने तु म्हास स्वगार्तील भाकर िदली असे नाही, तर माझा
िपता स्वगार्तन
ू ये णारी खरी भाकर तु म्हास दे तो. 33 कारण जी स्वगार्तन
ू उतरते व जगाला जीवन
दे ते तीच दे वाची भाकर होय.” 34 ते व्हा ते त्यास म्हणाले , “�������, ही भाकर आम्हास िनत्य
द्या.”
35 ते व्हा ये श ू त्यांना म्हणाला, “��� ������� ���� ���. माझ्याकडे जो ये तो त्यास
कधीही भूक लागणार नाही आिण जो माझ्यावर िवश्वास ठे वतो त्यास कधीही तहान लागणार
नाही. 36 परं तु तु म्ही मला पाहीले असताही िवश्वास ठे वत नाही असे मी तु म्हास सां िगतले .
37 िपता जे मला दे तो ते सवर् माझ्याकडे ये ईल आिण माझ्याकडे जो ये तो त्यास मी कधीच घालवणार
नाही. 38 कारण मी स्वगार्तन
ू आलो तो स्वतःच्या इच्छे प्रमाणे करायला नाही, पण ज्याने मला
पाठवले त्याच्या इच्छे प्रमाणे करायला आलो आहे . 39 आिण ज्याने मला पाठवले त्याची इच्छा
हीच आहे की, त्याने मला जे सवर् िदले आहे त्यातून मी काहीही हरवू नये , पण शे वटच्या िदवशी मी
ते उठवावे . 40 माझ्या िपत्याची इच्छा हीच आहे की, जो कोणी पु त्राला पाहन
ू त्याच्यावर िवश्वास
ठे वतो, त्यास सावर्कािलक जीवन प्राप्त व्हावे ; त्यास मीच शे वटच्या िदवशी उठवीन.”
41 “�� ���������� ������� ���� ���” असे तो म्हणाला म्हणून यहद
ू ी
42
त्याच्यािवषयी कुरकुर करू लागले . ते व्हा ते म्हणाले , “�� ���� �������� ����� ����
���? याच्या िपत्याला आिण आईला आम्ही ओळखतो. आता हा कसे म्हणतो, मी स्वगार्तन
ू
उतरलो आहे ?” 43 ये शन
ू े त्यांना उ र दे ऊन म्हटले , “������ ��������� ������ ���
���. 44 ज्याने मला पाठवले आहे त्या िपत्याने आकिषर्ल्यािशवाय कोणीही माझ्याकडे ये ऊ शकत
नाही. त्यास शे वटल्या िदवशी मी उठवीन. 45 सं देष्ट ां च्या ग्रंथात िलहीले आहे की, ‘�� ����
������ �������� ��� �����’, जो िपत्याकडू न ऐकू न िशकला आहे तो माझ्याकडे ये तो.
46 जो दे वापासून आहे त्याने िपत्याला पािहले आहे . त्याच्यािशवाय कोणी िपत्याला पािहले आहे
असे नाही. 47 मी तु म्हास खरे खरे सां गतो, जो िवश्वास ठे वतो त्यास सावर्कािलक जीवन प्राप्त
झाले आहे . 48 मीच जीवनाची भाकर आहे . 49 तु मच्या पूवर्जांनी रानात मान्ना खाल्ला आिण ते
मरण पावले .
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पण स्वगार्तन
ू उतरणारी भाकर अशी आहे की ती जर कोणी खाल्ली तर तो मरणार नाही.
या भाकरीतून जो कोणी खाईल तो सवर्काळ जगे ल.
जी भाकर मी दे ईन ती माझा दे ह असून ती जगाच्या जीवनासाठी आहे .”
52 ते व्हा यहद्य
ू ांनी आपआपल्यात वाद वाढवून म्हटले , “�� ������ ���� ��� ���
����� ��� ����?” 53 यावरुन ये शू त्यांना म्हणाला, “�� ������� ��� ��� ������,
तु म्ही मनु ष्याच्या पु त्राचा दे ह खाल्ला नाही व त्याचे रक्त प्याला नाही तर तु मच्यामध्ये जीवन
नाही. 54 जो माझा दे ह खातो आिण माझे रक्त िपतो त्यास सावर्कािलक जीवन प्राप्त झाले आहे
आिण मीच त्यास शे वटल्या िदवशी पु न्हा उठवीन. 55 कारण माझा दे ह खरे खाद्य आहे आिण माझे
रक्त खरे पे य आहे . 56 जो माझा दे ह खातो आिण माझे रक्त िपतो तो माझ्यात राहतो आिण मी
त्याच्यात राहतो. 57 जसे िजवं त िपत्याने मला पाठवले आिण मी जसा िपत्यामु ळे जगतो, तसे
जो मला खातो तोसु ध्दा माझ्यामु ळे जगे ल. 58 स्वगार्तन
ू उतरले ली भाकर हीच आहे . तु मच्या
पूवर्जांनी भाकर खाल्ली तरी ते मरण पावले . हे तसे नाही. ही भाकर जो खातो तो सवर्काळ जगे ल.”
59 कफणर्हम
ू ात िशक्षण दे त असताना त्याने सभास्थानात या गोष्टी सां िगतल्या.
60 त्याच्या िशष्यां तील पु ष्कळांनी हे ऐकू न म्हटले , “�� ��� ���� ���; हे कोण ऐकू न घे ऊ
शकतो?” 61 आपले िशष्य यािवषयी कुरकुर करीत आहे हे मनात ओळखून ये शू त्यांना म्हणाला,
“�������� ������ ������ ���? 62 मनु ष्याच्या पु त्राला तो आधी होता जे थे होता ते थे
जर वर चढताना पाहाल तर? 63 आत्मा जीवन दे णारा आहे , दे हापासून काही लाभ घडवीत नाही.
मी तु मच्याशी बोललो ती वचने आत्मा आिण जीवन अशी आहे त. 64 तरी िवश्वास ठे वत नाहीत
असे तु म्हामध्ये िकत्ये क आहे त” कारण कोण िवश्वास ठे वत नाही आिण आपल्याला कोण धरून
दे ईल, हे ये शू पिहल्यापासून जाणत होता. 65 तो म्हणाला, “������ �� ������� ������
��, कोणीही मनु ष्य, त्यास िपत्याने ते िदल्यािशवाय, तो माझ्याकडे ये ऊ शकत नाही.”
66 त्यानं तर, त्याच्या िशष्यां तले पु ष्कळजण परत गे ले आिण ते पु न्हा कधी त्याच्याबरोबर चालले
नाहीत. 67 ते व्हा ये शू बाराजणांना म्हणाला, “����� �� ����� ����� ��� ���?” 68 ते व्हा
िशमोन पे तर् ाने त्यास उ र िदले , “�����, आम्ही कोणाकडे जाणार? सावर्कािलक जीवनाची
वचने तर आपणाकडे आहे त. 69 आिण आम्ही िवश्वास ठे वला आहे आिण जाणतो की, आपण
दे वाचे पिवत्र पु रूष आपण आहात.” 70 ये शन
ू े त्यांना उ र िदले , “�� ������ ����������
������ ����� ���� ���? तरी तु मच्यातील एकजण सै तान आहे .” 71 हे त्याने िशमोनाचा
पु त्र यहद
ू ा इस्कायोर्त याच्यािवषयी म्हणले होते ; कारण बारा जणांतला तो एक असून त्यास धरून
दे णार होता.
51 स्वगार्तन
ू उतरले ली िजवं त भाकर मीच आहे .

7
1 यानं तर ये श ू गालील प्रां तात िफरू लागला, कारण यहद
ू ी अिधकारी त्यास ठार मारायला पाहत

होते . म्हणून त्यास यहद
ू ीया प्रांतात िफरावे से वाटले नाही. 2 यहद्य
ू ांचा मं डपाचा सण जवळ आला
होता. 3 म्हणून त्याचे भाऊ त्यास म्हणाले , “�� ���� ��� ��� ������� ��������
��, म्हणजे तू करतोस ती तु झी कामे तु झ्या िशष्यांनीही पाहावीत. 4 जो कोणी प्रिसद्ध होऊ
पाहतो तो गु प्तपणे काही करत नाही. तू या गोष्टी करीत असशील तर स्वतः जगाला प्रकट
हो.” 5 कारण त्याचे भाऊही त्याच्यावर िवश्वास ठे वत नव्हते . 6 त्यावरून ये शू त्यांना म्हणाला,
“����� �������� ���� ��� ���� ����� ����; तु मची वे ळ तर सवर्दा िसद्ध आहे .
7 जगाने तु मचा द्वे ष करवा हे शक्य नाही; पण ते माझा द्वे ष करते , कारण मी त्याच्यािवषयी साक्ष
दे तो की, त्यांची कामे वाईट आहे त. 8 तु म्ही सणाला वर जा. मी या सणाला आताच वर जात नाही
कारण माझी वे ळ अजून पूणर् झाले ली नाही.” 9 असे त्यांना सां गन
ू तो गालील प्रांतात रािहला.
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भाऊ सणाला वर गे ल्यानं तर तोसु ध्दा, उघडपणे न जाता गु प्तपणे वर गे ला. 11 ते व्हा,
यहद
ू ी त्यास सणात शोधीत होते आिण म्हणत होते , “�� ��� ��� ����?” 12 आिण लोकांतही
त्याच्यािवषयी पु ष्कळ कुजबु ज सु रू झाली. कोणी म्हणत होते , “�� ������ ����” �����
���� ����� ����, “����, तो लोकांस फसवतो.” 13 तरी यहद्य
ू ां च्या भीतीमु ळे कोणीही
त्याच्यािवषयी उघडपणे बोलत नसे .
14 मग सण अधार् आटोपल्यावर ये श ू वर परमे श्वराच्या भवनात जाऊन िशक्षण दे ऊ लागला.
15 ते व्हा यहद
ू ी आश्चयर् करून म्हणू लागले , “������������ ���� ������ ��� ���?”
16 त्यावरून ये शन
ू े त्यांना उ र दे ऊन म्हटले , “���� ����� ���� ���� �� ������
��� ������� ������ ���. 17 जो कोणी त्याच्या इच्छे प्रमाणे करण्याची इच्छा बाळगील
त्यालाही िशकवण दे वापासून आहे िकंवा मी आपल्या मनाचे बोलतो हे समजे ल. 18 जो आपल्या
मनाचे बोलतो, तो स्वतःचाच गौरव करतो, परं तु आपणाला ज्याने पाठवले त्याचे गौरव जो पाहतो
तो मनु ष्य खरा आहे व त्याच्यामध्ये अनीती नाही. 19 मोशे ने तु म्हास िनयमशास्त्र िदले की
नाही? तर तु म्ही कोणीही िनयमशास्त्र पाळीत नाही. तु म्ही मला ठार मारायला का पाहता?”
20 लोकांनी त्यास उ र दे ऊन म्हटले , “���� ��� ����� ���. तु ला ठार मारायला कोण
पाहतो?” 21 ये शन
ू े त्यांना उ र दे ऊन म्हटले , “�� �� ����� ���� � �������� ������
���� ������� ����. 22 मोशे ने तु म्हास सुं ता लावून िदली (तरी ती मोशे पासून नाही, पण
पूवर्जांपासून आहे .) आिण तु म्ही शब्बाथ िदवशी मनु ष्याची सुं ता करता. 23 मोशे चे िनयमशास्त्र
मोडू नये म्हणून मनु ष्याची सुं ता जर शब्बाथ िदवशी होते तर, तर मी शब्बाथ िदवशी एका मनु ष्यास
अगदी बरे केले यामु ळे तु म्ही माझ्यावर रागावता काय? 24 तोंड पाहन
ू न्याय करू नका तर यथाथर्
न्याय करा.”
25 यावरुन यरूशले मकरांपैकी िकत्ये कजण म्हणू लागले , “������ ��� ������� ������
�� ��� ��? 26 पाहा, तो उघडपणे बोलत आहे आिण ते त्यास काहीच बोलत नाहीत. हाच िख्रस्त
आहे , हे खरोखर अिधकार्����� ���� ��� ���? 27 तरी हा कुठला आहे हे आम्हास ठाऊक
आहे ; पण िख्रस्त ये ईल ते व्हा तो कोठला आहे हे कोणालाही कळणार नाही.” 28 यावरुन ये शू
परमे श्वराच्या भवनात िशक्षण दे त असता मोठ ाने म्हणाला, “������ ��� ����� ��� ��
����� ��� �� ������ �����; तरीही मी आपण होऊन आलो नाही; ज्याने मला पाठवले
तो खरा आहे त्यास तु म्ही ओळखत नाही. 29 मी तर त्यास ओळखतो, कारण मी त्याच्यापासून
आहे व त्याने मला पाठवले आहे .” 30 यावरुन ते त्यास धरण्यास पाहत होते , तरी कोणी त्याच्यावर
हात टाकला नाही, कारण त्याची वे ळ अजून आली नव्हती. 31 ते व्हा लोकसमु दायातील पु ष्कळांनी
त्याच्यावर िवश्वास ठे वला व ते म्हणू लागले , “������� ���� ������ ���� ��������
������������� �� ���� ���� ��� ����� ���?”
32 लोकसमु दाय त्याच्यािवषयी अशी कुजबु ज करत आहे हे परूश्यां च्या कानावर गे ले आिण
मु ख्य याजक लोक व परूश्यांनी त्यास धरण्यास कामदार पाठवले . 33 यावरुन ये शू त्यांना
म्हणाला, “�� ���� ���� ��� ������������ ��� �� ������ ��� ������
����������� �� ����� ����� ���. 34 तु म्ही माझा शोध कराल तरी मी तु म्हास
सापडणार नाही आिण जे थे मी असे न ते थे तु म्ही ये ऊ शकणार नाही.” 35 यामु ळे यहद
ू ी आपसात
म्हणाले , “�� �������� ������� ���� ��� �� ���� ����? हा ग्रीकमधील आपल्या
पां गले ल्या यहद
ू ी लोकांस जाऊन त्यांस िशकवील काय? 36 हा जे म्हणतो की, ‘������ ����
��� ���� ��� �� ������� ������� ���� ��� �� ���� ���� ������ ���
����� ����,’ �� ������ ��� ���?”
37 मग सणाच्या शे वटल्या िदवशी म्हणजे मोठ ा िदवशी, ये श ू उभा राहन
ू मोठ ाने म्हणाला,
“���� �������� ���� �� ������ ��������� ���� ��� ������. 38 जो
माझ्यावर िवश्वास ठे वतो त्याच्या अं तःकरणातून शास्त्रले खात सां िगतल्याप्रमाणे िजवं त
पाण्याच्या नद्या वाहतील.” 39 ज्यांनी त्याच्यावर िवश्वास ठे वला त्यांना जो आत्मा िमळणार
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होता, त्याच्यािवषयी त्याने हे म्हटले . तोपयर्ंत पिवत्र आत्मा िदले ला नव्हता, कारण अजून ये शच
ू े
गौरव झाले नव्हते .
40 लोकसमु दायातील िकत्ये कजण हे शब्द ऐकू न म्हणत होते , “�����, हा तो सं देष्टा आहे .”
41 िकत्ये क म्हणाले , “�� ������� ���.” ����� ������� �������, “�������
����� ���������� ����� ��� ���? 42 दािवदाच्या वं शाचा आिण ज्या गावात
दावीद होता त्या बे थले हेमातून िख्रस्त ये ईल अस शास्त्रले ख म्हणत नाही काय?” 43 यावरुन
त्याच्यामु ळे लोकात फू ट झाली. 44 त्यां च्यातील िकत्ये कजण त्यास धरायला पाहत होते , तरी
कोणी त्याच्यावर हात टाकले नाहीत.
45 मग कामदार मु ख्य याजकांकडे व परूश्यांकडे आले , ते व्हा ते त्यांना म्हणाले ,
“������ ����� �� ���� ����?” 46 कामदारांनी उ र िदले , “������ ������
������������� ��� ����� ����.” 47 ते व्हा परूश्यांनी त्यांना उ र िदले , “��������
����� ���? 48 अिधकार्������� ����� ������������ ���� ����������
������� ����� ��� ���? 49 पण हा जो लोकसमु दाय िनयमशास्त्र जाणत नाही तो शािपत
आहे .” 50 पूवीर् त्याच्याकडे आले ला आिण त्यां च्यातला एक असले ला िनकदे म त्यांना म्हणाला.
51 “������� ��������� ����������� ��� �� ��� ���� ���� ������ ����
������������ ���� ����������� ������ ����� ���� ���?” 52 त्यांनी त्यास
उ र दे ऊन म्हटले , “�������� ����� ���������� ���� ���? शोधा आिण बघा,
कारण गालील प्रांतातून सं देष्टा उद्भवत नाही.” 53 मग ते सवर्जण आपआपल्या घरी गे ले.

8
1 ये श ू जै तन
ू ाच्या

डोंगराकडे गे ला, 2 नं तर पहाटे स तो पु न्हा परमे श्वराच्या भवनात आला, ते व्हा
सवर् लोक त्याच्याकडे आले आिण तो बसून त्यांना िशकवू लागला. 3 ते व्हा व्यिभचार करत असतांना
धरले ल्या एका स्त्रीला िनयमशास्त्राचे िशक्षक व परूशी यांनी त्याच्याकडे आणले व ितला
मध्यभागी उभे करून ते त्यास म्हणाले , 4 “������, ही स्त्री व्यिभचार करीत असताना धरण्यात
आली. 5 मोशे ने ि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 ये शू खाली आणून आपल्या बोटाने जिमनीवर
िलहू लागला. 7 आिण ते त्यास एकसारखे िवचारत असता तो उठू न त्यांना म्हणाला, “��������
�� ���� ������� ���� ������ ����� �������� �� ��� ������.” 8 मग तो
पु न्हा खाली ओणवून जिमनीवर िलहू लागला. 9 हे शब्द ऐकू न वृ द्धातल्या वृ द्धापासून तो सरळ
शे वटल्या मनु ष्यापयर्ंत ते सवर् एकामागून एक िनघून गे ले, ये शू एकटा रािहला आिण ती स्त्री
मध्यभागी उभी होती. 10 नं तर ये शू उठला व त्या स्त्रीिशवाय ते थे कोणीही नाही असे पाहन
ू
ितला म्हणाला, “����, तु ला दोष दे णारे कोठे आहे त? तु ला कोणी दं ड ठरवला नाही काय?” 11 ती
म्हणाली, “�������, कोणी नाही.” ������ ���� ���� �������, “�� ����� ����
���� ����� ����; जा, यापु ढे पाप करू नको.”
12 पु ढे ये श ू पु न्हा त्यांना म्हणाला, “��� ����� ������ ���; जो मला अनु सरतो तो
अं धारात चालणारच नाही, तर त्याच्याजवळ जीवनाचा प्रकाश राहील.”
13 यावरुन परूशी त्यास म्हणाले , “������ ���������� ����� ����, तु मची साक्ष
खरी नाही.” 14 ये शन
ू े त्यांना उ र दे ऊन म्हटले , “�� ���������� ����� ���� ���
���� ����� ��� ���, कारण मी कोठू न आलो आिण कोठे जाणार हे मला माहीत आहे ; पण
मी कोठू न आलो आिण कोठे जाणार हे तु म्हास माहीत नाही. 15 तु म्ही दे हानु सार न्याय करता;
मी कुणाचा न्याय करीत नाही. 16 आिण जरी मी कोणाचा न्याय करतो, तरी माझा न्याय खरा आहे
कारण मी एकटा नाही तर मी आहे व ज्याने मला पाठवले तोसु ध्दा आहे . 17 तु मच्या िनयमशास्त्रात
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असे िलिहले आहे की, दोघा मनु ष्यांची साक्ष खरी आहे .
आिण
ज्या िपत्याने मला पाठवले आहे तोसु ध्दा माझ्यािवषयी साक्ष दे तो.” 19 यावरुन ते त्यास म्हणाले ,
“����� ���� ���� ���?” ������ ����� ����, “������ ��� ����� ������
���������� ���� ����. तु म्ही मला ओळखले असते तर माझ्या िपत्यालाही ओळखले
असते .” 20 तो परमे श्वराच्या भवनात िशकवीत असताही वचने जामदारखान्यात बोलला; पण
कोणीही त्याच्यावर हात टाकले नाहीत, कारण त्याची वे ळ अजून आले ली नव्हती.
21 पु न्हा तो त्यांना म्हणाला, “�� ����� ���� ��� ������ ���� ��� ���� �
������ ������ ����� ����, मी जे थे जातो ितकडे तु म्ही ये ऊ शकत नाही.” 22 यावर
यहद
ू ी म्हणाले , “�� ��������� ����� ���? कारण हा म्हणतो की, मी जाईन ितथे तु म्हास
ये ता ये णार नाही.” 23 तो त्यांना म्हणाला, “������ ����� ����, मी वरचा आहे ; तु म्ही
या जगाचे आहा, मी या जगाचा नाही. 24 म्हणून मी तु म्हास सां िगतले की, तु म्ही तु मच्या
पापात मराल; कारण, मी तो आहे असा तु म्ही िवश्वास न धरल्यास तु म्ही आपल्या पापात
मराल.” 25 यावरुन ते त्यास म्हणाले , “�� ��� ����?” ���� ������� �������,
“������������ ������� �� ����� ��� ��� ���� ��? 26 मला तु मच्यािवषयी
पु ष्कळ बोलायचे आहे व न्यायिनवाडा करायचा आहे , पण ज्याने मला पाठवले तो खरा आहे आिण
ज्या गोष्टी मी त्याच्याकडू न ऐकल्या त्या मी जगाला सां गतो.” 27 तो त्यां च्याशी िपत्यािवषयी
बोलत होता हे त्यांना कळले नाही. 28 ते व्हा ये शू त्यांना म्हणाला, “������ ������
����������� �������� ��� ���� ������ ������� �� ���� �� �� �� ���
��� �� ����� ���� ���� ���� �� �������� ��� ����������������� ��
�� ����. 29 ज्याने मला पाठवले तो माझ्याबरोबर आहे ; त्याने मला एकटे सोडले नाही; कारण मी
ने हमी त्यास आवडणार्�� ������ ����.” 30 ये शू हे बोलत असता पु ष्कळ जणांनी त्याच्यावर
िवश्वास ठे वला.
31 ज्या यहद्य
ू ांनी त्याच्यावर िवश्वास ठे वला त्यांना ये शू म्हणाला, “������ ������
����� ������ �� ����� ���� ����� ����. 32 तु म्हास सत्य समजे ल आिण सत्य
तु म्हास बं धनमु क्त करील.” 33 त्यांनी त्यास उ र िदले , “����� ����������� ���� ����
��� ����� ������ ��� ���� ����. तु म्ही आम्हास कसे म्हणता की, तु म्ही स्वतं तर् केले
जाल?” 34 ये शन
ू े त्यांना उ र िदले , “�� ������� ��� ��� ������, जो कोणी पाप करतो
तो पापाचा दास आहे . 35 दास सवर्काळ घरात राहत नाही; पु त्र सवर्काळ घरात राहत. 36 म्हणून
जर पु त्राने तु म्हास बं धनमु क्त केले तर तु म्ही, खरोखर, बं धनमु क्त व्हाल. 37 मी जाणतो की, तु म्ही
अब्राहामाचे वं शज आहात, तरी तु मच्यामध्ये माझ्या वचनाला जागा नाही, म्हणून तु म्ही मला
जीवे मारायला पाहता. 38 मी िपत्याजवळ जे पािहले ते बोलतो, तसे च तु म्ही आपल्या िपत्याकडू न
जे ऐकले ते करता.”
39 त्यांनी त्यास उ र िदले , “�������� ���� ���� ���.”
���� �������
�������, “������ ����������� ���� ���� �� ����������� ������ ����.
40 परं तु ज्याने दे वापासून ऐकले ले सत्य तु म्हास सां िगतले त्या मनु ष्यास म्हणजे मला तु म्ही आता
ठार मारायला पाहता. अब्राहामाने असे केले नाही. 41 तु म्ही आपल्या िपत्याच्या कृत्ये करता.” ते
त्यास म्हणाले , “���� ���� �������������� ���� ����. आम्हास एकच िपता म्हणजे
दे व आहे .” 42 ये शन
ू े त्यांना म्हटले , “��� �� ����� ���� ���� �� ������ ��������
������ ���� ����; कारण मी दे वापासून िनघालो व आलो, मी स्वतः होऊन आलो नाही,
पण त्याने मला पाठवले . 43 तु म्ही माझे बोलणे का समजून घे त नाही? याचे कारण हे च की,
तु मच्याकडू न माझे वचन ऐकवत नाही. 44 तु म्ही आपला िपता सै तान यापासून झाला आहात
आिण तु मच्या िपत्याच्या वासनांपर् माणे करू पाहता. तो प्रारं भापासून मनु ष्य घात करणारा होता
आिण तो सत्यात िटकला नाही, कारण त्याच्यामध्ये सत्य नाही. तो जे व्हा खोटे बोलतो ते व्हा तो
स्वतःचे बोलतो, कारण तो लबाड व लबाडीचा िपता आहे . 45 पण मी तु म्हास खरे सां गतो म्हणून
18 मी स्वतःिवषयी साक्ष दे णारा आहे
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तु म्ही माझ्यावर िवश्वास ठे वत नाही.
तु मच्यातला कोण मला पापी ठरवतो? मी खरे सां गत
असता तु म्ही माझ्यावर का िवश्वास ठे वत नाही? 47 दे वापासून असणारा दे वाची वचने ऐकतो.
तु म्ही दे वापासून नाही म्हणून तु म्ही ऐकत नाही.”
48 यहद्य
ू ांनी त्यास उ र दे ऊन म्हटले , “������ ������� ���� � ������� ���
����� ���, हे जे आम्ही म्हणतो ते बरोबर आहे की नाही?” 49 ये शन
ू े त्यांना उ र िदले , “���
��� ����� ����; तर मी आपल्या िपत्याचा सन्मान करतो आिण तु म्ही माझा अपमान करता.
50 मी स्वतःचे गौरव करू पाहत नाही; ते पाहणारा व न्यायिनवाडा करणारा आहे च. 51 मी तु म्हास
खरे खरे सां गतो, जर कोणी माझे वचने पाळील तर त्यास मरणाचा अनु भव कधीही ये णार नाही.”
52 यहद
ू ी लोक त्यास म्हणाले , “��� ������ ���� ��, तु म्हास भूत लागले आहे . अब्राहाम
मरण पावला आिण सं देष्टे ही मरण पावले ; आिण तु म्ही म्हणता की, कोणी माझे वचन पाळील तर
तो कधी मरण अनु भवणार नाही. 53 आमचा िपता अब्राहाम मरण पावला; त्याच्यापे क्षा तु म्ही मोठे
आहात काय? आिण सं देष्टे ही मरण पावले ; तु म्ही स्वतःला काय समजता?” 54 ये शन
ू े उ र िदले ,
“�� ������� ���� ���� �� ���� ���� ����� ����, माझे गौरव करणारा माझा
स्वगीर्य िपता आहे , तो आमचा दे व आहे असे तु म्ही त्याच्यािवषयी म्हणता. 55 तरी तु म्ही त्यास
ओळखले नाही, मी त्यास ओळखतो आिण मी त्यास ओळखत नाही असे जर मी म्हणे न, तर मी
तु मच्यासारखा लबाड ठरे न. पण, मी त्यास ओळखतो आिण त्याचे वचन पाळतो. 56 माझा िदवस
बघायला तु मचा िपता अब्राहाम उल्लसीत झाला; तो त्याने पािहला व त्यास आनं द झाला.”
57 यहद
ू ी त्यास म्हणाले , “������� ���� ������ ����� ���� ����� ��� ������
����������� ������ ��� ���?” 58 ये शू त्यांना म्हणाला, “�� ������� ��� ���
������, अब्राहामाचा जन्म झाला त्यापु वीर् मी आहे .” 59 यावरुन त्यांनी त्यास मारायला दगड
उचलले , पण ये शू परमे श्वराच्या भवनामधून गु प्तपणे िनघून गे ला.

9
1 तो ितकडू न पु ढे जात असता एक जन्मपासूनचा आं धळा मनु ष्य त्याच्या दृष्टीस पडला. 2 ते व्हा
त्याच्या िशष्यांनी त्यास िवचारले , “�����, कोणाच्या पापामु ळे हा असा आं धळा जन्मास आला?
याच्या की याच्या आई-वडीलां च्या?” 3 ये शन
ू े उ र िदले , “������ ����� ������ ��वडीलाने पाप केले असे नाही, तर याच्याठायी दे वाची काय प्रकट व्हावीत म्हणून हा असा जन्मास
आला. 4 ज्याने मला पाठवले त्याची कामे िदवस आहे तोपयर्ंत आपल्याला केली पािहजे त. रात्र
ये णार आहे . ितच्यात कोणालाही काम करता ये णार नाही. 5 मी जगात आहे तोपयर्ंत मी जगाचा
प्रकाश आहे .” 6 असे बोलून तो जिमनीवर थुं कला व थुं कीने त्याने िचखल केला, तो िचखल त्याच्या
डोळ्यांस लावला. 7 आिण त्यास म्हटले , “��, िशलोहाच्या तळ्यात धू.” (याचा अथर् पाठवले ला)
म्हणून त्याने जाऊन धु तले आिण तो डोळस होऊन पाहू लागला. 8 म्हणून त्याचे शे जारी व ज्यांनी
त्यास भीक मागताना पूवीर् पािहले होते ते म्हणाले , “�� �� ���� ��� ���� ��� �� ���
��?” 9 कोणी म्हणाले , “�� �� ���.” ����� �������, “����, हा त्याच्यासारखा आहे .”
�� �� �������, “�� ��� ���.” 10 म्हणून ते त्यास म्हणाले , “�� ���� ���� ���
�����?” 11 त्याने उ र िदले , “���� �������� ��������� ���� ���� ������
�������� ����� ��� �� ��� �������, ‘������� ���� ��.’ �� ���� �����
��� ��� ���� �����.” 12 ते व्हा त्यांनी म्हटले , “�� ���� ���?” �� �������, “���
����� ����.”
13 तो जो पूवीर् आं धळा होता त्यास त्यांनी परूश्यांकडे ने ले, 14 ज्यािदवशी ये शन
ू े िचखल
करून त्याचे डोळे उघडले तो िदवस शब्बाथ होता. 15 म्हणून परूश्यांनीही त्यास पु न्हा िवचारले .
“���� ��� ���� �����?” ��� �� ������� �������, “������ ������
�������� ���� �����, तो मी धु ऊन टाकल्यावर, मला िदसू लागले .” 16 ते व्हा परूश्यांतील
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िकत्ये क म्हणाले , “�� ������ ��������� ����, कारण तो शब्बाथ पाळीत नाही.” ��
����� �������, “�� ������ ���� ��� �� ���� ������ ��� ��� ����?”
17 म्हणून, पु न्हा ते त्या आं धळ्याला म्हणाले , “������ �� ���� ���� ����� �� ��
������������� ��� �������?” �� �������, “�� �� �������� ���.”
18 म्हणून यहद
ू ी अिधकार्यांनी ज्याला दृष्टी आली होती त्याच्यािवषयी त्याच्या आई-वडीलांना
बोलवून िवचारपूस करीपयर्ंत, तो पूवीर् आं धळा असून व आता डोळस झाला आहे , यावर िवश्वास
ठे वला नाही.
19 त्यांनी त्यांना िवचारले , “����� �� ����� ����� ������ ������ ������
������ �� �� ��� ���? मग आता त्यास कसे िदसते ?” 20 त्याच्या आई-वडीलानी उ र
िदले , “�� ���� ����� ���; आिण हा आं धळा जन्मला होता हे आम्हास माहीत आहे . 21 तरी
आता त्यास कसे िदसू लागले हे आम्हास माहीत नाही िकंवा त्याचे डोळे कोणी उघडले हे ही आम्हास
माहीत नाही. त्यास िवचारा, तो वयात आले ला आहे , तो स्वतःिवषयी सां गेल.” 22 त्याच्या आईवडीलांना यहद
ू ी अिधकार्यांचे भय होते म्हणून ते असे म्हणाले , कारण, तो िख्रस्त आहे असे कोणी
पत्करल्यास त्यास सभास्थानातून घालवावे , असे यहुद्यांचे आधीच एकमत झाले होते . 23 यामु ळे
त्याच्या आई-वडीलानी म्हटले , “�� ���� ����� ���, त्यास िवचारा.”
24 ते व्हा जो मनु ष्य आं धळा होता त्यास त्यांनी दुसर्����� ������� ��� �� �����
�������, “������ ���� ��; हा मनु ष्य पापी आहे हे आम्ही जाणतो.” 25 यावरुन त्याने
उ र िदले , “�� ���� ��� ����� ���� �� �� ���� ����. मी एक गोष्ट जाणतो; मी
पूवीर् आं धळा होतो आिण आता मला िदसते .” 26 म्हणून ते त्यास म्हणाले , “������ ����
��� ����? त्याने तु झे डोळे कसे उघडले ?” 27 त्याने त्यांना उ र िदले , “�� ������� ����
��������, तरी तु म्ही ऐकले नाही; ते पु न्हा ऐकायची इच्छा का करता? तु म्हीही त्याचे िशष्य
होऊ पाहता काय?” 28 ते व्हा त्यांनी त्याची िनं दा करून आिण ते त्यास म्हणाले , “�� ������
����� ����; आम्ही मोशे चे िशष्य आहोत. 29 दे व मोशे बरोबर बोलला हे आम्हास माहीत
आहे . हा कोठला आहे हे आम्हास माहीत नाही.” 30 त्या मनु ष्याने त्यांना उ र िदले “��� ��
���� ������� ��� ��, हा कोठला आहे हे तु म्हास माहीत नाही; आिण तरी त्याने माझे डोळे
उघडले . 31 आपल्याला हे माहीत आहे की, दे व पापी लोकांचे ऐकत नाही, तर जो मनु ष्य दे वाचा
उपासक आहे आिण जो त्याच्या इच्छे प्रमाणे करतो त्याचे तो ऐकतो. 32 आं धळा जन्मले ल्या
कोणाचे डोळे उघडल्याचे यु गाच्या आरं भापासून कधी कोणाच्या ऐकण्यात आले नव्हते . 33 हा जर
दे वापासून नसता तर याला काही करता आले नसते .” 34 त्यांनी त्यास म्हटले , “�� ��������
����� ������� ��� �� ������ ������� ���?” ��� ������� ����� �����
������.
35 त्यांनी त्यास बाहे र घालवले हे ये शन
ू े ऐकले ; आिण त्यास तो सापडल्यावर तो त्यास
म्हणाला, “�� ����������� �������� ������� ������ ���?” 36 त्याने उ र
िदले , “�����, मी त्याच्यावर िवश्वास ठे वावा असा तो कोण आहे ?” 37 ये शन
ू े त्यास म्हटले ,
“�� ����� ������ ��� ��� ����������� ��� ���� ��� ��� �� ���.” 38 तो
म्हणाला, “�������, मी िवश्वास ठे वतो.” ��� ������ ����� ��� ����. 39 ते व्हा ये शू
म्हणाला, “�� ����������������� �� ���� ��� ���; यासाठी की, ज्यांना िदसत नाही
त्यांना िदसावे आिण ज्यांना िदसते त्यांनी आं धळे व्हावे .” 40 ते व्हा परूश्यांतील जे त्याच्याबरोबर
होते त्यांनी या गोष्टी ऐकल्या; आिण ते त्यास म्हणाले , “����� �� ����� ���� ���?”
41 ये श ू त्यांना म्हणाला, “������ ����� ���� �� ������� ��� ����, परं तु तु म्ही
म्हणता की, ‘������ ��� �����’, म्हणून तु मचे पाप तसे च राहते .”

10
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ांत दरवाजातून न जातां दुसरीकडू न चढून
जातो, तो चोर आिण लु टारू आहे . 2 जो दरवाजाने आत जातो तो में ढपाळ आहे . 3 त्याच्यासाठी
द्वारपाल दरवाजा उघडतो आिण में ढरे त्याची वाणी ऐकतात. तो आपल्या में ढरांना ज्याच्या त्याच्या
नावाने हाक मारतो आिण त्यांना बाहे र ने तो; 4 आिण आपली सवर् में ढरे बाहे र काढल्यावर तो
त्यां च्यापु ढे चालतो आिण में ढरे त्याच्यामागे चालतात; कारण ती त्याचा वाणी ओळखतात. 5 ती
परक्याच्या मागे कधीच जाणार नाहीत, तर ती त्याच्यापासून पळतील; कारण ती परक्यांची वाणी
ओळखीत नाहीत.” 6 ये शन
ू े त्यांना हा दाखला सां िगतला. तरी ज्या गोष्टी तो त्यां च्याबरोबर
बोलला त्या काय आहे त हे त्यांना समजले नाही.
7 म्हणून ये श ू त्यांना पु न्हा म्हणाला, “�� ������� ��� ��� ������ ��, मी में ढरांचे द्वार
आहे . 8 जे माझ्या पूवीर् आले ते सवर् चोर आिण लु टारू आहे त, त्याचे में ढरांनी ऐकले नाही.
9 मी द्वार आहे ; माझ्याद्वारे कोणी आत जाईल तर त्याचे तारण होईल; तो आत ये ईल आिण
बाहे र जाईल आिण त्यास खावयास िमळे ल. 10 चोर तर, तो केवळ चोरी, घात व नाश करायला
ये तो. मी तर त्यांना जीवन प्राप्ती व्हावी व िवपु लपणे व्हावी म्हणून आलो आहे . 11 मी उ म
में ढपाळ आहे ; उ म में ढपाळ में ढरांकिरता आपला जीव दे तो. 12 जो में ढपाळ नाही तर मोलकरीच
आहे आिण ज्याची स्वतःची में ढरे नाहीत, तो लांडग्याला ये त असले ले पाहन
ू में ढरे सोडू न पळू न
जातो; आिण लांडगा त्यां च्यावर झडप घालून धरतो त्यांची दाणादाण करतो. 13 मोलकरी पळू न
जातो कारण तो मोलकरीच आहे आिण त्यास में ढरांची काळजी नाही. 14-15 मी उ म में ढपाळ
आहे ; आिण, जसा िपता मला ओळखतो आिण मी िपत्याला ओळखतो तसे जे माझे आहे त त्यांना
मी ओळखतो आिण जे माझे आहे त ते मला ओळखतात; आिण मी में ढरांसाठी आपला जीव दे तो.
16 या में ढवाड ातली नाहीत अशी माझी दुसरी में ढरे आहे त; तीही मला आणली पािहजे त आिण
ती माझी वाणी ऐकतील. मग एक कळप आिण एक में ढपाळ असे होईल. 17 मी आपला जीव परत
घे ण्याकिरता दे तो म्हणून िपता माझ्यावर प्रीती करतो. 18 कोणी तो माझ्यापासून घे त नाही. तर
मी होऊनच तो दे तो. मला तो दे ण्याचा अिधकार आहे आिण मला तो परत घे ण्याचा अिधकार आहे .
ही आज्ञा मला माझ्या िपत्यापासून िमळाली आहे .”
19 म्हणून या शब्दां वरून यहद
ू ी लोकात पु न्हा फू ट पडली. 20 त्यां च्यातील पु ष्कळजण म्हणाले ,
“������ ��� ����� ��� ��� �� ���� ���. तु म्ही त्याचे का ऐकता?” 21 दुसरे म्हणाले ,
“�� ���� ��� ��������� ��������� �����. भूताला आं धळ्याचे डोळे उघडता
ये तात काय?”
22 ते व्हा यरूशले म शहरात पु नःस्थापने चा सण असून िहवाळा होता.
23 आिण ये श ू
परमे श्वराच्या भवनात शलमोनाच्या दे वडीत िफरत होता. 24 म्हणून यहद
ू ी लोक त्याच्याभोवती
जमले आिण त्यास म्हणाले , “��� ����� ���� ��� ������ ������? तु म्ही िख्रस्त
असाल तर आम्हास उघडपणे सां गा.” 25 ये शन
ू े त्यांना उ र िदले , “�� ������� ��������
��� ������ ������� ���� ����. मी माझ्या िपत्याच्या नावाने जी कामे करतो ती
माझ्यािवषयी साक्ष दे तात. 26 तरी तु म्ही िवश्वास ठे वत नाही, कारण तु म्ही माझ्या में ढरांपैकी
नाही. 27 माझी में ढरे माझी वाणी ऐकतात, मी त्यांना ओळखतो आिण ती माझ्यामागे ये तात.
28 मी त्यांना सावर्कािलक जीवन दे तो; त्यांचा कधीही नाश होणार नाही आिण कोणी त्यांना माझ्या
हातातून िहसकावून घे णार नाही. 29 िपत्याने मला जे िदले ते सवार्ंहन
ू मोठे आहे आिण िपत्याच्या
हातातून ते कोणी िहसकावून घे ऊ शकत नाही. 30 मी आिण िपता एक आहोत.”
31 ते व्हा यहद
ू ी लोकांनी त्यास दगडमार करायला पु न्हा दगड उचलले . 32 ये शू त्यांना म्हणाला,
“�� ������ �������� ���������� ������ ������ ���� ������� ������
����. त्या कामांतील कोणत्या कामाकरता तु म्ही मला दगडमार करता?” 33 यहद
ू ी लोकांनी
त्यास उ र िदले , “����� �������� �������� ���� ������ ���� ����, पण
दुभार्षणासाठी करतो; कारण तू मनु ष्य असून स्वतःला दे व म्हणवतोस.” 34 ये शन
ू े त्यांना म्हटले ,
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“������ ��� ���, असे मी म्हणालो हे तु मच्या शास्त्रात िलिहले नाही काय? 35 ज्यांना
दे वाचे वचन प्राप्त झाले त्यांना जर त्याने दे व म्हणले आिण शास्त्रले खाचा भं ग होत नाही, 36 तर
ज्याला िपत्याने पिवत्र कायार्स्तव ने मन
ू जगात पाठवले , त्या मला, मी दे वाचा पु त्र आहे असे
म्हटल्यावरून तु म्ही ‘�������� ����’ ��� ������ ��� ������ ���? 37 मी जर
माझ्या िपत्याची कामे करीत नसे न तर माझ्यावर िवश्वास ठे वू नका. 38 पण जर मी ती करीतो
तर माझ्यावर िवश्वास न ठे वला तरी त्या कामां वर िवश्वास ठे वा. अशासाठी की, माझ्यामध्ये
िपता आहे आिण िपत्यामध्ये मी आहे . हे तु म्ही ओळखून घ्यावे .” 39 ते त्यास पु न्हा धरावयास
पाहू लागले , परं तु तो त्यां च्या हाती न लागता िनघून गे ला. 40 मग तो पु न्हा यादने च्या पलीकडे
जे थे योहान पिहल्याने बािप्तस्मा करीत असे त्यािठकाणी जाऊन रािहला. 41 ते व्हा पु ष्कळ लोक
आले ; ते म्हणाले , “�������� ���� ����� ���� ���� �� ��� ���, तरी योहानाने
याच्यािवषयी जे काही सां िगतले ते सवर् खरे आहे .” 42 ते थे पु ष्कळ जणांनी त्याच्यावर िवश्वास
ठे वला.

11
1 आता बे थानीतील लाजर नावाचा एक मनु ष्य आजारी होता. हे मरीया व ितची बहीण माथार् या
त्याच गावच्या होत्या. 2 ितने सु वािसक ते ल घे ऊन प्रभूला लावले व आपल्या केसांनी त्याचे
पाय धु तले ती हीच मरीया होती आिण ितचा भाऊ लाजर आजारी होता. 3 म्हणून त्याच्या
बिहणींनी ये शल
ू ा िनरोप पाठवून कळवले , “�������, बघा, आपण ज्याच्यावर प्रीती करता तो
आजारी आहे .” 4 पण ते ऐकू न ये शू म्हणाला, “�� ���� �������� ���� �� ��������
��������� ���; म्हणजे दे वाच्या पु त्राचे त्याच्यायोगे गौरव व्हावे .”
5 आता मरीया व ितची बहीण माथार् आिण लाजर यां च्यावर ये श ू प्रीती करीत होता. 6 म्हणून
तो आजारी आहे हे त्याने ऐकले तरी तो होता त्या िठकाणीच आणखी दोन िदवस रािहला. 7 मग
त्यानं तर, त्याने िशष्यांना म्हटले , “��� ������ ������� �������� ��� ��.” 8 िशष्य
त्यास म्हणाले , “�����, यहद
ू ी लोक आपल्याला आताच दगडमार करू पाहत होते आिण आपण
पु न्हा ितकडे जाता काय?” 9 ये शन
ू े उ र िदले , “������� ���� ��� ���� �� �����?
िदवसा जर कोणी चालतो तर त्यास ठे च लागत नाही, कारण तो या जगाचा उजे ड पाहतो; 10 पण
जर कोणी रात्री चालतो तर त्यास ठे च लागते कारण त्याच्याठायी उजे ड नाही.” 11 ये शू या गोष्टी
बोलल्यावर, तो त्यांना म्हणाला, “���� ����� ���� ����� ���, पण मी त्यास झोपे तन
ू
उठवावयास जातो.” 12 म्हणून त्याचे िशष्य त्यास म्हणाले , “�������, त्यास झोप लागली
असे ल तर तो बरा होईल.” 13 आता ये शू त्याच्या मरणािवषयी बोलला होता. झोपे तन
ू िमळण्यार्या
आरामािवषयी बोलतो असे त्यांना वाटले . 14 मग ये शन
ू े उघडपणे सां िगतले , “���� ��� �����
���. 15 आिण मी ितथे नव्हतो म्हणून तु मच्यासाठी मला आनं द वाटतो, कारण माझी अशी इच्छा
आहे की, तु म्ही िवश्वास ठे वावा. तरी आपण त्याच्याकडे जाऊ या.” 16 मग ज्याला िददुम म्हणत
तो थोमा आपल्या सोबतीच्या िशष्यांना म्हणाला, “����� ����������� ������� ���
��.”
17 मग ये श ू आला ते व्हा त्यास कळले की, त्यास कबरे त ठे ऊन चार िदवस झाले आहे त. 18 आता
बे थानी नगर यरूशले म शहरापासून सु मारे तीन िकलोमीटर होते . 19 आिण यहद
ू ी लोकांपैकी
पु ष्कळजण माथार् व मरीया यां च्याकडे त्यां च्या भावाबद्दल त्यांचे सां त्वन करण्यास आले होते .
20 म्हणून ये श ू ये त आहे हे ऐकताच माथार् त्यास जाऊन भे टली, पण मरीया घरां तच बसून रािहली.
21 ते व्हा माथार् ये शल
ू ा म्हणाली, “�������, आपण ये थे असता तर माझा भाऊ मरण पावला
नसता. 22 तरी आताही जे काही आपण दे वाजवळ मागाल ते दे व आपल्याला दे ईल, हे मला ठाऊक
आहे .” 23 ये शन
ू े ितला म्हटले , “���� ��� ������ ����.” 24 माथार् त्यास म्हणाली, “��
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�������� ����� �������������� ������ ���� �� ��� ���� ���.” 25 ये शन
ू े
ितला म्हटले , “���������� � ���� ��� ���. जो माझ्यावर िवश्वास ठे वतो तो मरण
पावला असला तरी जगे ल. 26 आिण िजवं त असले ला प्रत्ये कजण जो माझ्यावर िवश्वास ठे वतो
तो कधीही मरणार नाही, यावर तू िवश्वास ठे वते स काय?” 27 ती त्यास म्हणाली, “���, प्रभूजी,
जगात ये णारा जो दे वाचा पु त्र िख्रस्त तो आपणच आहात असा िवश्वास मी धरला आहे .”
28 आिण एवढे बोलून ती िनघून गे ली व आपली बहीण मरीया िहला एकीकडे बोलवून म्हटले ,
“������ ��� ���� ��� �� ���� ������ ���.” 29 मिरये ने हे ऐकताच, ती लवकर
उठू न त्याच्याकडे गे ली. 30 आता, ये शू अजून गावात आला नव्हता, पण माथार् त्यास जे थे भे टली
त्याच िठकाणी होता. 31 ते व्हा जे यहद
ू ी मिरये बरोबर घरात होते व ितचे सां त्वन करीत होते , मरीया
घाईघाईने उठू न बाहे र जातांना पािहल्यावर, ती कबरे कडे रडावयास जात आहे असे समजून ते
ितच्यामागे गे ले. 32 मग ये शू होता ते थे मरीया आल्यावर त्यास पाहन
ू ती त्याच्या पाया पडली व
त्यास म्हणाली, “�������, आपण ये थे असता तर माझा भाऊ मरण पावला नसता.” 33 जे व्हा,
ये शू ितला व ितच्याबरोबर आले ल्या यहद
ू ी लोकांस रडतांना पाहन
ू तो आत्म्यात कळवळला
व अस्वस्थ झाला; 34 आिण म्हणाला, “������ ����� ���� ����� ���?” ते त्यास
म्हणाले , “�������, ये ऊन पाहा.” 35 ये शू रडला. 36 यावरुन यहद
ू ी लोक म्हणाले , “����,
याची त्याच्यावर िकतीतरी प्रीती होती!” 37 परं तु त्यां च्यांतील िकत्ये क म्हणाले , “������
���� ��������� ���� ����� ���� �� ��������, हा मरू नये असे सु द्धा करता
आले नसते काय?” 38 ये शू पु न्हा अं तःकरणात खवळू न कबरे कडे आला. ती एक गु हा होती व
ितच्या तोंडावर धोंड ठे वले ली होती. 39 ये शन
ू े म्हटले , “���� ����.” मृ ताची बहीण माथार्
त्यास म्हणाली, “�������, आता त्यास दुगं र्धी ये त असे ल; कारण त्यास मरून चार िदवस झाले
आहे त.” 40 ये शन
ू े ितला म्हटले , “�� ������� ������ �� �� ������ ���� ������
��� �� ���� �������� ������ ���?” 41 ते व्हा त्यांनी धोंड काढली; आिण ये शन
ू े
डोळे वर करून म्हणाला, “�� ������, तू माझे ऐकले म्हणून मी तु झे उपकार मानतो. 42 मला
माहीत आहे की, तू माझे ने हमी ऐकतोस, तरी जे लोक सभोवती उभे आहे त त्यां च्याकिरता मी
बोललो, यासाठी की, तू मला पाठवले आहे असा त्यांनी िवश्वास धरावा.” 43 असे म्हटल्यावर
त्याने मोठ ाने हाक मारली, “�����, बाहे र ये .” 44 ते व्हा जो मरण पावले ला होता तो बाहे र
आला; त्याचे हातपाय प्रेतवस्त्रांनी बां धले ले व तोंड रुमालाने गु ं डाळले ले होते . ये शन
ू े त्यांना
म्हटले , “������ ����� ���� ��� ����.”
. 26:1-5;
14:1, 2;
22:1, 2
ते व्हा मिरये कडे आले ल्या यहद
ू ी लोकांनी त्याने जे केले ते पािहले आिण त्यां च्यातल्या
पु ष्कळांनी त्याच्यावर िवश्वास ठे वला; 46 पण िकत्ये कांनी परूश्यांकडे जाऊन ये शन
ू े केले ते त्यांना
सां िगतले .
47 मग मु ख्य याजकांनी व परूश्यांनी सभा भरवून म्हटले , “��� ��� ���� ���? कारण
तो मनु ष्य पु ष्कळ चमत्कार करीत आहे . 48 आपण त्यास असे च सोडले तर सवर् लोक त्याच्यावर
िवश्वास ठे वतील; आिण रोमी लोक ये ऊन आपले स्थान आिण राष्ट् रही िहरावून घे तील.” 49 ते व्हा
त्यां च्यापै की कयफा नावाचा कोणीएक मनु ष्य जो त्या वषीर् महायाजक होता, तो त्यांना म्हणाला,
“������� ����� ��� ����. 50 प्रजे साठी एका मनु ष्याने मरावे आिण सवर् राष्ट् राचा नाश
होऊ नये तु म्हास फायदे शीर आहे , हे ही तु म्ही लक्षात आणत नाही.” 51 आिण हे तर तो आपल्या
मनाचे बोलला नाही; तर त्या वषीर् तो मु ख्य याजक असल्यामु ळे त्याने सं देश िदला की, ये शू त्या
राष्ट् रासाठी मरणार आहे . 52 आिण केवळ त्या राष्ट् रासाठी असे नाही, तर यासाठी की त्याने
दे वाच्या पां गले ल्या मु लांसही एकत्र जमवून एक करावे . 53 यावरुन त्या िदवसापासून, त्यांनी
त्यास जीवे मारण्याचा आपसात िनश्चय केला.
45
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54

म्हणून त्यानं तर ये शू यहद
ू रानाजवळच्या
ू ी लोकात उघडपणे िफरला नाही; तर ते थन
प्रांतांतील एफ् राईम नावाच्या नगरास गे ला व ते थे आपल्या िशष्यांबरोबर रािहला.
55 ते व्हा यहद्य
ू ांचा वल्हांडण सण जवळ आला होता; आिण पु ष्कळ लोक वल्हांडणाच्या अगोदर,
आपणास शु द्ध करून घ्यावयास बाहे र गावाहन
ू ा
ू वर यरूशले म शहरास गे ले. 56 आिण ते ये शल
शोिधत होते व ते परमे श्वराच्या भवनात उभे राहन
ू त्यांनी एकमे कांना म्हणत होते , “�������
��� �����? सणास तो मु ळीच ये णार नाही का?” 57 आता मु ख्य याजकांनी व परूश्यांनी तर
त्यास धरण्याच्या हे तन
ू े अशी आज्ञा केली होती की, तो कोठे आहे असे जर कोणाला समजले तर
त्याने कळवावे .

12
. 26:6-13;
14:3-9
ये शू वल्हांडणाच्या सहा िदवस आधी बे थानीस आला आिण ज्या लाजराला ये शन
ू े मरण
पावले ल्यातून उठवले होते तो ते थे होता. 2 म्हणून त्यांनी ते थे त्याच्यासाठी रात्रीचे भोजन केले
आिण माथार् वाढीत होती. पण त्याच्याबरोबर भोजनास बसले ल्यात लाजर हा एक होता. 3 ते व्हा
मरीये ने अधार् शे र, शु द्ध जटामांसीचे , अितमोलवान सु वािसक ते ल घे ऊन ये शच्ू या पायांना लावून
आपल्या केसांनी त्याचे पाय पु सले ; आिण ते लाच्या सु वासाने घर भरून गे ले. 4 ते व्हा, त्याच्या
िशष्यांतला एक, त्यास धरून दे णार होता तो यहद
ू ा इस्कायोर्त म्हणाला, 5 “�� ������� ���
����� ��������� �������� ����� �� ������ �� ���� ����?” 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 ये ई ते तो चोरून घे ई, म्हणून तो असे बोलला.
7 यावरुन ये शन
ू े म्हटले , “������ ����� ��� ���. मला पु रण्याच्या िदवसासाठी ितने हे
राखून ठे वले आहे . 8 कारण गरीब ने हमी तु मच्याजवळ आहे त, पण मी ने हमी तु मच्याजवळ आहे
असे नाही.”
9 तो ते थे आहे असे यहद्य
ू रता नाही, तर ज्याला
ू ातील पु ष्कळ लोकांस कळले आिण केवळ ये शक
त्याने मरण पावले ल्यातून उठवले होते त्या लाजरालाही आपण पाहावे म्हणून ते आले . 10 पण मु ख्य
याजकांनी आपण लाजरालाही ठार मारावे असा िवचार केला. 11 कारण त्याच्यामु ळे पु ष्कळ यहद
ू ी
त्यांना सोडू न ये शव
ू र िवश्वास ठे वत होते .
12 दुसर्�� ����� ���� ����� ������ ��� ���� ������� ����� ��� ���
��� ����, 13 खजु रीच्या झावळ्या घे ऊन त्याच्या भे टीस घ्यायला बाहे र िनघाले आिण गजर
करीत म्हणाले , “��������! प्रभूच्या नावाने ये णारा इस्राएलाचा राजा!” ���������
���. 14 आिण ये शल
ू ा एक िशं गरु िमळाल्यावर तो त्यावर बसला.
15 ‘�� ���������� �����, िभऊ नको, पाहा, तु झा राजा गाढवीच्या िशं गरावर बसून ये त
आहे .’ �� ������������������ �� ����. 16 या गोष्टी तर त्याच्या िशष्यांना पिहल्याने
समजल्या नव्हत्या, पण ये शच
ू े गौरव झाल्यावर, त्यांना आठवण झाली की, त्याच्यािवषयी या
गोष्टी िलिहल्या होत्या आिण लोकांनी त्याच्यासाठी असे केले होते . 17 त्याने लाजराला कबरे तून
बोलावून मरण पावले ल्यातून उठवले , त्यावे ळेस जो लोकसमु दाय त्याच्याबरोबर होता त्यांने
त्याच्यािवषयी साक्ष िदली. 18 त्याने हे िचन्ह केले होते असे त्यांनी ऐकले म्हणूनही लोक त्यास
भे टावयास गे ले. 19 मग परूशी एकमे कांस म्हणाले , “����� ����� ���� ����, हे तु म्ही
पाहता; पाहा, जग त्याच्यामागे चालले आहे .”
20 सणां त उपासना करावयास आले ल्या लोकांपैकी काही लोक ग्रीक होते . 21 त्यांनी गालील
प्रांतातील बे थसै दाकर िफिलप्प याच्याजवळ ये ऊन िवनं ती केली की, “�����, ये शल
ू ा भे टावे
1 मग
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अशी आमची इच्छा आहे .”
िफिलप्पाने ये ऊन अं िद्रयाला सां िगतले ; अं िद्रया व िफिलप्प
यांनी ये ऊन ये शल
ू ा सां िगतले .
23 ये शन
ू े त्यांना म्हटले , “����������� �������� ���� �������� ��� ��� ���.
24 मी तु म्हास खरे खरे सां गतो, गव्हाचा दाणा जिमनीत पडू न मरण पावला नाही, तर तो एकटाच
राहतो; आिण मरण पावला तर तो पु ष्कळ पीक दे तो. 25 जो आपल्या जीवावर प्रीती करतो तो
त्यास मु केल आिण जो या जगांत आपल्या जीवाचा द्वे ष करतो तो त्याचे सावर्कािलक जीवनासाठी
रक्षण करील. 26 जर कोणी माझी से वा करतो तर त्याने मला अनु सरावे , म्हणजे जे थे मी आहे ते थे
माझा से वकही असे ल. जर कोणी माझी से वा करतो तर िपता त्यास मान करील.
27 आता 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” ते व्हा आकाशवाणी झाली, “�� �� ������� ��� ��� �������� ������.”
29 ते व्हा जे लोक सभोवती उभे होते आिण ज्यांनी हे ऐकले ते म्हणाले , “��������� ����.”
����� �������, “���������� ������ �����.” 30 ये शन
ू े त्यांना उ र दे ऊन म्हटले ,
“�� ���� ���������� ���� ���� �� ����������� ���� ���. 31 आता या
जगाचा न्याय होतो, आता या जगाचा शासक बाहे र टाकला जाईल. 32 आिण मला जर पृ थ्वीपासून
उं च केले तर मी सवार्न
ं ा माझ्याकडे आकषून
र् घे ईन.” 33 तो तर आपण कोणत्या मरणाने मरणार
34
पािहजे हे सु चिवण्याकिरता हे बोलला.
लोकांनी त्यास िवचारले , िख्रस्त सवर्काळ राहील
असे आम्ही िनयमशास्त्रांतन
ू ऐकले आहे , तर “����������� �������� ��� ����
������” असे आपण कसे म्हणता? हा मनु ष्याचा पु त्र आहे तरी कोण? 35 यावरुन ये शू त्यांना
म्हणाला, “���� ���� ��� ������������ ������ ���; तु म्हास प्रकाश आहे तोपयर्ंत
चाला; यासाठी िक अं धकाराने तु म्हास गाठू नये ; कारण जो अं धकारात चालतो त्यास आपण कोठे
जातो हे कळत नाही. 36 तु म्ही प्रकाशाचे पु त्र व्हावे म्हणून तु म्हाजवळ प्रकाश आहे तोपयर्ंत
प्रकाशावर िवश्वास ठे वा.” ये शू या गोष्टी बोलला आिण ते थन
ू िनघून जाऊन त्यां च्यापासून गु प्त
रािहला.
37 त्याने त्यां च्यासमोर इतकी िचन्हे केली असतां ही त्यांनी त्याच्यावर िवश्वास ठे वला नाही;
38 हे यासाठी झाले की, यशया सं देष्ट ाने जे वचन सां िगतले होते ते पूणर् व्हावे , ते असे ः
“�����, आम्ही ऐकले ल्या वातवर कोणी िवश्वास ठे वला आहे ?
परमे श्वराचा भूज कोणास प्रकट झाला आहे ?”
39 म्हणून त्यांना िवश्वास ठे वता आला नाही;
या कारणाने यशया पु न्हा म्हणाला,
40 “������� ��������� ���� ���,
अं तःकरणाने समजू नये , वळू नये व
मी त्यांना बरे करू नये
म्हणून त्याने त्यांचे डोळे आं धळे केले व अं तःकरण कठीण केले आहे .”
41 यशयाने त्याचे गौरव पािहले म्हणून त्याने या गोष्टी सां िगतल्या आिण तो त्याच्यािवषयी
बोलला. 42 तरी यहद
ू ी अिधकार्�������� ���������� ���������� �������
�����, परं तु आपणांस सभास्थानाच्या बाहे र घालवू नये म्हणून परूश्यांमुळे ते तसे कबूल करीत
नव्हते . 43 कारण त्यांना दे वाकडील गौरवापे क्षा मनु ष्याकडील गौरव अिधक िप्रय वाटले .
44 आिण ये श ू मोठ ाने म्हणाला, “�� �������� ������� ����� �� ��������
����, तर ज्याने मला पाठवले त्याच्यावर िवश्वास ठे वतो. 45 आिण जो मला पाहतो तो ज्याने
मला पाठवले त्यास पाहतो. 46 जो कोणी माझ्यावर िवश्वास ठे वतो त्याने अं धकारात राहू नये
म्हणून मी जगात प्रकाश असा आलो आहे . 47 कोणी जर माझी वचने ऐकतो पण ती पाळीत नाही,
त्याचा न्याय मी करीत नाही; कारण मी जगाचा न्याय करण्यासाठी नव्हे , तर मी जगाचे तारण
22
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करायला आलो आहे .
स्वीकारीत नाही त्याचा न्याय
करणारे कोणी आहे . जे वचन मी सां िगतले , ते च शे वटल्या िदवशी, त्याचा न्याय करील. 49 कारण
मी आपल्या मनाचे बोललो नाही, तर मी काय सां गावे आिण काय बोलावे यािवषयी ज्या िपत्याने
मला पाठवले त्याने च मला आज्ञा िदली आहे . 50 त्याची आज्ञा सावर्कािलक जीवन आहे . हे मला
ठाऊक आहे . म्हणून जे काही मी बोलतो ते िपत्याने मला सां िगतल्याप्रमाणे बोलतो.”
48 जो माझा अवमान करतो आिण माझी वचने

13
1

आता, वल्हांडण सणाअगोदर असे झाले की, ये शन
ू े आता या जगांतन
ू िपत्याकडे िनघून
जाण्याची वे ळ आली आहे , हे जाणून, या जगातील स्वकीयां वर त्याची जी प्रीती होती, ती
त्याने शे वटपयर्ंत केली. 2 िशमोनाचा पु त्र यहद
ू ा िवश्वासघाताने
ू ा इस्कायोर्त याच्या मनात ये शल
शत्रूच्या हाती द्यावे असे सै तानाने आधीच घातले होते . 3 ये शू जाणत होता की, िपत्याने त्याच्या
हातात सवर् िदले होते आिण तो दे वाकडू न आला होता व दे वाकडे जात होता; 4 ये शू भोजनावरून
उठला, त्याने आपली बाह्यवस्त्रे एकीकडे ठे वली आिण एक कापड घे ऊन आपल्या कमरे ला बां धला.
5 त्यानं तर ये श ू एका गं गाळात पाणी ओतून आिण तो िशष्यांचे पाय धु ऊ लागला व कमरे ला
बां धले ल्या कापडाने पु सू लागला. 6 मग तो िशमोन पे तर् ाकडे आला, ते व्हा तो त्यास म्हणाला,
“�������, आपण माझे पाय धु ता काय?” 7 ये शन
ू े त्यास उ र िदले , “�� ��� ���� ��
���� ��� ��� ����, पण ते तु ला पु ढे कळे ल.” 8 पे तर् त्यास म्हणाला, “������� ����
��� ����� ��������� �����.” ������ ����� ����� ����, “�� ���� �����
����, तर तु ला माझ्याबरोबर वाटा नाही.” 9 िशमोन पे तर् त्यास म्हणाला, “�������, माझे
केवळ पायच धु ऊ नका, तर हात आिण डोकेही धु वा.” 10 ये शन
ू े त्यास म्हटले , “������ �����
���� ��� ����� ���������� ����� ���� ������� ��� ����, तर तो सवार्ंगी
शु द्ध आहे ; तु म्ही शु द्ध आहा, पण सगळे जण नाही.” 11 कारण आपणाला िवश्वासघाताने शत्रूच्या
हाती कोण धरून दे णार आहे हे त्यास ठाऊक होते , म्हणून तो म्हणाला, “������ ���� ��
����� ����.”
12 मग त्याने त्यांचे पाय धु तल्यावर आपली बाह्यवस्त्रे घालून व तो पु न्हा खाली बसल्यावर
त्यांना म्हणाला, “�� ������� ��� ���� �� ������� ����� ���? 13 तु म्ही मला
‘����’ ��� ‘�����’ ������ ��� �� ��� ������, कारण मी तसाच आहे . 14 मग
मी जर तु मचा प्रभू आिण गु रू असता तु मचे पाय धु तले तर तु म्हीपण एकमे कांचे पाय धु वावे त.
15 कारण मी तु म्हास केले तसे तु म्हीही करावे म्हणून मी तु म्हास उदाहरण िदले आहे . 16 मी
तु म्हास खरे खरे सां गतो, दास आपल्या धन्यापे क्षा मोठा नाही; आिण पाठवले ला पाठवणार्यापे क्षा
मोठा नाही. 17 या गोष्टी तु म्हास समजतात तर त्याप्रमाणे वागल्याने तर तु म्ही धन्य आहात.
18 मी तु मच्यातील सवार्ंिवषयी बोलत नाही. मी ज्यांना िनवडले आहे त्यांना मी ओळखतो. तरी,
‘������ ���� ���� ������ ������� ������������� ���� ��� �����,’ ��
���������� ����� ���� ������. 19 आतापासून हे होण्याच्या आधीच मी हे तु म्हास
सां गन
ू ठे वतो, यासाठी की जे व्हा हे होईल, ते व्हा तु म्ही िवश्वास ठे वावा की, मी तो आहे . 20 मी
तु म्हास खरे खरे सां गतो की, मी ज्याला पाठवतो त्याचा जो स्वीकार करतो तो माझा स्वीकार करतो
आिण जो मला स्वीकारतो तो ज्याने मला पाठवले त्यास स्वीकारतो.”
21 असे बोलल्यावर ये श ू आत्म्यात अस्वस्थ झाला आिण साक्ष दे ऊन म्हणाला, “�� �������
��� ��� ������, तु मच्यांतला एकजण मला िवश्वासघात करून शत्रूच्या हाती धरून दे ईल.”
22 तो कोणािवषयी बोलतो या सं शयाने िशष्य एकमे कांकडे पाहू लागले . 23 ते व्हा ज्याच्यावर
ये शच
ू ी प्रीती होती असा त्याच्या िशष्यांतील एकजण ये शच्ू या उराशी टे कले ला होता. 24 म्हणून
ज्याच्यािवषयी तो बोलतो तो कोण आहे हे आम्हास सां ग, असे िशमोन पे तर् ाने त्यास खु णावून
म्हटले . 25 ते व्हा तो तसाच ये शच्ू या उराशी टे कले ला असता त्यास म्हणाला, “�������, तो
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कोण आहे ?”
ये शन
ू े उ र िदले , “�� ������ �� ��� ����� ������� ����, तोच
तो आहे .” आिण त्याने तो घास ताटात बु चकळू न, तो िशमोनाचा पु त्र यहद
ू ा इस्कायोर्त याला
िदला. 27 आिण घास िदल्याबरोबर सै तान त्यां च्यामध्ये िशरला. मग ये शन
ू े त्यास म्हटले , “����
�� �������� ��� �� ���� ���� ���.” 28 पण त्याने त्यास असे कशासाठी सां िगतले
हे भोजनास बसले ल्यातील कोणालाही समजले नाही. 29 कारण यहद
ू ाजवळ डबी होती म्हणून
सणासाठी आपणांस गरज आहे ते िवकत घ्यावे िकंवा गिरबांस काहीतरी द्यावे असे ये शू सां गतो
आहे , असे िकत्ये कांस वाटले . 30 मग घास घे तल्यावर तो लगे च बाहे र गे ला; त्यावे ळी रात्र होती.
31 तो बाहे र गे ल्यावर ये श ू म्हणाला, “��� ����������� �������� ���� ���� ���
��� ������������ ������ ���� ���� ���; 32 दे व आपल्याठायी त्याचे गौरव करील.
तो त्याचे लवकर गौरव करील. 33 मु लांनो, मी अजून थोडा वे ळ तु मच्याबरोबर आहे ; तु म्ही माझा
शोध कराल; आिण मी यहद
ू ी अिधकार्यांना सां िगतले की, ‘�� ���� ����� ������� ����
����� ����.’ ��� ��������� ��� ������. 34 मी एक नवी आज्ञा तु म्हास दे तो; तु म्ही
एकमे कां वर प्रीती करावी. जशी मी तु मच्यावर प्रीती केली तशी तु म्हीही एकमे कां वर प्रीती
करावी. 35 तु मची एकमे कां वर प्रीती असली म्हणजे यावरुन सवर् ओळखतील की, तु म्ही माझे
िशष्य आहात.”
36 िशमोन पे तर
् त्यास म्हणाला, “�������, आपण कोठे जाता?” ������ ����� �����
����, “�� ���� �����, आता, तु ला माझ्यामागे ये ता ये णार नाही; पण नं तर तू ये शील.”
37 पे तर
् त्यास म्हणाला, “�������, मला आपल्यामागे आताच का ये ता ये णार नाही? मी
आपल्यासाठी माझा जीव दे ईन.” 38 ये शन
ू े त्यास उ र िदले , “���������� �� ���� ���
����� ���? मी तु ला खरे खरे सां गतों, तू मला तीनदा नाकारशील तोपयर्ंत कोंबडा आरवणार
नाही.”
26

14
1 “�����

������� ����� ��� ���; दे वावर िवश्वास ठे वा, माझ्यावरही िवश्वास ठे वा.
नसत्या तर मी तु म्हास तसे सां िगतले
असते ; मी तु मच्यासाठी जागा तयार करावयास जातो 3 आिण, मी जाऊन तु म्हासाठी जागा तयार
केली म्हणजे पु न्हा ये ऊन तु म्हास आपल्याजवळ घे ईन; यासाठी जे थे मी आहे ते थे तु म्हीही असावे .
4 मी जातो ितकडचा मागर् तु म्हास माहीत आहे .” 5 थोमा त्यास म्हणाला, “�������, आपण कोठे
जाता हे आम्हास माहीत नाही; मग मागर् आम्हास कसा माहीत असणार?” 6 ये शन
ू े त्यास म्हटले ,
“�����, सत्य आिण जीवन मीच आहे . माझ्याद्वारे आल्यािशवाय िपत्याकडे कोणी ये त नाही.
7 मी कोण आहे हे तु म्ही ओळखले असते तर माझ्या िपत्यालाही ओळखले असते . आतापासून पु ढे
तु म्ही त्यास ओळखता आिण तु म्ही त्यास पािहले ही आहे .”
8 िफिलप्प, त्यास म्हणाला, “�������, आम्हास िपता दाखवा, म्हणजे आम्हास ते वढे पु रे
आहे .” 9 ये शन
ू े त्यास म्हटले ः “��������, मी इतका काळ तु म्हाजवळ असूनही तू मला
ओळखीत नाहीस काय? ज्याने मला पािहले आहे त्याने िपत्याला पािहले आहे ; तर ‘������
���� �����’ ��� �� ��� �������? 10 मी िपत्यामध्ये व िपता माझ्यामध्ये आहे , असा
िवश्वास तू धरीत नाहीस काय? ज्या गोष्टी मी तु म्हास सां गतो, त्या मी आपल्या मनाच्या सां गत
नाही; माझ्यामध्ये राहणारा िपता स्वतःची कामे करतो. 11 मी िपत्यामध्ये व िपता माझ्यामध्ये
आहे यावर तु म्ही िवश्वास ठे वा; नाही तर माझ्या कृत्यांमुळे तरी माझ्यावर िवश्वास ठे वा.
12 मी तु म्हास खरे खरे सां गतो, मी जी कामे करतो ती माझ्यावर िवश्वास ठे वणाराही करील आिण
त्यापे क्षा अिधक मोठी करील, कारण मी िपत्याकडे जातो. 13 पु त्राच्या ठायी िपत्याचे गौरव व्हावे
2 माझ्या िपत्याच्या घरात राहण्याच्या जागा पु ष्कळ आहे त.
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म्हणून तु म्ही जे काही माझ्या नावाने मागाल ते मी करीन.
काही मागाल तर मी ते करीन.
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14 तु म्ही

माझ्या नावाने माझ्याजवळ

15 माझ्यावर तु मची प्रीती असली तर तु म्ही माझ्या आज्ञा पाळाल. 16 मी िपत्याला िवनं ती
करीन, मग तो तु म्हास दुसरा कैवारी म्हणजे सत्याचा आत्मा दे ईल. अशासाठी की, त्याने
तु म्हाबरोबर सवर्काळ रहावे . 17 तो सत्याचा आत्मा आहे , जग त्यास ग्रहण करू शकत नाही,
कारण ते त्यास पाहत नाही अथवा त्यास ओळखीत नाही; तु म्ही त्यास ओळखता, कारण तो
तु म्हाबरोबर राहतो आिण तो तु म्हामध्ये वस्ती करील. 18 मी तु म्हास अनाथ असे सोडणार नाही;
मी तु म्हाकडे ये ईन. 19 आता थोडाच वे ळ आहे , मग जग मला आणखी पाहणार नाही. पण तु म्ही
मला पाहाल; मी िजवं त आहे , म्हणून तु म्हीही िजवं त रहाल. 20 त्यािदवशी तु म्हास समजे ल की, मी
आपल्या िपत्यामध्ये आहे व तु म्ही माझ्यामध्ये व मी तु म्हामध्ये आहे . 21 ज्याच्याजवळ माझ्या
आज्ञा आहे त 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.” 22 यहद
ू ा (इस्कायोर्त नव्हे ) त्यास म्हणाला, “�������, असे काय झाले की,
आपण स्वतः आम्हास प्रकट व्हाल आिण जगाला प्रकट होणार नाही?” 23 ये शन
ू े त्यास उ र
िदले , “������ �������� ������ ���� �� ���� ��� �����; माझा िपता त्याच्यावर
प्रीती करील आिण आम्ही त्याच्याकडे ये ऊन, त्याच्याबरोबर वस्ती करून राह.ू 24 जो माझ्यावर
प्रीती करीत नाही तो माझी वचने पाळीत नाही आिण तु म्ही जे वचन ऐकता ते माझे नाही तर
ज्याने मला पाठवले त्या िपत्याचे आहे .
25 मी तु मच्याबरोबर राहत असतांना या गोष्टी तु म्हास सां िगतल्या आहे त. 26 तरी ज्याला िपता
माझ्या नावाने पाठवील तो कैवारी म्हणजे पिवत्र आत्मा तु म्हास सवर्काही िशकवील आिण ज्या
गोष्टी मी तु म्हास सां िगतल्या त्या सवार्ची तु म्हास आठवण करून दे ईल. 27 मी तु म्हास शांती दे ऊन
ठे िवतो; मी आपली शांती तु म्हास दे तो जसे जग दे ते तसे मी तु म्हास दे त नाही; तु मचे अं तःकरण
अस्वस्थ िकंवा भयभीत होऊ नये , 28 ‘�� ���� ��� ��������� ��� ����.’ ��� ��
�� ������� �������� �� ������ ���� ���. माझ्यावर तु मची प्रीती असती तर मी
िपत्याकडे जातो म्हणून तु म्हास आनं द वाटला असता; कारण माझा िपता माझ्यापे क्षा थोर आहे .
29 ते होईल ते व्हा तु म्ही िवश्वास ठे वावा, म्हणून ते होण्याअगोदर, आता मी तु म्हास सां िगतले
आहे , 30 यापु ढे , मी तु म्हाबरोबर फार बोलणार नाही, कारण जगाचा शासक ये तो; तरी माझ्यावर
त्याची काही स ा नाही. 31 परं तु मी िपत्यावर प्रीती करतो आिण िपत्याने जशी मला आज्ञा िदली
तसे मी करतो, हे जगाने ओळखावे म्हणून असे होते . उठा, आपण ये थन
ू जाऊ.”

15
1 “��� ��� ���������� ��� ��� ���� ���� ���� ���. 2 माझ्यातील, फळ न
दे णारा, प्रत्ये क फाटा तो काढून टाकतो आिण फळ दे णार्�� �������� �������� ����
�� ���� ������ �� ����� ������ ����. 3 जे वचन मी तु म्हास सां िगतले त्यामु ळे,
तु म्ही आता शु द्ध झालाच आहात. 4 तु म्ही माझ्यामध्ये राहा आिण मी तु म्हामध्ये राहीन. जसे फाटा
वे लात रािहल्यावाचून त्यास आपल्याआपण फळ दे ता ये त नाही, तसे माझ्यामध्ये रािहल्यावाचून
तु म्हासही दे ता ये णार नाही. 5 मीच वे ल आहे , तु म्ही फाटे आहा; जो माझ्यामध्ये राहतो आिण
मी ज्याच्यामध्ये राहतो तो पु ष्कळ फळ दे तो, कारण माझ्यापासून वे गळे असल्यास तु म्हास काही
करीता ये त नाही. 6 कोणी माझ्यामध्ये रािहला नाही, तर त्यास फाट ाप्रमाणे बाहे र टाकतात
व तो वाळू न जातो आिण तसले फाटे गोळा करून अग्नीत टाकतात व ते जळू न जातात. 7 तु म्ही
माझ्यामध्ये राहीला आिण माझी वचने तु म्हामध्ये रािहली तर जे काही तु म्हास पािहजे असे ल ते
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मागा म्हणजे ते तु म्हास िमळे ल.
िवपु ल फळ िदल्याने माझ्या िपत्याचे गौरव होते ; आिण
तु म्ही माझे िशष्य व्हाल. 9 जशी िपत्याने माझ्यावर प्रीती केली तशीच मीही तु म्हावर प्रीती
केली आहे ; तसे च तु म्हीही माझ्या प्रीतीत रहा. 10 जसा मी माझ्या िपत्याच्या आज्ञा पाळू न
त्याच्या प्रीतीत राहतो, तसे च तु म्ही माझ्या आज्ञा पाळाल तर तु म्ही माझ्या प्रीतीत रहाल.
11 माझा आनं द तु म्हामध्ये असावा आिण तु मचा आनं द पिरपूणर् व्हावा म्हणून मी हे तु म्हास या
गोष्टी सां िगतल्या आहे त.
12 जशी मी तु म्हावर प्रीती केली तशीच तु म्ही एकमे कां वर प्रीती करावी अशी माझी आज्ञा आहे .
13 आपल्या िमत्रांसाठी आपला जीव द्यावा यापे क्षा कोणाची प्रीती मोठी नाही. 14 मी तु म्हास जे
काही सां गतो ते तु म्ही कराल तर तु म्ही माझे िमत्र आहात. 15 मी तु म्हास आतापासून दास म्हणत
नाही, कारण धनी काय करतो ते दासास कळत नाही; पण मी तु म्हास िमत्र म्हणले आहे , कारण
मी ज्या गोष्टी िपत्याकडू न ऐकू न घे तल्या त्या सवर् मी तु म्हास कळवल्या आहे त. 16 तु म्ही मला
िनवडले नाही, तर मी तु म्हास िनवडले आिण ने मले आहे ; यामध्ये हे तू हा आहे की, तु म्ही जाऊन,
फळ द्यावे , तु मचे फळ िटकावे आिण जे काही तु म्ही माझ्या नावाने िपत्याजवळ मागाल ते त्याने
तु म्हास द्यावे . 17 तु म्ही एकमे कां वर प्रीती करावी म्हणून मी तु म्हास या आज्ञा करतो.
8 तु म्ही

18 जग जर तु मचा द्वे ष करते तर तु मचा द्वे ष करण्याच्यापूवीर् त्याने माझाही केला आहे . 19 जर
तु म्ही जगाचे असता तर जगाने स्वकीयां वर प्रीती केली असती. पण तु म्ही जगाचे नाही, मी तु म्हास
जगांतन
ू िनवडले आहे , म्हणून जग तु मचा द्वे ष करते , 20 ‘��� ����������� ���� ����’
�� �� ��� �� ������� �������� ������ ���� ���. ते माझ्या पाठीस लागले तर ते
तु मच्याही पाठीस लागतील; त्यांनी माझे वचन पाळले तर ते तु मचे ही पाळतील. 21 पण ते माझ्या
नावाकरता हे सवर् तु म्हास करतील; कारण ज्याने मला पाठवले त्यास ते ओळखीत नाहीत. 22 मी
जर आलो नसतो आिण त्यां च्याशी बोललो नसतो तर त्यां च्याकडे पाप नसते , पण आता त्यांना
आपल्या पापािवषयी िनिम सां गता ये त नाही. 23 जो माझा द्वे ष करतो तो माझ्या िपत्याचाही द्वे ष
करतो. 24 जी कामे दुसर्�� ���� ���� ����� �� �� �������������� ���� ����
�� ������������ ��� ����. पण आता त्यांनी मला आिण माझ्या िपत्यालाही पािहले
आहे व आमचा द्वे ष केला आहे . 25 तथािप ‘������� �������� ���� ����� ����’ ��
�� ��� ��������� ��������� ������ ��� �� ����� ������ ������ ��
��� ����. 26 पण जो िपत्यापासून िनघतो, ज्याला मी िपत्यापासून तु म्हाकडे पाठवीन तो कैवारी
म्हणजे सत्याचा आत्मा ये ईल ते व्हा तो माझ्यािवषयी साक्ष दे ईल. 27 आिण तु म्ही पिहल्यापासून
माझ्याबरोबर आहात म्हणून तु म्हीही साक्ष द्याल.”

16

“������ ������� ��� ��� ������ �� ������� �� ������ ������
������� ����. 2 ते तु म्हास सभास्थानाच्या बाहे र घालवतील; इतकेच काय पण तु मचा जीव
घे णार्या प्रत्ये काला आपण दे वाला से वा सादर करीत आहोत असे वाटे ल, अशी वे ळ ये त आहे .
3 त्यांनी िपत्याला आिण मलाही ओळखले नसल्यामु ळे ते असे करतील. 4 मी तु म्हास या गोष्टी
अशासाठी सां गन
ू ठे वल्या आहे त की, ती घडण्याची वे ळ आली म्हणजे त्या मी तु म्हास सां िगतल्या
होत्या याची आठवण व्हावी. या गोष्टी मी तु म्हास, प्रारं भापासून, सां िगतल्या नाहीत, कारण मी
तु मच्याबरोबर होतो. 5 पण ज्याने मला पाठवले त्याच्याकडे मी आता जातो आिण आपण कोठे जाता
असे तु मच्यापै की कोणीही मला िवचारीत नाही. 6 पण मी या गोष्टी तु मच्याशी बोलल्यामु ळे तु मचे
अं तःकरण दुःखाने भरले आहे . 7 तरीही मी तु म्हास खरे ते सां गतो, मी जातो हे तु मच्या फायद्याचे
आहे , कारण मी गे लो नाही, तर कैवारी तु मच्याकडे ये णारच नाही; मी गे लो तर मी त्यास तु मच्याकडे
पाठवीन; 8 आिण तो आल्यावर तो जगाची पापािवषयी, नीितमत्त्वािवषयी आिण न्यायािवषयी
खात्री करील. 9 पापािवषयी; कारण ते माझ्यावर िवश्वास ठे वत नाहीत. 10 नीितमत्त्वािवषयी;
1
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11 आिण

कारण मी माझ्या िपत्याकडे जातो आिण पु ढे तु म्हास मी िदसणार नाही.
न्यायािवषयी;
कारण या जगाच्या शासकाचा न्याय झाला आहे .
12 मला तु म्हास अजून पु ष्कळ गोष्टी सां गावयाच्या आहे त पण तु म्ही आताच त्या सहन करू
शकणार नाही. 13 पण तो सत्याचा आत्मा ये ईल ते व्हा तो तु म्हास मागर् दाखवून सवर् सत्यात ने ईल,
कारण तो आपल्या स्वतःचे सां गणार नाही; तर जे ऐकेल ते च सां गेल आिण होणार्�� ������
������� �����. 14 तो माझे गौरव करील, कारण जे माझे आहे त्यातून घे ऊन ते तो तु म्हास
कळवील. 15 जे काही स्वगीर्य िपत्याचे आहे ते सवर् माझे आहे ; म्हणून मी म्हणालो की, जे माझे
आहे त्यांतन
ू घे ऊन ते तु म्हास कळवील.
ा वे ळाने , मी तु म्हास िदसणार नाही; आिण पु न्हा, थोड ा वे ळाने तु म्ही मला पाहाल.”
त्याच्या िशष्यांपैकी काही एकमे कांस म्हणाले , “�� ������, ‘������ ������ ��
������� ������ ���� ��� ������ ������ ������ ������ ��� �����,’
�����, ‘���� �� ��������� ����.’ असे जे म्हणतो त्याचा अथर् काय?” 18 ते म्हणत
होते , हा ‘������ ������’ असे जे म्हणतो याचा अथर् काय? हा काय बोलतो ते आम्हास
समजत नाही. 19 आपणाला िवचारावे असे त्यां च्या मनात आहे , हे ओळखून ये शू त्यांना म्हणाला,
“�� ������ ��, थोड ा वे ळाने , तु म्हास मी िदसणार नाही आिण पु न्हा, थोड ा वे ळाने , तु म्ही
मला पहाल, यािवषयी एकमे कांना िवचारीत आहात काय? 20 मी तु म्हास खरे खरे सां गतो, तु म्ही
रडाल आिण शोक कराल, तरी जग आनं द करील. तु म्हास दुःख होईल, पण तु मचे दुःखच तु मचा
आनं द होईल. 21 स्त्री प्रसूत होते ते व्हा ितला वे दनांचे दुःख होते , कारण ितची प्रसूतीची घटका
आले ली असते ; पण बालक जन्मल्यावर जगात एक मनु ष्य जन्मल्याचा जो आनं द होतो त्यामु ळे
ितला त्या क्ले शाची आठवण होत नाही. 22 आिण म्हणून, आता तु म्हास दुःख झाले आहे ; तरी
मी तु म्हास पु न्हा भे टेन आिण तु मचे अं तःकरण आनंिदत होईल आिण तु मच्यापासून तु मचा आनं द
कोणीही िहरावून घे णार नाही. 23 आिण त्यािदवशी तु म्ही मला काही प्रश्न िवचारणार नाही. मी
तु म्हास खरे खरे सां गतो, तु म्ही िपत्याजवळ काही मागाल तर तो ते तु म्हास माझ्या नावाने दे ईल.
24 तु म्ही अजून माझ्या नावाने काही मािगतले नाही; मागा म्हणजे तु म्हास िमळे ल, यासाठी की,
तु मचा आनं द पिरपूणर् व्हावा.
16 थोड

17 ते व्हा

या गोष्टी मी तु मच्याशी दाखल्यात बोललो आहे ; पण जे व्हा मी तु मच्याशी दाखल्यात
बोलणार नाही पण मी तु म्हास उघडपणे िपत्यािवषयी सां गेन अशी वे ळ ये त आहे . 26 त्यािदवशी
तु म्ही माझ्या नावाने मागाल; आिण मी तु मच्यासाठी िपत्याजवळ िवनं ती करीन असे मी तु म्हास
म्हणत नाही. 27 कारण िपता स्वतः तु मच्यावर प्रीती करतो, कारण तु म्ही माझ्यावर प्रीती केली
आहे आिण मी िपत्यापासून आलो असा िवश्वास धरला आहे . 28 मी िपत्यापासून िनघून जगात
आलो आहे ; पु न्हा, जग सोडू न िपत्याकडे जातो.”
29 त्याचे िशष्य त्यास म्हणाले , “����, आता आपण उघडपणे बोलत आहा, दाखला सां गत
नाही. 30 आता आम्हास कळले आहे की, आपल्याला सवर्काही कळते आिण कोणी आपल्याला
िवचारावे याची आपणाला गरज नाही. यावरुन आपण दे वापासून आला आहात असा आम्ही
िवश्वास धरतो.” 31 ये शन
ू े त्यांना उ र िदले , “������ ��� ������� ����� ���?
32 पाहा, अशी वे ळ ये त आहे िकंबहुना आली आहे की, तु मची दाणादाण होऊन तु म्ही सवर्
आपआपल्या घरी जाल व मला एकटे सोडाल; पण मी एकटा नाही, कारण िपता माझ्याबरोबर
आहे . 33 माझ्याठायी तु म्हास शांती िमळावी म्हणून मी या गोष्टी सां िगतल्या आहे त. जगात
तु म्हास क्ले श होतील; तरी धीर धरा, मी जगाच्या शक्तीला िजकले आहे .”
25
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“�� ������ ��������� ���� �� �������� ������ ����� �������, हे
िपत्या, वे ळ आली आहे ; पु त्राने तु झे गौरव करावे म्हणून तू आपल्या पु त्राचे गौरव कर. 2 जे तू
त्यास िदले आहे त त्या सवार्न
ं ा त्याने सावर्कािलक जीवन द्यावे , म्हणून तू त्यास सवर् मनु ष्यांमात्रावर
अिधकार िदला आहे स. 3 सावर्कािलक जीवन हे च आहे की, तू जो एकच, खरा दे व त्या तु ला आिण
ज्याला तू पाठवले स त्या ये शू िख्रस्ताला ओळखावे . 4 जे तू काम मला करावयाला िदले स ते
पूणर् करून मी पृ थ्वीवर तु झे गौरव केले आहे . 5 तर आता, हे माझ्या िपत्या, हे जग होण्याआधी
तु झ्याबरोबर मला जे गौरव होते त्याच्यायोगे तू आपणा स्वतःबरोबर माझे गौरव कर.
6 जे लोक तू मला जगातून िदले त्यांना मी तु झे नाव प्रकट केले . ते तु झे होते आिण ते तू मला
िदले स आिण त्यांनी तु झे वचन पाळले आहे . 7 आता त्यांना समजले आहे की, तू ज्या गोष्टी मला
िदल्यास त्या सवर् तु झ्यापासून आहे त. 8 कारण तू मला जी वचने िदलीस ती मी त्यांना िदली आहे त;
ती त्यांनी स्वीकारली, मी तु झ्यापासून आलो हे त्यांनी खरोखर ओळखले आिण तू मला पाठवले .
असा त्यांनी िवश्वास ठे वला. 9 त्यां च्यासाठी मी िवनं ती करतो, मी जगासाठी िवनं ती करीत नाही,
तर जे तू मला िदले आहे त त्यां च्यासाठी मी िवनं ती करतो, कारण ते तु झे आहे त. 10 जे माझे ते सवर्
तु झे आहे आिण जे तु झे ते सवर् माझे आहे आिण त्यां च्याठायी माझे गौरव झाले आहे . 11 आिण
आता, यापु ढे मी जगात नाही; पण ते जगात आहे त आिण मी तु झ्याकडे ये त आहे . हे पिवत्र िपत्या,
तू मला िदले ल्या तु झ्या नावात त्यांना राख यासाठी की, जसे आपण एक आहोत तसे त्यांनीही एक
व्हावे . 12 जोपयर्ंत मी त्यां च्याबरोबर होतो तोपयर्ंत तू मला िदले ल्या तु झ्या नावात मी त्यांना राखले ;
मी त्यांचा सां भाळ केला आिण नाशाच्या पु त्रािशवाय त्यां च्यातून कोणाचा नाश झाला नाही. हा
शास्त्रले ख पूणर् व्हावा म्हणून असे झाले . 13 पण आता मी तु झ्याकडे ये त आहे आिण माझा आनं द
त्यां च्याठायी पिरपूणर् व्हावा म्हणून मी जगात या गोष्टी बोलतो. 14 मी त्यांना तु झे वचन िदले
आहे , जगाने त्यांचा द्वे ष केला आहे ; कारण जसा मी जगाचा नाही तसे ते ही जगाचे नाहीत. 15 तू
त्यांना जगातून काढून घ्यावे अशी मी िवनं ती करीत नाही, तर तू त्यांना दुष्टापासून राखावे अशी
मी िवनं ती करतो. 16 जसा मी जगाचा नाही, तसे ते ही जगाचे नाहीत. 17 तू त्यांना सत्यात पिवत्र
कर. तु झे वचन हे च सत्य आहे . 18 जसे तू मला जगात पाठवले तसे मीही त्यांना जगात पाठवले
आहे . 19 आिण त्यांनीही सत्यांत पिवत्र व्हावे म्हणून मी त्यां च्याकिरता स्वतःला पिवत्र करतो.
20 मी केवळ त्यां च्यासाठी नाही, तर त्यां च्या शब्दावरून जे माझ्यावर िवश्वास ठे वतात
त्यां च्यासाठीही िवनं ती करतो 21 की, त्या सवार्न
ं ी एक व्हावे ; हे माझ्या िपत्या, जसा तू माझ्यामध्ये
आहे स व मी तु झ्यामध्ये आहे तसे त्यांनीही तु झ्यामाझ्यामध्ये एक व्हावे , कारण तू मला पाठवले
असा जगाने िवश्वास धरावा. 22 तू जे गौरव मला िदले आहे , ते मी त्यांना िदले आहे , यासाठी की,
जसे आपण एक आहोत तसे त्यांनी एक व्हावे ; 23 म्हणजे मी त्यां च्यामध्ये 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 त्यां च्यावरही प्रीती केली.
24 हे माझ्या िपत्या, माझी अशी इच्छा आहे की, तू जे मला िदले आहे त त्यांनीही जे थे मी असे न
ते थे माझ्याजवळ असावे , यासाठी की, जे माझे गौरव तू मला िदले आहे ते त्यांनी पाहावे ; कारण
जगाचा पाया घातला त्यापु वीर् तू माझ्यावर प्रीती केली. 25 हे न्यायसं पन्न िपत्या, जगाने तु ला
ओळखले नाही, मी तु ला ओळखले आहे आिण तू मला पाठवले असे त्यांनी ओळखले आहे . 26 मी
तु झे नाव त्यास कळवले आहे आिण मी कळवीन, यासाठी की, जी प्रीती तू माझ्यावर केली ती
त्यां च्यामध्ये असावी आिण मी त्यां च्यामध्ये असावे .”
1
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1 हे

बोलल्यानं तर ये शू आपल्या िशष्यांबरोबर िकद्रोन ओहळाच्या पलीकडे गे ला. ते थे एक बाग
होती; ते थे तो व त्याचे िशष्य गे ले. 2 ही जागा त्यास धरून दे णार्या यहद
ू ालाही माहीत होती
कारण ये शू पु ष्कळ वे ळा आपल्या िशष्यांबरोबर ते थे जात असे . 3 ते व्हा सै िनकांची तु कडी व मु ख्य
याजक लोक व परूशी यां च्याकडचे कामदार िमळाल्यावर, िदवे , मशाली व शस्त्रे घे ऊन यहद
ू ा
ते थे आला. 4 ये शू आपणावर जे काही ये णार हे सवर् जाणून बाहे र आला आिण त्यांना म्हणाला,
“������ ������ ���� ����?” 5 त्यांनी त्यास उ र िदले , “�������� ������.”
�� ������� �������, “�� �� ���.” आिण ज्या यहद
ू ाने त्यास धरून िदले दे खील
त्यां च्याबरोबर उभा होता, 6 “�� ��� ���,” असे म्हणताच ते मागे सरकू न जाऊन जिमनीवर
पडले . 7 मग त्याने त्यांना पु न्हा िवचारले , “������ ������ �����?” आिण ते म्हणाले ,
“�������� ������.” 8 ये शन
ू े उ र िदले , “��� �� ���; असे मी तु म्हास सां िगतले ,
तु म्ही मला शोधीत असला तर यांना जाऊ द्या.” 9 “�� �� ��� ���� ���� �������� ��
���� ������ ����,” असे जे वचन तो बोलला होता ते पूणर् व्हावे म्हणून हे झाले . 10 ते व्हा
िशमोन पे तर् ाजवळ तलवार असल्याने त्याने ती उपसली व महायाजकाच्या दासावर चालिवली
आिण त्याचा उजवा कान कापून टाकला. त्या दासाचे नाव मल्ख होते . 11 ते व्हा ये शू पे तर् ाला
म्हणाला, “����� ������� ���. िपत्याने मला जो प्याला िदला आहे तो मी िपऊ नये काय?”
12 मग सै िनकांची तु कडी व हजारांचा सरदार आिण यहद्य
ू ा धरून बां धले .
ू ांचे अिधकारी हे ये शल
13 आिण त्यास प्रथम हन्नाकडे ने ले कारण, त्या वषीर् महायाजक असले ल्या कयफाचा हा सासरा
होता, 14 एका मनु ष्याने लोकांसाठी मरावे हे फायद्याचे आहे . अशी मसलत यहद्य
ू ास याच कयफाने
िदली होती.
. 26:69-75;
14:66-72;
22:54-62
िशमोन पे तर् व दुसरा एक िशष्य ये शच्ू या मागे मागे चालले ; तो िशष्य महायाजकाच्या
ओळखीचा होता आिण ये शब
ू रोबर महायाजकाच्या वाड ात गे ला. 16 पण पे तर् बाहे र, दाराशी
उभा रािहला होता, म्हणून जो दुसरा िशष्य महायाजकाच्या ओळखीचा होता त्याने बाहे र जाऊन
व द्वारपािलकेला सां गन
ू पे तर् ाला आत आणले . 17 यावरुन ती तरूण द्वारपािलका होती ती पे तर् ाला
म्हणाली, “���� �� ����������� ����������� ���� ���?” �� �������, “��
����.” 18 थं डी असल्यामु ळे दास व कामदार कोळशाचा िवस्तव पे टवून शे कत उभे रािहले होते
आिण पे तर् पण त्यां च्याबरोबर शे कत उभा होता.
19 ते व्हा महायाजकाने ये शल
ू ा त्याच्या िशष्यां िवषयी व त्याच्या िशक्षणािवषयी प्रश्न केले .
20 ये शन
ू े त्यास उ र िदले , “�� ������� ������ ����� ���, सभास्थानात आिण
परमे श्वराच्या भवनात, सवर् यहद
ू ी जमतात, ते थे मी ने हमी िशक्षण िदले आिण गु प्तपणे मी काही
बोललो नाही. 21 मला 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 ये शल
ू ा चापट मारून म्हणाला, “�� ���������� ��� ����� ����� ���?”
23 ये शन
ू े त्यास उ र िदले , “�� ���� ������ ����� ���� �� ��� ���� �����
�� ����� ��; योग्य रीतीने बोललो असलो तर मला का मारतोस?” 24 ते व्हा हन्नाने त्यास
महायाजक कयफा याच्याकडे बां धले लेच पाठवले .
25 िशमोन पे तर
् शे कत उभा रािहला होता; त्यास इतर म्हणाले , “���� ��������
���������� ���� ���?” ������ ������� � ������, “�� ����.” 26 पे तर् ाने
ज्याचा कान कापला होता त्याचा नातलग असले ला, महायाजकाच्या दासांपैकी एक होता, तो त्यास
म्हणाला, “�� ���� ������������� ����� ���� �� ������?” 27 पे तर् ाने पु न्हा
नाकारले आिण, लागलाच, कोंबडा आरवला.
15
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ते व्हा त्यांनी ये शल
ू ा कयफाकडू न सरकारवाड ांत ने ले; ते व्हा सकाळ होती आिण आपण
अशु द्ध होऊ नये , पण वल्हांडणाचे भोजन करता यावे म्हणून ते स्वतः सरकारवाड ांत गे ले
नाहीत. 29 यास्तव िपलात त्यां च्याकडे बाहे र ये ऊन म्हणाला, “������ �� ���������
��� ���� �����?” 30 त्यांनी त्यास उ र िदले , “�� ��������� ���� �� �����
����� ������ ���� ���� ����.” 31 िपलाताने त्यांना म्हटले , “������ �������
������ ������������������� ������ ����� ���.” ����� �������
����� �������, “������ ������ ��� �������� ������ ����.” 32 आपण
कोणत्या मरणाने मरणार हे सु चिवतांना ये शन
ू े जे वचन सां िगतले होते ते पूणर् व्हावे म्हणून असे
झाले .
33 म्हणून िपलात पु न्हा सरकारवाड ां त गे ला; आिण त्याने ये शल
ू ा बोलावून म्हणाला, “��
���������� ���� ���� ���?” 34 ये शन
ू े उ र िदले , “��� ����� �� ������
����� ���������� ������ ����������� �� ��������?” 35 िपलाताने उ र
िदले , “�� ����� ��� ���? तु झ्याच लोकांनी आिण मु ख्य याजकांनी तु ला माझ्या हाती िदले ;
तू काय केले .” 36 ये शन
ू े उ र िदले , “���� ����� �� ����� ����. माझे राज्य या जगाचे
असते तर यहद्य
ू ां च्या हाती मी िदला जाऊ नये म्हणून माझ्या से वकांनी लढाई केली असती; पण
माझे राज्य ये थले नाही.” 37 म्हणून िपलात त्यास म्हणाला, “�� �� ���� ���� ���?”
������ ����� ����, “�� ���� ��� ��� ��� ������. 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, “���� ��� ���?”
��� �� ����� �� ������
����������� ����� ���� ��� ������� �������, “��� ��������� ����
����� ���� ����. 39 पण तु मच्यासाठी वल्हांडण सणांत मी एकाला सोडावे अशी तु मच्यात
रीत आहे ; तर तु मच्यासाठी मी यहद्य
ू ां च्या राजाला सोडावे अशी तु मची इच्छा आहे काय?”
40 ते व्हा पु न्हा ते ओरडू न म्हणाले , “������ ���� ���, तर बरब्बाला सोडा” ��� ������
�� �� ������ ����.
28

19
. 27:27-31;
15:16-20
िपलाताने ये शल
ू ा ने ऊन फटके मारवले . 2 ते व्हा िशपायांनी एक काट ांचा मु कुट गु ं फून
त्याच्या डोक्यात घातला आिण त्यास एक जां भळा झगा घातला. 3 आिण ते त्याच्यापु ढे ये ऊन
म्हणाले , “�� ������������ ����, तु झा जयजयकार असो!” �� ������� �����
����� �������. 4 म्हणून िपलाताने पु न्हा बाहे र ये ऊन, म्हटले , “����, मला त्याच्यात
काही अपराध िदसत नाही, हे तु म्हास समजावे म्हणून मी त्यास तु मच्याकडे बाहे र आणतो.”
5 ते व्हा ये श ू काट ांचा मु कुट व जां भळा झगा घातले ला बाहे र आला आिण िपलात त्यांना
म्हणाला, “����, हा मनु ष्य!” 6 मु ख्य याजक लोक व त्यांचे कामदार त्यास बघून ओरडू न
म्हणाले , याला “���������� ����, वधस्तं भावर िखळा.” ����� ������� �������,
“������� ����� ����, वधस्तं भावर िखळा; कारण मला त्याच्यात काही अपराध िदसत
नाही.” 7 यहद
ू ी लोकांनी त्यास उ र िदले , “������ ����������� ��� ��� ����
��������������� �� ��� ����� ������; कारण याने स्वतःला दे वाचा पु त्र केले .”
8 िपलात हे बोलणे ऐकू न अिधकच भ्याला; 9 आिण तो पु न्हा जाऊन व ये शल
ू ा म्हणाला, “��
����� ����?” �� ������ ����� ����� ���� ����. 10 िपलाताने त्यास म्हटले ,
“����������� �� ���� ����� ���? तु ला सोडण्याचा अिधकार मला आहे आिण
तु ला वधस्तं भावर िखळण्याचा अिधकार मला आहे हे तु ला माहीत नाही काय?” 11 ये शन
ू ेउ र
िदले , “������ �� ������ ���� ������ ���� �� �������� ����� �����
1 नं तर
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����, म्हणून ज्याने मला आपल्या हाती िदले त्याचे पाप अिधक आहे .”
यावरुन िपलाताने
त्यास सोडायचा प्रयत्न केला, पण यहद
ू ी ओरडू न म्हणाले , “��� �� ���� ������ ��
��� ������� ����� ����; जो कोणी स्वतःला राजा करतो तो कैसराला नाकारतो.”
13 म्हणून िपलाताने हे बोलणे ऐकल्यावर ये शल
ू ा बाहे र आणले आिण तो फरसबं दी नावाच्या जागी
न्यायासनावर बसला. इब्री भाषे त या जागे ला गब्बाथा म्हणतात. 14 तो वल्हांडणाच्या तयारीचा
िदवस होता, ते व्हा सु मारे दुपारचे बारा वाजले होते आिण तो यहद्य
ू ांना म्हणाला, “����, तु मचा
राजा!” 15 यावरुन ते ओरडले , “������ ������ ����, त्यास वधस्तं भावर िखळा.” �����
������� �������, “�� ������� ������ ���������� ������ ���?” �����
�������� ����� ����, “������ ���������� ���� ����.” 16 मग, त्याने ये शल
ू ा
वधस्तं भावर िखळण्याकिरता त्यां च्या हाती िदले .
12

. 27:32-56;
15:21-41;
23:26-49
ते व्हा त्यांनी ये शल
ू ा आपल्या ताब्यात घे तले आिण तो आपला वधस्तं भ स्वतः वाहत
‘������’ ����� ���������� ���� ����. या जागे ला इब्री भाषे त गु लगु था म्हणतात.
18 ते थे त्यांनी त्यास व त्याच्याबरोबर दुसर्�� �������, एकाला एका बाजूस व दुसर्याला
दुसर्या बाजूस आिण ये शल
ू ा मध्ये असे वधस्तं भां वर िखळले . 19 आिण िपलाताने एक फलक िलहन
ू
तो वधस्तं भावर लावला; ‘���������� ���� ������ ����’ ��� ������ ����.
20 ये शल
ू ा वधस्तं भावर िखळले होते ते िठकाण नगराच्या जवळ होते . म्हणून पु ष्कळ यहद्य
ू ांनी
तो फलक वाचला. तो इब्री, रोमी व ग्रीक भाषांत िलिहला होता. 21 ते व्हा यहुद्यांचे मु ख्य
याजक लोक िपलाताला म्हणाले , “���������� ���� ��� ���� ��� �� ���� ������
‘�� ���������� ���� ���’ ��� ���.” 22 िपलाताने उ र िदले , “�� ������ ��
������.”
23 मग िशपायांनी ये शल
ू ा वधस्तं भावर िखळल्यावर त्याचे कपडे घे तले आिण प्रत्ये क
िशपायाला एक वाटा असे चार वाटे केले ; आिण झगाही घे तला. या झग्याला िशवण नव्हती;
तो वरपासून सरळ िवणले ला होता. 24 म्हणून ते एकमे कांना म्हणाले , “��� �� ���� ���;
पण तो कोणाला िमळे ल हे ठरवण्याकरता िचठ् ठ ा टाकू न पाहावे .” �� ������ ���� ��,
‘������� ���� ���� ����� ����� ����� ��� ������ ������� �������
�������� ��������,’ ��� �� ���������� ����� ������; म्हणून िशपायांनी या
गोष्टी केल्या.
25 पण ये शच्
ू या वधस्तं भाजवळ त्याची आई, त्याची मावशी व क्लोपाची पत्नी मरीया आिण
मग्दालीया नगराची मरीया या उभ्या होत्या. 26 ये शन
ू े जे व्हा आपल्या आईला व तो ज्या िशष्यावर
त्याची प्रीती होती त्यास जवळ उभे रािहले ले पाहन
ू ते व्हा तो आपल्या आईला म्हणाला, “��,
पाहा, हा तु झा मु लगा.” 27 मग तो त्या िशष्याला म्हणाला, “����, ही तु झी आई!” आिण त्या
िशष्याने ितला ते व्हापासून आपल्याकडे घे तले .
28 मग, आता सवर् पूणर् झाले आहे , हे जाणून ये शन
ू े , शास्त्रले ख पूणर् व्हावा म्हणून, “��� ����
����� ���” असे म्हटले . 29 ते थे, एक आं ब भरून ठे वले ले भांडे होते , म्हणून त्यांनी आं बेने
भरले ला एक बोळा एका एजोब झाडाच्या काठीवर बसवून त्याच्या तोंडाला लावला. 30 ये शन
ू े
आं ब घे तल्यानं तर म्हटले , “����� ���� ���.” आिण आपले मस्तक लववून आपला आत्मा
समपर्ण केला.
31 तो तयारीचा िदवस होता आिण शब्बाथ िदवशी वधस्तं भावर शरीरे राहू नये त, कारण तो
शब्बाथ मोठा िदवस होता म्हणून यहद्य
ू ांनी िपलाताला िवनं ती केली की, त्यांचे पाय तोडू न त्यांना
32
काढून घे ऊन जावे .
ते व्हा िशपाई आल्यावर त्यांनी त्याच्याबरोबर वधस्तं भावर िखळण्यात
आले ल्या पिहल्याचे व दुसर्���� ��� �����. 33 परं तु ते ये शज
ू वळ आल्यावर, तो मरून गे ला
आहे असे पाहन
ू , त्यांनी त्याचे पाय तोडले नाहीत. 34 तरी िशपायांपैकी एकाने भाल्याने त्याच्या
17
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कुशीत भोसकले ; आिण, लगे च, रक्त व पाणी बाहे र आले .
ज्याने हे पािहले त्याने साक्ष
िदली आहे त्याची साक्ष खरी आहे व आपण खरे बोलतो हे त्यास ठाऊक आहे यासाठी की, तु म्हीही
िवश्वास ठे वावा. 36 कारण, “������ ���� ��� ������ ����,” �� ����������
����� ������ ������ �� ������ ������. 37 आिण दुसरा एक शास्त्रले ख पु न्हा
म्हणतो, “������ ������� ����� �� ����������� ������.”
38 यानं तर, जो अिरमथाईकर योसे फ याने आपल्याला ये शच
ू े शरीर ने ता यावे अशी िपलाताला
िवनं ती केली. तो ये शच
ू ा िशष्य असून पण यहद्य
ू ां च्या भीतीमु ळे गु प्त िशष्य होता, िपलाताने त्यास
परवानगी िदल्यावरून त्याने जाऊन ये शच
ू े शरीर ने ले. 39 आिण, त्याच्याकडे पिहल्याने रात्रीचा
आले ला िनकदे मही गं धरस व अगरू यांचे सु मारे शं भर मापे िमश्रण घे ऊन आला. 40 मग त्यांनी
ये शच
ू े शरीर घे तले आिण यहद्य
ू ां च्या उ रकायार्च्या रीतीप्रमाणे त्यांनी ते सु गंधी मसाल्यांसिहत
तागाच्या वस्त्रात गु ं डाळले . 41 त्यास ज्यािठकाणी वधस्तं भावर िखळले होते ते थे एक बाग होती;
आिण त्या बागे त एक नवी कबर होती; त्यामध्ये कोणाला कधीही ठे वले ले नव्हते . 42 तो यहद्य
ू ांचा
तयारीचा िदवस असल्यामु ळे व ती कबर जवळ असल्यामु ळे, त्यांनी ये शल
ू ा ते थे ठे वले .
35 आिण

20
. 28:1-10;
16:1-8;
24:1-12
ाच्या पिहल्या िदवशी, पहाटे स अं धारातच, मग्दालीया नगराची मरीया कबरे जवळ
आली आिण कबरे च्या तोंडावरून धोंड काढली आहे असे ितने पािहले . 2 ते व्हा िशमोन पे तर्
व ज्याच्यावर ये शच
ू ी प्रीती होती त्या दुसर्�� ��������� ���� ���� �� �������
�������, “������� ������� ������� ����� ���� ��� ����� ���� �����
�� ������ ����� ����.” 3 म्हणून पे तर् व तो दुसरा िशष्य बाहे र पडू न कबरे कडे जावयास
िनघाले . 4 ते व्हा ते दोघे जण बरोबर धावत गे ले; पण तो दुसरा िशष्य पे तर् ाच्या पु ढे धावत गे ला व
कबरे जवळ प्रथम पोहचला. 5 त्याने ओणवून आत डोकावले आिण त्यास तागाची वस्त्रे पडले ली
िदसली. पण तो आत गे ला नाही. 6 िशमोन पे तर् िह त्याच्यामागून ये ऊन पोहचला व तो कबरे त
िशरला; 7 आिण तागाची वस्त्रे पडले ली व जो रुमाल त्याच्या डोक्याला होता तो त्या तागाच्या
वस्त्रांजवळ नव्हे , तर वे गळा एकीकडे गु ं डाळू न ठे वले ला होता. 8 ते व्हा जो दुसरा िशष्य पिहल्याने
कबरे जवळ आला होता तोही आत गे ला आिण त्याने पाहन
ू िवश्वास ठे वला. 9 कारण त्याने मरण
पावले ल्यातून पु न्हा उठावे हे अवश्य आहे , हा शास्त्रले ख त्यांना अजून कळला नव्हता. 10 मग
ते िशष्य पु न्हा आपल्या घरी गे ले.
1 आठवड

11 पण इकडे मरीया बाहे र कबरे जवळ रडत उभी रािहली होती आिण ती रडता रडता ितने
ओणवून कबरे त पािहले ; 12 आिण जे थे ये शच
ू े शरीर आधी ठे वले ले होते ते थे ते शु भर् वस्त्रे पिरधान
ू एक डोक्याकडील बाजूस आिण एक पायांकडील बाजूस बसले ले िदसले . 13 आिण
केले ले दोन दे वदत
ते ितला म्हणाले , “����, तू का रडते स?” �� ������� �������, “������� ������
������� ���� ��� ����� ���� ����� �� ��� ����� ����.” 14 असे बोलून ती
मागे वळली आिण तो ितला ये शू उभा असले ला िदसला; पण तो ये शू आहे हे ितने ओळखले नाही.
15 ये शन
ू े ितला म्हटले , “����, तू का रडते स? तू कोणाला शोधते स?” तो माळी आहे असे समजून
त्यास म्हणाली, “�����, तू त्यास ये थन
ू ने ले असे ल तर कोठे ठे वले स ते मला सां ग म्हणजे मी
त्यास घे ऊन जाईन.” 16 ये शन
ू े ितला म्हटले , “�����,” ती वळू न त्यास इब्री भाषे त म्हणाली,
“�������,” (म्हणजे गु रूजी) 17 ये शन
ू े ितला म्हटले , “��� ���� ����; कारण, मी अजून
िपत्याकडे वर गे लो नाही; तर माझ्या बां धवांकडे जाऊन, त्यांना सां ग की, जो माझा िपता आिण
तु मचा िपता, माझा दे व आिण तु मचा दे व आहे त्याच्याकडे मी वर जातो.” 18 मग्दालीया नगराची
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मरीया गे ली आिण आपण प्रभूला पिहल्याचे आिण त्याने आपल्याला या गोष्टी सां िगतल्याचे
ितने िशष्यांना कळिवले .
24:36-43; 1
. 15:5
त्या िदवशी, म्हणजे आठवड ाच्या पिहल्या िदवशी सं ध्याकाळी, िशष्य जे थे जमले होते
ते थील दरवाजे यहद्य
ू ां च्या भीतीमु ळे बं द असता, ये शू आत आला व मध्यभागी उभा राहन
ू
म्हणाला, “������� ����� ���.” 20 आिण हे बोलल्यावर त्याने त्यांना आपले हात आिण
कू स दाखवली; आिण िशष्यांनी प्रभूला बिघतले ते व्हा ते आनंिदत झाले 21 ते व्हा ये शू त्यांना
पु न्हा म्हणाला, “������� ����� ���. जसे िपत्याने मला पाठवले आहे तसे मीिह तु म्हास
पाठवतो.” 22 एवढे बोलल्यावर त्याने त्यां च्यावर फुंकर टाकली आिण तो त्यांना म्हणाला,
“������ ��������� ������� ���. 23 ज्या कोणाच्या पापांची तु म्ही क्षमा करता त्यांची
क्षमा झाली आहे आिण ज्या कोणाची तु म्ही ठे वता ती तशीच ठे वले ली आहे त.”
19

24

ये शू आला ते व्हा, बारांतील एक, ज्याला िददुम म्हणत तो थोमा त्यां च्याबरोबर नव्हता.
म्हणून दुसर्या िशष्यांनी त्यास सां िगतले , “����� ������� ������.” ������ ��
������� �������, “�� �������� ����� ��������� ��� �������������,
िखळ्यां च्या जागी माझे बोट घातल्यािशवाय आिण त्याच्या कुशीत माझा हात घातल्यािशवाय
मी िवश्वास ठे वणारच नाही.”
26 आिण पु न्हा, आठ िदवसानी, त्याचे िशष्य घरात होते आिण थोमा त्यां च्याबरोबर होता; आिण
दरवाजे बं द असताना ये शू आला व मध्यभागी उभा रािहला आिण म्हणाला, “������� �����
���.” 27 मग तो थोमाला म्हणाला, “���� ��� ���� �� ��� ���� ��� ��; तु झा हात
पु ढे कर आिण माझ्या कुशीत घाल; आिण िवश्वासहीन होऊ नकोस पण िवश्वास ठे वणारा हो.”
28 आिण थोमाने त्यास म्हटले , “���� ����� ��� ���� ���!” 29 ये शन
ू े त्यास म्हटले , “��
��� ������ ��� ������ ������� ����� ���. पािहल्यावांचन
ू िवश्वास ठे वणारे आहे
ते धन्य!”
25

30 आिण या पु स्तकात िलिहली नाहीत अशी दुसरीही पु ष्कळ िचन्हे

ये शन
ू े आपल्या िशष्यांसमोर
केली. 31 पण ही ह्यासाठी िलिहली आहे त की, ये शू हा दे वाचा पु त्र िख्रस्त आहे , असा तु म्ही
िवश्वास ठे वावा आिण तु म्ही िवश्वास ठे वल्याने तु म्हास त्याच्या नावात जीवन िमळावे .

21
1 आिण या यानं तर पु न्हा ितिबयार्च्या सरोवराजवळ ये शन
ू े िशष्यांना स्वतःस प्रकट झाला;
आिण अशाप्रकारे स्वतःस प्रकट केले . 2 िशमोन पे तर् व ज्याला िददुम म्हणत तो थोमा, गालील
प्रांतातील काना नगरातील नथने ल व जब्दीचे पु त्र आिण त्याच्या िशष्यांतील दुसरे दोघे जण
हे बरोबर होते . 3 िशमोन पे तर् त्यांना म्हणाला, “�� ���� ������� ����.” �� �����
�������, “����� �� ����������� ����.” ������ �� ����� ������ ����
��� ���� ������ ������� ������ ���� ����.
4 पण आता पहाट होते वे ळी ये श ू समु दर
् िकनार्����� ��� ����, पण तो ये शू होता हे
िशष्यांना समजले नाही. 5 ते व्हा ये शन
ू े त्यांना म्हटले , “�������, तु मच्याजवळ काही खावयाला
आहे काय?” ते त्यास म्हणाले , “����.” 6 आिण तो त्यांना म्हणाला, “��������� �������
���� ���� ��� ������� �����.” म्हणून त्यांनी टाकले आिण माशां च्या घोळक्यामु ळे ते
त्यांना आता ओढवे ना.
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7 ते व्हा ज्या िशष्यावर ये शच
ू ी प्रीती होती तो पे तर् ाला म्हणाला, “�� ����� ���.”

�����
�������� ���� ��, तो “����� ���, प्रभू आहे ” ������ �� ���� ����������
(त्याने बाहे रील वस्त्र, झगा, न घातल्यामु ळे) त्याने कमरे ला झगा गु ं डाळला आिण सरोवरात उडी
घे तली. 8 आिण दुसरे िशष्य त्या लहान मचव्याने ते माशांचे जाळे ओढीत ओढीत आले कारण ते
िकनार्������� ��� ��� ������, पण सु मारे दोनशे हातावर होते .
9 ते व्हा ते िकनार्���� ����� ������� ���� �������� ������ ��� ������
������� ����� ��� ����� ������. 10 ये शन
ू े त्यांना म्हटले , “������ ���
�������� ��������� ���� ���.” 11 ते व्हा िशमोन पे तर् ाने मचव्यावर चढून एकशे
त्रेपन्न मोठ ा माशांनी भरले ले जाळे िकनार्���� ���� ����. ते िततके असतानाही जाळे
फाटले नाही. 12 ये शू त्यांना म्हणाला, “��, न्याहरी करा.” कारण तो प्रभू आहे हे त्यांना समजले
म्हणून आपण कोण आहात हे त्यास िवचारावास िशष्यांतील कोणी धजला नाही. 13 ते व्हा ये शन
ू े
भाकर घे तली आिण त्यांना िदली; तशीच मासळी िदली. 14 ये शू मरण पावले ल्यातून उठल्यानं तर
त्याची िशष्यांना प्रकट व्हायची ही ितसरी वे ळ.
त्यांची न्याहरी झाल्यावर ये शन
ू े िशमोन पे तर् ाला म्हटले , “���������� ������
������, यां च्यापे क्षा तू माझ्यावर अिधक प्रीती करतोस काय?” तो त्यास म्हणाला, “���,
प्रभू, तू जाणतोस की, मी तु झ्यावर प्रीती करतो.” �� ����� ������, “���� �����
���.” 16 तो पु न्हा दुसर्यांदा त्यास म्हणाला, “���������� ������, िशमोना, तू माझ्यावर
प्रीती करतोस काय?” तो त्यास म्हणाला, “���, प्रभू, तू जाणतोस की, मी तु झ्यावर प्रीती
करतो.” �� ����� �������, “���� ������ ���.” 17 तो ितसर्����� �����
�������, “���������� ������, िशमोना, तू माझ्यावर प्रीती करतोस काय?” पे तर्
दुःखी होऊन त्यास म्हणाला, “�����, तु ला सवर् माहीत आहे , तू जाणतोस की, मी तु झ्यावर
प्रीती करतो.” ���� ����� ������, “���� ������ ���.” 18 “�� ���� ��� ���
������, तू जे व्हा तरुण होतास ते व्हा आपली कंबर बां धन
ू तु झी इच्छा असे ल ितकडे जात होतास;
पण तू म्हातारा होशील ते व्हा हात पु ढे करशील, दुसरा तु झी कंबर बां धील आिण तु झी इच्छा नसे ल
ितकडे तु ला ने ईल.” 19 तो कोणत्या मरणाने दे वाचे गौरव करणार होता हे प्रकट करायला तो हे
बोलला आिण हे बोलल्यावर तो त्यास म्हणतो, “���������� ��.”
20 ते व्हा पे तर
् मागे वळला आिण पाहतो की, ज्या िशष्यावर ये शच
ू ी प्रीती होती जो भोजनाच्या
वे ळी त्याच्या छातीशी टे कला असता मागे लवून ‘�����, तु ला धरून दे णारा तो कोण आहे ?’
��� ������� ����, त्यास त्याने मागे चालतांना पािहले . 21 म्हणून, त्यास बघून, पे तर् ये शल
ू ा
म्हणाला, “�����, ह्याचे काय?” 22 ये शन
ू े त्यास म्हटले , “�� ��������� ������ �����
��� �� ���� ����� ���� �� ������ ���� ���? तू माझ्यामागे ये .” 23 ते व्हा बां धवांत
हे बोलणे पसरले की, तो िशष्य मरणार नाही. पण ये शू त्यास म्हणाला नव्हता की, तो मरणार नाही,
पण “�� ��������� ������ ����� ��� �� ���� ����� ���� �� ���� ���?”
15 मग

24 जो या गोष्टींची साक्ष दे तो व ज्याने या गोष्टी िलिहल्या आहे त तोच हा िशष्य आहे ; आिण
त्याची साक्ष खरी आहे हे आम्हास माहीत आहे .
25 आिण ह्यािशवाय ये शन
ू े केले ली पु ष्कळ कृत्ये आहे त; ती एकएक िलिहली तर िलिहले ली
पु स्तके या जगात दे खील मावणार नाहीत असे मला वाटते .
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The Acts

of the Apostles

प्रेिषतांची कृत्ये
वै द्य, लूक, या पु स्तकाचा ले खक आहे . लूक प्रेिषतांमधल्या अने क घटनां िवषयी साक्षीदार होता
कारण त्याच्या बर्याच भागांमध्ये ‘���’ ���������� ������ ���� ��� (16:10-17;
20:5-21:18; 27:1-28:16). पारं पािरकिरत्या त्याला अन्य जातीय म्हणून पािहले गे ले आहे , तो
प्रामु ख्याने सु वाितर्क होता.
साधारण इ.स. 60 - 63.
िलिखत स्वरूपाचे महत्त्वाचे स्थळ यरूशले म, शोमरोन, िलडा, याप्पा, अं त्यु िखया, इकॉिनअम,
िलस्त्र, डबीर्, िफिलप्पै , थे स्सलनीका, बीिरया, अथे न्स, किरं थ, इिफस, कॅसरे आ, माल्टा, रोम असू
शकते .
लूकने िथयािफलास िलिहले (प्रेिषत 1:1). दुदवाने , िथयािफल कोण होता याबद्दल फारसे
मािहती नाही. काही सं भाव्य शक्यता आहे त की तो लूकचा आश्रयदाता होता, िकंवा
िथयोिफलसला (याचा अथर् “����������� ������”) सवर् िख्रस्ती लोकांना सं दिभर्त म्हणून
सवर्तर् वापरले जात आहे .
प्रेिषतांचा हे तू मं डळीचा जन्म (उदय) आिण वाढीची कथा सां गण्यासाठी आहे , हा सं देश
बािप्तस्मा दे णारा योहान, ये शू आिण त्याच्या बारा प्रेिषतांनी शु भवतर्मानांमध्ये सु रू केला. हे
आम्हाला पें टे कॉस्टच्या िदवशी ये णार्या पिवत्र आत्म्यापासून ते ये णार्या िख्रस्तीपणाचे िवस्तृ त
प्रसाराची नोंद आम्हाला दे ते.
सु वातचा प्रसार
रूपरे षा
1. पिवत्र आत्म्याचे अिभवचन — 1:1-26
2. पिवत्र आत्म्याचे प्रकटीकरण — 2:1-4
3. पिवत्र आत्म्याद्वारे प्रेिषतांकडू न यरूशले मे मधील से वाकाय व लोकांकडू न सभे चा सताव
— 2:5-8:3
4. पिवत्र आत्म्याद्वारे प्रेिषतांकडू न यहिू दया आिण शोमरोन मधील से वाकाय — 8:4-12:25
5. पिवत्र आत्म्याद्वारे प्रेिषतांकडू न जगाच्या शे वटापयर्ंत केले ली से वाकाय — 13:1-28:31
1 हे िथयिफला, ये शन
ू े जे िशकवले आिण केले , व ज्या िवषयी मी पिहल्या ग्रंथात नमु द
केले , 2 त्या िदवसापयर्ंत जे व्हा तो वर घे तला गे ला. या आज्ञा त्याने पिवत्र आत्म्याच्या द्वारे
त्याच्या िनवडले ल्या प्रेिषतांना िदल्या. 3 मरण सोसल्यानं तरही ये शन
ू े त्यांना पु ष्कळ प्रमाणांनी
आपण िजवं त आहोत. हे दाखवून चाळीस िदवसपयर्ंत तो त्यांना दशर्न दे त असे , व दे वाच्या
राज्याच्या गोष्टी सां गत असे . 4 नं तर तो त्यां च्याशी एकत्र असता त्याने त्यांना आज्ञा केली की,
“������� ��� ����� ��� ��� �� �������� ��� ��������, ज्या दे णगी िवषयी,
तु म्ही माझ्याकडू न ऐकले आहे त्याची वाट पाहा. 5 कारण योहानाने पाण्याने तु मचा बािप्तस्मा केला
खरा; थोडया िदवसानी तु मचा बािप्तस्मा पिवत्र आत्म्याने होईल.”
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16:19, 20;
24:50-53
सवर्जण एकत्र जमले असताना िशष्यांनी ये शल
ू ा िवचारले , “�������, याच काळात
आपण इस्राएलाचे राज्य पु न्हा स्थािपत करणार काय?” 7 तो त्यांना म्हणाला, “��������
��������� �������� ��� � ��� ����� ���� �� ����� ��������� ����.
8 परं तु पिवत्र आत्मा तु म्हां वर ये ईल, ते व्हा तु म्ही सामथ्यर् प्राप्त कराल, आिण यरूशले म शहरात
सवर् यहद
ू ीया आिण शोमरोन प्रांतात, व पृ थ्वीच्या शे वटापयर्ंत तु म्ही माझे साक्षी व्हाल.” 9 असे
सां िगतल्यावर त्यां च्या डोळ्यासमोर तो वर घे तला गे ला, आिण मे घांनी त्यास दृष्टीआड केले .
10 नं तर तो जात असता ते आकाशाकडे िनरखून पाहत होते , ते व्हा पाहा, शु भर
् वस्त्रे पिरधान
केले ले दोन पु रूष त्यां च्याजवळ उभे रािहले . 11 आिण ते असे बोलले , “��� ������������,
तु म्ही आकाशाकडे का पाहत उभे रािहले आहात? हा जो ये शू तु म्हापासून वर आकाशात घे तला
गे ला आहे ? तु म्ही त्यास जसे आकाशात जातांना पाहता तसाच तो परत ये ईल.”
6 मग

मग यरूशले म शहराजवळ म्हणजे शब्बाथ िदवसाच्या मजले वर* असले ल्या जै तुनां च्या
डोंगरावरून ते यरूशले म शहरास परत आले . 13 आिण आल्यावर ते माडीवरच्या एका खोलीत
िजथे पे तर् , योहान, याकोब, अं िद्रया, िफिलप्प, थोमा, बथर्लमय, म य, अल्फीचा मु लगा याकोब,
िशमोन िजलोत व याकोबाचा मु लगा यहद
ू ा हे राहत होते , ितथे गे ले. 14 हे सवर्जण आिण त्यां च्यासह
िकत्ये क िस्त्रया, ये शच
ू ी आई मरीया, व त्याचे भाऊ एकिच ाने एकसारखे प्राथर्ना करत होते .
15 त्या िदवसात पे तर
् बं धुवगार्मध्ये , सु मारे एकशे वीस मनु ष्यां च्या जमावामध्ये उभा राहन
ू
म्हणाला, 16 “��������, ये शल
ू ा धरून ने णार्यांना वाट दाखिवणार्या यहद
ू ािवषयी पिवत्र
आत्म्याने दावीदाच्या मु खावाटे जे भिवष्य आधीच वतर्वले होते , ते पूणर् होण्याचे अगत्य होते . 17 तो
आपल्या मधलाच एक होता आिण त्यास या से वेतल्या लाभाचा त्याचा वाटा िमळाला होता.”
18 (त्याने आपल्या दुष्टाईची कृतीकरून मजु रीने शे त िवकत घे तले . तो पालथा पडल्याने त्याचे
पोट मध्ये च फुटले , व त्याची आतडी बाहे र पडली. 19 हे यरूशले म शहरात राहणार्या सवार्न
ं ा
कळले म्हणून त्यां च्या भाषे त त्या शे ताला हकलदमा, म्हणजे रक्ताचे शे त, असे नाव पडले आहे .)
20 स्तोत्रसं िहते त असे िलिहले आहे की, त्याचे घर उजाड पडो, व त्यामध्ये कोणीही न राहो. आिण,
ू रा घे वो.
त्याचा हुद्दा दस
21 म्हणून, प्रभू ये श,ू आमच्यामध्ये आत बाहे र ये त जात होता त्या सवर् काळात, 22 योहानाच्या
बािप्तस्म्यापासून तर ज्या िदवशी प्रभू ये शल
ू ा आपल्यापासून वर घे ण्यात आले , त्या िदवसापयर्ंत
तर जी माणसे आपल्या सं गतीसोबतीत होती त्यां च्यातून एकाने आपल्याबरोबर त्याच्या
पु नरुत्थानाचा साक्षी झाले पािहजे . 23 ते व्हा ज्याचे उपनाव यु स्त होते , तो बसर्बा म्हटले ला योसे फ
व मित्थया, या दोघांना त्यांनी पु ढे आणले . 24 मग त्यांनी अशी प्राथर्ना केली, “�� �������
����� ��������� �����, 25 हे से वकपद व प्रेिषतपद सोडू न आपल्या जागी गे लेल्या
यहद
ू ाचे पद ज्याला िमळावे असा या दोघांपैकी तू कोण िनवडला आहे स ते दाखव.” 26 मग त्यांनी
त्यां च्यासाठी िचठ् ठ ा टाकल्यावर मित्थयाची िचठ् ठी िनघाली; ते व्हा त्यास अकरा प्रेिषतांबरोबर
गणण्यात आले .
12

2
1

नं तर पे न्टे कॉस्ट म्हणजे पन्नासावा िदवस आला ते व्हा ते सवर् एकत्र जमले असताना.
अकस्मात मोठ ा वार्याच्या सु साट ासारखा आकाशातून नाद झाला, व ज्या घरात ते वसले
होते ते सवर् त्याने भरले . 3 आिण वे गवे गळ्या होत असले ल्या अग्नीच्या जीभांसारख्या जीभा त्यांना
2

*
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4 ते व्हा

िदसल्या, व प्रत्ये कावर त्या एकएक अशा बसल्या.
ते सवर्जण पिवत्र आत्म्याने पिरपूणर्
झाले आिण आत्म्याने जसजशी त्यांना वाचा िदली, तसतसे ते िनरिनराळ्या भाषांतन
ू बोलू लागले .
5 त्यावे ळेस आकाशाखालच्या प्रत्ये क राष्ट् रातील भिक्तमान यहद
ू ी यरूशले म शहरात राहत
होते . 6 तो नाद झाल्यावर लोकसमु दाय एकत्र होऊन गोंधळू न गे ला, कारण प्रत्ये काने त्यांना
आपआपल्या भाषे त बोलताना ऐकले . 7 ते सवर् आश्चयार्ने थक्क होऊन; म्हणाले , “����, हे
बोलणारे सवर् गालील प्रांतातील ना? 8 तर आपण प्रत्ये कजण आपआपली जन्मभाषा ऐकतो
हे कसे ? 9 पाथीर्, मे दी, एलामी, मे सोपटे म्या, यहद
ू ीया, कप्पदुिकया, पं त, आिशया, 10 फ् रुिगया,
पं फुिलया, िमसर व कुरणे च्या जवळचा िलबु वा दे श ह्यात राहणारे , यहद
ू ी व यहद
ू ीयमतानूसारी
असे रोमन प्रवासी, 11 क् रे तीय, अरब, असे आपण त्यांना आपआपल्या भाषांत दे वाची महत्कृत्ये
सां गताना ऐकतो.” 12 ते व्हा ते सवर् िविस्मत होऊन; व गोंधळू न जाऊन एकमे कांस म्हणाले , “��
��� ����?” 13 परं तु दुसरे िकत्ये क चे ष्टा करीत म्हणाले , “�� ���� ������������ ����
���� ����.”
. 2:28-32
पे तर् अकरा प्रेिषतांबरोबर उभा राहन
ू , त्यांना मोठ ाने म्हणाला, अहो यहद
ू ी लोकांनो
व यरूशले म शहरातील रिहवाश्यांनो, हे लक्षात आणा व माझे बोलणे ऐकू न घ्या. 15 तु म्हास वाटते
हे मस्त झाले आहे त, पण असे नाही कारण सकाळचे नऊ वाजले आहे त. 16 परं तु योएल सं देष्ट ाने
जे सां िगतले होते ते हे आहे :
17 दे व म्हणतो, “�������� ������ ��� ����,
मी मनु ष्यमात्रावर आपल्या आत्म्याचा वषार्व करीन,
ते व्हा तु मचे पु त्र व तु मच्या कन्या सं देश दे तील.
तु मच्या तरूणांस दृष्टांत होतील व तु मच्या वृ द्धास स्वप्ने पडतील.
18 आणखी त्या िदवसात मी आपल्या दासां वर
व आपल्या दासींवर आपल्या आत्म्याचा वषार्व करीन,
म्हणजे ते सं देश दे तील.
19 आिण वर आकाशात अद्भत
ू े
व खाली पृ थ्वीवर िचन्हे , म्हणजे रक्त, अग्नी व धूमर् रूप वाफ
अशी मी दाखवीन.
20 परमे श्वराचा महान व प्रिसद्ध िदवस ये ण्यापूवीर्
सूयर् अं धकारमय व चं दर् रक्तमय होईल.
21 ते व्हा असे होईल की जो कोणी परमे श्वराच्या नावाने त्याचा धावा करील तो तरे ल.”
22 “��� ������� �������, या गोष्टी ऐका: नासोरी ये शच्
ू या द्वारे दे वाने जी महत्कृत्ये ,
अद्भत
ू े व िचन्हे तु म्हास दाखिवली त्यावरून दे वाने तु म्हाकिरता मान्यता िदले ला असा तो मनु ष्य
होता, याची तु म्हास मािहती आहे . 23 तो दे वाच्या ठाम सं कल्पानु सार व पूवर्ज्ञानानु सार तु मच्या
स्वाधीन झाल्यावर, तु म्ही त्यास धरून अधम्यार्ंच्या हातांनी वधस्तं भावर िखळू न मारले ; 24 त्यास
दे वाने मरणाच्या वे दनांपासून सोडवून उठवले , कारण त्यास मरणाच्या स्वाधीन राहणे अशक्य होते .
25 दावीद त्याच्यािवषयी असे म्हणतो,
‘�� ���������� �������� ����� ������ ���;
मी ढळू नये म्हणून तो माझ्या उजवीकडे आहे .
26 म्हणून माझे हृदय आनं िदत व माझी जीभ उल्लिसत झालीच
आणखी माझा दे ह ही आशे वर राहील.
27 कारण तू माझा जीव मृ तलोकात राहू दे णार नाहीस,
व आपल्या पिवत्र पु रुषाला कुजण्याचा अनु भव ये ऊ दे णार नाहीस.
28 जीवनाचे मागर् तू मला कळिवले आहे त;
14 ते व्हा
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ते आपल्या समक्षते ने मला हषर्भरीत करशील.’ ”
29 “��������, कुलािधपित दावीद: ह्याच्यािवषयी मी तु म्हाबरोबर प्रशस्तपणे बोलतो तो
मरण पावला, पु रला गे ला व त्याची कबर आजपयर्ंत आपल्यामध्ये आहे . 30 तो सं देष्टा होता,
आिण त्यास ठाऊक होते की दे वाने त्यास अिभवचन िदले की तु झ्या सं तानातील एकाला तु झ्या
राजासनावर बसवीन. 31 ह्याचे पूवर्ज्ञान असल्यामु ळे तो िख्रस्ताच्या: पु नरुत्थानािवषयी असे
बोलला की, त्यास मृ तलोकात सोडू न िदले नाही, व त्याच्या दे हाला कुजण्याचा अनु भव आला
नाही. 32 त्या ये शल
ू ा दे वाने उठवले , ह्यािवषयी आम्ही सवर् साक्षी आहोत. 33 म्हणून तो दे वाच्या
उजव्या हाताकडे बसिवले ला आहे त्यास पिवत्र आत्म्यािवषयीचे वचन िपत्यापासून प्राप्त झाले
आहे , आिण तु म्ही जे पाहता व ऐकता त्याचा त्याने वषार्व केला आहे .
34 कारण दावीद राजा स्वगार्स चढून गे ला नाही, पण तो स्वतः म्हणतो,
‘����������� ������ ������� �������� ��,
35 मी तु झ्या शत्रूचे तु झे पादासन करे पयर्ंत
तू माझ्या उजवीकडे बसून राहा.’ ”
36 “������, इस्राएलाच्या सवर् घराण्याने हे िनश्चयपूवर्क समजून घ्यावे की, ज्या ये शल
ू ा
तु म्ही वधस्तं भावर िखळू न मारले त्यास दे वाने प्रभू व िख्रस्त असे करून ठे वले आहे .” 37 हे
ऐकू न त्यां च्या अं तःकरणास चु टपु ट लागली आिण ते पे तर् व इतर प्रेिषत ह्यांना म्हणाले ,
“��������, आम्ही काय करावे ?” 38 पे तर् त्यांना म्हणाला, “���������� ��� ���
������� ������� ����� ������, म्हणून तु म्ही प्रत्ये कजण ये शू िख्रस्ताच्या नावाने
बािप्तस्मा घ्या, म्हणजे तु म्हास पिवत्र आत्म्याचे दान प्राप्त होईल. 39 कारण हे वचन तु म्हास
तु मच्या मु लाबाळांना व जे दरू आहे त, त्या सवार्न
ं ा म्हणजे िजतक्यांना परमे श्वर आपला दे व
स्वतःकडे बोलावील िततक्यांना िदले आहे .” 40 आणखी त्याने दुसर्या पु ष्कळ गोष्टी सां गन
ू
त्यास साक्ष िदली व बोध करून; म्हटले , “�� ����� ��������� ������ ���� ����
���� ����.” 41 ते व्हा ज्यांनी त्याच्या सं देशाचा स्वीकार केला त्यांचा बािप्तस्मा झाला, आिण
त्यािदवशी त्यां च्यांत सु मारे तीन हजार मनु ष्यांची भर पडली.
42 ते प्रेिषतां च्या िशक्षणात आिण सहवासात, भाकर मोडण्यां त व प्राथर्ना करण्यां त तत्पर
असत.
43 ते व्हा प्रत्ये क मनु ष्यास भय वाटले , आिण प्रेिषतां च्या हातून पु ष्कळ अद्भत
ू कृत्ये व िचन्हे
घडत होती. 44 ते व्हा िवश्वास ठे वणारे सवर् एकत्र होते आिण त्यांचे सवर्काही सामाईक होते , 45 ते
आपआपली जमीन व मालम ा िवकू न जसजशी प्रत्ये काला गरज लागत असे , तसतसे सवार्न
ं ा
वांटून दे त असत. 46 ते दररोज एकिच ाने व तत्परते ने परमे श्वराच्या भवनात जमत असत, घरोघरी
भाकर मोडीत असत आिण दे वाची स्तु ती करीत हषार्ने व सालस मनाने जे वत; 47 सवर् लोक त्यांना
प्रसन्न असत आिण प्रभू तारण प्राप्त होत, असले ल्या मनु ष्यांची दररोज मं डळीत भर घालीत
असे .

3
1

पे तर् व योहान हे प्राथर्नेच्या वे ळेस दुपारच्या तीन वाजता वर परमे श्वराच्या भवनात जात
होते . 2 आिण जन्मापासून पां गळा असा एक मनु ष्य होता, भवनाच्या सुं दर नावाच्या दाराजवळ
भवनात जाणार्याकडे भीक मागण्यास दररोज त्यास कोणीतरी ने ऊन ठे वत असत. 3 पे तर् व योहान
हे परमे श्वराच्या भवनात जात आहे त, असे पाहन
ू त्याने त्यां च्याकडे भीक मािगतली. 4 ते व्हा पे तर् ,
योहानाबरोबर त्यास िनरखून पाहत, म्हणाला, “��������� ���.” 5 ते व्हा त्यां च्यापासून काही
िमळे ल, अशी आशा धरून त्याने त्यां च्याकडे लक्ष लावले . 6 आिण पे तर् म्हणाला, “���� �
���� ��������� ����� ����; पण जे माझ्याजवळ आहे . ते मी तु ला दे तो, नासोरी ये शू
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िख्रस्ताच्या नावाने उठू न चालू लाग.” आिण त्याने त्याचा उजवा हात धरून त्यास उठवले :
ते व्हा लागले च त्याची पावले व त्याचे घोटे यांत बळ आले . 8 आिण तो उडी मारून उभा रािहला व
चालू लागला, आिण तो चालत व उड ा मारत व दे वाची स्तु ती करत त्याच्याबरोबर परमे श्वराच्या
भवनात गे ला. 9 आिण सवर् लोकांनी त्यास चालताना व दे वाची स्तु ती करताना पािहल. 10 आिण जो
भवनाच्या सुं दर दाराजवळ भीक मागण्यासाठी बसत असे ; तो हाच आहे असे त्यांनी त्यास ओळखले
ते व्हा त्यास जे झाले होते त्यावरून ते आश्चयार्ने व िवस्मयाने व्याप्त झाले .
7

11 ते व्हा तो पे तर
् ाला व योहानाला धरून रािहला असता, सवर् लोक फार आश्चयर् करीत
शलमोनाचा द्वारमं डप म्हटले ल्या िठकाणी, त्याच्याकडे धावत आले . 12 हे पाहन
ू पे तर् ाने त्या
लोकांस उ र िदले , तो म्हणाला, “��� ������� ����������, यावरुन तु म्ही आश्चयर्
का करता? अथवा आम्ही आपल्या सामथ्यार्ने िकंवा सु भक्तीने याला चालायला लावले आहे ,
असे समजून आम्हाकडे का न्याहाळू न पाहता? 13 अब्राहामाचा, इसहाकाचा, व याकोबाचा दे व,
आमच्या पूवर्जांचा दे व, याने आपला से वक ये शू याचे गौरव केले आहे . त्यास तु म्ही मरणास सोपवून
िदले , व िपलाताने त्यास सोडू न दे ण्याचे ठरवले असताही त्यास तु म्ही त्याच्यासमक्ष नाकारले .
14 तु म्ही तर जो पिवत्र व नीितमान त्यास नाकारले , आिण घातक मनु ष्य आम्हास द्यावा असे
मािगतले . 15 आिण जीवनाच्या अिधपतीला तु म्ही िजवे मारले ; त्यास दे वाने मरण पावले ल्यामधून
उठवले याचे आम्ही साक्षी आहोत. 16 आिण त्याच्या नावाने त्याच्या नावावरील िवश्वासाकडू न
ज्याला तु म्ही पाहता, व ओळखता त्या या मनु ष्यास शक्तीमान केले आहे . आिण, त्याच्याद्वारे
प्राप्त झाले ल्या िवश्वासाने च तु म्ही सवार्ंच्यादे खत याला हे पूणर् आरोग्य िदले आहे .
17 तर आता भावांनो, मी जाणतो की अज्ञानाने तु म्ही तसे च तु मच्या अिधकार्यांनीही हे केले
आहे , 18 परं तु आपल्या िख्रस्ताने दुःखे सोसावी, म्हणून दे वाने आपल्या सवर् सं देष्ट ाच्या तोंडाने
जे पूवीर् कळवले होते , ते याप्रमाणे पूणर् केले आहे . 19 तर तु मची पापे पु सून टाकली जावी,
म्हणून पश्चा ाप करा, व िफरा अशासाठी की िवसाव्याचे समय प्रभूच्या समक्षते पासून यावे ;
20 आिण तु मच्याकिरता पूवीर् ने मले ला, िख्रस्त ये श ू याला त्याने पाठवावे . 21 सवर् गोष्टींची
सु िस्थती पु नःस्थािपत होण्याच्या काळांपयर्ंत स्वगार्त त्यास राहणे अवश्य आहे , त्या काळािवषयी
यु गाच्या आरं भापासून दे वाने आपल्या पिवत्र सं देष्ट ाच्या तोंडू न सां िगतले आहे . 22 मोशे ने
तर सां िगतले की, ‘����� ��� ���������� ����������� �������� �������
��������� �����. तो जे काही तु म्हास सां गेल ते सवर् त्याचे ऐका.’ 23 आिण असे होईल की
जो कोणी जीव त्या सं देष्ट ाचे ऐकणार नाही तो लोकांमधून अगदी नष्ट केला जाईल. 24 आणखी,
शमु वेलापासून जे सं देष्ट ाच्या परं परे ने झाले , िजतके बोलत आले , त्या सवार्नी या िदवसािवषयी
कळवले . 25 तु म्ही सं देष्ट ाचे मु ले आहात आिण तु झ्या सं ततीद्वारे पृ थ्वीतील सवर् कुळे आशीवार्िदत
होतील, असे अब्राहामाशी बोलून, ‘������ ������� ���������� �� ���� ����
���� ������� ������ ���� ���.’ 26 दे वाने आपला से वक ये शू याला उठवून प्रथम
तु मच्याकडे पाठवले , यासाठी की, त्याने तु मच्यातील प्रत्ये काला तु मच्या दुष्कमार्पासून िफरण्याने
तु म्हास आशीवार्द द्यावा.”

4
1

पे तर् आिण योहान लोकां शी बोलत असता, याजक परमे श्वराच्या भवनाची रखवाली
ू ी हे त्यां च्यावर चालून आले . 2 कारण ते लोकांस िशक्षण दे ऊन
करणार्यां च्या सरदार व सदक
ये शच्ू या द्वारे पु नरुत्थान असे उघडपणे सां गत होते म्हणून त्यांना फार सं ताप आला. 3 ते व्हा त्यांनी
त्यांना अटक केली व आता सं ध्याकाळ झाली होती म्हणून सकाळपयर्ंत त्यांना बं िदशाळे त ठे वले .
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4 तरी

वचन ऐकणार्यातील पु ष्कळांनी िवश्वास ठे वला; आिण िवश्वास ठे वले ल्या पु रूषांची सं ख्या
सु मारे पाच हजार होती.
5 मग दुसर्या िदवशी असे झाले , की त्यांचे अिधकारी, वडील व िनयमशास्त्र िशक्षक हे
यरूशले म शहरात एकत्र जमले . 6 त्यामध्ये महायाजक हन्ना व कयफा, योहान, आले क्सांदर्
मु ख्य याजकाचे जे सवर् नाते वाईक ते होते . 7 त्यांनी पे तर् व योहानाला मध्ये उभे करून िवचारले ,
“�� ������ ������� �����������, िकंवा कोणत्या नावाने केले ?” 8 ते व्हा पे तर् पिवत्र
आत्म्याने पूणर् झाले ला असता, त्यांना म्हणाला, “��� ��������� ������������, आिण
विडलांनो, 9 एका आजारी मनु ष्यावर उपकार झाला म्हणजे तो कशाने बरा करण्यात आला यािवषयी
जर आमची चौकशी आज होत आहे ? 10 तर तु म्हा सवार्स व सवर् इस्राएल लोकांस हे मािहत असावे ,
की ज्याला तु म्ही वधस्तं भी िदले , ज्याला दे वाने मरण पावले ल्यामधून उठवले , त्या नासोरी ये शू
िख्रस्ताच्या नावाने , हा मनु ष्य बरा होऊन ये थे तु मच्यापु ढे उभा रािहला आहे . 11 जो धोंडा तु म्ही
बां धणार्यांनी नाकारला तो कोनिशला झाला तो हाच आहे . 12 आिण तारण दुसर्या कोणामध्ये नाही
कारण जे णेकरून आपले तारण होईल; असे दुसरे कोणते ही नाव आकाशाखाली मनु ष्यामध्ये िदले ले
नाही.” 13 ते व्हा पे तर् ाचे व योहानाचे धै यर् पाहन
ू , आिण ही िनरक्षर व अिशिक्षत माणसे आहे त, हे
जाणून त्यांनी आश्चयर् केले , आिण हे ये शच्ू या सं गतीत होते असे त्यांनी ओळखले . 14 ते व्हा तो बरा
झाले ला मनु ष्य त्यां च्याजवळ उभा असले ला पाहन
ू , यहद
ू ी पु ढार्यांना त्यां च्यािवरुद्ध काही बोलता
15
ये ईना. मग त्यांना सभे च्या बाहे र जाण्याची आज्ञा करून ते आपसात िवचार करू लागले . 16 ते
म्हणाले , “�� ��������� ��� ��� �����? कारण खरोखर यां च्याकडू न प्रिसद्ध चमत्कार
घडला आहे यरूशले म शहरात राहणार्या सवार्स मािहत आहे ; व ते आपण नाकारू शकत नाही.
17 परं तु हे लोकां मध्ये अिधक पसरू नये , म्हणून आपण त्यांना अशी धमकी द्यावी की, यापु ढे तु म्ही
या नावाने कोणाशीही बोलू नये .” 18 मग त्यांनी पे तर् व योहानला बोलावून आज्ञा केली की तु म्ही
ये शच्ू या नावाने मु ळीच बोलू नका व िशकवूही नका. 19 परं तु पे तर् व योहान यांनी त्यांना उ र
दे ऊन म्हटले , “���������� ����� ����� �� �������� �������� ����� ��
������ ���, हे तु म्हीच ठरवा. 20 कारण ज्या गोष्टी आम्ही पािहल्या व ऐकल्या त्या आम्ही
बोलू नये त हे आम्हास शक्य नाही.” 21 ते व्हा त्यांनी त्यांना आणखी धमकावून सोडू न िदले , कारण
लोकांमुळे त्यांना िशक्षा कशी करावी. हे त्यांना काहीच सु चेना, कारण घडले ल्या गोष्टीवरून सवर्
लोक दे वाचे गौरव करीत होते . 22 कारण ज्या मनु ष्यावर हा बरा करण्याचा चमत्कार घडला होता
तो चाळीस वषार्हन
ू अिधक वयाचा होता.

23 ते व्हा त्यांची सु टका झाल्यानं तर, ते आपल्या लोकांकडे आले आिण मु ख्य याजकांनी व
विडलांनी जे काही म्हणले होते ते सवर् त्यांनी सां िगतले . 24 ते ऐकू न ते एकिच होऊन दे वाला
उच्च वाणीने म्हणाले , “�� �����, आकाश, पृ थ्वी, समु दर् व त्यातील सवर्काही ज्याने िनमार्ण
केले तो तूच आहे . 25 तु झा से वक, आमचा पूवर्ज दावीद, याच्या मु खाने पिवत्र आत्म्याच्याद्वारे तू
म्हटले , ‘�������� �� ����� � ������� ������ ������ �� ������?
26 प्रभूिवरूद्ध

व त्याच्या िख्रस्तािवरुद्ध पृ थ्वीचे राजे उभे रािहले , व अिधकारी एकत्र जमले .’

कारण खरोखरच ज्याला तू अिभषे क केलास तो तु झा पिवत्र से वक, ये श,ू ह्याच्यािवरुद्ध
या नगरात परराष्ट् रीय व इस्राएली लोक यां च्याबरोबर हे रोद व पं तय िपलात एकत्र झाले .
28 यासाठी की जे काही घडावे म्हणून तु झ्या हाताने व तु झ्या इच्छे ने पूवीर् ने मले होते ते त्यांनी
करावे . 29 तर हे प्रभू, आता तू त्यां च्या धमकावण्याकडे पाहा आिण तु झ्या दासांनी पूणर् धै यार्ने तु झे
वचन बोलावे असे दान दे . 30 तू आपला हात लोकांस िनरोगी करण्यास पु ढे करीत असता असे कर
तु झा पिवत्र से वक ये शू याच्या नावाने चमत्कार व अद्भत
ू े घडावी असे ही कर.” 31 आिण त्यांनी
27
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प्राथर्ना केल्यावर ज्या जागे मध्ये ते एकत्र जमले होते ती हालली, आिण ते सवर् पिवत्र आत्म्याने
पूणर् होऊन, दे वाचे वचन धै यार्ने बोलू लागले .
32 ते व्हा िवश्वास ठे वणार्यांचा समु दाय एक मनाचा व एकिजवाचा होता: आिण कोणीही
आपल्या मालम े तील काही आपले स्वतःचे आहे असे म्हणत नसे , तर त्यांचे सवर् पदाथर् सामाईक
होते . 33 आिण प्रेिषत मोठ ा सामथ्यार्ने, प्रभू ये शच्ू या पु नरुत्थानािवषयी साक्ष दे त होते , आिण
त्या सवार्वर मोठी कृपा होती. 34 त्यांतील कोणालाही काही उणे नव्हते , कारण िजतके जिमनीचे
िकंवा घरांचे मालक होते िततक्यांनी ती िवकली आिण िवकले ल्या वस्तूंचे मोल आणले . 35 आिण
ते प्रेिषतां च्या पायाशी ठे वले , मग जसजशी कोणाला गरज लागत असे , तसतसे ते प्रत्ये काला
वाटू न दे त असत.
36 आिण कुप्र बे टाचा रिहवासी ले वी योसे फ, ज्याला प्रेिषतांनी बणर्बा, म्हणजे उ े जन पु त्र
असे नाव िदले होती. 37 त्याची जमीन होती, ती त्याने िवकू न ितचा पै सा आणून प्रेिषतां च्या
पायाशी ठे वला.

5
1 ते व्हा हनन्या नावाचा कोणी एक मनु ष्य व त्याची पत्नी सप्पीरा यांनी आपली मालम ा
िवकली, 2 मग त्याने त्या िकंमतीतून काही भाग पत्नीच्या सं मतीने ठे वून घे तला, आिण काही भाग
आणून प्रेिषतां च्या पायाशी ठे वला. 3 ते व्हा पे तर् म्हणाला, हनन्या, तू पिवत्र आत्म्याशी लबाडी
करावी आिण जिमनीच्या िकंमतीतून काही ठे वून घ्यावे म्हणून सै तानाने तु झे मन का भरले आहे ?
4 ती होती तोपयर्ंत तु झी स्वतःची नव्हती काय? आिण ती िवकल्यानं तर त्याची आले ली िकंमत
तु झ्याच स्वाधीन नव्हते काय? ही गोष्ट तू आपल्या मनात का आणली? तू मनु ष्याशी नाही, तर
दे वाशी लबाडी केली आहे . 5 ते व्हा हनन्याने हे शब्द ऐकताच खाली पडू न प्राण सोडला. आिण हे
ऐकणार्या सवार्न
ं ा मोठे भय प्राप्त झाले . 6 ते व्हा काही तरूणांनी उठू न त्यास गु ं डाळले , व बाहे र
ने ऊन पु रले .
7 त्यानं तर सु मारे तीन तासांनतर त्याची पत्नी आत आली, पण जे झाले होते ते ितला समजले
नव्हते . 8 ते व्हा पे तर् ाने ितला म्हटले , “��� ���� ������ ��������� ���� �����
���.” ��� ���� ������, “���, एवढ ालाच.” 9 पण पे तर् ितला म्हणाला, “���������
��������� ������� �������� ������ ����� �� ����? पाहा ज्यांनी तु झ्या
पतीला पु रले त्यांचे पाय दारापाशी आहे त, ते तु लाही उचलून बाहे र ने तील.” 10 ते व्हा लागले च
ितने त्यां च्या पायाजवळ पडू न प्राण सोडला, आिण तरूण आत आले ते व्हा ती मरण पावले ली;
अशी आढळली आिण त्यांनी ितला बाहे र ने ऊन ितच्या पतीजवळ पु रले . 11 आिण सवर् मं डळीला
व ज्यांनी या गोष्टी ऐकल्या त्या सवार्न
ं ा मोठे भय प्राप्त झाले .
12

ते व्हा प्रेिषतां च्या हातून लोकांमध्ये पु ष्कळ चमत्कार व अद्भत
ू े घडत असत. आिण ते
सवर् एकिच ाने शलमोनाच्या द्वारमं डपात जमत असत. 13 आिण अिवश्वासी लोकांतला कोणी
त्यां च्याशी िमळण्यास धजत नसे ; तरी लोक त्यांना थोर मानीत असत, 14 इतकेच नव्हे तर िवश्वास
धरणारे पु ष्कळ पु रूष व िस्त्रया यांचे समु दाय प्रभूला िमळत असत. 15 इतके चमत्कार घडले की
लोकांनी दुखणे कर्यास उचलु न रस्त्यामध्ये आणले , आिण पे तर् जवळू न ये त असता त्याची सावली
तरी त्यां च्यातील कोणावर पडावी म्हणून त्यांना बाजां वर व पलं गावर ठे वले . 16 आणखी यरूशले म
शहराच्या, आसपासच्या चहक
ू डल्या गावांतील लोकांचे समु दाय रोग्यास व अशु द्ध आत्म्यांनी
िपडले ल्यांस घे उन ये त असत.
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17 ते व्हा महायाजक उठले

ू ी पं थाचे लोक हे आवे शाने
आिण तो व त्याच्याबरोबर असले ले सवर् सदक
भरले . 18 आिण त्यांनी आपले हात प्रेिषतां वर टाकू न त्यांना सावर्जिनक बं िदशाळे त ठे वले . 19 परं तु
ू ाने तु रुं गाचे दरवाजे उघडले व त्यांना बाहे र आणून म्हटले , 20 “��, आिण
त्यारात्री प्रभूच्या दत
परमे श्वराच्या भवनात उभे राहन
ू या जीवनाचा सवर् सं देश लोकांस सां गा.”
21 हे ऐकू न उजाडताच ते परमे श्वराच्या भवनामध्ये जाऊन िशक्षण दे ऊ लागले , इकडे महायाजक
व त्यां च्याबरोबर जे होते त्यांनी ये ऊन न्यायसभा व इस्राएल लोकांचे सं पण
ू र् वडीलमं डळ एकत्र
बोलावले , आिण त्यांना आणण्यास बं िदशाळे कडे पाठवले . 22 पण ितकडे गे लेल्या िशपायांना ते
तु रुं गात सापडले नाहीत, म्हणून त्यांनी परत ये ऊन सां िगतले , 23 “�������� ��������
���������� ��� ������ ��� ����������� �������� ��� ��������
������ �����, परं तु तु रुं ग उघडल्यावर आम्हास आत कोणी सापडले नाही.” 24 हे वतर्मान
ऐकू न याचा काय पिरणाम होईल, ह्यािवषयी परमे श्वराच्या भवनाचा सरदार व मु ख्य याजक लोक
घोटाळ्यात पडले . 25 इतक्यात कोणीतरी ये ऊन त्यांना असे सां िगतले , पाहा, “���� ��������
������ �������� ����� ���� �� �� ������������� ����� ��� �����
������ ������ ��� ����.” 26 ते व्हा सरदाराने िशपायांसह जाऊन त्यांना जु लूम न करता
आणले , कारण लोक आपणाला दगडमार करतील, असे त्यांना भय वाटत होते .
27 त्यांनी त्यांना आणून न्यायसभे पुढे उभे केले , ते व्हा महायाजकाने त्यांना िवचारले , 28 “��
������ ������ ��� ���, असे आम्ही तु म्हास िनक्षून सां िगतले होते की नाही, तरी पाहा,
तु म्ही आपल्या िशकवणीने यरूशले म शहर भरून टाकले आहे आिण या मनु ष्याच्या रक्तपाताचा
दोष आमच्यावर आणू पाहत आहात.” 29 परं तु पे तर् ाने व इतर प्रेिषतांनी उ र िदले , “�����
�������������� ������ ����� ����� ������, 30 ज्या ये शल
ू ा तु म्ही वधस्तं भावर
टां गन
ू मारले , त्यास आपल्या पूवर्जां च्या दे वाने उठवले . 31 त्याने इस्राएलाला पश्चा ाप व
पापांची क्षमा ही दे णगी दे ण्याकरता दे वाने त्यास आपल्या उजव्या हाताशी अिधपती व तारणारा
असे उच्चपद िदले . 32 या गोष्टीिवषयी आम्ही साक्षी आहोत आिण दे वाने आपल्या आज्ञा
पाळणार्यांना जो पिवत्र आत्मा िदला, आहे तो सु ध्दा साक्षी आहे .”
33 हे ऐकू न ते िचडू न गे ले आिण त्यांना िजवे मारण्याचा िवचार करू लागले . 34 परं तु सवर् लोकांनी
प्रितिष्ठत मानले ला गमिलये ल नावाचा एक परूशी शास्त्राध्यापक होता, त्याने न्यायसभे त उभे
राहन
ू त्या मनु ष्यांना थोडा वे ळ बाहे र पाठवण्यास सां िगतले . 35 मग तो त्यांना म्हणाला, “���
������� �������, तु म्ही या मनु ष्यांचे काय करणार ह्यािवषयी जपून असा. 36 कारण काही
िदवसांपव
ू ीर्, थु दास हा पु ढे ये ऊन मी कोणीतरी आहे , असे म्हणू लागला, त्यास सु मारे चारशे माणसे
िमळाली. तो मारला गे ला आिण िजतके त्यास मानत होते त्या सवार्ची दाणादाण होऊन ते नाहीसे
झाले . 37 त्याच्यामागून गालीलकर यहद
ू ा नाविनशी होण्याच्या िदवसात पु ढे आला व त्याने पु ष्कळ
लोकांस िफतवून आपल्या नादी लावले त्याचाही नाश झाला. व िजतके त्यास मानत होते त्या
सवार्च
ं ी पां गापां ग झाली. 38 म्हणून मी तु म्हास आता सां गतो, या मनु ष्यांपासून दरू राहा व त्याना
जाऊ द्या कारण हा बे त िकंवा हे कायर् मनु ष्याचे असल्यास नष्ट होईल. 39 परं तु ते दे वाचे असल्यास
तु म्हास ते नष्ट करता यावयाचे नाही, तु म्ही मात्र दे वाचे िवरोधी ठराल.”
40 ते व्हा त्यांनी त्याचे सां गणे मान्य केले , त्यांनी प्रेिषतांना बोलावून त्यांना मारहाण केली आिण
ये शच्ू या नावाने बोलू नका असे िनक्षून सां गन
ू त्यांना सोडू न िदले . 41 ते तर त्या नावासाठी आपण
अपमानास पात्र ठरिवण्यांत आलो म्हणून आनं द करीत न्यायसभे पुढून िनघून गे ले. 42 आिण
दररोज, परमे श्वराच्या भवनात व घरोघर िशकवण्याचे , व ये शू हाच िख्रस्त आहे ही सु वातार्
गाजिवण्याचे त्यांनी सोडले नाही.

6

6:1

1361

प्रेिषतांची कृत्ये 7:10

1 त्या िदवसात िशष्यांची सं ख्या वाढत चालली असता, ग्रीक बोलणारे

यहद
ू ी लोक आिण इब्री
बोलणारे यहद
ू ी लोक यां च्यामध्ये कुरकुर सु रू झाली, कारण रोजच्या वाटणीत त्याच्या िवधवांची
उपे क्षा होत असे . 2 ते व्हा बारा प्रेिषतांनी िशष्यगणाला बोलावून म्हटले , “����� ������
��� ���������� ����� ������� ���� ����� �� ��� ����. 3 तर बं धुजनहो,
तु म्ही आपल्यामधून पिवत्र आत्म्याने व ज्ञानाने पूणर् असे सात, प्रितष्ठीत पु रूष शोधून काढा,
त्यांना आम्ही या कामावर ने म.ू 4 म्हणजे , आम्ही स्वतः प्राथर्नेत व वचनाच्या से वेत तत्पर राह.ू ”
5 ही गोष्ट सवर् लोकांस पसं त पडली. आिण त्यांनी िवश्वासाने व पिवत्र आत्म्याने पूणर् असा
पु रूष स्ते फन, आिण िफलीप्प, प्रखर, नीकलाव तीमोन, पािमर्ना व यहद
ू ी मतानु सारी नीकलाव
अं त्यु खीयकर ह्यांची िनवड केली. 6 त्यांना त्यांनी प्रेिषतांसमोर उभे केले , आिण त्यांनी प्राथर्ना
करून त्यां च्यावर हात ठे वले .
7 मग दे वाच्या वचनाचा प्रसार होत गे ला यरूशले म शहरात िशष्यांची सं ख्या फार वाढत गे ली;
याजकवगार्तीलही पु ष्कळ लोकांनी या िवश्वासास मान्यता िदली.
8 स्ते फन कृपा व सामथ्यर् ह्यांनी पूणर् होऊन, लोकात मोठी अद्भत
ू े व िचन्हे करत असे .
9 ते व्हा िसिबितर्न नामक लोकां च्या सभास्थानातील काहीजण तसे च कुरे ने कर व आले क्सां िद्रये
नगरातील काही लोक, आिण िकिलिकया व आिशया. प्रांतातील काही लोक उठले आिण
स्ते फनाबरोबर वादिववाद करू लागले . 10 पण तो ज्या ज्ञानाने व ज्या आत्म्याने बोलत होता
त्यांना त्यां च्याने तोंड दे ववे ना. 11 ते व्हा त्यांनी काही लोकांची गु प्तपणे मने वळवली, “�����
��������� ����������� � ����������� �������� ������ ���� ���
��������� ������.” 12 आिण लोकांस, विडलांस व िनयमशास्त्राच्या िशक्षकांस िचथवले ,
त्यांनी स्ते फनावर चाल करून त्यास धरून न्यायसभे पुढे ने ले. 13 आिण त्यांनी खोटे साक्षीदार
उभे केले , ते म्हणाले , “�� ������ �� ������ ���������� � ����������������
������� �������� �������� ���� ����. 14 कारण आम्ही त्यास असे बोलताना
ऐकले , हा नासोरी ये शू हे स्थान मोडू न टाकील आिण मोशे ने आम्हास लावून िदले ल्या चालीरीती
बदलून टाकील.” 15 ते व्हा न्यायसभे त बसले ले सवर्जण त्याच्याकडे िनरखून पाहत असता त्यांना
ू ाच्या मु खासारखे िदसले .
त्याचे मु ख दे वदत

7
1 महायाजक म्हणाला, “�� ������ ���� ���� ���?”
2 ते व्हा तो म्हणाला,
“�������� � ��������, ऐका, आपला पूवर्ज अब्राहाम हारान प्रांतात जाऊन राहण्यापूवीर्
मे सोपटे म्या दे शात असता गौरवशाली दे वाने त्यास दशर्न िदले .” 3 व म्हटले , “�� ���� ���
� ���� ����� ����� �� ���� ������ ���� ����� ��. 4 ते व्हा तो खास्द्यां च्या
दे शातून िनघून हारान नगरात जाऊन रािहला; मग त्याचा िपता मरण पावल्यावर दे वाने त्यास
ते थन
ू काढून सध्या तु म्ही राहता त्या दे शात आणले . 5 पण त्यामध्ये त्यास वतन िदले नाही,
पाऊल भर दे खील जमीन िदली नाही. त्यास मूलबाळ नसताही दे वाने त्यास अिभवचन िदले की,
हा दे श तु ला व तु झ्यामागे तु झ्या सं ततीला वतन असा दे ईल. 6 दे वाने आणखी असे सां िगतले
त्याची सं तती परदे शात जाऊन काही काळ राहतील, आिण ते लोक त्यांना दास करून चारशे वष
वाईटाने वागवतील. 7 ‘���� ������������ ������� �� ����� ������� �����
�� ����’ ��� �������� �� ����� ����� ‘�� ����� ���� ������ �����,’
��� ������ ������. 8 त्याने अब्राहामाला सुं तेचा करार लावून िदला हा करार झाल्यानं तर
अब्राहामाला इसहाक झाला, त्याची त्याने आठव्या िदवशी सुं ता केली मग इसहाकाला याकोब
झाला व याकोबाला बारा कुलपती झाले .
9 नं तर कुलपतींनी हे व्यामु ळे योसे फाला िमसर दे शात िवकू न टाकले , पण दे व त्याच्याबरोबर होता.
10 त्याने त्यास त्याच्यावरील सवर् सं कटातून सोडवले , आिण िमसर दे शाचा राजा फारो याच्यासमोर
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त्यास कृपापात्र व ज्ञानी असे केले . म्हणून फारोने त्यास िमसर दे शावर व आपल्या सवर् घरावर
अिधकारी ने मले . 11 मग सवर् िमसर: आिण कनान या दे शात दुष्काळ पडू न त्यां च्यावर जबर सं कट
आले आिण आपल्या पूवर्जांना अन्न िमळे नासे झाले . 12 ते व्हा िमसर दे शात धान्य आहे , हे ऐकू न
याकोबाने तु मच्याआमच्या पूवर्जांना पिहल्या खे पेस पाठवले . 13 मग दुसर्या खे पेस योसे फाने
आपल्या भावांना ओळख िदली; आिण योसे फाचे कू ळ फारो राजाला कळले . 14 ते व्हा योसे फाने
आपला िपता याकोब व आपले सगळे नातलग, म्हणजे पं चाह र माणसे ह्यांना बोलावून घे तले .
15 ह्याप्रमाणे याकोब िमसर दे शात गे ला; आिण ते थे तो, व आपले पूवर्जही मरण पावले . 16 त्यांना
शखे मात ने ले आिण जी कबर अब्राहामाने शखे मात हमोराच्या पु त्रांपासून रोख रुपये दे ऊन िवकत
घे तली होती ितच्यात त्यांना पु रले .
17 मग दे वाने अब्राहामाला जे अिभवचन िदले होते ते पूणर् होण्याचा समय जसजसा जवळ
आला, तसतसे ते लोक िमसर दे शात वाढून सं ख्ये ने पु ष्कळ झाले . 18 योसे फाची मािहती नसले ला
असा दुसरा राजा िमसर दे शाच्या गादीवर बसे पयर्ंत असे चालले . 19 हाच राजा आपल्या लोकांबरोबर
कपटाने वागला आिण त्यांची बालके जगू नये त, म्हणून ती बाहे र टाकू न दे ण्यास त्याने त्यांना भाग
पाडले असे त्याने आपल्या पूवर्जांना छळले . 20 त्या काळात मोशे चा जन्म झाला, तो दे वाच्या
दृष्टीने अितशय सुं दर होता; त्याचे पालनपोषण तीन मिहने पयर्ंत त्याच्या िपत्याच्या घरी झाले .
21 मग त्यास बाहे र टाकू न दे ण्यात आले असता, फारोच्या कन्ये ने त्यास घे उन आपला मु लगा
म्हणून त्यास वाढवले . 22 मोशे ला िमसरी लोकांचे सवर् ज्ञान िशकला; आिण तो भाषणात व कामात
पराक् रमी होता.
23 मग

तो जवळ जवळ चाळीस वषार्चा झाला, ते व्हा आपले बां धव म्हणजे इस्राएलाचे सं तान
ह्यांची भे ट घ्यावी असे त्याच्या मनात आले . 24 ते व्हा मोशे ने इस्राएलातील कोणाएकावर अन्याय
होत आहे , असे पाहन
ू या जाचले ल्या मनु ष्याचा कैवार घे तला आिण िमसर्याला मारून त्याचा सूड
घे तला: 25 ते व्हा दे व त्याच्या हातून त्याच्या बां धवाची सु टका करत आहे हे त्यांना समजले असे ल
असे त्यास वाटले होते , पण ते त्यांना समजले नाही. 26 मग दुसर्या िदवशी कोणी इस्राएली
भांडत असता तो त्यां च्यापु ढे आला व त्यांचा समे ट करू लागला; तो म्हणाला, ‘����������,
तु म्ही बां धव; आहात एकमे कां वर अन्याय का करता?’ 27 ते व्हा जो आपल्या शे जार्यावर अन्याय
करत होता, तो त्यास ढकलून दे ऊन म्हणाला, ‘���� �������� ������� � ���������
���� ����? 28 काल तू िमसर्याला ठार मारले , तसे मलाही मारायला पाहतोस काय?’ 29 हे
शब्द ऐकताच मोशे पळू न गे ला आिण िमद्यान दे शात परदे शी होऊन रािहला; ते थे त्यास दोन पु त्र
झाले .
30 मग चाळीस वष भरल्यावर, सीनाय पवर्ताच्या रानात एका झु डपातील अिग्नज्वाले त
ू त्याच्या दृष्टीस पडला. 31 मग मोशे ने अिग्नज्वालाचे दृष्य पािहल्यावर, तो फार
एक दे वदत
आश्चयर्चिकत झाला; आिण हे दृष्य पाहण्यासाठी तो जवळ गे ला, ते व्हा प्रभूची वाणी झाली
की, 32 ‘�� ������ ���������� ���, अब्राहामाचा दे व, इसहाकाचा दे व, व याकोबाचा
दे व आहे .’ ������ ���� ���� ����� � ����� ����� ��������� ����� ����
����. 33 कारण प्रभूने त्यास म्हटले , ‘�� ������ ������� ���� ���, कारण ज्या जागे वर
तू उभा आहे स ती पिवत्र भूमी आहे . 34 िमसर दे शातल्या माझ्या लोकांची िवप ी मी खरोखर
पािहली आहे ; त्यांचे हुंदके मी ऐकले आहे त आिण त्यांना सोडवून घे ण्यासाठी मी उतरलो आहे ; तर
आता चल, मी तु ला िमसर दे शात पाठवतो.’
35 तु ला अिधकारी व न्यायाधीश कोणी केले , असे म्हणून, ‘���� ������ �������
�������� ����?’ ������� ������ ����� �������� ����������� �����,
दे वाने अिधकारी व मु िक्तदाता म्हणून पाठवले . 36 िमसर दे शात, तांबड ा समु दर् ात, व रानात
चाळीस वष अद्भत
ू कृत्ये करून व िचन्हे दाखवून त्या लोकांस बाहे र ने ले. 37 तोच मोशे इस्राएल
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लोकांस म्हणाला, ‘��� ������� ����������, माझ्यासारखा सं देष्टा तु मच्यासाठी उत्पन्न
ू ाबरोबर आिण
करील.’ 38 रानातील मं डळीमध्ये सीनाय पवर्तावर त्याच्याशी बोलणार्या दे वदत
आपल्या पूवर्जांबरोबर जो होता तो हाच होय. त्यालाच आपल्याला दे ण्याकरता िजवं त वचने
िमळाली. 39 त्याचे ऐकण्याची आपल्या पूवर्जांची इच्छा नव्हती; तर त्यांनी त्यास िधक्कारले व
आपले अं तःकरण िमसर दे शाकडे िफरवून. 40 ते अहरोनाला म्हणाले , ‘���������� ������
��� ����� ������ ���� ��. कारण ज्याने आम्हास िमसर दे शातून आणले त्या मोशे चे
काय झाले , हे आम्हास कळत नाही.’ 41 मग त्या िदवसात त्यांनी वासराची मूतीर् बनवली, व
ितच्यापु ढे ‘���� ����’ ������ ������� ��������� ��������� ����. 42 ते व्हा
दे वाने त्यां च्याकडे पाठ िफरवली आिण त्यांना आकाशातील से नागणाची पूजा करण्यास सोडू न
िदले ; ह्यािवषयी सं देष्ट ां च्या पु स्तकात िलहीले आहे ‘�� ������������ �������, तु म्ही
चाळीस वष अरण्यात बिलदाने व यज्ञ मला केले त काय?
43 मोलखाचा मं डप व रे फान दै वतांचा तारा म्हणजे पु जण्याकरता: तु म्ही ज्या प्रितमा केल्या
त्या तु म्ही उचलून घे तल्या; मीही तु म्हास बाबे लच्या पिलकडे ने ऊन ठे वीन.’
44 तू जो नमु ना पािहलास त्याप्रमाणे साक्षीचा मं डप कर, असे ज्याने मोशे ला सां िगतले , त्याने
ने मल्याप्रमाणे तो मं डप रानात आपल्या पूवर्जांचा होता. 45 जी राष्ट् रे दे वाने त्यां च्यासमोरून
घालवली, त्यांचा दे श आपल्या ताब्यात घे तला, ते व्हा तो िमळाले ला मं डप त्यांनी यहोशवाबरोबर
त्या दे शात आिणला. आिण दािवदाच्या काळापयर्ंत परं परे ने तसाच ठे वला. 46 दािवदावर दे वाची
कृपादृष्टी झाली; आिण त्याने याकोबाच्या घराण्यासाठी वस्तीस्थान िमळिवण्याची िवनं ती केली.
47 आिण शलमोनाने त्याच्यासाठी घर बां धले . 48 तथािप जो परात्पर तो हातांनी बां धले ल्या घरात
राहत नाही; सं देष्ट ाने म्हणले आहे .
49 प्रभू म्हणतो, ‘���� ���� ������ ���, पृ थ्वी माझे पादासन आहे . तु म्ही माझ्यासाठी
कशा प्रकारचे घर बां धणार? िकंवा माझ्या िवसाव्याचे स्थान कोणते ? 50 माझ्या हाताने या सवर्
वस्तू केल्या नाहीत काय?’
51 अहो ताठ माने च्या आिण हृदयांची व कानांची सु ं ता न झाले ल्या, लोकांनो तु म्ही तर पिवत्र
आत्म्याला; सवर्दा िवरोध करता जसे तु मचे पूवर्ज तसे च तु म्हीही. 52 ज्याचा पाठलाग तु मच्या
पूवर्जांनी केला नाही असा सं देष्ट ांमध्ये कोणी झाला का? ज्यांनी त्या नीितमान पु रूषाच्या
आगमनािवषयी पूवीर् सां िगतले त्यांना त्यांनी िजवे मारले ; आिण आता त्यास धरून दे णारे व िजवे
ू ां च्या योगे योजले ले िनयमशास्त्र प्राप्त
मारणारे तु म्ही िनघाला आहात. 53 अशा तु म्हास दे वदत
झाले होते , पण तु म्ही ते पाळले नाही.”
54 त्याचे भाषण ऐकणार्या सभे तील सभासदां च्या अं तःकरणास इतके झोंबले , ते दातओठ खाऊ
लागले . 55 परं तु पिवत्र आत्म्याने पूणर् होऊन त्याने आकाशाकडे िनरखून पािहले , ते व्हा दे वाचे ते ज
व दे वाच्या उजवीकडे ये शू उभा असले ला त्याच्या दृष्टीस पडला. 56 आिण त्याने म्हटले , “����,
आकाश उघडले ले व मनु ष्याचा पु त्र दे वाच्या उजवीकडे उभा असले ला मला िदसत आहे .” 57 ते व्हा
ते मोठ ाने ओरडू न, व कान बं द करीत, एकजु टीने त्याच्या अं गावर धावून गे ले; 58 मग ते त्यास
शहराबाहे र घालवून दगडमार करू लागले : आिण साक्षीदारांनी आपली वस्त्रे शौल नावाच्या एका
तरूणाच्या पायाजवळ ठे वली. 59 ते दगडमार करीत असता स्ते फन प्रभूचा धावा करीत म्हणाला,
“�� ����� ����, माझ्या आत्म्याचा स्वीकार कर.” 60 मग गु डघे टे कू न तो मोठ ाने ओरडला,
“�� �����, हे पाप त्यां च्याकडे मोजू नको.” ��� �����, तो मरण पावला.
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1

स्ते फनाचा जो खून झाला त्यास शौलाची सं मती होती. त्या िदवसापासून यरूशले म शहर;
ये थील िख्रस्ताच्या मं डळीचा मोठा छळ सु रू झाला, प्रेिषतां िशवाय इतर सवर् िवश्वास ठे वणारे
िशष्य यहद
ू गे ले. 2 काही धािमर्क मनु ष्यांनी
ू ीया व शोमरोन प्रांताच्या, कानाकोपर्यात पां गन
स्ते फनाला पु रले आिण त्याच्यासाठी त्यांनी फार शोक केला. 3 शौलाने िख्रस्ताच्या मं डळीचा
छळ करण्यास सु रुवात केली; तो घरोघर जाई िवश्वास ठे वणारे पु रूष व िस्त्रया यांना धरून खे चन
ू
ने ई, व तु रुं गात टाकीत असे .
4 िवश्वास ठे वणारे सगळीकडे पां गले होते जे थे कोठे िवश्वास ठे वणारे जात ते थे ते लोकांस सु वातार्
सां गत. 5 िफिलप्प शोमरोन प्रांतातील एका शहरात गे ला, त्याने िख्रस्ताची घोषणा केली ते थील
लोकांनी िफिलप्पाचे बोलणे ऐकले , व त्याने केले ले चमत्कार पािहले . 6 िफिलप्प जी िचन्हे करत
असे व ज्या गोष्टी त्यांना सां गत असे , ते ती लक्षपूवर्क ऐकत असत. 7 कारण ज्यांना अशु द्ध आत्मे
लागले होते त्यां च्यातील पु ष्कळांतन
ू ते मोठ ाने ओरडू न िनघून गे ले; ते थे बरे च लं गडे व अधार्ंगवायू
झाले ले लोक बरे झाले . 8 यामु ळे शहरातील लोक फार आनंिदत झाले .

ू े प्रयोग करीत असे ; त्याच्या
िशमोन नावाचा मनु ष्य त्या नगरात राहत होता, तो जादच
प्रयोगामु ळे शोमरोन प्रांतातील लोक आश्चयर्चिकत होत असत, तो स्वतःला फार मोठा समजत
असे . 10 अगदी लहानापासून मोठ ापयर्ंत लोक लक्षपूवर्क त्याचे ऐकत, ते म्हणत असत, “������
���� ����� ��� ������ ������� ��� �� ������ ���.” 11 त्याने आपल्या
ू ु ळे बराच काळपयर्ंत लोकांस चकीत केले , असल्याने लोक त्याचे ऐकत असत. 12 परं तु जे व्हा
जादम
दे वाचे राज्य व ये शू िख्रस्ताचे नाव ह्यािवषयी िफिलप्पाने त्या लोकांस सु वातार् सां गत असता
त्यांनी त्याच्यावर िवश्वास ठे वला, त्याचवे ळी त्यांनी बािप्तस्मा घे तला, त्यां च्यात जसे पु रूष होते
तशा िस्त्रयाही होत्या. 13 स्वतः िशमोनाने िवश्वास ठे वला: आिण त्याचा बािप्तस्मा झाल्यावर,
तो िफिलप्पबरोबर राहू लागला; आिण झाले ले चमत्कार आिण अद्भत
ू िचन्हे पाहन
ू , िशमोन
आश्चयार्ने थक्क झाला.
9

14 यरूशले म शहरामधील प्रेिषतांनी हे ऐकले की शोमरोनातील लोकांनी दे वाच्या वचनाचा
स्वीकार केला, म्हणून पे तर् व योहान यांना प्रेिषतांनी शोमरोनातील लोकांकडे पाठवले . 15 पे तर् व
योहान जे व्हा आले , ते व्हा त्यांनी शोमरोनी िवश्वास ठे वणार्यांना पिवत्र आत्मा िमळावा म्हणून,
प्राथर्ना केली. 16 या लोकांचा प्रभू ये शच्ू या नावात बािप्तस्मा झाला होता, परं तु पिवत्र आत्मा
अजून त्यां च्यावर आला नव्हता. 17 मग पे तर् व योहान यांनी त्यां च्या डोक्यावर हात ठे वला,
आिण त्यांना पिवत्र आत्मा िमळाला. 18 िशमोनाने पािहले की, प्रेिषतां च्या हात ठे वण्याने
लोकांस पिवत्र आत्मा िमळाला ते व्हा िशमोनाने प्रेिषतांना पै से दे ऊ करून म्हटले . 19 “��
���������� ��� ����� ����� ������ ����� �����, असा अिधकार मलासु द्धा
द्या.” 20 पे तर् िशमोनाला म्हणाला, “���� � ������ ������ ��� ����; कारण, दे वाचे
दान पै शाच्या बळावर िवकत घे ण्याचा तू िवचार केला.” 21 या कामात तू आमचा सहभागी होऊ
शकणार नाहीस, कारण तु झे अं तःकरण दे वासमोर योग्य नाही. 22 तू ज्या या वाईट गोष्टी केल्या
आहे त, त्यासाठी पश्चा ाप कर, प्रभूला प्राथर्ना कर, कदािचत तु इया अं तःकरणातील कल्पने ची
तो तु ला क्षमा करील. 23 कारण तु झ्या मनात कटू मत्सर भरले ला आहे व तू पापाच्या बं धनात आहे स,
हे मला िदसून आले आहे . 24 िशमोनाने उ र िदले , तु म्ही सां िगतले त्यातले काही माझ्यावर ये ऊ
नये म्हणून तु म्हीच प्रभूकडे माझ्यासाठी प्राथर्ना करा.
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पे तर् व योहान ह्यांनी आपली साक्ष लोकांस दे ऊन, “������� ��� ����������
�� ������� ����� ��� ���, परत ये ताना वाटे त त्यांनी अने क शोमरोनी गावांत सु वातार्
सां िगतली.”
25 नं तर

26 परमे श्वराचा दत
ू िफल्लीपाशी बोलला तो म्हणाला, “�� ��� ������� �������
����� ������� ���� ���� ������ ���������� ��.” �� ����� ����������
����. 27 मग तो उठला. व गे ला, रस्त्यात त्यास एक इिथओिपयाचा मनु ष्य भे टला, तो मनु ष्य
षं ढ होता, तो इिथओिपयाच्या कांदके राणीकडे उच्च पदावर अिधकारी म्हणून कामाला होता. तो
राणीच्या खिजन्याचा मु ख्य होता, तो यरूशले म शहरास उपासना करण्यासाठी गे ला होता. 28 आता
तो परत जाताना आपल्या रथात बसून यशया सं देष्टयाचा ग्रंथ वाचत होता. 29 पिवत्र आत्मा
िफिलप्पाला म्हणाला, “���� ������ ��.” 30 मग िफिलप्प त्या रथाजवळ धावत धावत गे ला,
ते व्हा त्याने त्यास यशया सं देष्ट ाचा ग्रंथ वाचताना ऐकले , िफिलप्प त्यास म्हणाला, “������
�� ���� ���� �� ������� ����� ���?” 31 तो अिधकारी म्हणाला, “��� �� ���,
समजे ल कोणीतरी याचा उलगडा करून मला सां गायला हवे ?” ��� ������ ����������
���� ���� ���������� ������� �������.
32 शास्त्रले खातील जो भाग तो वाचत होता तो भाग पु ढीलप्रमाणे होता, “�������
���� ��� �������� ����������� �� ����; लोकर कातरणार्यांपुढे गप्प राहणार्या
कोकरांपर् माणे तो शांत रािहला, त्याने आपले तोंड उघडले नाही: 33 त्यास लिज्जत केले
गे ले त्याच्या लीन अवस्थे त त्यास न्याय िमळाला नाही: त्याच्या िपढीचे वणर्न कोण करील?
कारण पृ थ्वीवरील त्याचे जीवन सं पिवले गे ले आहे .” 34 तो अिधकारी िफिलप्पाला म्हणाला,
“�������� ��� �����, हे कोणािवषयी बोलतो आहे ? तो स्वतःिवषयी बोलत आहे , की
दुसर्या कोणािवषयी बोलत आहे ?” 35 मग िफिलप्पाने तोंड उघडले ; व शास्त्रले खातील यशया
सं देष्ट ाच्या भागापासून सु रुवात करून ये शिू वषयीची सु वातार् त्यास सां िगतली. 36 ते दोघे प्रवास
करीत असताना, एका तळ्याजवळ आले ; ते व्हा अिधकारी म्हणाला, “����, ये थे पाणी आहे ;
माझा बािप्तस्मा करायला कोणती अडचण आहे ?” 37 िफिलप्पाने म्हटले , जर आपण आपल्या
सवर् अं तःकरणाने िवश्वास धरता तर योग्य आहे , त्याने उ र िदले , ये शू िख्रस्त दे वाचा पु त्र आहे
असा मी िवश्वास धरतो. 38 आिण षं ढाने रथ थांबिवण्याची आज्ञा केली, नं तर िफिलप्प व षं ढ हे दोघे
उतरून पाण्यात गे ले, आिण िफिलप्पाने त्याचा बािप्तस्मा केला. 39 ते जे व्हा पाण्याबाहे र आले ,
ते व्हा प्रभूच्या आत्म्याने िफिलप्पाला दरू ने ले; आिण त्या अिधकार्याला िफिलप्प पु न्हा िदसला
नाही, पण तो अिधकारी पु ढे तसाच मोठ ा आनं दाने प्रवास करीत घरी गे ला. 40 आपण अजोत
नगरात आहोत. असे िफिलप्पाला िदसून आले आिण पु ढे जात असताना जी जी गावे लागली त्या
सवर् गावात त्याने सु वातार् सां िगतली, नं तर तो कैसरीया शहरास गे ला.

9
1 शौल

यरूशले म शहरामध्ये प्रभूच्या अनु यायांना अजूनही धमकावण्याचा व िजवे मारण्याचा
प्रयत्न करीत होता, म्हणून तो महायाजकाकडे गे ला. 2 शौलाने िदिमष्क ये थील सभास्थानातील
महायाजकाकडू न िख्रस्ताच्या अनु यायांना पकडण्यासाठी अशी अिधकारपत्रे मािगतली की, जर
त्यास ते थे कोणी ‘�� �����’ ���������*, मग तो पु रूष असो अथवा स्त्री, सापडले तर
त्याने त्यांना बां धन
ू यरूशले म शहरास आणावे . 3 मग शौल िदिमष्काजवळ आला ते व्हा एकाएकी,
आकाशातून फारच प्रखर प्रकाश त्याच्याभोवती चमकला; 4 शौल जिमनीवर पडला आिण एक
वाणी त्याच्याशी बोलताना त्याने ऐकली, “����, शौला, तू माझा छळ का करतोस?” 5 शौल
म्हणाला, “����� �� ��� ����?” �� ���� �������, “�� ���� ���, ज्याचा तू छळ
*
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करीत आहे स तो मीच आहे ;
ऊठ, आिण नगरात जा, तु ला काय करायचे आहे , ते तु ला ते थे
कोणीतरी सां गेल.” 7 जी माणसे शौलाबोबर प्रवास करीत होती, ती ते थेच स्तब्ध उभी रािहली त्या
लोकांनी आवाज ऐकला, पण त्यांना कोणी िदसले नाही. 8 शौल जिमनीवरून उठला, त्याने डोळे
उघडले , पण त्यास काहीच िदसे ना, म्हणून जे लोक त्याच्याबरोबर होते त्यांनी त्याचा हात धरून
त्यास िदिमष्क शहरात ने ले. 9 तीन िदवसांपयर्ंत शौलाला काहीच िदसत नव्हते , त्याने काही खाल्ले
िकंवा प्याले नाही.
6 आता

. 22:6-16; 26:12-18
िदिमष्कांमध्ये ये शच
ू ा एक िशष्य होता त्याचे नाव हनन्या होते ; प्रभू त्याच्याशी एका
दृष्टांतात बोलला तो म्हणाला, “������.” हनन्याने उ र िदले , “�� ��� ���, प्रभू.”
11 प्रभू हनन्याला म्हणाला, “�� ��� ��� �������� ��������� ��, ते थे यहद
ू ाचे घर
शोध व तासर्स शहराहन
आले
ल्
या
शौल
नावाच्या
व्यक्तीबद्दल
िवचार
सध्या
तो
ते
थ
े
आहे
; व
ू
12
ृ
प्राथर्ना करीत आहे . शौलाने दष्टांतात पािहले की त्यामध्ये हनन्या नावाचा मनु ष्य आपल्याकडे
आला, असून आपल्यावर हात ठे वत आहे व त्यानं तर त्यास पु न्हा दृष्टी प्राप्त झाली, असे त्यास
िदसले .” 13 परं तु हनन्याने उ र िदले , “�����, मी त्या मनु ष्यािवषयी अने क लोकां च्या तोंडू न
ऐकले आहे ; यरूशले म शहरातील तु झ्या सं तां शी तो िकती वाईट रीतीने वागला हे मी ऐकले
आहे . 14 आिण आता जे तु झ्या नावावर िवश्वास ठे वतात अशा लोकांस बां धन
ू ने ण्यासाठी मु ख्य
याजकांकडू न अिधकारपत्र घे ऊन हा शौल ये थे आला आहे .” 15 परं तु प्रभू म्हणाला, “��, राजांना
आिण परराष्ट् रांना आिण इस्राएलाचे सं तान यां च्यासमोर माझे नाव घे ऊन जाण्याकरता तो माझे
िनवडले ले पात्र आहे . 16 माझ्या नावाकरीता ज्या गोष्टी त्यास सहन कराव्या लागतील त्या मी
त्यास दाखवून दे ईन,” 17 हनन्या िनघाला आिण यहद
ू ाच्या घरी गे ला, त्याने शौलाच्या डोक्यावर
हात ठे वला आिण म्हटले , “���, भाऊ, प्रभू ये शन
ू े तु ला इकडे ये त असता रस्त्यावर दशर्न िदले
त्याने च मला तु झ्याकडे पाठवले , यासाठी की, तु ला पु न्हा दृष्टी यावी व तू पिवत्र आत्म्याने पिरपूणर्
व्हावे .” 18 लागलीच खपल्यासारखे काहीतरी शौलाच्या डोळ्यावरून खाली पडले , आिण त्यास
पु न्हा दृष्टी आली शौल ते थन
ू उठल्यावर त्याचा बािप्तस्मा करण्यात आला. 19 नं तर त्याने अन्न
से वन केल्यावर त्याच्या अं गात शक्ती आली, शौल काही िदवस िदिमष्क ये थील िशष्यांबरोबर
रािहला. 20 यानं तर सरळ सभास्थानात जाऊन शौल ये शच्ू या नावाची घोषणा करू लागला, ये शू
हा दे वाचा पु त्र आहे . 21 ज्या लोकांनी शौलाचे बोलणे ऐकले त्या सवार्न
ं ा मोठे नवल वाटले ते
म्हणाले , “������� ������� ���� ������� �������� ������ ������� ���,
त्या सवार्चा नाश करू पाहणारा हाच नाही काय? तो ये शच्ू या अनु यायांना अटक करण्यासाठी ये थे
आला आहे व तो त्यांना यरूशले म शहरातील मु ख्य याजकांसमोर उभे करणार आहे .” 22 परं तु शौल
अिधकािधक सामथ्यर्शाली होत गे ला, त्याने हे िसद्ध केले की, ये शू हाच िख्रस्त आहे आिण त्याचे
पु रावे इतके सबळ होते . िदिमष्क ये थील यहद
ू ी त्याच्याबरोबर वाद घालू शकले नाहीत. 23 काही
िदवसानं तर, यहद
ी
लोकां
न
ी
शौलाला
िजवे
मारण्याचा
कट रचला. 24 यहद
ू
ू ी रात्रंिदवस शहराच्या
वे शीवर पहारा दे त होते व शौलाला पकडण्याची वाट पाहत होते . त्यांना शौलाला ठार मारायचे
होते , पण त्यांचा हा बे त शौलास समजला. 25 एके रात्री शौलाने ज्यांना िशक्षण िदले होते अशा
काही अनु यायांनी शहरातून जाण्यासाठी शौलाला मदत केली, अनु यायांनी शौलाला एका टोपलीत
ठे वले , नं तर त्यांनी टोपली गावकुसावरून रात्रीच्या वे ळी खाली सोडली.
10

26 नं तर

शौल यरूशले मे शहरास गे ला ते थील िवश्वास ठे वणार्यां च्या पिरवारात िमसळण्याचा
त्याने प्रयत्न केला, पण ते त्यास घाबरत होते , त्यांचा िवश्वासच बसत नव्हता, शौल खरोखर
ये शच
ू ा िशष्य झाला आहे . 27 परं तु बणर्बाने शौलाचा स्वीकार केला व त्यास घे ऊन प्रेिषतांकडे
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गे ला. बणर्बाने सां िगतले की, शौलाने ये शल
ू ा िदिमष्कच्या रस्त्यावर पािहले आहे , ये शू त्याच्याशी
कसा बोलला हे ही त्याने सिवस्तरणे सां िगतले , मग त्याने प्रेिषतांना सां िगतले की, ये शिू वषयीची
सु वातार् शौलाने मोठ ा धै यार्ने िदिमष्क ये थील लोकांस सां िगतली. 28 मग शौल अनु यायांसह
ते थे रािहला, तो यरूशले म शहरामध्ये सगळीकडे गे ला. व धै यार्ने प्रभूची सु वातार् सां गू लागला.
29 शौल ने हमी ग्रीक भाषा बोलणार्या यहद
ू ी लोकां शी बोलत असे तो त्यां च्याशी वादिववाद
करीत असे , पण ते त्यास मारण्याचा प्रयत्न करीत होते . 30 जे व्हा बं धुजनांना हे कळाले ते व्हा
त्यांनी त्यास कैसरीया ये थे ने ले, व नं तर ते थन
ू त्यास तासार्स पाठवले .
31 अशाप्रकारे सवर् यहिू दया, गालील प्रां त, शोमरोन या प्रदे शातील मं डळीस ते थे शां ती
लाभली; आिण, मं डळी पिवत्र आत्म्याच्या सां त्वने त व परमे श्वराच्या भयात वाढत गे ली. 32 मग
असे झाले की, पे तर् यरूशले म शहराच्या सभोवतालच्या गावामध्ये िफरला, लोद या गावामध्ये
जे दे वाचे पिवत्रजन होते त्यांना भे टला. 33 लोद ये थे त्यास ऐने यास नावाचा मनु ष्य आढळला,
त्याच्या अं गातून वारे गे ल्याने तो पं गू झाला होता व आठ वष अं थरुणाला िखळू न होता. 34 पे तर्
त्यास म्हणाला, “������, ये शू िख्रस्त तु ला बरे करीत आहे ; ऊठ, आपले अं थरुण नीट कर.”
������ ������� ��� ������. 35 लोद ये थे राहणार्या सवर् लोकांनी आिण शारोनात
राहणार्यांनी त्यास पािहले , ते व्हा ते सवर् प्रभूकडे वळले .
36 यापो शहरात ये शच
ू ी एक िशष्या राहत होती, ितचे नाव तिबथा होते , (ग्रीक भाषे त ितचे नाव
“������” ����. त्याचा अथर् हरीण) ती ने हमी लोकांसाठी चां गली कामे करीत असे गरीबांना
दानधमर् करीत असे . 37 जे व्हा पे तर् लोदमध्ये होता, ते व्हा तिबथा आजारी पडली व मरण पावली;
लोकांनी ितला आं घोळ घालून व माडीवरच्या एका खोलीत ठे वले . 38 यापो ये थील िशष्यांनी ऐकले
की, पे तर् लोदमध्ये आहे , लोद हे यापोजवळ आहे , म्हणून त्यांनी दोन माणसे पाठिवली, त्यांनी
त्यास िवनं ती केली, ते म्हणाले , “����� ���, आमच्याकडे लवकर या.” 39 पे तर् तयार झाला
व त्यां च्याबरोबर गे ला, जे व्हा तो ते थे पोहोचला ते व्हा त्यांनी त्यास माडीवरच्या एका खोलीत ने ले,
सवर् िवधवा िस्त्रया पे तर् ाभोवती उभ्या रािहल्या, त्या रडत होत्या, दुकर्स †िजवं त असताना जे
कपडे व झगे ितने तयार केले होते ते त्यांनी पे तर् ाला दाखवले . 40 पे तर् ाने खोलीतील सवार्न
ं ा
बाहे र काढले त्याने गु डघे टे कू न प्राथर्ना केली आिण दुकर्सच्या शरीराकडे वळू न तो म्हणाला,
“����� ��” ������ ���� ���� �����, जे व्हा ितने पे तर् ाला पाहीले ते व्हा ती उठू न
बसली. 41 त्याने ितला आपला हात दे ऊन उभे राहण्यास मदत केली, नं तर त्याने पिवत्रजनांना
आिण िवधवा िस्त्रयांना खोलीमध्ये बोलावले , त्याने तिबथाला त्यांना दाखवले , ती िजवं त होती.
42 यापोमधील सवर् लोकांस हे समजले , यातील पु ष्कळ लोकांनी प्रभूवर िवश्वास ठे वला. 43 नं तर
असे झाले की, तो यापोत िशमोन नावाच्या कोणाएका कातडे कमावणार्या चां भाराच्या ये थे बरे च
िदवस राहीला.

10
1 कनल्य नावाचा मनु ष्य कैसरीयामध्ये

राहत होता, तो इटलीक नावाच्या पलटणीत शतािधपती
होता. 2 कनल्य हा भक्तीमान असून आपल्या कुटु ं बासह दे वाचे भय बाळगणारा होता; तो
गोरगिरबांना पु ष्कळसा दानधमर् करीत असे आिण तो ने हमी दे वाची प्राथर्ना करीत असे . 3 एके
िदवशी दुपारी तीन वाजण्याच्या सु मारास, कनल्याला दृष्टांत झाला, त्याने तो स्पष्टपणे पािहला,
ू त्याच्याकडे आला आिण त्यास म्हणाला, “���������!”
त्या दृष्टांतांत दे वाचा एक दत
4 कनल्य दे वदत
ू ाकडे पाहन
भयभीत
होऊन आिण म्हणाला. “��� ���, प्रभू?” ������
ू
����������� �������, “������ ���� ��������� ���� ���, ज्या गोष्टी तू
†
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गरीबांना िदल्या आहे त, त्या दे वाने पािहल्या आहे त दे वाला तु झी आठवण आहे .” 5 तू यापो गावी
माणसे पाठीव आिण िशमोन नावाच्या मनु ष्यास घे ऊ नये , िशमोनाला पे तर् असे सु द्धा म्हणतात.
6 तो िशमोन नावाच्या चां भाराच्या घरी राहत आहे त्याचे घर समु दर
् िकनारी आहे . 7 कनल्याशी
ू िनघून गे ला नं तर कनल्याने त्याचे दोन िवश्वासू नोकर व एका धमर्शील
बोलणे झाल्यावर दे वदत
िशपायाला बोलावून घे तले . 8 कनल्याने या ितघांना घडले ले सवर्काही सां िगतले आिण त्यांना
यापोला पाठवले .
9 दुसर्या िदवशीही माणसे यापो गावाजवळ आली, ती दुपारची वे ळ होती, त्याचवे ळी प्राथर्ना
करावयास पे तर् गच्चीवर गे ला. 10 पे तर् ाला भूक लागली होती, त्यास काही खावे से वाटले ,
ते पे तर् ासाठी जे वणाची तयारी करीत असता पे तर् ाला तं दर् ी लागली. 11 आिण आपल्यासमोर
आकाश उघडले असून मोठ ा चांदव्यासारखे चार कोपरे धरून सोडले ली एक चादर पृ थ्वीवर
उतरत आहे असा दृष्टांत त्यास झाला. 12 त्यामध्ये पृ थ्वीवरील सवर्पर् कारचे चालणारे , सरपटणारे ,
आकाशात उडणारे पक्षी होते . 13 नं तर एक वाणी पे तर् ाने ऐकली, “������, ऊठ; यापै की
कोणताही प्राणी मारून खा.” 14 पण पे तर् म्हणाला, “�� ��� ���� ����� ����, प्रभू
जे अशु द्ध व अपिवत्र आहे असे कोणते ही अन्न मी कधी खाल्ले ले नाही.” 15 पण ती वाणी त्यास
पु न्हा म्हणाली, “������ �� ������ ����� ������ ����, त्यांना अशु द्ध म्हणू नकोस.”
16 असे तीन वे ळा घडले ; मग ते पात्र आकाशात वर घे तले गे ले.
17 पे तर
् भयचिकत होऊन या दृष्टांताचा अथर् काय असावा यािवषयी िवचार करू लागला, ज्या
लोकांस कनल्याने पाठवले होते , त्यांना िशमोनाचे घर सापडले ते दाराजवळ उभे होते . 18 त्यांनी
िवचारले , “����� ����� ����� ����� ���?” 19 पे तर् या दृष्टांतािवषयीच िवचार करत
असतांना, आत्मा त्यास म्हणाला, “��, तीन माणसे तु ला शोधीत आहे त. 20 ऊठ आिण पायर्या
उतरून खाली जा, कारण मीच त्यांना पाठवले आहे , काही सं शय न धरता त्यां च्याबरोबर जा.”
21 मग पे तर
् खाली त्या मनु ष्यांकडे गे ला, तो म्हणाला, “������ ������ ��� ���� ����
�� ��� ���, तु म्ही ये थे का आलात?” 22 ती माणसे म्हणाली, “��� ������ ���������
������� �������� ����������� ����������� �������� ���� ��������
�� �������� ���, तो नीितमान मनु ष्य आहे तो दे वाची उपासना करतो, सवर् यहद
ू ी लोक त्याचा
ू ाने त्यास सां िगतले आहे .”
आदर करतात, तु म्हास घरी बोलावून तु मचे शब्द ऐकावे त असे दे वदत
23 पे तर
् ाने त्यांना आत बोलावून घे तले व रात्रभर मु क्काम करण्यास सां िगतले , दुसर्या िदवशी
पे तर् तयार झाला व त्या तीन मनु ष्याबरोबर गे ला, यापो ये थील काही बं धह
ू ी पे तर् ाबरोबर गे ले.
24 दुसर्या िदवशी पे तर
् कैसरीया शहरात आला, कनल्य त्याची वाट पाहत होता, त्याने आपले
जवळचे िमत्र व नाते वाईक यांनाही आपल्या घरी जमा केले होते . 25 जे व्हा पे तर् आत गे ला,
ते व्हा कनल्य त्यास भे टला, कनल्याने पे तर् ाच्या पाया पडू न आदराने त्यास नमन केले . 26 पण
पे तर् म्हणाला, “��� ����, मी तु झ्यासारखाच मनु ष्य आहे .” 27 पे तर् त्याच्याशी बोलत घरात
गे ला आिण आतमध्ये बरे च लोक जमले ले त्याने पािहले . 28 पे तर् त्या लोकांस म्हणाला, “������
�� ����� ��, यहद
ू ी मनु ष्याने इतर िवदे शी लोकां च्या घरी जाणे िकंवा त्यां च्याशी सं बंध ठे वणे
हे यहद
ू ी िनयमाला धरुन नाही, पण दे वाने मला दाखिवले आहे की, मी इतर मनु ष्यमात्राला अशु द्ध
िकंवा अपिवत्र मानू नये . 29 याच कारणासाठी जे व्हा हे लोक मला बोलावण्यास आले , ते व्हा मी
त्यां च्याशी वाद घातला नाही, आता, कृपाकरून मला सां गा, तु म्ही मला ये थे का बोलावले ?”
30 कनल्य म्हणाला, “��� ������������, माझ्या घरां मध्ये मी प्राथर्ना करीत होतो,
बरोबर याच वे ळेला म्हणजे दुपारचे तीन वाजता मी प्राथर्ना करीत होतो, अचानक एक मनु ष्य
माझ्यासमोर उभा रािहला, त्याने लखलखीत, चमकदार कपडे घातले होते .” 31 तो मनु ष्य म्हणाला,
“��������� ������ ���� ��������� ���� ���, गरीब लोकांस ज्या वस्तू तू िदल्या
आहे त ते दे वाने पािहले आहे , दे व तु झी आठवण करतो. 32 म्हणून यापो या शहरी काही माणसे
पाठव व िशमोन पे तर् ाला बोलावून घे , पे तर् हा िशमोन चां भाराच्या घरी राहत आहे आिण त्याचे
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घर समु दर् ाच्या जवळ आहे .
मी लागलीच तु म्हास िनरोप पाठिवला, तु म्ही ये थे आलात ही
तु मची मोठी कृपा आहे , ते व्हा आम्हास जे काही सां गण्याची आज्ञा प्रभूने तु म्हास िदली आहे , ते
ऐकण्यासाठी आम्ही सवर् आता ये थे दे वासमोर जमले ले आहोत.”
33 ते व्हा

पे तर् ाने बोलायला सु रुवात केली मला आता हे खरोखर समजले आहे की, “������
�������� ������ ������ ���. 35 प्रत्ये क राष्ट् रात जो कोणी त्याची भक्ती करतो आिण
योग्य ते करतो, त्यास दे व स्वीकारतो, व्यक्ती कोणत्या दे शाची आहे , हे महत्त्वाचे नाही. 36 दे व
इस्राएली लोकां शी बोलला, दे वाने त्यांना सु वातार् पाठिवली की, ये शू िख्रस्ताद्वारे शांती जगात
आली आहे , ये शू सवार्च
ं ा प्रभू आहे .
37 सगळ्या यहद
ीया
प्रांतात काय घडले हे तु म्हा सवार्न
ं ा माहीत आहे , त्याची सु रुवात योहानाने
ू
लोकांस बािप्तस्म्यािवषयी गालील प्रांतात जो सं देश िदला, त्याने झाली. 38 नासरे थच्या
ये शिू वषयी तु म्हास मािहती आहे , दे वाने त्यास पिवत्र आत्म्याचा व सामथ्यार्चा अिभषे क केला,
ये शू सगळीकडे लोकांसाठी चां गल्या गोष्टी करीत गे ला, जे लोक दुष्ट आत्म्याने पछाडले होते
त्यांना ये शन
ू र् यहद
ू े बरे केले , कारण दे व त्याच्याबरोबर होता. 39 ये शन
ू े सं पण
ू ीया प्रांतात आिण
यरूशले म शहरात जे जे केले त्या सवर् गोष्टी आम्ही पािहल्या आिण आम्ही त्याचे साक्षीदार आहोत,
पण ये शल
ू ा मारण्यात आले , लाकडाच्या वधस्तं भावर त्यांनी त्यास टां गन
ू मारले . 40 परं तु दे वाने
ितसर्या िदवशी त्यास िजवं त केले दे वाने ये शल
ू ा लोकांस स्पष्ट पाहू िदले . 41 परं तु सवर्च माणासांनी
ये शल
ू ा पािहले नाही, दे वाने त्यांना अगोदरच साक्षीदार म्हणून िनवडले होते , त्यांनीच त्यास पािहले ,
ते साक्षीदार आम्ही आहोत ये शू मरणातून उठिवला गे ल्यानं तर आम्ही त्याच्याबरोबर अन्नपाणी
से वन केले . 42 ये शन
ू े आम्हास ‘������ ����� ������ ��������, िजवं तांचा आिण मरण
पावले ल्यांचा न्याय करण्यासाठी दे वाने त्यास आपल्याला आहे ’ �� ������������ ������
������ ����� ����. 43 जो कोणी ये शव
ू र िवश्वास ठे वतो, त्यास क्षमा केली जाईल, ये शच्ू या
नावामध्ये दे व त्या व्यक्तीच्या पापांची क्षमा करील, सवर् सं देष्टे हे खरे आहे असे म्हणतात.”
34

44 पे तर
् हे

बोलत असतानाच त्याचे बोलणे ऐकत बसले ल्या सवर् लोकां वर पिवत्र आत्मा उतरला.
जे पे तर् ाबरोबर आले होते , ते चिकत झाले , यहद
ू ी नसले ल्या
लोकां वरसु द्धा पिवत्र आत्माच्या दानाचा वषार्व झाला आहे , यामु ळे ते चिकत झाले . 46 आिण
यहद
ू ी नसले ल्या लोकांस िनरिनराळ्या भाषा बोलताना आिण दे वाची स्तु ती करताना यहद
ू ी लोकांनी
47
ऐकले .
मग पे तर् म्हणाला, “�� ������ �������� ���������� ������� ���
���� ��� ��� ����, ज्याप्रमाणे आम्हास िमळाला, त्याचप्रमाणे त्यांनाही पिवत्र आत्मा
िमळाला आहे .” 48 म्हणून पे तर् ाने कनल्य, त्याचे नाते वाईक आिण िमत्र यांना ये शू िख्रस्ताच्या
नावाने बािप्तस्मा दे ण्याची आज्ञा केली, मग पे तर् ाने आणखी काही िदवस त्यां च्याबरोबर रहावे अशी
त्या लोकांनी त्यास िवनं ती केली.
45 यहद
ू ी सुं ता झाले ले िवश्वास ठे वणारे

11
1 यहद
ू ी नसले ल्या लोकांनीसु द्धा दे वाच्या वचनाचा स्वीकार केला आहे हे यहद
ू ीया प्रांतातील
प्रेिषतांनी व बं धन
ू ी ऐकले . 2 पण जे व्हा पे तर् यरूशले म शहरास आला, ते व्हा सुं ता झाले ला
यहद
ू ी िवश्वासी गट त्याच्यावर िटका करू लागले . 3 ते म्हणाले , “�� ����� � ������ �
����������� ���� ��� ������� ��������� ��������� ��� ������ ����,
एवढे च नव्हे तर तु म्ही त्यां च्यासह जे वणही केले .” 4 म्हणून पे तर् ाने त्यांना सवर् घटना सिवस्तर
स्पष्ट करून सां िगतल्या. 5 पे तर् म्हणाला, मी यापो शहरात प्राथर्ना करीत असताना मला
तं दर् ी लागल्यासारखे झाले व मी एक दृष्टांत पािहला की, मोठ ा चांदव्यासारखे चार कोपरे धरून
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सोडले ली एक चादर माझ्यापयर्ंत आली. मी त्याच्याकडे न्याहाळू न पाहन
ू िवचार करीत होतो,
मी त्यामध्ये पृ थ्वीवरील चार पायाचे प्राणी, जं गली पशू, सरपटणारे प्राणी आिण आकाशात
उडणारे पक्षी मी त्यामध्ये पािहले . 7 एक वाणी माझ्याशी बोलताना मी ऐकली, “������, ऊठ,
मारून खा!” 8 पण मी म्हणालो, “�����, मी असे कधीही करणार नाही, मी अपिवत्र िकंवा
अशु द्ध असे कधीच खाल्ले नाही.” 9 आकाशातून त्या वाणीने पु न्हा उ र िदले , “������ ��
������ ����� ������ ����, त्यांना अशु द्ध म्हणू नकोस.” 10 असे तीन वे ळा घडले , मग
ते सवर् पु न्हा वर आकाशात घे तले गे ले. 11 इतक्यात पाहा, तीन माणसे ज्या घरामध्ये आम्ही
होतो त्यापु ढे कैसरीयाहन
ू माझ्याकडे पाठवले ली तीन माणसे ये ऊन उभी रािहली. 12 आत्म्याने
मला कोणत्याही प्रकारचा सं शय न धिरता त्यां च्याबरोबर जाण्यास सां िगतले , हे सहा बं ध ू जे ये थे
ू
आहे त, ते ही माझ्याबरोबर होते , आम्ही कनल्याच्या घरी गे लो. 13 कनल्याने आपल्या घरात दे वदत
ू कनल्याला म्हणाला, “���� �����
उभा असले ला कसा िदसला हे आम्हास सां िगतले , दे वदत
����� ����, िशमोन पे तर् ाला बोलावून घे . 14 तो तु झ्याशी बोले ल, तो ज्या गोष्टी तु ला
सां गेल, त्यामु ळे तु झे व तु झ्या कुटु ं बाचे तारण होईल.” 15 त्यानं तर मी माझ्या भाषणाला सु रुवात
केली, सु रुवातीला ज्याप्रमाणे पिवत्र आत्मा आपल्यावर आला तसाच तो त्यां च्यावरही आला.
16 ते व्हा मला प्रभूचे शब्द आठवले , प्रभू म्हणाला होता, “����� ������� ����������
�������� ���� ��� �� ���, पण तु मचा बािप्तस्मा पिवत्र आत्म्याने होईल.” 17 आपण
प्रभू ये शू िख्रस्तावर िवश्वास ठे वला ते व्हा जसे आपणांस तसे त्यांसही दे वाने सारखे च दान िदले ,
मग दे वाला अडिवणारा असा मी कोण? 18 जे व्हा त्यांनी या गोष्टी ऐकल्या, ते व्हा ते शांत रािहले ,
त्यांनी दे वाची स्तु ती केली आिण म्हणाले , “�� �� ������ ���������������� ����
������ ������ ���������������� ���� ���.”
19 स्ते फन

मारला गे ल्यानं तरच्या काळात जो छळ झाला, त्यामु ळे िवश्वास ठे वणारे यरूशले म
शहरापासून दरू िठकाणी फेनीके प्रांत, कुप्र बे ट व अं त्यु िखया शहरापयर्ंत पां गले गे ले, िवश्वास
ठे वणार्यांनी या िठकाणी फक्त यहद
ू ी लोकांसच सु वातार् सां िगतली. 20 यातील काही िवश्वास
ठे वणारे कुप्र व कुरे ने ये थे राहणारे होते , जे व्हा हे लोक अं त्यु िखयात आले , ते व्हा त्यांनी या
ग्रीक लोकांस ये शिू वषयीची सु वातार् सां िगतली. 21 प्रभू िवश्वास ठे वणार्यांना मदत करीत होता
आिण बर्याच मोठ ा गटाने िवश्वास ठे वला व ते प्रभूला अनु सरू लागले . 22 यािवषयीची
बातमी यरूशले म शहरातील िवश्वास ठे वणार्या मं डळीच्या कानावर आली, म्हणून यरूशले म
शहरातील िवश्वास ठे वणार्यांनी बणर्बाला अं त्यु िखयाला पाठवले . 23 बणर्बा चां गला मनु ष्य होता,
तो पिवत्र आत्म्याने आिण िवश्वासाने पूणर्पणे भरले ला होता, जे व्हा बणर्बा अं त्यु िखयाला गे ला,
ते व्हा त्याने पािहले की, दे वाने या लोकां वर खूप कृपा केली आहे , त्यामु ळे बणर्बाला खूप आनं द
झाला, अं त्यु िखयातील सवर् िवश्वास ठे वणार्यांना त्याने उ े जन िदले , त्याने त्यांना सां िगतले ,
कधीही तु मचा िवश्वास गमावू नका, ने हमी प्रभूची आज्ञा अं तःकरणापासून पाळा. 24 तो चागं ला
मनु ष्य होता आिण पिवत्र आत्म्याने व िवश्वासाने पूणर् होता; ते व्हा प्रभूला पु ष्कळजण िमळाले .
25 जे व्हा बणर्बा तासार्स गे ला ते व्हा तो शौलाचा शोध घे त होता. 26 जे व्हा बणर्बाने त्यास शोधले
ते व्हा त्याने शौलाला आपल्यासह अं त्यु िखयाला आणले , शौलाने व बणर्बाने वषर्भर ते थे मं डळीत
राहन
ू पु ष्कळ लोकांस िशकवले , अं त्यु िखयामध्ये ये शच्ू या अनु यायांना ‘��������’ �� ���
���������� ������.
यरूशले म शहराहन
ू अं त्यु िखयास आले . 28 यां च्यापै की एकाचे नाव
अगब होते , अं त्यु िखयात तो उभा रािहला आिण बोलू लागला, पिवत्र आत्म्याच्या साहाय्याने तो
म्हणाला, फार वाईट काळ सवर् पृ थ्वीवर ये त आहे , लोकांस खायला अन्न िमळणार नाही, क्लौिदया
27 याच काळात काही सं देष्टे
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राजा राज्य करीत होता ते व्हा त्याच्या काळात हे घडले .
िवश्वास ठे वणार्यांनी ठरवले की,
यहद
ू ीया ये थील आपल्या बं ध ू व भिगनींना जास्तीत जास्त मदत पाठिवण्याचा प्रयत्न करावा
प्रत्ये क िशष्याने जास्तीत जास्त मदत पाठवण्याचे ठरवले . 30 त्यांनी पै से गोळा करून बणर्बा व
शौल यां च्याकडे िदले , मग बणर्बा व शौल यांनी ते पै से यहद
ू ीयातील वडीलजनांकडे पाठवून िदले .
29

12
1 त्या वे ळेच्या सु मारास हे रोद राजाने मं डळीतील काही जणांस छळावे म्हणून त्यां च्यावर
हात टाकला. 2 योहानाचा भाऊ याकोबा ह्याला त्याने तलवारीने िजवे मारले . 3 हे रोदाने पािहले
की, यहद
ू ी अिधकार्यांना हे आवडले आहे , म्हणून त्याने पे तर् ालासु द्धा अटक करण्याचे ठरवले ,
ते बे खमीर भाकरीचे िदवस होते . 4 हे रोदाने पे तर् ाला अटक करून तु रुं गात टाकले , त्याच्या
रखवालीकिरता त्यास िशपायां च्या चार चौकड ां च्या स्वाधीन केले , वल्हांडण सण झाल्यावर
पे तर् ाला लोकांसमोर आणण्याची योजना होती. 5 म्हणून पे तर् ाला तु ं रूगात ठे वण्यात आले , पण
मं डळी सातत्याने पे तर् ासाठी दे वाकडे प्राथर्ना करीत होती.

पे तर् दोन िशपायां च्यामध्ये झोपला होता, त्यास दोन साखळ्यांनी बां धले होते , तु रुं गाच्या
दाराजवळ आणखी काही िशपाई पहारा दे त होते , ती रात्रीची वे ळ होती व हे रोदाने असा िवचार
ू
केला की, दुसर्या िदवशी पे तर् ाला लोकांसमोर आणावे . 7 ते व्हा पाहा, अचानक परमे श्वराचा दत
ू ाने पे तर् ाच्या कुशीला स्पशर्
ते थे उभा रािहला, तु रुं गाच्या खोलीत एकदम प्रकाश पडला, दे वदत
ू म्हणाला, “���� ��!” ������ ���������� �������
करून त्यास उठवले , दे वदत
ू पे तर् ाला म्हणाला, “���� ��� � ������ �����
������� ���� ������. 8 दे वदत
ू म्हणाला, “���� ��� ����� ��� �
���,” �� �������� ���� �����, मग दे वदत
ू बाहे र पडला व पे तर् त्याच्यामागे चालला, पे तर् ाला कळत
���������� ��.” 9 मग दे वदत
नव्हते की, हे खरोखर काय करीत आहे , त्यास वाटले आपण दृष्टांत पाहत आहोत. 10 पिहल्या
ू लोखं डी दाराजवळ ये ऊन पोहोचले ,
व दुसर्या फेर्यातील पहारे कर्यांना ओलांडून पे तर् व दे वदत
ू दरवाजामधून बाहे र पडले , त्यांनी एक रस्ता
ते त्यां च्यासाठी आपोआप उघडले , पे तर् व दे वदत
ू पे तर् ाला सोडू न िनघून गे ला. 11 पे तर् ाला मग कळले की नक्की
पार केला आिण अचानक दे वदत
काय घडले आिण तो म्हणाला, “��� ��� ����� �� ������� ����� ������ ���
��������� ������� � ������ ��� ���������� ������� � ����� �������
������� ���������� ���� ��� ������ ���.”
12 या गोष्टींची जाणीव झाल्यावर पे तर
् मरीये च्या घरी गे ला, ती योहान ज्याला माकर् ही म्हणत
त्याची आई होती, पु ष्कळ लोक त्यािठकाणी जमले होते , ते सवर् प्राथर्ना करीत होते . 13 पे तर् ाने
फाटकाचा दरवाजा ठोठावला, ते व्हा रुदा नावाची दासी फाटक उघडण्यासाठी आली. 14 ितने
पे तर् ाचा आवाज लगे च ओळखला आिण ती खूप आनंिदत झाली, ती फाटक उघडण्याचे सुद्धा
िवसरून गे ली, ती आतमध्ये पळाली आिण लोकांस ितने सां िगतले , “����� ������� ���
���.” 15 िवश्वास ठे वणारे रुदाला म्हणाले , “���� ��� ����� ���!” ����� �����
������� ��� ���, असे रुदा परत परत अगदी कळकळीने सां गू लागली, म्हणून लोक म्हणाले ,
“�� �������� ��� ���� ������.” 16 पण पे तर् बाहे रून फाटक सारखे ठोठावत होता,
जे व्हा िवश्वास ठे वणार्यांनी फाटक उघडले , ते व्हा त्यांनी पे तर् ाला पािहले , ते चिकत झाले होते .
17 पे तर
् ाने हाताने खु णावून शांत राहायला सां िगतले , मग त्याने प्रभूने तु रुं गातून कसे आणले हे
सिवस्तर सां िगतले , तो म्हणाला, “����� � ��� ��������� ��� ���� �� �����,” ��
����� ����� ����� ������� ������ ����.
18 दुसर्या िदवाशी िशपाई फार हताश झाले होते , पे तर
् ाचे काय झाले असावे याचा ते िवचार
करीत होते . 19 हे रोदाने पे तर् ाला सगळीकडे शोधले पण तो त्यास शोधू शकला नाही, मग हे रोदाने
6
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पहारे कर्यांना प्रश्न िवचारले व त्यांना मरणाची िशक्षा ठोठावली, नं तर हे रोद यहद
ू ीया प्रांतातून
िनघून गे ला, तो कैसरीया शहरात गे ला व ते थे काही काळ रािहला.
20 हे रोद सोर व िसदोन नगरातील लोकां वर फार रागावला होता, ते लोक िमळू न हे रोदाला
भे टायला आले , ब्लस्तला आपल्या बाजूला वळिवण्यात ते यशस्वी झाले , ब्लस्त हा राजाचा
खाजगी से वक होता, लोकांनी हे रोदाकडे शांतते ची मागणी केली कारण त्यांचा दे श अन्नधान्याच्या
बाबतीत हे रोदाच्या दे शावर अवलं बन
ू होता. 21 हे रोदाने त्यांना भे टण्यासाठी एक िदवस ठरवला,
त्यािदवशी हे रोदाने आपला सुं दर दरबारी पोशाख घातला होता, तो न्यायासनावर बसून लोकांसमोर
भाषण करू लागला. 22 लोक मोठ ाने आरोळी करून म्हणाले , “�� �� ������ ���� ���,
मनु ष्याची नव्हे !” �������� �� �������� ������� ����. 23 आिण त्याने दे वाला
ू ाने त्यावर प्रहार केला, तो िकडे पडू न मरण पावला.
गौरव िदला नाही, म्हणून परमे श्वराच्या दत
24 दे वाचे वचन जास्तीत जास्त लोकांपयर्ंत पसरत गे ले व लोकांस प्रेिरत करीत होता, िवश्वास
ठे वणार्यांचा गट िदवसें िदवस मोठा होत होता.
25 बणर्बा व शौलाने त्यांचे यरूशले म शहरातील काम सं पिवल्यानं तर ते अं त्यु िखयाला परत आले ,
त्यांनी माकर् योहान याला त्यां च्याबरोबर घे तले .

13
अं त्यु िखया ये थील िख्रस्ती मं डळीत काही सं देष्टे व िशक्षक होते , ते पु ढीलप्रमाणे ः बणर्बा,
िशमोन िनग्र, लूक्य कुरे ने कर, मनाएन (जो हे रोदाबरोबर लहानाचा मोठा झाला होता) आिण
शौल. 2 ही सवर् माणसे परमे श्वराची आराधना करीत व उपवास करीत असता, पिवत्र आत्मा
त्यांना म्हणाला, “������ � ������ ������� ���� �������� �� ������� ���
�������� ������� ����������� ����� ���.” 3 म्हणून मं डळीने उपवास व प्राथर्ना
केल्या, त्यांनी बणर्बा व शौल यां च्या डोक्यां वर हात ठे वून प्राथर्ना केली, मग त्यांना पाठवून िदले .
1

4 पिवत्र आत्म्याच्याद्वारे बणर्बा व शौल यांना पाठिवण्यात आले , ते सलु कीयात गे ले, नं तर ते थन
ू
समु दर् माग कुप्र बे टावर गे ले. 5 ते जे व्हा सलमी शहरात आले , ते व्हा त्यांनी दे वाचे वचनाची यहद
ू ी
लोकां च्या सभास्थानात घोषणा केली माकर् म्हटले ला योहान हाही त्यां च्या मदतीला होता. 6 ते
सं पण
ू र् बे ट पार करून पफे शहरास गे ले, पफे ये थे त्यांना एक यहद
ू ी मनु ष्य भे टला, तो जादच्ू या
करामती करीत असे , त्याचे नाव बयशू होते , तो खोटा सं देष्टा होता. 7 बयशू ने हमी िसग्यर्
पौल याच्या िनकट राहण्याचा प्रयत्न करायचा, िसग्यर् पौल राज्यपाल होता व तो हुशार होता,
त्याने बणर्बा व शौल यांना आपणाकडे बोलावले , त्यास त्यां च्याकडू न दे वाचे वचन ऐकण्याची
उत्कंठा दाखवली. 8 परं तु अलीम “�������” (त्याच्या नावाचा अथर् हाच आहे ) हा बणर्बा व
शौल यां च्यािवरुद्ध होता, राज्यपालाने िवश्वास ठे वू नये म्हणून अलीमने त्याचे मन वळिवण्याचा
प्रयत्न केला. 9 पण शौल, ज्याला पौलिह म्हणत, तो पिवत्र आत्म्याने भरला होता, पौलाने
त्याच्याकडे रोखून पािहले व म्हणाला. 10 “���������� ������ �� ��������� �
��������� ������ ����, अवघ्या नीितमानाच्या वै र्या, तू प्रभूचे सरळ मागर् िवपरीत
करण्याचे सोडू न दे णार नाहीस काय? 11 तर आता पाहा, प्रभूचा हात तु झ्यावर आहे , तू आं धळा
होशील व काही वे ळपयर्ंत तु ला सूयर् िदसणार नाही,” �� ������ ������� ���� � �����
���� ��� �� �������� ���� ���� ���� ������� ������ ��������� �����
���������� ��� ��� �����. 12 ते व्हा जे झाले ते पाहन
ू राज्यपालाने िवश्वास ठे वला,
प्रभूच्या िशक्षणाने तो चिकत झाला.
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त्याचे िमत्र त्याच्याबरोबर होते ते पफेकडू न समु दर् माग िनघाले , ते पं फुिलयातील
िपगार् गावी आले , परं तु योहान *त्यांना सोडू न परत यरूशले मे शहरास गे ला. 14 पौल व त्याच्या
िमत्रांनी त्यांचा प्रवास पु ढे चालू ठे वला, िपगार्पासून पु ढे ते िपिसदीयांतील अं त्यु िखयास गे ले
आिण शब्बाथ िदवशी ते सभास्थानात गे ले आिण ते थे बसले . 15 ते व्हा िनयमशास्त्र आिण
सं देष्टयां च्या ले खाचे वाचन झाल्यावर सभास्थानाच्या अिधकार्यांनी पौल व बणर्बाला िनरोप
पाठिवला, “������, ये थील लोकांस काही मदत होईल असे काही बोधवचने सां गा.” 16 पौल
उभा रािहला आिण आपला हात उं चावून म्हणाला, “��� ������� ������� � ������
�� �����������, ऐका. 17 या इस्राएल लोकां च्या दे वाने आपल्या वाडविडलांची िनवड केली
आिण ते ज्या काळात िमसरमध्ये परकी म्हणून राहत होते , त्या काळात दे वाने त्यांना अगिणत केले
आिण उभारले ल्या बाहन
ू बाहे र आणले . 18 आिण दे वाने अरण्यातील चाळीस वषार्त
ू े त्यांना ते थन
त्यांना सहनशीलता दाखिवली. 19 दे वाने कनानच्या प्रदे शातील सात राष्ट् रांना नाश केला, दे वाने
त्यां च्या जिमनी त्याच्या लोकांस िदल्या. 20 हे सवर् साधारणपणे चारशे पन्नास वषार्त घडले , त्यानं तर
दे वाने शमु वेल सं देष्ट ापयर्ंत आपल्या लोकांस न्यायाधीश ने मन
ू िदले . 21 मग लोकांनी राजाची
मागणी केली, दे वाने त्यांना िकशाचा पु त्र शौल याला िदले , शौल हा बन्यािमनाच्या वं शातील
होता, तो चाळीस वषार्पयर्ंत राजा होता. 22 नं तर दे वाने शौलाला काढून टाकले , दे वाने दावीदाला
त्यांचा राजा केले , दावीदािवषयी दे व असे बोलला इशायाचा पु त्र, दावीद मला माझ्या मनासारखा
िमळाला आहे , तो माझी सवर् इच्छा पूणर् करील. 23 याच दािवदाच्या वं शजातून दे वाने इस्राएल
लोकांचा तारणारा आिणला, तो वं शज ये शू आहे , दे वाने हे करण्याचे अिभवचन िदले होते . 24 ये शू
ये ण्यापूवीर् सवर् इस्राएली लोकांस योहानाने उपदे श केला, त्यां च्या अं तःकरणात बदल व्हावा म्हणून
योहानाने लोकांस सां िगतले की, त्यांनी बािप्तस्मा घे तला पािहजे . 25 जे व्हा योहान आपले काम
सं पवत होता, ते व्हा तो म्हणाला, ‘�� ��� ��� ��� ������� �����? मी िख्रस्त नाही,
तो नं तर ये त आहे , त्याच्या वहाणांचे बं द सोडण्याची सु द्धा माझी लायकी नाही.’
26 माझ्या बं धुनो, अब्राहामच्या कुटु ं बातील पु त्रांनो आिण तु म्ही यहद
ू ी नसले ले पण खर्या
दे वाची उपासना करणारे , ऐका! या तारणाची बातमी आम्हास सां िगतली गे ली. 27 यरूशले म
शहरामध्ये राहतात ते यहद
ू ी व त्यांचे अिधकारी यांनी त्यास ओळखले नाही, ये शू हा तारणारा होता,
ये शिू वषयी जे शब्द सं देष्ट ानी िलिहले ते यहद
ू ी लोकांसाठी प्रत्ये क शब्बाथाच्या वारी वाचले गे ले,
परं तु त्यांना ते समजले नाही, यहद
ू ा दोषी ठरवल्याने त्यांनी ते भिवष्यावाद्यांचे
ू ी लोकांनी ये शल
शब्द खरे ठरवले . 28 ये शन
ू े का मरावे याचे खरे कारण ते शोधू शकले नाहीत, पण त्यांनी िपलाताला
सां िगतले की त्यास िजवे मारावे . 29 शास्त्रामध्ये ये शच्ू याबद्दल या गोष्टी िलिहल्या होत्या की,
जे वाईट ते त्याच्याबाबतीत घडणारे होते , ते सवर् या यहद
ू ा केले , मग त्यांनी
ू ी लोकांनी ये शल
ये शल
ू ा वधस्तं भावरुन खाली घे तले व त्यास कबरे त ठे वले . 30 पण दे वाने त्यास मरणातून उठवले .
31 यानं तर, पु ष्कळ िदवसांपयर्ंत जे त्याच्याबरोबर होते , त्यांना गालील प्रां तापासून यरूशले म
शहरापयर्ंत ये शन
ू े दशर्न िदले , ते लोक आता त्याचे साक्षीदार म्हणून लोकांसमोर आहे त. 32 आम्ही
तु म्हास दे वाने जे अिभवचन आमच्या वाडविडलांना िदले त्यािवषयी सु वातार् सां गतो.
33 आम्ही त्यांची ले करे †आहोत आिण दे वाने हे अिभवचन आमच्या बाबतीत खरे करून दाखिवले ,
दे वाने हे ये शल
ू ा मरणातून पु न्हा उठिवण्याद्वारे केले , आम्ही यािवषयी स्तोत्रसं िहते मध्ये सुद्धा
वाचतोः ‘�� ���� ����� ����, आज मी तु ला जन्म िदला आहे .’
34 िशवाय त्याने कुजण्याच्या अवस्थे पयर्ंत जाऊ नये म्हणून त्याने त्यास मरणातून उठवले ,
यािवषयी त्याने असे सां िगतले आहे की, ‘�������� ������� ����� ������ �
������� �������� ������� ����.’ 35 म्हणून आणखी एका स्तोत्रात तो म्हणतोः ‘��
������ ������ �������� ����� ��������� ����� ��� ����� �����.’
13 पौल व जे

*
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कारण दावीद आपल्या िपढीची दे वाच्या इच्छे प्रमाणे से वा करून मरण पावला, आपल्या
वाडविडलां शेजारी त्यास पु रले आिण कबरे त त्याचे शरीर कुजले . 37 पण ज्याला दे वाने मरणातून
पु न्हा उठवले , त्यास कुजण्याचा अनु भव आला नाही. 38 बं धुनो, आम्ही जी घोषणा करीत आहोत ते
तु म्ही समजून घे तले पािहजे ः या एकाकडू नच तु मच्या पापांची क्षमा तु म्हास िमळू शकते . 39 मोशे चे
िनयमशास्त्र तु म्हास तु मच्या पापांपासून मु क्त करणार नाही, पण प्रत्ये क व्यक्ती जी त्याच्यावर
िवश्वास ठे वते , ती त्याच्याद्वारे त्या सवार्ंिवषयी न्यायी ठरिवली जाते . 40 सं देष्टयांनी सां िगतले ल्या
काही गोष्टी घडतील, सावध राहा! या गोष्टी तु मच्याबाबत होऊ नये त म्हणून जपा. 41 अहो
िधक्कार करणार्यांनो, पाहा, आश्चयर् करा व नाहीसे व्हा, कारण तु मच्या काळामध्ये मी एक
कायर् करतो, ज्याच्यावर तु मचा िवश्वास बसणार नाही कोणी ते स्पष्ट करून सां िगतले तरी तु म्ही
त्याच्यावर िवश्वास ठे वणार नाही.”
42 जे व्हा पौल व बणर्बा जाऊ लागले , ते व्हा लोक म्हणाले की, पु ढील शब्बाथाच्या िदवशी परत
या आिण आम्हास यािवषयी अिधक सां गा. 43 सभास्थानातील बै ठक सं पल्यावर अने क यहद
ू ी
लोक आिण यहद
ू ी मतानु सारी चालणारे इतर धािमर्क लोक पौल व बणर्बा यां च्यामागे गे ले, पौल व
बणर्बा यांनी त्या लोकांस दे वाच्या कृपे त िटकू न राहण्यास कळकळीची िवनं ती केली.
44 पु ढील शब्बाथवारी शहरातील जवळ जवळ सवर् लोक परमे श्वराचे वचन ऐकण्यासाठी एकत्र
जमले . 45 यहद
ं ा ते थे पािहले , त्यामु ळे यहद
ू ी लोकांनी त्या सवार्न
ू ी लोकांस मत्सर वाटू लागला,
ते ही काही फार वाईट गोष्टी बोलले आिण जे पौल बोलला त्यािवरुद्ध वाद उपिस्थत केला. 46 पण
पौल व बणर्बा फार धै यार्ने बोलले , ते म्हणाले , “������ ��� ������ ���������� �����
������ ��������� ������, पण तु म्ही ऐकण्यास नकार दे त आहात, तु म्ही तु मचे स्वतःचे च
नु कसान करून घे त आहात व अनं तकाळचे जीवन प्राप्त करून घे ण्यासाठी अपात्र ठरत आहात!
म्हणून आम्ही आता दुसर्या दे शांतील परराष्ट् रीय लोकांकडे जाऊ. 47 प्रभूने आम्हास आज्ञा
िदली आहे की, ‘����������������� �� ������� ������ ��� ���� ������
��, तु म्ही पृ थ्वीवरील सवर् लोकांस तारणाचा मागर् दाखवू शकाल.’
48 जे व्हा यहद
ू ी नसले ल्यांनी पौलाला असे बोलताना ऐकले ते व्हा ते फार आनंिदत झाले ,
परमे श्वराच्या वचनाला त्यांनी गौरव िदले आिण त्या लोकांपैकी पु ष्कळांनी वचनावर िवश्वास
ठे वला, कारण ते अनं तकाळच्या जीवनासाठी िनवडले गे ले होते . 49 आिण परमे श्वराचा सं देश सं पण
ू र्
दे शात सां िगतला गे ला.” 50 ते व्हा यहद
ू ी लोकांनी शहरातील काही धािमर्क िस्त्रया व पु ढारी यांना
भडकावून िदले , त्या लोकांनी पौल व बणर्बा यां च्यािवरुद्ध अने क वाईट गोष्टी केल्या आिण त्यांना
शहराबाहे र घालवून िदले . 51 मग पौल व बणर्बा यांनी आपल्या पायाची धूळ झटकली व ते इकुन्या
शहराला गे ले. 52 इकडे ये शच
ू े िशष्य आनं दाने व पिवत्र आत्म्याने पूणर् झाले .

14
1 पौल व बणर्बा इकुन्या शहरात गे ले, ते ते थील यहद
ू ी सभास्थानात गे ले, ते थील लोकां शी ते
बोलले , पौल व बणर्बा अशा रीतीने बोलले की, पु ष्कळ यहद
ू ी लोकांनी व ग्रीक लोकांनी त्यांनी
जे सां िगतले त्यावर िवश्वास ठे वला. 2 परं तु काही यहद
ी
लोकां
नी िवश्वास ठे वला नाही, त्यांनी
ू
परराष्ट् रीय लोकांची मने भडकािवली आिण बं धुजनां िवषयीची मने वाईट केली. 3 म्हणून पौल
व बणर्बाने त्यािठकाणी बरे च िदवस मु क्काम केला आिण परमे श्वराच्या बलाने ये शिू वषयी धै यार्ने
सां गत राहीले , पौल व बणर्बाने दे वाच्या कृपे िवषयी साक्ष िदला, परमे श्वराने त्यांना पौल व बणर्बाला
चमत्कार व अद्भत
ू े कृत्ये करण्यास मदत करून ते जे काही सां गत होते ते खरे ठरवले . 4 परं तु
शहरातील काही लोकांस यहद
ू ी लोकांची मते पटली, दुसर्या लोकांस प्रेिषत पौल व बणर्बाचे
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म्हणणे पटले , त्यामु ळे शहरात दोन तट पडले .
पु ढारी यांनी पौल व बणर्बाला बां धले व इजा करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना पौल व बणर्बा यांना
दगडमार करून मारावयाचे होते . 6 पौल व बणर्बा यांना जे व्हा त्यािवषयी कळले ते व्हा त्यांनी ते शहर
सोडले , ते लु सर् व दब या लु कविनया दे शाच्या नगरात गे ले आिण त्या शहरां च्या सभोवतालच्या
पिरसरात गे ले. 7 आिण ते थे त्यांनी सु वातार् सां िगतली.
5 काही परराष्ट् रीय लोक, काही यहद
ू ी लोक व त्यांचे

8 लु सर
् ये थे एक मनु ष्य होता त्याचे

पाय अधू होते तो जन्मतःच पां गळा जन्मला होता व कधीच
चालला नव्हता. 9 पौल भाषण करीत असताना हा मनु ष्य ऐकत होता, पौलाने त्याच्याकडे दृष्टी
लावून व त्यास आपण बरे होऊ असा त्या मनु ष्याचा िवश्वास आहे असे पाहन
ू . 10 मोठ ाने
म्हणाला, “������ ������� ��� ��� ����!” ������ ���� ��������� ���
����� ��� ���� �����. 11 पौलाने केले ले लोकांनी जे व्हा पािहले , ते व्हा ते आपल्या
लु कविनया भाषे त ओरडले , ते म्हणाल, “��� ������������ ������ ������� �����
����.” 12 लोकांनी बणर्बाला ज्यूिपतर म्हटले व पौलाला मक्यु र्री म्हटले , कारण पौल मु ख्य
बोलणारा होता. 13 ज्यूिपतरचे मं िदर जवळ होते , या मं िदराचा पु जारी काही बै ल व फुले घे ऊन
वे शीजवळ आला, पु जारी व लोकांस पौल व बणर्बा यांची उपासाना करण्यासाठी त्यां च्यापु ढे बळी
द्यावयाचा होता. 14 परं तु ते काय करीत आहे त, हे जे व्हा प्रेिषत पौल व बणर्बा यांना समजले ते व्हा
त्यांनी आपले कपडे फाडले व लोकां च्या गदीर्त िशरले आिण मोठ ाने म्हणाले . 15 लोकांनो, या
गोष्टी तु म्ही का करीत आहात? आम्ही दे व नाही! तु म्हास जशा भावना आहे त, तशाच आम्हासही
आहे त! आम्ही तु म्हास सु वातार् सां गायला आलो, आम्ही तु म्हास हे सां गत आहोत की या व्यथर्
गोष्टींपासून तु म्ही तु मचे मन वळवावे , खर्या िजवं त दे वाकडे आपले मन लावावे , त्याने च आकाश,
पृ थ्वी, समु दर् व जे काही आहे ते िनमार्ण केले . 16 भूतकाळात, दे वाने सवर् राष्ट् रांना त्यांना जसे
पािहजे तसे वागू िदले . 17 परं तु दे वाने अशा गोष्टी केल्या, की त्याद्वारे तो खरा आहे हे िसद्ध व्हावे , तो
तु मच्यासाठी चां गल्या गोष्टी करतो, तो तु म्हास आकाशातून पाऊस दे तो, योग्यवे ळी तो तु म्हास
चां गले पीक दे तो, तो तु म्हास भरपूर अन्न दे तो व तो तु मची अं तःकरणे आनं दाने भरतो. 18 पौल व
बणर्बाने या गोष्टी लोकांस सां िगतल्या व मोठ ा प्रयासाने आपणास यज्ञ अिपर्ण्यापासून त्याना
परावृ केले .
19 नं तर अं त्यु िखया व इकुन्या ये थील काही यहद
ू ी लोक ते थे आले , त्यांनी लोकसमु दायाची मने
आपल्या बाजूस वळिवली आिण पौलाला दगडमार केला, त्यामध्ये पौल मरण पावला असे समजून
त्यांनी त्यास ओढत ने ऊन नगराबाहे र टाकले . 20 पण िशष्य पौलाभोवती जमा झाल्यावर पौल
उठू न परत शहरात गे ला व दुसर्या िदवशी बणर्बाबरोबर तो दब शहरास गे ले.
21 आिण त्या नगरात त्यांनी सु वातार् सां गन
ू अने क लोकांस िशष्य केले , त्यानं तर ते

लु सर् , इकुन्या
आिण अं त्यु िखया नगरांना परत आले . 22 आिण त्यांनी ते थील िशष्यांना ये शव
ू रील िवश्वासात
बळकट केले , त्यांनी आपल्या िवश्वासांत अढळ रहावे म्हणून उ े जन िदले , ते म्हणाले , “����
�������� ���� ��� ��� �������� ������� ������ ���� ������.” 23 पौल
व बणर्बाने प्रत्ये क मं डळीत वडीलजनांची ने मणूक केली, त्यांनी या विडलांसाठी उपवास आिण
प्राथर्ना केल्या, प्रभू ये शव
ू र िवश्वास असले ले असे सवर् वडीलजन होते म्हणून पौलाने व बणर्बाने
त्यांना प्रभूच्या हाती सोपवले . 24 पौल आिण बणर्बा िपिसिदया प्रदे शातून गे ले नं तर ते पं फुिलया
ये थे आले .
25 त्यांनी िपगार् शहरात दे वाचा सं देश िदला नं तर ते अ िलया शहरात गे ले. 26 नं तर ते थन
ू पु ढे
पौल व बणर्बा िसरीया प्रांतातील अं त्यु िखयात समु दर् माग गे ले, जे काम त्यांनी पूणर् केले होते
त्याची सु रुवात त्यांनी दे वाच्या कृपे ने अं त्यु िखयापासूनच केली होती. 27 ते जे व्हा ते थे पोहोचले ,
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ते व्हा त्यांनी मं डळीला एकत्र बोलावले आिण दे वाने त्यां च्याबाबतीत ज्या ज्या गोष्टी केल्या
त्या त्यांना सां िगतल्या तसे च दुसर्या दे शातील परराष्ट् रीय लोकांमध्ये दे वाने िवश्वासाचे द्वार कसे
उघडले ते सां िगतले . 28 नं तर ते िवश्वास ठे वणार्यांबरोबर ते थे बरे च िदवस रािहले .

15
1 ते व्हा काही जणानी यहद
ू ीयाहन
ू उतरून बं धुजनांना अशी िशकवण िदली की, मोशे ने लावून
िदले ल्या िनयमाप्रमाणे तु मची सुं ता झाल्यािशवाय तु मचे तारण होणे शक्य नाही. 2 ते व्हा पौल
व बणर्बा ह्यांचा त्यां च्याशी बराच मतभे द व वादिववाद झाल्यावर असे ठरिवण्यात आले की, पौल
व बणर्बा ह्यांनी व त्यां च्यापै की इतर लोकांनी या वादािवषयी यरूशले म शहरामधील प्रेिषत व
वडील ह्यां च्याकडे जावे . 3 मग मं डळीने त्यांना पाठवल्यावर ते फेनीके व शोमरोन या शहरामधून
गे ले आिण परराष्ट् रीय दे वाकडे वळल्याचे सिवस्तर वतर्मान सां गन
ू त्यांनी सवर् बं धुजनांना फार
आनं िदत केले . 4 नं तर ते यरूशले म शहरास आल्यावर ते थील मं डळी, प्रेिषत व वडील ह्यांनी
त्यांचे आगतस्वागत केले , ते व्हा आपण दे वाच्या सहवासांत असतांना त्याने जे जे केले ते त्यांनी
सां िगतले . 5 तरीही परूशी पं थातील िकत्ये क िवश्वास ठे वणारे असे म्हणाले , त्यांची सुं ता झालीच
पािहजे व मोशे चे िनयमशास्त्र पाळावयाची त्यांना आज्ञा केलीच पाहीजे .

प्रेिषत व वडीलवगर् या प्रकरणाचा िवचार करावयास जमले . 7 ते व्हा पु ष्कळ वादिववाद
झाल्यावर पे तर् उभा राहन
ू त्यांना म्हणाला बं धुजनहो, तु म्हास ठाऊक आहे की, माझ्या तोडू न
सु वातार् ऐकू न परराष्ट् रीयांनी िवश्वास ठे वावा म्हणून आरं भीचा िदवसांपासून तु म्हामध्ये दे वाने
माझी िनवड केली. 8 आिण हृदये जाणणार्या दे वाने जसा आपणास तसा त्यांनाही पिवत्र आत्मा
दे ऊन त्यां च्यािवषयी साक्ष िदली. 9 त्याने त्यांची अं तःकरणे िवश्वासाने शु द्ध करून त्यां च्यामध्ये
व आपल्यामध्ये काही भे द ठे वला नाही. 10 असे असतांना जे जोखड आपले पूवर्ज व आपण
वाहावयास समथर् नव्हतो ते िशष्यां च्या माने वर घालू तु म्ही दे वाची परीक्षा का पाहता? 11 तर
मग त्यां च्याप्रमाणे च आपले तारण प्रभू ये शच्ू या कृपे ने होईल असा आपला िवश्वास आहे .
12 ते व्हा सवर् लोक गप्प राहीले आिण बणर्बा व पौल ह्यांनी आपल्या द्वारे दे वाने परराष्ट् रीयामध्ये
जी िचन्हे व अद्भत
ू े केली त्यांचे केले ले वणर्न त्यांनी ऐकू न घे तले . 13 मग त्यांचे भाषण सं पल्यावर
याकोब म्हणाला; बं धुजनहो, माझे ऐका. 14-15 परराष्ट् रीयांतन
ू आपल्या नावाकिरता काही लोक
काढून घ्यावे म्हणून दे वाने त्यांची भे ट कशी घे तली, हे िशमोनाने सां िगतले आहे ; आिण ह्याच्याशी
सं देष्ट ां च्या उक्तीचाही मे ळ बसतो, असा शास्त्रले ख आहे की, 16 ह्यानं तर मी परत ये ईन व
दावीदाचा पडले ला मं डप पु न्हा उभारीन; आिण त्याची भगदाडे बु जवून तो पु न्हा नीट करीन,
17 ह्यासाठी की, शे ष रािहले ल्या मनु ष्यांनी व ज्या राष्ट् रांना माझे नाव दे ण्यात आले आहे त्या
सवार्न
ं ी प्रभूचा शोध करावा. 18 हे जे त्यास यु गादीपासून माहीत आहे ते करणारा प्रभू असे
म्हणतो. 19 ते व्हा माझे तर मत असे आहे की, जे परराष्ट् रीयांतन
ू दे वाकडे वळतात त्यांना त्रास
दे ऊ नये ; 20 तर त्यांना असे िलहन
ू पाठवावे की, मूतीर्चे अमगं ळपण, जारकमर्, गळा दाबून मारले ले
प्राणी व रक्त ह्याच्यापासून तु म्ही अिलप्त असा. 21 कारण प्राचीन काळापासून प्रत्ये क शब्बाथ
िदवशी सभास्थानात मोशे चे पु स्तक वाचून दाखवून त्याची घोषणा करणारे लोक प्रत्ये क नगरांत
आहे त.
6 मग

22 ते व्हा पौल व बणर्बा ह्यां च्याबरोबर आपणातून िनवडले ली माणसे म्हणजे बं धुजनां तील प्रमु ख
बशर्ब्बा म्हटले ला यहद
ू ा व सीला ह्यांना अं त्यु िखयास पाठवले तर बरे होईल असे सवर् मं डळीसह
प्रेिषत आिण वडील ह्यांना वाटले .
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त्यां च्या हाती त्यांनी असे िलहन
ू पाठवले ः “����������, िसरीया व िकलिकया ये थील
परराष्ट् रीयांतले बं धुजन ह्यांना प्रेिषत व वडीलवगर् या बं धुजनांचा सलाम. 24 आमच्यापै की
काहींना जाऊन आपल्या बोलण्याने तु मचे जीव घोटाळ्यात पाडू न त्रास िदला असे आमच्या
कानी आले आहे ; पण त्यांना आम्ही तसे करावयाला सां िगतले नव्हते . 25 म्हणून आमचे एकमत
झाल्यावर आम्हास हे योग्य वाटले की, 26 आपल्या प्रभू ये शू िख्रस्ताच्या नावाकिरता जीवावर
उदार झाले ले आपले िप्रय बं ध ू बणर्बा व पौल ह्यां च्याबरोबर काही िनवडले ले माणसे तु म्हाकडे
पाठवावी. 27 ह्याकिरता यहद
ू ा व सीला ह्यांना आम्ही पाठवले आहे ते स्वतः या गोष्टी तु म्हास
तोंडी सां गतील. 28 कारण पु ढे िदले ल्या जरुरीच्या गोष्टीिशवाय तु म्हावर जास्त ओझे लाद ू नये
असे पिवत्र आत्म्याला व आम्हास योग्य वाटले : 29 त्या म्हणजे मूतीर्ला अिपर्लेले पदाथर्, रक्त,
गळा दाबून मारले ले प्राणी व जारकमर् ही तु म्ही वज्यर् करावी; ह्यापासून स्वतःला जपाल तर तु मचे
िहत होईल, क्षे मकुशल असो.”
30 त्यांना पाठवून िदल्यावर ते अं त्यु िखयास गे ले आिण त्यांनी सवर् मं डळीला जमवून ते पत्र
सादर केले . 31 त्यातला बोध वाचून त्यांना आनं द झाला. 32 यहद
ू ा व सीला हे स्वतः सं देष्टे होते ,
म्हणून त्यांनी पु ष्कळ बोलून बं धुजनांना बोध केला व िस्थरावले . 33 ते थे ते काही िदवस राहील्यावर
ज्यांनी त्यांना पाठवले होते त्यां च्याकडे जाण्यास बं धुजनांनी त्यांना शांतीने पाठवून िदले . 34 परं तु
िसलाला ते थे आणखी रहावयास बरे वाटले . 35 आिण पौल व बणर्बा इतर पु ष्कळ जणांबरोबर प्रभूचे
वचन िशकवीत व सु वातची घोषणा करीत अं त्यु िखयास राहीले .
23

36 मग काही िदवसानं तर पौलाने बणर्बाला म्हणले “���� ���� ����� ��� ���������
������� ����� ���� ���� ������ ���� ���������� ����� �� ��� ����
�� ���� ��.” 37 बणर्बाची इच्छा होती की, ज्याला माकर् म्हणत त्या योहानाला बरोबर घ्यावे .
38 परं तु पौलाला वाटले की, पं फुिलयाहन
ू जो आपणाला सोडू न गे ला होता व आपल्याबरोबर काम
करावयास आला नाही त्यास सोबतील घे णे योग्य नाही. 39 ह्यावरून त्यां च्यामध्ये तीव्र मतभे द
उपिस्थत होऊन ते एकमे कांपासून वे गळे झाले आिण बणर्बा माकार्ला घे ऊन तारवात बसून कुप्रास
गे ला; 40 पौलाने सीलाला िनवडू न घे तले आिण बं धुजनांनी त्यास प्रभूच्या कृपे वर सोपिवल्यावर
तो ते थन
ू िनघाला. 41 आिण मं डळयाना स्थै यर् दे त िसरीया व िकिलिकया ह्यामधु न गे ला.

16
1 मग तो दब व लु सर
् ये थे खाली आला; आिण पाहा, ते थे तीमथ्य नावाचा कोणीएक िशष्य
होता; तो िवश्वास ठे वणार्या कोणाएका यहद
ू ी स्त्रीचा मु लगा होता, त्याचा िपता हे ल्ले णी होता.
2 त्यास लु सर
् ांतले व इकुन्यातले बं ध ू नावाजीत होते . 3 त्याने आपणाबरोबर यावे अशी पौलाची
इच्छा होती; ते व्हा त्यािठकाणी जे यहद
ू ी होते त्यां च्याखातर त्याने त्यास घे ऊन त्यांची सुं ता केली;
कारण त्याचा िपता ग्रीक आहे हे सवार्न
ं ा ठाऊक होते .
4 ते व्हा त्यांनी नगरां मधून जाता जाता यरूशले म शहरातील प्रेिषत व वडील ह्यांनी जे ठराव
केले होते ते त्यांना पाळावयास ने मन
ू िदले . 5 ह्यावरून मं डळया िवश्वासात िस्थर झाल्या
6
व िदवसें िदवस वाढत चालल्या.
नं तर आिशया प्रांतात वचन सां गण्यास त्यांना पिवत्र
आत्म्याकडू न प्रतीबं ध झाल्यामु ळे ते फ् रुिगया व गलितया या प्रांतामधून गे ले. 7 आिण मु िसया
प्रांतापयर्ंत आल्यावर िबथु िनया प्रांतास जाण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला; परं तु ये शच्ू या आत्म्याने
त्यांना जाऊ िदले नाही. 8 मग ते मु िसयाजवळू न जाऊन त्रोवस शहरास खाली गे ले. 9 ते थे रात्री
पौलाला असा दृष्टांत झाला की, मासे दोिनयात कोणीएक मनु ष्य उभा राहन
ू आपणाला िवनं ती
करीत आहे की, “���� ����������� ���� ������ ������� ��.” 10 त्यास असा
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दृष्टांत झाल्यानं तर त्या लोकांस सु वातार् सां गावयास दे वाने आम्हास बोलावले आहे असे अनु मान
करून आम्ही मासे दोिनयात जाण्याचा लागलाच िवचार केला.
11

ते व्हा त्रोवसापासून हाकारून आम्ही नीट समथ्राकेस बे टाला गे लो व दुसर्या िदवशी
िनयापु लीस शहरास गे लो. 12 ते थन
ू फीिलप्पै शहरास गे लो; ते मासे दोिनयाचे या भागातले पिहले च
नगर असून ते थे रोमन लोंकाची वसाहत आहे त्या नगरात आम्ही काही िदवस राहीलो. 13 मग
शब्बाथ िदवशी आम्ही वे शीबाहे र नदीकाठी, जे थे प्राथर्ना होत असते असे आम्हास वाटले ते थे
जाऊन बसलो; आिण ज्या िस्त्रया ते थे जमल्या होत्या त्यां च्याबरोबर बोलू लागलो. 14 ते थे लु िदया
नावाची कोणीएक स्त्री होती; ती थु वतीरा नगराची असून जां भळी वस्त्रे िवकीत असे ; ती दे वाची
उपासना करणारी होती, ितने आमचे भाषण ऐकले ; ितचे अं तःकरण प्रभूने असे प्रफुिल्लत केले
की, पौलाच्या सां गण्याकडे ितने लक्ष िदले . 15 मग ितचा व ितच्या घराण्याचा बािप्तस्मा झाल्यावर
ितने अशी िवनं ती केली की, “�� ������� ������� ������� ��� ��� �� ������
����� ���� �� ������ ��� ���� ����.” ������ ���������� �� ������
������ ����� ����� �����.
16 मग असे झाले की, आम्ही प्राथर्ना स्थळाकडे जात असता कोणीएक दुष्ट आत्मा लागले ली
मु लगी आम्हास आढळली, ितच्या अं गात ये त असे , ती दै वप्रश्न सां गन
ू आपल्या धन्यांना पु ष्कळ
िमळकत करून दे त असे . 17 ती पौलाच्या व आमच्या मागे ये ऊन मोठ ाने म्हणाली, “�� ���
������� ������ ��� ����, हे आपणाला तारणाचा मागर् कळिवतात.” 18 असे ती पु ष्कळ
िदवस करीत असे ; मग पौलाला अितशय वाईट वाटले व मागे वळू न तो त्या दुष्ट आत्म्याला
म्हणाला, “���� ������������ ������ �� ���� ����� ���� ��, तू िहच्यामधून
िनघून जा.” ��� �� ������ ����� ����.
19 मग आपल्या िमळकतीची आशा गे ली असे

पाहन
ू ितच्या धन्यांनी पौल व सीला ह्यांना धरून
पे ठेत अिधकार्यांकडे ओढून ने ले. 20 आिण त्यांनी त्यांना अिधकार्यांपुढे उभे करून म्हटले , “��
��� ����� ���� ������ ������ ����� �����. 21 आिण आम्हा रोमन लोकांस जे
पिरपाठ स्वीकारावयाला व आचरावयाला योग्य नाहीत ते हे सां गतात.” 22 ते व्हा लोक त्यां च्यावर
उठले आिण अिधकार्यांनी त्यांची वस्त्रे फाडू न काढली व त्यांना छड ा मारावयाची आज्ञा िदली.
23 मग पु ष्कळ फटके मारल्यावर त्यांना बं िदशाळे त टाकू न त्यांनी बं िदशाळे चे नायकाला त्यांना
बं दोबस्तात ठे वण्याचा हुकू म केला. 24 त्यास असा हुकू म िमळाल्यावर त्यांने त्यांना आतल्या
बं िदखान्यात घालू त्यांचे पाय खोडयात अडकवले .
25 मध्यरात्रीच्या सु मारास पौल व सीला हे प्राथर्ना करीत असता व गाणे गाऊन दे वाची
स्तु ती करीत असता बं िदवान त्यांचे ऐकत होते . 26 ते व्हा एकाएकी असा मोठा भूिमकंप झाला
की बं िदशाळे चे पाये डगमगले , सवर् दरवाजे लागले च उघडले व सवार्च
ं ी बं धने तु टली. 27 ते व्हा
बं िदशाळे च्या नायकाने जागे होऊन बं िदशाळे चे दरवाजे उघडे पािहले ; आिण बं िदवान पळू न गे ले
आहे त असा तकर् करून तो तलवार उपसून आपला घात करणार होता. 28 इतक्यात पौल मोठ ाने
ओरडू न म्हणाला तू स्वतःला काही अपाय करून घे ऊ नकोस; कारण आम्ही सवर्जण ये थेच आहोत.
29 मग िदवे आणवून तो आत धावत गे ला, कांपत कांपत पौल व सीला ह्यां च्या पाया पडला.
30 आिण त्यांना बाहे र काढून म्हणाला “�����, माझे तारण व्हावे म्हणून मला काय केले पाहीजे ?”
31 ते म्हणाले , “����� ������ ������� ��� ������ ���� � ������ ���������
���� ����.” 32 त्यांनी त्यास व त्याच्या घरांतील सवार्न
ं ा प्रभूचे वचन सां िगतले . 33 मग
रात्रीच्या त्याच घटकेस त्याने त्यांना जवळ घे ऊन त्यां च्या जखमा धु तल्या; आिण ते व्हांच त्याने
व त्याच्या घरच्या सवर् मनु ष्यांनी बािप्तस्मा घे तला. 34 मग त्याने त्यास घरी ने ऊन जे वू घातले
आिण दे वावर िवश्वास ठे वून त्याने व त्याच्या घरच्या मं डळीने आनं दोत्सव केला.
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की, “���� ����������
����� ��.” 36 ते व्हा बं िदशाळे च्या नायकाने पौलाला असे वतर्मान सां िगतले की, “�������
������ ������ ����������� ����� ������ ����; तर आता शांतीने जा.”
37 परं तु पौल त्यांना म्हणाला, “����� ���� ����� ���� ������ ������������
������� ������ ������ ���� ����� ��������� ����� ��� ��� �� ������
�������� �������� ���? हे चालणार नाही; तर त्यांनी स्वतः ये ऊन आम्हास बाहे र
काढावे .” 38 मग चोपदारांनी हे वतर्मान अिधकार्यास सां िगतले , ते व्हा ते रोमन आहे त हे ऐकू न
त्यास भय वाटले . 39 मग त्यांनी ये ऊन त्यांची समजूत घातली; आिण त्यांना बाहे र आणून नगरातून
िनघून जाण्याची िवनं ती केली. 40 मग ते बं दीशाळे तून िनघून लु िदये च्या घरी गे ले, बं धुजनांस भे टून
त्यांनी त्यांना धीर िदला आिण ते थन
ू ते मागर्स्थ झाले .
35 िदवस उगवल्यावर अिधकार्यांनी चोपदारास पाठवून सां िगतले

17
1 नं तर ते अं िफपु ली व अपु ल्लोिनया या शहरां च्यामधून जाऊन थे स्सलनीकास शहरास गे ले, ते थे
यहद्य
ू ांचे सभास्थान होते . 2 ते थे पौलाने आपल्या पिरपाठाप्रमाणे त्याच्याकडे जाऊन तीन शब्बाथ
त्यां च्याबरोबर शास्त्रले खावरून वादिववाद केला. 3 त्यांने शास्त्रले खाचा उलगडा करून असे
प्रितपादन केले की, िख्रस्ताने दुःख सोसावे व मरण पावले ल्यांमधून पु न्हा उठावे ह्याचे अगत्य होते
आिण ज्या ये शच
ू ी मी तु मच्यापु ढे घोषणा करीत आहे तोच तो िख्रस्त आहे . 4 ते व्हा त्याच्यापै की
काही जणांची खातरी होऊन पौल सीला ह्यांना ये ऊन िमळाले ; आिण ग्रीक उपासक ह्यांचा मोठा
समु दाय त्यांना िमळाला, त्यामध्ये प्रमु ख िस्त्रया काही थोड ा थोडक्या नव्हत्या. 5 परं तु
यहद्य
ू ांनी हे व्याने आपणाबरोबर बाजारचे काही गु ं ड लोक घे ऊन व घोळका जमवून नगरांत घबराट
िनमार्ण केली आिण यासोनाच्या घरावर हल्ला करून त्यांना लोंकाकडे बाहे र काढून आणण्याची
खटपट करून पािहली. 6 परं तु त्यांचा शोध लागला नाही ते व्हा त्यांनी यासोनाला व िकत्ये क बं धन
ू ा
नगराच्या अिधकार्यांकडे ओढीत ने ऊन आरडाओरड करीत म्हटले , ज्यांनी जगाची उलटापालट
केली ते ये थेही आले आहे त. 7 त्यास यासोनाने आपल्या घरात घे तले आहे आिण हे सवर्जण
कैसराच्या आज्ञे िवरुद्ध वागतात, म्हणजे ये शू म्हणून दुसराच कोणी राजा आहे असे म्हणतात. 8 हे
ऐकवून त्यांनी लोकांस व शहराच्या अिधकार्यास खवळू न सोडले . 9 मग त्यांनी यासोनाचा व
इतरांचा जामीन घे ऊन त्यांना सोडू न िदले .

नं तर बं धुजनांनी पौल व सीला ह्यांना लागले च रातोरात िबरुया शहरास पाठवले , ते ते थे
पोहचल्यावर यहद
ू यांचे सभास्थानात गे ले. 11 ते थील लोक थे स्सलनीकातल्या लोंकापे क्षा मोठया
मनाचे होते ; त्यांनी मोठ ा उत्सु कते ने वचनाचा स्वीकार केला आिण या गोष्टी अशाच आहे त
की काय ह्यािवषयी ते शास्त्रले खात दररोज शोध करीत गे ले. 12 त्यातील अने कांनी व बर्याच
प्रितिष्ठत ग्रीक िस्त्रया व पु रूष ह्यांनी िवश्वास ठे वला. 13 तरीही पौल दे वाचे वचन िबरुयातही
सां गत आहे हे थे स्सलनीकांतल्या यहद्य
ू ांना समजले ते व्हा त्यांनी ितकडे ही जाऊन लोकांस खवळू न
चे तिवले . 14 त्यावरून बं धुजनांनी पौलाला समु दर् ाकडे जाण्यास लागले च पाठवले ; आिण सीला व
तीमथ्य हे ते थेच राहीले . 15 ते व्हा पौलाला पोहचिवणार्यांनी त्यास अथे नैपयर्ंत ने ले आिण सीला
व तीमथ्य ह्यांनी आपणाकडे होईल िततके लवकर यावे अशी त्यांची आज्ञा घे उन ते िनघाले .
10

16 पौल अथे नैस त्यांची वाट पाहत असता, ते शहर मूतीर्नी
ं भरले ले आहे असे पाहन
ू त्याच्या
मनाचा सं ताप झाला. 17 ह्यामु ळे तो सभास्थानात यहद
यां
ब
रोबर
व
उपासक
लोकां
ब
रोबर
आिण
ू
18
बाजारात जे त्यास आढळत त्यां च्याबरोबर दररोज वाद घालीत असे .
ते व्हा एिपकू रपं थी
व स्तोियकपं थी ह्यां च्याबरोबर िकत्ये क तत्वज्ञांनी त्यास िवरोध केला, िकत्ये क म्हणाले , “��
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������� ��� �����?” ����� �������, “�� ������ �������� �����
������ �����” ���� ���� � ���������� ������������� ���������� ��
����� ���� ���. 19 नं तर त्यांनी त्यास धरून अिरयपग टे कडीवर ने ऊन म्हटले , “������
������ �� ��� ����� ��� �� ������ ����� ������ ���? कारण तु म्ही आम्हास
अपिरिचत गोष्टी ऐकवत आहा; ह्याचा अथर् काय हे समजून घ्यावे अशी आमची इच्छा आहे .
20 कारण तु म्ही आम्हास अपिरिचत गोष्टी ऐकिवत आहा; त्याचा अथर् काय हे समजून घ्यावे अशी
आमची इच्छा आहे .”
21 काहीतरी नवलिवशे ष सां िगतल्या ऐकल्यािशवाय सवर् अथे नैकर व ते थे राहणारे परके लोक
ह्यांचा वे ळ जात नसे .
22 ते व्हा पौल अिरयपगाच्या मध्यभागी उभा राहन
ू म्हणाला अहो अथे नैकरांनो, तु म्ही
सवर्बाबतीत दे वदे वतांना फार मान दे णारे आहात असे मला िदसते . 23 कारण मी िफरता िफरता
तु मच्या उपासने च्या वस्तू पाहतांना, अज्ञात दे वाला ही अक्षरे िलिहले ली वे दी मला आढळली
ज्याचे तु म्ही अज्ञानाने भजन करता ते मी तु म्हास जाहीर करतो. 24 ज्या दे वाने जग व त्यातले अवघे
िनमार्ण केले तो स्वगार्चा व पृ थ्वीचा प्रभू असून हातांनी बां धले ल्या इमारतीत राहत नाही. 25 आिण
त्यास काही उणे आहे , म्हणून मनु ष्यां च्या हातून त्याची से वा घडावी असे ही नाही; कारण जीवन
प्राण व सवर्काही तो स्वतः सवार्न
ं ा दे तो. 26 आिण त्याने एकापासु न मनु ष्यांची सवर् राष्ट् रे िनमार्ण
करून त्यांनी पृ थ्वीच्या सं बध पाठीवर रहावे असे केले आहे ; आिण त्याचे ने मले ले समय व त्यां च्या
वस्तीच्या सीमा त्याने ठरिवल्या आहे त. 27 यासाठी की, त्यांनी दे वाचा शोध या आशे ने करावा
आिण त्यास कसे तरी प्राप्त करून घ्यावे , तो आपल्यापै की कोणापासूनही दरू नाही. 28 कारण
आपण त्याच्याठायी जगतो, वागतो व आहोत तसे च तु मच्या कवीपै कीही िकत्ये कांनी म्हणले आहे
की, आपण वास्तिवक त्याचा वं श आहोत.
29 तर मग आपण दे वाचे वं शज असतांना मनु ष्याच्या चातु यार्ने व कल्पने ने कोरले ले सोने , रुपे
िकंवा पाषाण, ह्यां च्या आकृतीसारखा दे व आहे असे आपल्याला वाटता कामा नये . 30 अज्ञानाच्या
काळांकडे दे वाने डोळे झाक केली, परं तु आता सवार्न
ं ी सवर्तर् पश्चा ाप करावा अशी तो मनु ष्यांना
आज्ञा करतो. 31 त्याने असा एक िदवस ने मला आहे की, ज्या िदवशी तो आपण ने मले ला मनु ष्य
ये शू याच्याद्वारे जगाचा न्यायिनवाडा नीितमत्त्वाने करणार आहे ; त्याने त्यास मरण पावले ल्यातून
उठवून ह्यािवषयीचे प्रमाण सवार्स पटवले आहे .
32 ते व्हा मृ तां च्या पु नरुत्थानािवषयी ऐकू न िकत्ये क थट् टा करू लागले , िकत्ये क म्हणाले ,
“��������� ����� ����� ������ ���� ���.” 33 इतके झाल्यावर पौल त्यां च्यामधून
िनघून गे ला. 34 तरी काही मनु ष्यांनी त्यास िचटकू न राहन
ू िवश्वास ठे वला; त्यामध्ये िदओनु स्य
अिरय-पगकर, दामारी नावांची कोणी स्त्री व त्यां च्याबरोबर इतर िकत्ये क होते .

18
1

नं तर पौलाने अथे नै शहर सोडले व किरं थ शहरास गे ला. 2 किरं थमध्ये पौल एका यहद
ू ी
मनु ष्यास भे टला ज्याचे नाव अिक्वला असे होते , तो पं त प्रांतातील रिहवासी होता, आपली
पत्नी िप्रिस्कल्ला िहच्यासह नु कताच तो इटलीहन
ू आला होता, कारण सवर् यहद
ू ी लोकांनी रोम
शहर सोडू न गे ले पािहजे असा हुकू म क्लौद्याने काढला होता, पौल त्यांना भे टावयास गे ला.
3 पौलासारखे च ते तं ब ू बनवणारे होते , तो त्यां च्याबरोबर रािहला व त्यां च्याबरोबर काम करू लागला.
4 प्रत्ये क शब्बाथवारी पौल सभास्थानात यहद
ू ी लोकां शी व ग्रीक लोकां शी बोलत असे *, आिण
तो यहद
ी
व
ग्
र
ीक
लोकां
च
ी
मने
वळिवण्याचा
प्
रयत्न करीत असे .
ू
*
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जे व्हा सीला व तीमथ्य हे मासे दोिनयाहन
ू परत आले , ते व्हा पौल यहद
ू ी लोकांस उपदे श
करण्यात आपला सवर् वे ळ घालवू लागला, ये शू हाच िख्रस्त आहे . अशी साक्ष दे ऊ लागला. 6 परं तु
यहद
ू ी लोकांनी पौलाला िवरोध केला, त्यास यहद
ू ी लोक वाईट रीतीने बोलले , ते व्हा आपला िनषे ध
दशर्िवण्याकिरता पौलाने आपल्या अं गावरील कपडे झटकले , तो यहद
ू ी लोकांस म्हणाला, “��
����� ���� ���� ����, तर तो तु मचा दोष असे ल! तु मचे रक्त तु मच्याच माथी असो!
मी िनदोर्ष आहे , ये थन
ू पु ढे मी परराष्ट् रीय लोकांकडे च जाईन.” 7 पौल ते थन
ू िनघाला आिण
सभास्थानाजवळ राहत असले ल्या तीत यु स्त नावाचा दे वाचा उपासक याच्या घरी गे ला. 8 त्या
सभास्थानाचा िक् रस्प हा पु ढारी होता, िक् रस्पने व त्याच्या घरातील सवार्न
ं ी प्रभूवर िवश्वास
ठे वला, किरं थ ये थील पु ष्कळ लोकांनी पौलाचे बोलणे ऐकले आिण िवश्वास ठे वला, किरं थ ये थील
पु ष्कळ लोकांनी पौलाचे बोलणे ऐकले आिण िवश्वास ठे वला आिण त्यांचा बािप्तस्मा करण्यात
आला. 9 एके रात्री, प्रभूने स्वप्नामध्ये पौलाला म्हटले , “����� ���, बोलत राहा, शांत राहू
नको. 10 मी तु झ्याबरोबर आहे , कोणीही तु झ्यावर हल्ला करणार नाही व तु ला इजा करणार नाही;
कारण या शहरात माझे पु ष्कळ लोक आहे त.” 11 म्हणून पौल ते थे दीड वष दे वाचे वचन त्या लोकांस
िशकवीत रािहला.
5

12 जे व्हा गिल्लयो अखया प्रां ताचा राज्यपाल होता, त्यावे ळेस काही यहद
ू ी पौलिवरुद्ध एकत्र
आले आिण त्यास न्यायासनापु ढे उभे केले . 13 यहद
ी
लोक
म्हणाले
,
“��
������
��� ������
ू
������ ������ ������ ������ ������ ��� ��, जे िनयमशास्त्राच्या िवरुद्ध आहे .”
14 पौल काही बोलणार इतक्यात गिल्लयो यहद
ू ी लोकांस म्हणाला, “����� ����� �����
���� ����� ���� �� ����� ������ ���� ���� ����� ���� ����. 15 परं तु
ज्याअथीर् ही बाब शब्द, नावे व तु मच्या िनयमशास्त्रातील प्रश्नां शी सं बंिधत आहे , त्याअथीर्
तु म्हीच तु मची समस्या सोडवा, अशा गोष्टींबाबत न्याय करण्यास मी नकार दे तो.” 16 मग
गिल्लयोने त्यांना न्यायासनापु ढून घालवून िदले . 17 मग त्या सवार्न
ं ी सभास्थानाचा प्रमु ख
सोस्थने स याला न्यायासनासमोर मारहाण केली, पण गिल्लयोने त्याकडे लक्ष िदले नाही.
18 पौल

बं धुजनांबरोबर बरे च िदवस रािहला, नं तर तो िनघाला व िसरीया प्रांताला समु दर् माग
गे ला आिण त्याच्याबरोबर िप्रिस्कल्ला व अिक्वला ही दोघे होती, पौलाने िकंिख्रया शहरात
आपल्या डोक्याचे मुं डण केले , कारण त्याने नवस केला होता. 19 मग ते इिफस ये थे आले , पौलाने
िप्रिस्कल्ला व अिक्वला यांना ते थे सोडले , तो सभास्थानात गे ला आिण यहद
ू ी लोकांबरोबर
वादिववाद केला. 20 जे व्हा त्यांनी त्यास ते थे आणखी काही वे ळ थांबण्यासाठी सां िगतले , ते व्हा
तो कबूल झाला नाही. 21 परं तु जाता जाता तो म्हणाला, “������ ����� ���� �� ��
��� ���������� ����” �� �� ������������ ������� ������. 22 जे व्हा पौल
कैसरीया ये थे आला, ते व्हा तो ते थन
ू वर यरूशले म शहरास गे ला आिण मं डळीला भे टला, मग तो
खाली अं त्यु िखयाला गे ला. 23 ते थे काही िदवस रािहल्यानं तर तो गे ला आिण गलितया व फ् रुिगया
या प्रदे शातून िठकिठकाणी प्रवास करीत गे ला, त्याने ये शच्ू या अनु यायांना िवश्वासात बळकट
केले .
24 अपु ल्लो

नावाचा एक यहद
ू ी होता, तो आले क्सांदर् शहरात जन्मला होता, तो उच्च िशिक्षत
होता, तो इिफस ये थे आला, त्यास शास्त्रले खाचे सखोल ज्ञान होते . 25 परमे श्वराच्या मागार्चे
िशक्षण त्यास दे ण्यात आले होते , तो आत्म्यात आवे शी असल्यामु ळे ये शिू वषयी अचूकते ने िशकवीत
असे व बोलत असे , तरी त्यास फक्त योहानाचा बािप्तस्माच ठाऊक होता. 26 तो सभास्थानात
िनभीर्डपणे बोलू लागला, ते व्हा प्रिस्कला व अिक्वला ह्यांनी त्यांचे भाषण ऐकू ण त्यास जवळ
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27 अपु ल्लोला

बोलावून घे तले व त्यास दे वाचा मागर् अिधक स्पष्टपणे दाखिवला.
अखया दे शाला
जायचे होते , ते व्हा बं धुंनी त्यास उ े जन िदले आिण ते थील ये शच्ू या िशष्यांना त्याचे स्वागत
करण्यािवषयी िलिहले , जे व्हा तो पोहोंचला, ते व्हा ज्यांनी कृपे मुळे िवश्वास ठे वला होता, त्यांना
त्याने खूप मदत केली. 28 जाहीर वादिववादात त्याने यहद
ू ी लोकांस फार जोरदारपणे पराभूत केले
आिण पिवत्र शास्त्रले खाच्या आधारे ये शू हाच िख्रस्त आहे हे िसद्ध केले .

19
1 ते व्हा

असे झाले की, अपु ल्लो किरं थ ये थे असताना पौल िनरिनराळ्या भागातून प्रवास करीत
इिफस ये थे आला, ते थे त्यास काही िशष्य आढळले . 2 पौलाने त्यांना िवचारले , “������
������ ������� �����, ते व्हा तु म्हास पिवत्र आत्मा िमळाला काय?” �� �������
����� �������, “������ ����� ��� �� ������ ����� ������ ����.” 3 तो
म्हणाला, “�� ���� ���������� ������ �����?” �� �������, “��������
����������.” 4 पौल म्हणाला, “�������� ���������� ������������� ����,
त्याने लोकांस सां िगतले की, त्यानं तर जो ये त आहे , त्याच्यावर लोकांनी िवश्वास ठे वावा, तो ये णारा
म्हणजे ये शू होय.” 5 जे व्हा त्यांनी हे ऐकले , ते व्हा त्यांनी प्रभू ये शच्ू या नावात बािप्तस्मा घे तला.
6 आिण जे व्हा पौलाने त्याचे हात त्यां च्यावर ठे वले , ते व्हा पिवत्र आत्मा त्यां च्यावर आला आिण
ते िनरिनराळ्या भाषा बोलू लागले व भिवष्य सां गू लागले . 7 या गटात सवर् िमळू न बारा पु रूष होते .
यहद
ू ी सभास्थानात जात असे व तीन मिहने धै यार्ने बोलत असे , दे वाच्या राज्यािवषयी
चचार् करीत व यहद
ू ी लोकांचे मन वळवीत असे . 9 परं तु त्यां च्यातील काही कठीण मनाचे झाले व
त्यांनी िवश्वास ठे वण्यास नकार िदला आिण िख्रस्ताच्या मागार्िवषयी वाईट बोलले , मग पौल
त्यां च्यातून िनघून गे ला व िशष्यांनाही त्यां च्यातून वे गळे केले आिण तु रन्नाच्या शाळे त दररोज
त्यां च्याशी चचार् केली. 10 हे असे दोन वष चालले , याचा पिरणाम असा झाला की, आिशयात
राहत असले ल्या सवर् यहद
ू े वचन पोहोचले .
ू ी व ग्रीक लोकांपयर्ंत प्रभू ये शच
8 पौल

पौलाच्या हातून असामान्य चमत्कार घडिवले . 12 पौलाच्या शरीरावरून रुमाल आिण
कपडे ही आणून काही, लोक या गोष्टी आजारी लोकां वर ठे वत असत, जे व्हा ते असे करीत ते व्हा
आजारी लोक बरे होत आिण दुष्ट आत्मे त्यांना सोडू न जात. 13 काही यहद
ू ी सु द्धा सगळीकडे प्रवास
करीत असत व लोकांमधून दुष्ट आत्मे घालवीत असत, ते दुष्ट आत्म्याने पछाडले ल्या व्यक्तीमधून
प्रभू ये शच्ू या नावाने ते आत्मे घालवीत असत. 14 ते म्हणत, “��� ���� �������� ������
����� ���� ���� ������ �� ���� ����� ����,” ������ �������� �����
����� ������� ��� ����� ��� ���� ����. 15 परं तु एकदा एक दुष्ट आत्मा त्यांना
म्हणाला, “�� ������ �����, पौल मला माहीत आहे , पण तु म्ही कोण आहात?” 16 मग
ज्याला दुष्ट आत्मा लागला होता त्या मनु ष्याने त्यां च्यावर उडी मारली, त्याने त्यां च्यावर सरशी
केली व त्यांना पराभूत केले , ते व्हा ते दोघे उघडे व जखमी होऊन घरातून पळाले . 17 इिफस
ये थे राहणार्या सवर् यहद
ं ा भीती वाटली आिण लोक
ू ी व ग्रीक लोकांस हे समजले , ते व्हा सवार्न
18
प्रभू ये शच्ू या नावाचा अिधकच आदर करू लागले . पु ष्कळसे िवश्वास ठे वणारे पापकबु ली दे ऊ
लागले व ज्या वाईट गोष्टी त्यांनी केल्या होत्या, त्या सां गू लागले . 19 काही िवश्वास ठे वणार्यांनी
ू ी कामे केली होती, या िवश्वास ठे वणार्यांनी आपली सवर् जादच
ू ी पु स्तके लोकांसमोर आणली
जादच
आिण जाळली, त्या पु स्तकांची िकंमत पन्नास हजार चांदीच्या नाण्यां इतकी भरली. 20 अशा रीतीने
प्रभूच्या वचनाचा दरू वर प्रसार झाला व ते फार पिरणामकारक ठरले .
11 दे वाने
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21

या गोष्टी घडल्यानं तर पौलाला पिवत्र आत्म्याने सु चवले की, मासे दोिनया व अखया
या प्रांतांतन
ू प्रवास करीत पु ढे यरूशले म शहरास जायचे आहे , तो म्हणाला, “�� ����
���������� ��� ��� ����� ������� ������.” 22 म्हणून त्याचे दोन मदतनीस
तीमथ्य व एरास्त यांना त्याने मासे दोिनयाला पाठवून िदले आिण त्याने आणखी काही काळ
आिशयात घालिवला.
याकाळामध्ये ‘���� �����������’* ���� ����� �����. 24 दे मेित्रय नावाचा
एक मनु ष्य होता, तो सोनार होता, तो अतर्मी दे वीचे दे व्हारे बनवीत असे , जे कारागीर होते त्यांना
यामु ळे खूप पै से िमळत. 25 त्या सवार्न
ं ा व या धं द्याशी सं बंध असले ल्या सवार्न
ं ा त्याने एकत्र केले
आिण तो म्हणाला, लोकहो, तु म्हास माहीत आहे की, या धं द्यापासून आपल्याला चां गला पै सा
िमळतो. 26 पण पाहा तो पौल नावाचा मनु ष्य काय करीत आहे तो काय म्हणत आहे ते ऐका! पौलाने
पु ष्कळ लोकांस प्रभािवत केले आहे व बदलले आहे , त्याने हे इिफसमध्ये व सगळ्या आिशयामध्ये
केले आहे , तो म्हणतो, मनु ष्यां च्या हातून बनवले ले दे व खरे दे व नाहीत. 27 ह्यामु ळे या आपल्या
धं द्याची बदनामी होण्याचा धोका आहे ; इतकेच नव्हे तर ज्या महादे वी अतर्मीची पूजा सवर् आिशया
प्रांत िकंबहन
ू ा जगसु द्धा करते ितचे दे ऊळ िनरुपयोगी ठरण्याचा व ितचे स्वतःचे महत्त्व नष्ट
होण्याचा धोका आहे .
28 जे व्हा त्यांनी हे ऐकले ते व्हा ते फार रागावले आिण मोठ ाने ओरडू न म्हणू लागले ,
“���������� ������ ��� ���.” 29 शहरातील लोकांमध्ये गोंधळ उडाला आिण लोकांनी
गायस व अरीस्ताखर् या पौलाबरोबर सोबती म्हणून प्रवास करणार्या मासे दोिनयाच्या रिहवाश्यांना
पकडू न नाट गृ हात ने ले. 30 पौल लोकां च्या पु ढे जाऊ इच्छीत होता पण ये शच
ू े अनु यायी त्यास
असे करू दे ईनात. 31 पौलाचे काही िमत्र जे प्रांतािधकारी होते , त्यांनी िनरोप पाठवून त्याने
नाट गृ हात जाऊ नये अशी कळकळीची िवनं ती केली. 32 एकत्र जमले ल्या जमावातून काही लोक
एक घोषणा करू लागले तर दुसरे लोक इतर घोषणा करू लागले , त्यामु ळे सगळा जमाव अगदी
गोंधळू न गे ला आिण त्यातील पु ष्कळ जणांना माहीत नव्हते की, आपण या न्याय भवनात एकत्र
का आलोत. 33 यहद
ू ी लोकांनी आले क्सांदर् नावाच्या एका मनु ष्यास ढकलीत ने ऊन सवार्ंच्या समोर
उभे केले , तो आपल्या हातांनी खु णावून त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न करू लागला. 34 पण जे व्हा
लोकांस समजले की, तो एक यहद
ू ी आहे , ते व्हा जवळ जवळ दोन तास सातत्याने ते एका आवाजात
ओरडत रािहले , “���������� ������ ���� ��� ���.” 35 शहराचा ले खिनक लोकांस
शांत करीत म्हणाला, “�������� �������, थोर अतर्मी दे वीचे व स्वगार्तन
ू पडले ल्या पिवत्र
दगडाचे इिफस हे रक्षणकत आहे , हे ज्याला माहीत नाही असा एकतरी मनु ष्य जगात आहे काय?
36 ज्याअथीर् या गोष्टी नाकारता ये त नाहीत त्याअथीर् तु म्ही शां त रािहले च पािहजे , उतावळे पणा
करू नये . 37 तु म्ही या दोघांना† ये थे घे ऊन आलात, वस्तु तः त्यांनी मं िदरातील कशाचीही चोरी
केली नाही िकंवा आपल्या दे वीची िनं दा केले ली नाही. 38 जर दे मेित्रय व त्याच्याबरोबर असले ल्या
कारािगरां च्या काही तक् रारी असतील, तर त्यासाठी न्यायालये उघडी आहे त, ते थे ते एकमे कां वर
आरोप करू शकतात. 39 परं तु जर तु म्हास एखाद्या गोष्टीची चौकशी करायची असे ल तर िनयिमत
सभे त त्यासं बंधी िवचार केला जाईल. 40 आज ये थे जे काही घडले ले आहे , त्याबद्दल योग्य ते कारण
आपणांस सां गता ये णार नाही, त्यामु ळे आपणच ही दं गल सु रू केली असा आरोप आपल्यावर केला
जाण्याची भीती आहे .” 41 असे सां गन
ू झाल्यानं तर त्याने जमावाला जाण्यास सां िगतले .
23
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जे व्हा गोंधळ थांबला, ते व्हा पौलाने ये शच्ू या अनु यायांना भे टायला बोलावले आिण त्यांना
उ े जन िदल्यानं तर त्यांचा िनरोप घे तला आिण तो मासे दोिनयाला िनघाला. 2 मासे दोिनयातून
जात असताना िनरिनराळ्या िठकाणी असले ल्या ये शच्ू या अनु यायांना त्याने अने क गोष्टी सां गन
ू
धीर िदला, मग पौल ग्रीसला आला. 3 त्यािठकाणी तो तीन मिहने रािहला, पौल िसरीया
प्रांताला समु दर् माग िनघाला असता, यहद
ू ी लोकांनी त्याच्यािवरुध्द कट रचला, हे पाहन
ू त्याने
मासे दोिनयातून परत िफरण्याचे ठरवले . 4 त्याच्याबरोबर काही लोक होते ते असे ः िबरुया नगराच्या
पु रार्चा मु लगा सोपत्र, थे स्सलनीका ये थील अिरस्ताखर् व सकुंद, दब ये थील गायस आिण तीमथ्य,
तु िखक व त्रिफम हे आिशया प्रांतातील होते . 5 ही माणसे आमच्यापु ढे गे ली व त्रोवस शहरात
आमची वाट पाहू लागली. 6 बे खमीर भाकरीच्या यहद
ू समु दर् माग
ू ी सणानं तर आम्ही िफलीप्पै ये थन
िनघालो आिण पाच िदवसानी त्रोवस ये थे त्यांना जाऊन भे टलो व ते थे सात िदवस रािहलो.
7 मग

आठवड ाच्या पिहल्या िदवशी आम्ही सवर् भाकर मोडण्यासाठी एकत्र जमलो असताना,
पौल त्यां च्याबरोबर बोलू लागला कारण दुसर्या िदवशी िनघण्याचा त्याचा बे त होता, तो
मध्यरात्रीपयर्ंत बोलत राहीला. 8 माडीवरच्या ज्या खोलीत आम्ही जमा झालो होतो ते थे पु ष्कळ
िदवे होते . 9 यु तु ख नावाचा एक तरुण िखडकीत बसला होता, पौल बोलत असताना त्याच्यावर
झोपे चा इतका अं मल चढला की, तो ितसर्या मजल्यावरून खाली पडला, जे व्हा त्यास उचलले ,
ते व्हा तो मरण पावले ला आढळला. 10 पौल खाली गे ला व त्याच्यावर ओणवा पडला आिण त्यास
आपल्या हातांनी कवे त धरून म्हणाला, “����� ��� ���! त्याच्यात अजून जीव आहे .” 11 मग
पौल वर गे ला, त्यांने भाकर मोडली व ती खाल्ली, पहाट होईपयर्ंत तो त्यां च्याशी बोलला, मग तो
गे ला. 12 त्या तरुणाला त्यांनी िजवं त असे घरी ने ले, त्या सवार्न
ं ा फार समाधान झाले .
13 ते थन
ू आम्ही पु ढे िनघालो व अस्सा या नगरी समु दर् माग िनघालो, ते थे आम्ही पौलाला घे णार
होतो, त्याने च अशाप्रकारे योजना केली होती, ती म्हणजे त्याने स्वतः पायी जायचे . 14 जे व्हा
आम्हास तो अस्सा ये थे भे टला, ते व्हा आम्ही त्यास जहजात घे तले आिण आम्ही िमतु ले नेशहरास
गे लो. 15 दुसर्या िदवशी आम्ही जहाजाने िमतु ले नाहन
ू िनघालो व िखयास बे टावर आलो, मग
दुसर्या िदवशी सामा बे ट ओलांडले आिण एक िदवसानं तर िमले त शहरास आलो. 16 कारण पौलाने
ठरवले होते की इिफस ये थे थांबायचे नाही, आिशयात त्यास जास्त वे ळ थांबायचे नव्हते , तो घाई
करीत होता कारण शक्य झाल्यास पन्नासाव्या िदवसाच्या सणासाठी त्यास यरूशले म शहरात
रहावयास हवे होते .
17

िमले ताहन
ू इिफस ये थे िनरोप पाठवून पौलाने ते थील मं डळीच्या वडीलजनांना बोलावून
घे तले .
18 जे व्हा ते आले , ते व्हा तो त्यांना म्हणाला, आिशयात आलो त्या िदवसापासून मी तु मच्या
सोबत असताना कसा रािहलो हे तु म्हास माहीत आहे . 19 मी प्रभूची से वा पूणर् नम्रते ने व रडू न
केली, यहद
ू ी लोकांनी केले ल्या कटामु ळे िनमार्ण झाले ल्या उपद्रवांना तोंड दे त मी त्याची से वा
केली. 20 जे काही तु मच्या चां गल्यासाठी होते ते तु म्हास सां गण्यासाठी कोणतीही कसर ठे वली
नाही, हे तु म्हास माहीत आहे आिण या गोष्टी जाहीरपणे व घराघरातून सां गण्यासाठी मी कधीही
मागे पुढे पािहले नाही. 21 पश्चा ाप करून दे वाकडे वळण्यािवषयी आिण आपल्या प्रभू ये शव
ू रील
िवश्वासािवषयी यहद
ू ी व ग्रीक लोकांस सारखीच साक्ष िदली. 22 आिण आता आत्म्याच्या आज्ञे ने
यरूशले म शहरास चाललो आहे आिण ते थे माझ्याबाबतीत काय घडे ल हे माहीत नाही. 23 मला
फक्त एकच गोष्ट माहीत आहे की प्रत्ये क शहरात पिवत्र आत्मा मला सावध करतो, तु रुं गवास
व सं कटे माझी वाट पाहत आहे त हे तो मला सां गतो. 24 मी माझ्या जीवनािवषयी काळजी करीत
नाही, सवार्त महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मी माझे काम पूणर् करणे , प्रभू ये शन
ू े जे काम मला िदले
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ते मला पूणर् करायला पािहजे ते काम म्हणजे दे वाच्या कृपे बद्दल ची सु वातार् लोकांस सां िगतली
पािहजे . 25 राज्याची घोषणा करीत ज्या लोकात मी िफरलो त्या तु म्हातील कोणालाही मी पु न्हा
कधीही िदसणार नाही हे आता मला माहीत आहे . 26 म्हणून मी तु म्हास जाहीरपणे सां गतो की,
सवार्ंच्या रक्तासं बंधाने मी िनदोर्ष असा आहे . 27 दे वाची सं पण
ू र् इच्छा काय आहे हे प्रकट करण्यास
मी कधीही मागे पुढे पािहले ले नाही. 28 तु मची स्वतःची व दे वाच्या सवर् लोकांची, ज्याना दे वाने
तु म्हास िदले ले आहे , त्यांची काळजी घ्या, कळपाची *काळजी घे ण्याचे काम पिवत्र आत्म्याने
तु म्हास िदले ले आहे , तु म्ही मं डळीसाठी में ढपाळासारखे असले पािहजे , ही मं डळी दे वाने स्वतःचे
रक्त दे ऊन िवकत घे तली. 29 मला माहीत आहे की, मी गे ल्यावर तु मच्यामध्ये भयं कर असे दुष्ट
लांडगे ये तील, ते कळपाला सोडणार नाहीत. 30 तु मच्यामधूनसु द्धा लोक उठू न िशष्यांना, चु कीचे
असे िशकवून आपल्यामागे घे ऊन जातील. 31 यासाठी सावध राहा, तु म्हातील प्रत्ये काला गे ले
तीन वष डोळ्यांत अश्रू आणून सावध करण्याचे मी कधीच थांबिवले नाही हे आठवा. 32 आिण
आता मी तु म्हास दे वाच्या व वचनाच्या कृपे च्या अधीन करतो, जी तु मची वाढ करण्यासाठी समथर्
आहे व सवर् पिवत्र केले ल्यांमध्ये वतन द्यावयाला समथर् आहे . 33 मी कोणाच्याही सोन्याचा,
चांदीचा व कपड ांचा लोभ धरला नाही. 34 मी आपल्या स्वतःच्या व माझ्याबरोबर राहणार्यां च्या
गरजा माझ्या हातांनी भागिवल्या हे तु म्हास चां गले माहीत आहे . 35 अशा रीतीने मी तु म्हास
उदाहरण घालू िदले आहे की जे दुबर्ल आहे त अशांना आपण स्वतः मे हनत करून मदत केली पािहजे
व प्रभू ये शच
ू े शब्द लक्षात ठे वले पािहजे त, तो स्वतः म्हणाला, “������������ ���� ����
�������� ���.”
36 आिण हे बोलल्यावर पौलाने गु डघे टे कले आिण प्राथर्ना केली. 37 ते व्हा प्रत्ये काला खूपच
रडू आले , ते पौलाच्या गळ्यात पडले व त्याचे मु के घे त रािहले . 38 ते पु न्हा त्यास कधीही पाहू
शकणार नाहीत, या वाक्याने त्यांना फार दुःख झाले , मग ते त्यास जहाजापयर्ंत िनरोप दे ण्यास
गे ले.

21
1 त्यांचा

िनरोप घे तल्यानं तर आम्ही समु दर् माग िनघालो आिण सरळ प्रवास करीत कोस बे टास
आलो, दुसर्या िदवशी आम्ही रुद बे टास गे लो, ते थन
ू आम्ही पातरा शहरास गे लो. 2 ते थे फेनीकेला
जाणारे जहाज आम्हास आढळले , ते व्हा आम्ही जहाजात बसून पु ढे िनघालो. 3 ते व्हा कुप्र आमच्या
नजरे त आले , परं तु ते डाव्या अं गाला टाकू न आम्ही सरळ िसरीया प्रांताला रवाना झालो व सोर
ये थे उतरलो, कारण ते थे जहाजातील माल उतरावयाचा होता. 4 ते थे ये शच
ू े काही िशष्य आम्हास
आढळले आिण आम्ही त्यां च्याबरोबर सात िदवस रािहलो, पिवत्र आत्म्याच्या सूचने वरून त्यांनी
पौलाला असे सां िगतले की, त्याने यरूशले म शहरास जाऊ नये . 5 आमच्या भे टीचे िदवस सं पत
आल्यावर आम्ही ते थन
ू िनघून आमचा पु ढील प्रवास परत सु रू केला, त्यावे ळी ते थील बं धुजन
आपल्या पत्नी, मु लां च्याबरोबर आमच्यासह शहराबाहे र आले व ते थील समु दर् िकनार्यावर आम्ही
गु डघे टे कले व प्राथर्ना केली. 6 मग एकमे कांचा िनरोप घे ऊन आम्ही जहाजात बसलो व ते लोक
आपापल्या घरी गे ले.
7 सोरापासून

आम्ही आमचा प्रवास सु रू केला व पोले मा ये थे उतरलो आिण ते थील बं धुजनांना
भे टलो, त्यां च्याबरोबर एक िदवस रािहलो. 8 आिण दुसर्या िदवशी िनघून आम्ही कैसरीयास आलो व
सु वाितर्क िफिलप्प याच्या घरी जाऊन रािहलो, तो िनवडले ल्या सात से वकांपैकी एक होता. 9 त्यास
चार मु ली होत्या, त्यांची लग्ने झाले ली नव्हती, या मु लींना दे वाच्या गोष्टी* सां गण्याचे दान होते .
10 त्या बं धच्
ू या बरोबर बरे च िदवस रािहल्यावर अगब नावाचा सं देष्टा यहद
ू ीयाहन
ू ते थे आला.
*
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11

त्याने आमची भे ट घे ऊन पौलाच्या कमरे चा पट् टा मागून घे तला, त्याने स्वतःचे हात व पाय
बां धले आिण तो म्हणाला, “������ ����� ��� ������; हा पट् टा ज्या मनु ष्याच्या कमरे चा
आहे , त्यास यरूशले म शहरातील यहद
ू ी लोक असे च बां धतील व परराष्ट् रीयां च्या हाती दे तील.”
12 आम्ही व ते थील सवार्न
ं ी ते शब्द ऐकले , ते व्हा आम्ही व इतर लोकांनी पौलाला कळकळीची
िवनं ती केली की, त्याने यरूशले म शहरास जाऊ नये . 13 पण पौल म्हणाला, “������ ��
��� ���� ���, असे रडू न तु म्ही माझे मन खचवीत आहात काय? मी फक्त बां धन
ू घे ण्यासाठी
नव्हे तर प्रभू ये शच्ू या नावासाठी यरूशले म शहरामध्ये मरायलादे खील तयार आहे .” 14 यरूशले म
शहरापासून दरू राहण्यासाठी आम्ही त्याचे मन वळवू शकलो नाही, म्हणून आम्ही त्यास िवनं ती
करायची सोडली आिण म्हटले , “��������� ������������ ����.”
15 त्यानं तर

आम्ही तयार झालो आिण यरूशले मे शहरास िनघालो. 16 कैसरीया ये थील ये शच
ू े
काही िशष्य आमच्याबरोबर आले आिण आम्हास म्नासोन नावाच्या व्यक्तीकडे घे ऊन गे ले,
कारण त्याच्याकडे च आम्ही राहणार होतो, तो कुप्रचा असून सु रुवातीच्या काळात प्रथम िशष्य
झाले ल्यांपैकी एक होता.

17 आम्ही जे व्हा यरूशले म शहरास पोहचलो, ते व्हा ते थील बं धुजनांनी मोठ ा आनं दाने आमचे
स्वागत केले . 18 दुसर्या िदवशी पौल आमच्यासह याकोबाला भे टायला आला, ते व्हा सवर् वडीलजन
हजर होते . 19 पौल त्यांना भे टला, नं तर त्याच्या हातून दे वाने परराष्ट् रीय लोकात कशीकशी से वा
करून घे तली, यािवषयी क् रमवार सिवस्तर मािहती सां िगतली. 20 जे व्हा त्यांनी हे ऐकले ते व्हा
त्यांनी दे वाचा गौरव केला आिण ते त्यास म्हणाले , “����, तू पाहशील की हजारो यहद
ू ी िवश्वास
ठे वणारे झाले त, पण त्यांना असे वाटते की, मोशे चे िनयम पाळणे फार महत्त्वाचे आहे . 21 या यहद
ू ी
लोकांनी तु झ्यािवषयी ऐकले आहे की, जे यहद
ी
इतर
दे
श
ात
राहतात
त्यां
न
ा
तू
मोशे
च
े
िनयम
पाळू
ू
नका असे सां गतोस, तसे च आपल्या मु लांची सुं ता करू नका असे सां गतो व आपल्या चालीरीती
पाळू नका असे सां गतो. 22 मग आता काय केले पािहजे ? तू ये थे आला आहे स हे त्यांना नक्की
कळे ल. 23 ते व्हा आता आम्ही सां गतो तसे कर; आमच्यातील चार लोकांनी नवस केला आहे . 24 त्या
चौघांना घे व स्वतःचे त्यां च्यासह शु द्धीकरण करून घे , त्या चौघांना त्यां च्या डोक्याचे मुं डण करता
यावे म्हणून त्यांचा खचर् तू कर, मग सवार्न
ं ा हे समजे ल की, त्यांनी जे काही तु झ्याबद्दल ऐकले
आहे ते खरे नाही, उलट तू िनयमशास्त्राचे पालन करतोस हे िदसे ल. 25 जे परराष्ट् रीय िवश्वास
ठे वणारे आहे त त्यांना आम्ही पत्र िलिहले आहे , ते असे , मूतीर्ला वािहले ले अन्न त्यांनी खाऊ नये ,
रक्त अगर गु दमरून मारले ले प्राणी त्यांनी खाऊ व जारकमर् करू नये .” 26 मग पौलाने च त्या
चार लोकांस आपल्याबरोबर घे तले , दुसर्या िदवशी शु द्धीकरणाच्या िवधीमध्ये तो सहभागी झाला,
मग तो परमे श्वराच्या भवनात गे ला, शु द्धीकरणाचे िदवस केव्हा सं पतील हे जाहीर केले , शे वटच्या
िदवशी प्रत्ये कासाठी अपर्ण दे ण्यात ये ईल.
27 सात िदवस जवळ जवळ सं पत आले होते , परं तु आिशयातील काही यहद
ू ी लोकांनी पौलाला
परमे श्वराच्या भवनात पािहले , त्यांनी लोकांस भडकािवले व पौलाला धरले . 28 ते मोठ ाने ओरडू न
म्हणाले , “������������ �������, मदत करा! हाच तो मनु ष्य आहे , जो सवर् लोकांस
सगळीकडे आपल्या लोकां िवरुद्ध आपल्या िनयमां िवरुद्ध व या जागे बद्दल िशकवीत आहे आिण
आता त्याने ग्रीक लोकांस दे खील परमे श्वराच्या भवनात आणले आहे आिण ही पिवत्र जागा
िवटाळिवली आहे .” 29 ते असे म्हणाले , कारण इिफसच्या त्रिफमला त्यांनी पौलाबरोबर यरूशले म
शहरातील पािहले होते , त्रिफम यहद
ू ी नव्हता, तो ग्रीक होता, लोकांस वाटले , पौलाने च त्यास

21:30

1387

प्रेिषतांची कृत्ये 22:11

परमे श्वराच्या भवनात ने ले आहे .
सवर् शहर खवळू न उठले , सगळे लोक धावू लागले , त्यांनी
पौलाला पकडले व परमे श्वराच्या भवनातून बाहे र ओढून काढले , लगे च दरवाजे बं द करण्यात
आली. 31 ते त्यास ठार मारण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच रोमी सै न्याच्या सरदाराकडे बातमी
गे ली की, सगळ्या यरूशले म शहरात सगळीकडे गोंधळ उडाले ला आहे . 32 ताबडतोब त्याने काही
िशपाई व काही शतािधपती घे तले व तो यहद
ू ी जे थे पौलाला मारीत होते , ते थे धावत गे ला, जे व्हा
यहद
ू ी लोकांनी रोमी सरदाराला व सै न्याला पािहले ते व्हा त्यांनी पौलाला मारण्याचे थांबिवले .
33 मग सरदार पौलाकडे आला व त्यास अटक केली व त्यास साखळ्यांनी बां धण्याची आज्ञा िदली,
मग सरदाराने पौल कोण आहे व त्याने काय केले आहे यािवषयी िवचारले . 34 गदीर्तून वे गवे गळ्या
प्रकारचे आवाज ऐकू ये ऊ लागले , गोंधळामु ळे व ओरडण्यामु ळे सरदारला सत्य काय आहे हे जाणून
घे ता ये ईना, म्हणून सरदाराने िशपायांना हुकू म िदला की, पौलाला इमारतीत घे ऊन जावे . 35 जे व्हा
पौल इमारतीच्या पायर्यांजवळ आला ते व्हा िशपायांना त्यास उचलून आत न्यावे लागले .
36 कारण जमाव िहं सक बनत चालला होता, जमाव त्याच्यामागे चालला होता व ओरडत होता,
“������ ���� ����.” 37 िशपाई पौलाला इमारतीत घे ऊन जाणार इतक्यात पौल सरदाराला
म्हणाला, “�� ���� ���� ���� ���?” �� ����� �������, “���� ����� �����
���� ���? 38 मग मला वाटते , तो मनु ष्य तू नाहीस, मला वाटले ज्या िमसरी मजु राने काही
िदवसांपव
ू ीर् बं ड करून सरकारला त्रास दे ण्याचा प्रयत्न केला, तोच तू आहे स, त्या िमसरी मनु ष्यांने
चार हजार दहशतवाद्यांना अरण्यात ने ले.” 39 पौल म्हणाला, “������� ����������
������ ����� ������� �� �� ����� ���, मी एका महत्त्वाच्या शहराचा नागिरक आहे ,
मी तु म्हास िवनिवतो, मला लोकां शी बोलू द्या.” 40 जे व्हा सरदाराने त्यास बोलण्याची परवानगी
िदली ते व्हा तो पायर्यां वर उभा रािहला आिण आपल्या हाताने त्याने लोकांस शांत राहण्यास
सां िगतले , जे व्हा सगळीकडे शांतता पसरली ते व्हा पौल इब्री भाषे त बोलू लागला.
30

22
1 बं धुजनहो व वडील मं डळींनो, मी जे काही आता तु म्हास प्रत्यु र करतो ते ऐका. 2 तो
आपणाबरोबर इब्री भाषे त बोलत आहे हे ऐकू न ते अिधक शांत झाले , मग त्याने म्हटले .
3 मी यहद
ू ी आहे , माझा जन्म िकलकीयातील तासर् नगरांत झाला आिण मी या शहरांत
गमिलये लच्या चरणांजवळ लहानाचा मोठा होऊन मला वाडवडीलां च्या िनयमशास्त्राचे िशक्षण
कडकडीत रीतीने िमळाले आिण जसे तु म्ही सवर् आज दे वािवषयी आवे शी आहात तसा मीही
होतो. 4 पु रूष व िस्त्रया ह्यांना बां धन
ू तु रुं गात घालू दे हान्त िशक्षा दे ऊन सु द्धा मी ‘��
��������’ ������ ����. 5 त्यािवषयी महायाजक व सगळा विडलवगर्ही माझा साक्षी
आहे ; मी त्यां च्यापासून बं धुजनांस पत्रे घे ऊन िदिमष्कास चाललो होतो; ह्यासाठी की, जे ते थे
होते त्यांनाही बां धन
ू यरूशले म शहरात शासन करावयास आणावे . 6 मग असे झाले की, जाता
जाता मी िदिमष्क शहराजवळ पोहचलो ते व्हा सु मारे दुपारच्या वे ळेस आकाशातून माझ्याभोवती
एकाएकी मोठा प्रकाश चमकला. 7 ते व्हा मी जिमनीवर पडलो आिण “����, शौला, माझा छळ
का किरतोस?” अशी वाणी माझ्याबरोबर मी बोलताना ऐकली. 8 मी िवचारले , प्रभूजी, तू कोण
आहे स? त्याने मला म्हटले , “���� ������ ������ �� �� ������ ��� �� ���.”
9 ते व्हा माझ्याबरोबर जे होते त्यांना प्रकाश िदसला खरा, परं तु माझ्याबरोबर बोलणार्याची वाणी
त्यांनी ऐकली नाही. 10 मग मी म्हणालो, प्रभूजी मी काय करावे ? प्रभूने मला म्हटले , “����
��������� ��; मग तू जे काही करावे म्हणून ठरिवण्यात आले आहे , त्या सवार्ंिवषयी तु ला ते थे
सां गण्यात ये ईल.” 11 त्या प्रकाशाच्या ते जामु ळे मला िदसे नासे झाले ; म्हणून माझ्या सोबत्यांनी
माझा हात धरून मला िदिमष्कात ने ले.
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12 मग

हनन्या नावाचा कोणीएक मनु ष्य होता, तो िनयमशास्त्राप्रमाणे नीितमान होता आिण
ते थे राहणारे सवर् यहद
ू ी त्याच्यािवषयी चां गले बोलत असत. 13 तो माझ्याकडे आला व जवळ उभा
राहन
ू मला म्हणाला, शौल भाऊ, इकडे पहा, तत्क्षणीच मी त्याच्याकडे वर पािहले . 14 मग तो
म्हणाला आपल्या पूवर्जां च्या दे वाने तु झ्यासं बधाने ठरवले आहे की, त्याची इच्छा काय आहे हे तू
समजून घ्यावे ; आिण त्या नीितमान पु रुषाला पहावे व त्याच्या तोंडाची वाणी ऐकावी. 15 कारण जे
तू पािहले आहे व ऐकले आहे त्यािवषयी तू सवर् लोकांपुढे त्याचा साक्षी होशील. 16 तर आता उशीर
का किरतोस? ऊठ, त्याच्या नावाचा धावा करून बािप्तस्मा घे आिण आपल्या पापांचे क्षालन कर.
17 मग असे झाले की, मी यरूशले मे शहरास माघारी आल्यावर, परमे श्वराच्या भवनात प्राथर्ना
करीत असता माझे दे हभान सु टले . 18 ते व्हा मी त्यास पािहले ; तो मला म्हणाला, “����� ��,
यरूशले म शहरातून लवकर िनघून जा; कारण तू माझ्यािवषयी िदले ली साक्ष ते मान्य करणार
नाहीत.” 19 ते व्हा मी म्हणालो, प्रभू, त्यांना ठाऊक आहे की, तु झ्यावर िवश्वास ठे वणार्याना
मी बं दीत टाकू न प्रत्ये क सभास्थानात त्यांना मारहाण करीत असे . 20 तु झा साक्षी स्ते फन
याचा रक्तपात झाला ते व्हा मी स्वतः जवळ उभा राहन
ू मान्यता दशर्िवत होतो आिण त्याचा
21
घात करणार्याची वस्त्रे सां भाळीत होतो.
ते व्हा त्याने मला सां िगतले , “�� �� ���� ��
���������������� ��� ������.”
वाक्यापयर्ंत लोकांनी त्याचे ऐकले ; मग ते आरोळी मारून बोलले , जगातून ह्याला नाहीसे
करा, याची जगण्याची लायकी नाही. 23 ते ओरडत व आपली बाह्यवस्त्रे अं गावरून काढून टाकू न
आकाशात धूळ उधळीत असता. 24 सरदाराने िशपायांना सां िगतले , पौलाला चाबकाने मारा,
अशाप्रकारे हे लोक पौलािवरुद्ध का ओरड करीत आहे त हे सरादाराला जाणून घ्यायचे होते . 25 मग
त्यांनी त्यास वाद्यांनी ताणले , ते व्हा जवळ उभ्या असले ल्या शताधीपतीला पौलाने म्हटले , “����
�������� � ������ ���� ����� ���� ����� ������ ���� ����� ��������
��� ���?” 26 हे एकू ण शताधीपतीने सरदाराजवळ जाऊन म्हटले , आपण हे काय करीत आहा?
तो मनु ष्य रोमन आहे . 27 ते व्हा सरदार त्याच्याजवळ ये ऊन म्हणाला, “��� ����, तू रोमन
आहे स काय?” ������ ������, “���.” 28 सरदाराने उ र िदले , “�� �� �����������
���� ��� ��� ���� ���� ����� ���.” ������ ������, “�� �� �������
���� ���.” 29 ह्यावरून जे त्याची चौकशी करणार होते ते तत्काळ त्याच्यापासून िनघून गे ले;
िशवाय हा रोमन आहे असे सरदाराला कळले ते व्हा त्यालाही भीती वाटली, कारण त्याने त्यास
बां िधले होते .
22 या

30

यहद
ू ी लोकांनी त्याच्यावर जो आरोप आणला तो काय आहे हे िनिश्चतपणे कळावे असे
सरदाराच्या मनात होते , म्हणून दुसर्या िदवशी त्याने त्यास मोकळे केले आिण मु ख्य याजक लोक
व सगळी न्यायसभा ह्यांना एकत्र होण्याचा हुकुम करून पौलाला खाली आणून त्याच्यापु ढे उभे
केले .

23

पौल न्यायसभे कडे िस्थर दृष्टी करून म्हणाला, “��������, मी आजपयर्ंत दे वाबरोबर
पूणर् सद्भावाने वागत आलो आहे .” 2 ते व्हा महायाजक हनन्या ह्याने त्याच्याजवळ उभे राहणार्यांस
त्याच्या तोंडात मारण्याची आज्ञा केली. 3 ते व्हा पौल त्यास म्हणाला, “�� ���� ���������
�����, तु ला दे व मारील; तू िनयमशास्त्राप्रमाणे माझा न्याय करावयाला बसला असता
िनयमशास्त्रािवरुद्ध मला मारण्याची आज्ञा दे तोस काय?” 4 ते व्हा जवळ उभे राहणारे म्हणाले ,
“�� �������� ���������� ����� ������ ���?” 5 पौलाने म्हटले , “��������,
हा महायाजक आहे हे मला ठाऊक नव्हते ; कारण तू आपल्या लोकां च्या अिधकार्यािवरुद्ध वाईट
बोलू नको असे शास्त्रात िलिहले आहे .”
1 मग
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ू ी व एक भाग परूशी आहे , हे ओळखून पौल न्यायसभे मध्ये
त्यां च्यामध्ये एक भाग सदक
मोठ ाने म्हणाला, “��������, मी परूशी व परुश्यांचा पु त्र आहे ; आमची आशा व मरण
पावले ल्यांचे पु नरुत्थान ह्यासं बंधाने माझी चौकशी होत आहे .” 7 तो हे बोलत आहे तोंच परूशी
ू ी ह्यां च्यात भांडण लागून लोकात फुट पडली. 8 कारण पु नरुत्थान नाही आिण दे वदत
ू व
व सदक
ू ी म्हणतात; परूशी तर या दोन्ही गोष्टी मान्य करतात. 9 ते व्हा मोठी
आत्माही नाही, असे सदक
गडबड उडाली; आिण जे िनयमशास्त्र िशक्षक, परूश्यां च्या पक्षाचे होते त्यां च्यातून काहीजण
उठू न तणतण करीत म्हणाले , “�� ����������� ���� ������ ���� ���� ����
ू त्यां च्याबरोबर बोलला असे ल तर मग कसे ?” 10 असे त्यां च्यात
����; जर आत्मा िकंवा दे वदत
जोराचे भांडण चालले असता; ते पौलाला फाडू न टाकतील असे भय वाटू न सरदाराने िशपायांना
हुकुम केला की, खाली जाऊन त्यास त्यां च्यामधून सोडवून गढीत आणावे .
6 ते व्हा

रात्री प्रभू त्याच्यापु ढे उभा राहन
ू म्हणाला, “��� ��; जशी तू यरूशले मे शहरात
माझ्यािवषयी साक्ष िदली तशी रोम शहरांतही तु ला द्यावी लागे ल.”
11 त्याच

मग िदवस उगवल्यावर, िकत्ये क यहद
ू ी एकजूट करून शपथबद्ध होऊन म्हणाले , पौलाचा
जीव घे ईपयर्ंत आम्ही खाणार िपणार नाही. 13 हा कट रचणारे इसम चाळीसां हन
ू अिधक होते . 14 ते
मु ख्य याजक लोक व वडील ह्यां च्याकडे ये ऊन म्हणाले , “������ ��� ��������� �����
������� ������ ����, अशा कडकडीत शपथे ने आम्ही आपणास बद्ध करून घे तले आहे .
15 तर आता त्याच्यािवषयी आणखी काही बारकाईने िवचारपूस करावयाची आहे , या िनिम ाने
त्यास आपणाकडे आणावे असे तु म्ही न्यायसभे तही सरदाराला समजवावे ; म्हणजे तो जवळ ये तो
न ये तो तोंच त्याचा जीव घे ण्यास आम्ही तयार आहोत.”
12

16 ते व्हा ते दबा धरून बसल्याचे पौलाच्या बिहणीच्या मु लाने ऐकले आिण गढीत जाऊन त्याने
पौलाला सां िगतले . 17 ते व्हा पौलाने एका शताधीपतीला बोलावून म्हटले , या तरुणाला सरदाराकडे
घे ऊन जा, ह्याला त्यास काही सां गावयाचे आहे . 18 ते व्हा त्याने त्यास सरदाराकडे ने ऊन म्हटले ,
बं िदवान पौल ह्याने मला बोलावून िवनं ती केली की, या तरूणाला आपणाकडे आणावे , त्यास
आपणाबरोबर काही बोलावयाचे आहे . 19 ते व्हा सरदाराने त्याचा हात धरून त्यास एकीकडे ने ऊन
िवचारले , “���� ��� ���������� ���?” 20 तो म्हणाला, “���������� ��� �����
���� ��� ��, पौलािवषयी आणखी काही बारकाईने िवचारपूस करावयाच्या िनिम ाने त्यास
उद्या खाली सभे मध्ये आणावे , अशी आपणाला िवनं ती करावी. 21 तर आपण त्यांचे ऐकू नका;
कारण त्यां च्यापै की चाळीसां हन
ू अिधक माणसे त्याच्यासाठी दबा धरून बसली आहे त; त्यांनी शपथ
घे तली आहे की, त्यास िजवे मारीपयर्ंत आपण खाणार िपणार नाही; आिण आता ते तयार होऊन
आपल्या सं मतीची वाट पाहत आहे .” 22 ते व्हा, “�� �� ��� ������ ��� �� ������
����� ���, असे त्या तरूणाला िनक्षून सां गन
ू सरदाराने त्यास िनरोप िदला.” 23 मग त्याने
दोघा शतािधपतींना बोलावून सां िगतले , “�������� ���������� ����� �����, स र
स्वार व दोनशे भाले करी प्रहर रात्रीस तयार ठे वा.” 24 आिण पाठाळे िमळवा, त्यावर पौलाला
बसवून फेिलक्स सूभेदाराकडे सां भाळू न न्या. 25 िशवाय त्याने अशा मजकू राचे पत्र िलिहले .
26 “������ ������� ������� ������� ������� ������ ���� ����. 27 या
मनु ष्यास यहद्य
ू ांनी धरले होते आिण त्यां च्याकडू न त्याचा घात होणार होता, इतक्यात हा रोमी
आहे असे कळाल्यावरून मी िशपाई घे ऊन जाऊन त्यास सोडवले . 28 आिण ह्याच्यावर आरोप
आणण्याचे काय कारण होते हे समजून घे ण्याच्या इच्छे ने त्यास त्यां च्या न्यायसभे त खाली ने ले.
29 ते व्हा त्यां च्या िनयमशास्त्रातील वादग्रस्त गोष्टींसं बंधी त्याच्यावर काही ठपका आणला होता,
परं तु मरणाची िकंवा बं धनाची िशक्षा दे ण्याजोगा आरोप त्याच्यावर नव्हता, असे मला िदसून आले .
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30

या मनु ष्या िवरुद्ध कट होणार आहे अशी मला खबर लागताच मी त्यास आपल्याकडे पाठवले
आहे , वादींनाही आपल्यासमोर खटला चालवण्यास सां िगतले आहे , सु खरूप असावे .”
31 िशपायांनी हुकुमाप्रमाणे पौलाला रात्री अं ितपित्रसास ने ले. 32 आिण दुसर्या िदवशी
त्याच्याबरोबर जाण्यास स्वार ठे वून ते गढीत परत आले . 33 कैसरीयात गे ल्यावर स्वारांनी
सु भेदाराला पत्र दे ऊन पौलाला त्याच्यापु ढे उभे केले . 34 पत्र वाचून त्याने िवचारले , हा कोणत्या
प्रांताचा आहे ; तो िकलीकीयाचा आहे समजल्यावर, 35 त्याने म्हटले , “���� ���� ���
������ �� ���� ������ ����.” ��� ‘������ ���������� ����������
������’ ��� ������ ����� �����.
1 पाच

24

िदवसानं तर महायाजक हनन्या, काही वडील आिण िततु र्ल्ल नावाचा कोणीएक वकील हे
खाली आले ; आिण त्यांनी सु भेदारापु ढे पौलािवरुद्ध िफयार्द केली.
2 जे व्हा पौल शासकासमोर उभा रािहला ते व्हा िततु र्ल्ल त्याच्यावर दोषारोप ठे वून म्हणाला,
“������� ������, आपल्यामु ळे आम्हास फार शांतता िमळाली आहे आिण आपल्या
दरू दशीर्पणामु ळे या राष्ट् रात सु धारणा होत आहे त. 3 म्हणून त्यांचे आम्ही पूणर् कृतज्ञते ने, सवर्
प्रकारे व सवर्तर् स्वागत करतो. 4 तरी आपला अिधक वे ळ न घे ता मी िवनं ती करतो की,
मे हरबानी करून आमचे थोडक्यात ऐकावे . 5 हा मनु ष्य म्हणजे एक िपडा आहे असे आम्हास आढळू न
आले आहे आिण जगातल्या सवर् यहद
ू ी लोकात हा बं ड उठवणारा असून नासोरी पं थाचा पु ढारी
आहे . 6 ह्याने परमे श्वराचे भवनही िवटाळण्याचा प्रयत्न केला; त्यास आम्ही धरले ; व आमच्या
िनयमाशास्त्राप्रमाणे याचा न्याय करण्यास आम्ही पाहत होतो. 7 पण लु िसया सरदाराने ये ऊन
मोठ ा जबरदस्तीने ह्याला आमच्या हातातून काढून ने ले. 8 आिण याची चौकशी आपण कराल
तर ज्या गोष्टींचा दोषारोप आम्ही त्याच्यावर करतो त्या सवार्ंिवषयी त्याच्याकडू नच आपणाला
समजे ल.”
9 ते व्हा या सवर् गोष्टी अशाच आहे त, असे म्हणून दुसर्या यहद्य
ू ांनी ही दुजोरा िदला. 10 मग
सु भेदाराने बोलण्यास खु णिवल्यावर पौलाने उ र िदले , “��� ������ ���������� ��
������� ��������� ���� �� ��� ���� ���, म्हणून मी आपल्यासं बंधीच्या गोष्टीचे
सं तोषाने समथर्न करतो. 11 आपल्याला पूणर्पणे कळू न ये ईल की, मला यरूशले म शहरात उपासना
करायला जाऊन अजून बारापे क्षा अिधक िदवस झाले नाहीत. 12 आिण परमे श्वराच्या भवनात,
सभास्थानात िकंवा नगरात कोणाबरोबर वादिववाद करतांना िकंवा बं डाळी माजवतांना मी त्यांना
आढळलो नाही. 13 ज्या गोष्टींचा दोषारोप ते माझ्यावर आता करत आहे त, त्या गोष्टी त्यांना
आपणापु ढे शाबीत करता ये त नाहीत. 14 तरी मी आपणाजवळ इतके कबूल करतो की, ज्या मागार्ला
ते पाखं ड म्हणतात त्या मागार्पर् माणे जे जे िनयमशास्त्रानु सार आहे व जे जे सं देष्ट ां च्या ले खांत
आहे त्या सवार्ंवर िवश्वास ठे वून मी पूवर्जां च्या दे वाची से वा करतो. 15 आिण नीितमानांचे व
अनीितमानांचे पु नरुत्थान होईल, अशी जी आशा धरतात तीच आशा मी दे वाकडे पाहन
ू धरतो.
16 ह्यामु ळे दे वासं बंधाने व मनु ष्यांसंबंधाने माझा िववे कभाव सतत शु द्ध राखण्याचा मी यत्न
करत असतो. 17 मी पु ष्कळ वषार्न
ं ी आपल्या लोकांस दानधमर् करण्यास व यज्ञापर्णे वाहण्यास
आलो. 18 शु द्धीकरणाच्या िवधीत मी व्रतस्थ असा परमे श्वराच्या भवनात आढळलो, माझ्याबरोबर
लोकांचा घोळका नव्हता िकंवा दं गा होत नव्हता; पण ते थे आिशया प्रांतातले िकत्ये क यहद
ू ी होते .
19 त्यांचे माझ्यािवरूद्ध काही असते तर त्यांनी आपणा पूढे ये ऊन माझ्यावर दोषारोप करायचा
होता. 20 िकंवा मी न्यायसभे पढ
ू े उभा राहीलो असता माझा कोणता अपराध ह्यांना िदसून आला ते
ह्यांनी तरी सां गावे ; 21 ह्यां च्यामध्ये उभे राहन
ू , मरण पावले ल्यांचा पु नरुत्थानािवषयी माझा न्याय
आज तु मच्यापु ढे होत आहे , हे शब्द मी मोठ ाने बोललो, हा एवढा उद्गार अपराध असला तर
असे ल.”
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22 फेिलक्सास त्या मागार्ची चां गली माहीती असल्यामु ळे त्याने खटला तहकू ब करून म्हटले ,
“�������� ����� ���� ������ ������� ��������� ����� ����.” 23 आिण
त्याने शतािधपतीला हुकुम केला की, ह्याला पहार्यात ठे वावे ; तरी ह्याला मोकळीक असावी आिण
ह्याच्या स्वकीयांना याची से वा करण्यास मनाई नसावी.
24 मग काही िदवसानं तर फेिलक्स आपली यहद
ू ी पत्नी द्रुिसल्ला िहच्यासह आला व त्याने
पौलाला बोलावून िख्रस्त ये शव
ू रील िवश्वासािवषयी त्याच्यापासून ऐकू न घे तले . 25 ते व्हा
नीितमत्त्व, इं िद्रयदमन व पु ढे होणारा न्याय ह्यां िवषयी तो भाषण करत असता, फेिलक्साने
भयभीत होऊन म्हटले , “��� ��, सं धी सापडली म्हणजे तु ला बोलावीन.” 26 आणखी आपणास
पौलाकडू न पै से िमळतील अशी आशाही त्यास होती, म्हणून तो त्यास पु नःपु न्हा बोलावून घे वन
ू
त्याच्याबरोबर सं भाषण करत असे .
27 पु ढे दोन वषार्न
ं ं तर फेिलक्साच्या जागे वर पु क्यर् फेस्त हा आला; ते व्हा यहद्य
ू ांची मजीर् सं पादन
करण्याच्या इच्छे ने फेिलक्स पौलाला कैदे तच ठे वून गे ला.

25
1 मग

फेस्त सु भ्यांत आल्यावर तीन िदवसानी कैसरीयाहन
ू वर यरूशले म शहरास गे ला. 2 ते व्हा
मु ख्य याजक व यहद्य
ू ांतील मु ख्य पु रूष ह्यांनी त्याच्याकडे पौलािवरूद्ध िफयार्द ने ली. 3 आिण,
कृपाकरून त्यास यरूशले म शहरात बोलावून घ्यावे , अशी त्याच्याकडे िवनं ती केली; वाटे त दबा
धरून त्याचा घात करण्याचा त्यांचा बे त होता. 4 फेस्ताने उ र, “��� �������� �����
���; मी स्वतः लवकरच ितकडे जाणार आहे . 5 म्हणून त्या मनु ष्याचा काही अपराध असला तर
तु मच्यातील प्रमु खांनी माझ्याबरोबर ये ऊन त्याच्यावर आरोप ठे वावा.”
6 मग तो त्यां च्यामध्ये आठदहा िदवस राहन
ू कैसरीयास खाली गे ला आिण दुसर्या िदवशी
न्यायासनावर बसल्यावर त्याने पौलाला आणण्याचा हुकू म केला. 7 तो आल्यावर यरूशले म
शहराहन
ू आले ल्या यहद्य
ू ांनी त्याच्याभोवती उभे राहन
ू ज्यांचा पु रावा त्यांना दे ता आला नाही असे
पु ष्कळ व भयं कर आरोप त्याच्यावर ठे वले . 8 पौलाने प्रत्यु र केले की, “�� ������������
��������������, परमे श्वराच्या भवनाचा िकंवा कैसराचा काही अपराध केला नाही.” 9 ते व्हा
यहद्य
ू ांची मजीर् सं पादन करण्याच्या इच्छे ने फेस्त पौलाला म्हणाला, “������� ����� ����
���� ���������� �� ����������� ���� ����� ������ ��� ���� �����
��� ���?” 10 ते व्हा पौलाने म्हटले , “��������� ������������� �� ��� ���; ये थेच
माझा न्याय झाला पाहीजे , मी यहद्य
ू ांचा काही अपराध केला नाही, हे आपणही चां गले जाणता.
11 मी अपराध केला असला िकंवा मरणास योग्य असे काही केले असले तर मी मरण्यास तयार
नाही असे नाही; परं तु त्यांनी माझ्यावर जे आरोप ठे वले आहे त त्यांतला एकही जर खरा ठरत नाही,
तर मला त्यां च्या स्वाधीन करण्याचा कोणालाही अिधकार नाही; मी कैसराजवळ न्याय मागतो.”
12 ते व्हा फेस्ताने सभे ची मसलत घे ऊन उ र िदले , “�� �������� ����� ������� ����
�� ��������� �����.”
13

मग काही िदवस झाल्यावर अिग्रप्पा राजा व बणीर्का ही दोघे कैसरीयास ये ऊन फेस्ताला
भे टली. 14 ते थे ती पु ष्कळ िदवस रािहली, ते व्हा फेस्ताने राजापु ढे पौलाचे प्रकरण काढून म्हटले ,
“���������� ����� ������� �� ������ ���� ���. 15 मी यरूशले म शहरास
गे लो होतो ते व्हा यहद्य
ू ां च्या मु ख्य याजकांनी व वडीलांनी िफयार्द करून त्याच्यािवरुध्द ठराव
व्हावा म्हणून िवनं ती केली. 16 त्यांना मी उ र िदले की, आरोपी व वादी हे समोरासमोर ये ऊन
आरोपािवषयी प्रत्यु र दे ण्याची आरोपीला सं धी िमळण्यापूवीर् कोणालाही िशक्षे करीता सोपवून
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दे ण्याची रोमी लोकांची रीत नाही.”
म्हणून ते ये थे आल्यावर काही उशीर न करता, दुसर्या
िदवशी न्यायासनावर बसून मी त्या मनु ष्यास आणण्याचा हुकू म केला. 18 त्याच्यावर आरोप
करणारे जे व्हा त्याच्यािवरुध्द बोलण्यास उभे रािहले , ते व्हा माझ्या अपे क्षेपर् माणे कसल्याही
गु न्ह्याबाबत त्यांनी त्याच्यावर आरोप केले नाहीत. 19 उलट आपल्या धमार्िवषयी आिण कोणाएका
मनु ष्यािवषयी ज्याचे नाव ये शू आहे , त्याच्यावरून यहद
ू ी लोकांनी त्या मनु ष्याशी वाद केला, ये शू
हा जरी मरण पावले ला असला, तरी पौलाचा असा दावा आहे की, ये शू िजवं त आहे . 20 या प्रश्नाची
चौकशी कशी करावी हे मला समजे ना, ते व्हा त्या यहद
ू ी मनु ष्यािवरुद्ध यहद
ू ी लोकांचे जे आरोप
आहे त, त्याबाबत त्यास यरूशले म शहरास ने ऊन त्याचा न्याय केला जावा अशी त्याची इच्छा
आहे काय, असे मी त्यास िवचारले . 21 सम्राटाकडू न आपल्या न्यायिनवाडा होईपयर्ंत आपण कैदे त
राहू असे जे व्हा पौल म्हणाला, ते व्हा मी आज्ञा केली की, कैसराकडे पाठिवणे शक्य होईपयर्ंत त्यास
तु रुं गातच ठे वावे . 22 यावर अिग्रप्पा फेस्ताला म्हणाला, “��� ������� �� ���������
������ ������� �����,” �������� ����� ����� ����, “�����,” ������
������, “������ ��� ����.”
23 म्हणून दुसर्या िदवशी अिग्रप्पा आिण बणीर्का मोठ ा थाटामाटात आले व लष्करी
सरदार व शहरातील मु ख्य नागिरकांसह दरबारात प्रवे श केला, ते व्हा फेस्ताच्या आज्ञे नुसार
पौलाला ते थे आणण्यात आले . 24 मग फेस्त म्हणाला, “���� ��������� ������ ���
����������� ���� ������� ������ ������, या मनु ष्यास पाहा! याच्याच िवषयी
यरूशले म व कैसिरया ये थील सवर् यहद
ू ी लोकांनी माझ्याकडे अजर् िदले ला आहे , याला िजवं त राहू
दे ऊ नये , असा आकांत ते करतात. 25 परं तु याला मरणदं ड द्यावा असे याने काहीही केले नाही, असे
मला आढळू न आले आिण त्याने स्वतःच आपणां ला सम्राटाकडू न *न्याय िमळावा अशी मागणी
केली, म्हणून मी त्यास कैसरासमोर न्यायासाठी पाठिवण्याचे ठरवले आहे . 26 परं तु सम्राटाला
याच्यािवषयी िनिशचत असे कळवावे , असे माझ्याकडे काही नाही, म्हणून मी याला तु मच्यापु ढे
आिण िवशे षतः राजा अिग्रप्पापु ढे आणून उभे केले आहे , ते अशाकिरता की, या चौकशीनं तर मला
या मनु ष्यािवषयी काहीतरी िलिहता यावे . 27 शे वटी एखाद्या कैद्याला कसलाही आरोप न ठे वता
कैसराकडे पाठिवणे मला योग्य वाटत नाही.”

26
1 अिग्रप्पा पौलाला म्हणाला, “���� ���� ���� �������� ������� ���.”

����
������ ���� ��� ��� ���� ������ ������� ���� ���� ����. 2 अिग्रप्पा
महाराज, मी स्वतःला धन्य समजतो कारण यहद्य
ू ांनी आपल्यासमोर माझ्यािवरुद्ध केले ल्या
आरोपांचा बचाव करण्याची सं धी आज िमळाली. 3 िवशे षत, यहद
ू ी चालीरीित आिण प्रश्न इत्यादी
गोष्टींची आपणां ला चां गल्या प्रकारे मािहती असल्याने तर हे जास्तच खरे म्हणावे लागे ल, ते व्हा
आपण माझे बोलणे धीराने ऐकू न घ्यावे अशी मी िवनं ती करतो.
4 मी माझे जीवन तरुणपणापासून माझ्या प्रां तात व यरूशले म शहरात कशा रीितने जगत
आलो हे सवर् यहद
ू ी लोकांस चां गले माहीत आहे . 5 ते मला बर्याच काळापासून ओळखतात आिण
त्यांची इच्छा असे ल तर मी एक परूशी म्हणजे आमच्या यहद
ू ी धमार्च्या एका कट् टर गटाचा
सभासद या नात्याने कसा जगत आलो यािवषयी ते साक्ष दे ऊ शकतील. 6 आता दे वाने आमच्या
पु वर्जांना जे वचन िदले त्याची आशा धरल्याबद्दल माझा न्याय होण्याकरता मी उभा आहे ; 7 ते
वचन प्राप्त होण्याची आशा बाळगून आमचे बारा वं श दे वाची से वा रात्रंिदवस एकाग्रते ने करीत
आहे त, महाराज, तीच आशा बाळगल्याबद्दल माझ्यावर यहद्य
ू ांनी आरोप ठे वला आहे . 8 दे व मरण
पावले ल्यांना परत उठिवतो, असे तु मच्यापै की िकत्ये कांना िवश्वास ठे वण्यास अयोग्य का वाटावे .
*
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ये शच्ू या नावािवरुद्ध जे जे काही करता ये ईल ते ते मी करावे असे मलादे खील वाटत
होते . 10 आिण नक्की हे च मी यरूशले म शहरात केले , कारण मु ख्य याजकांकडू न मला तसा अिधकार
िमळाला होता, म्हणून मी दे वाच्या अने क सं तांना तु रुं गात टाकले आिण हे जे सं तगण िजवे मारले
गे ले, त्यां च्यािवरुद्ध मी माझे मत नोंदिवले . 11 अने क सभास्थानात मी त्यांना िशक्षा केली आिण
दे वािवरुद्ध जबरीने वाईट भाषण करायला लावण्याचा मी प्रयत्न केला, या लोकां वरील माझा राग
इतक्या पराकोटीला गे ला होता की, मी त्यांचा छळ करण्याकरता इतर शहरांमध्ये दे खील जात
असे .
12 एकदा िदिमष्क शहराला जाण्यासाठी मु ख्य याजकांनी मला अिधकार व परवानगी िदली ते व्हा
महाराज. 13 वाटे त भर दुपारच्या वे ळी मी माझ्या व माझ्यासमवे त असणार्यां च्या भोवती स्वगीर्य
प्रकाश फाकले ला पािहला, तो प्रकाश सूयार्पेक्षाही जास्त प्रखर होता. 14 आम्ही सवर् खाली
जिमनीवर पडलो आिण इब्री भाषे त माझ्याशी बोलताना एक वाणी मी ऐकली, ती वाणी म्हणाली,
“����, शौला, माझा छळ तू का करतोस? अणकुचीदार काठीवर लाथ मारणे तु ला हािनकारक
आहे .” 15 आिण मी म्हणालो, ‘�����, तू कोण आहे स?’ ������� ����� ����, “�� ����
���, ज्याचा तू छळ करीत आहे स. 16 आता ऊठ आिण उभा राहा! या कारणांसाठी मी तु ला दशर्न
िदले आहे तु ला से वक म्हणून ने मावे व जे काही तु ला दाखिवले व जे दाखवीन त्याचा साक्षीदार
म्हणून तु ला ने मावे . 17 या लोकांपासून व परराष्ट् रीयांपासून मी तु झे रक्षण करीन. 18 मी तु ला
त्यां च्याकडे पाठवतो, ह्यासाठी की, त्यांनी अं धारांतन
ू िनघून उजे डाकडे व सै तानाच्या अिधकारातून
दे वाकडे वळावे , म्हणून तू त्यांचे डोळे उघडावे आिण त्यांना पापाची क्षमा व्हावी व माझ्यावरील
िवश्वासाने पिवत्र झाले ल्या लोकांमध्ये वतन िमळावे .”
19 यासाठी, अिग्रप्पा महाराज मला जो स्वगीर्य दृष्टां त झाला, त्याचा मी आज्ञाभं ग केला
नाही. 20 उलट पिहल्यांदा िदिमष्कातील आिण नं तर यरूशले म शहरातील, यहद
ू ीया प्रांतातील
सवर् आिण परराष्ट् रीय लोकांससु द्धा प्रभूच्या वचनाची साक्ष िदली, त्यांनी पश्चा ाप करावा,
दे वाकडे वळावे आिण पश्चा ापाला साजे ल अशी कामे करावी असे मी त्यांना सां िगतले . 21 या
कारणांमुळे मी परमे श्वराच्या भवनात असताना काही यहद
ू ी लोकांनी मला धरले आिण िजवे
22
मारण्याचा प्रयत्न केला.
परं तु दे वाने मला मदत केली म्हणून मी आज ये थे उभा राहन
ू
समाजातील लहानथोरांना साक्ष दे त आहे , जे काही पु ढे होणार होते , त्यािवषयी सं देष्ट ांनी व
मोशे ने जे सां िगतले त्यापे क्षा दुसरे मी सां गत नाही. 23 त्यानु सार दे वाचा अिभिषक्त जो िख्रस्त
*तो दुःखसहन करील आिण मरण पावले ल्यातून उठिवला जाणार्यांत तो पािहला असे ल, यहद
ू ी
लोकांस तसे च परराष्ट् रीयांनाही दे व प्रकाशाची घोषणा करील.
24 पौल आपल्या बचावासं बंधी बोलत असताना फेस्त त्यास मोठ ाने म्हणाला, “����, तू
वे डा आहे स, जास्त ज्ञानामु ळे तु ला वे ड लागले आहे .” 25 पौलाने उ र िदले , “����� ������,
मी वे डा नाही; तर ज्या गोष्टी खर्या आहे त आिण अगदी योग्य आहे त, त्यां च्यािवषयीच मी
बोलत आहे . 26 ये थे हजर असले ल्या महाराजांना यािवषयी चां गली मािहती आहे आिण यामु ळे
मी त्यां च्याशी उघडपणाने बोलू शकतो, त्याच्या ध्यानातून काही सु टले नसे ल, असे मला खात्रीने
वाटते , मी हे म्हणतो, कारण ही गोष्ट एखाद्या कानाकोपर्यात झाली नाही. 27 अिग्रप्पा महाराज,
सं देष्ट ानी जे िलिहले त्यावर तु मचा िवश्वास आहे काय? तु मचा त्यावर िवश्वास आहे .” �� ���
����� ����� ���. 28 यावर अिग्रप्पा म्हणाला, “������ ������ ����� ��������
���������� �� ���� �� ���� ����� ��� ���� ����� ���?” 29 पौलाने उ र
िदले , “������ ����� ����� ��� ����� ����� �����, मी जसा आहे तसे केवळ
तु म्हीच नव्हे तर आज जे जे ये थे बसून माझे बोलणे ऐकत आहे त त्या सवार्न
ं ी माझ्यासारखे या
साखळदं डाखे रीज, िवश्वास ठे वणारे व्हावे , अशी माझी दे वाला नम्र िवनं ती आहे .”
*
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यानं तर राजा, बणीर्का, राज्यपाल आिण त्यां च्याबरोबर इतर जे ते थे बसले होते , ते सवर्
उठले . 31 ते न्यायालयातून बाहे र पडल्यावर एकमे कां शी बोलत होते , ते म्हणाले , “��������
��������� ����� ������ ������ ��� ������ �� ��������� ���� ����.”
32 अिग्रप्पा फेस्ताला म्हणाला, “�� ��������� �������� ����� ������� ����,
तर त्यास सोडू न दे ता आले असते .”
30

27
1

जे व्हा आम्ही समु दर् माग इटलीला जाण्याचे ठरवले ते व्हा पौल व इतर काही कैद्यांना यु ल्य
नावाच्या शतािधपतीच्या हाती सोपिवण्यात आले , यु ल्य हा अगस्तस से नेचा एक अिधकारी होता.
2 अद्रमु ि य ये थील एका जहाजातून आम्ही जाणार होतो, हे जहाज आिशयाच्या िकनार्यावरील
बं दरे घे त पु ढे जाणार होते , आम्ही या जहाजातून प्रवासास िनघालो, ते व्हा मासे दोिनयातील
थे स्सलनीका ये थे राहणारा अिरस्ताखर् आमच्याबरोबर होता. 3 दुसर्या िदवशी आम्ही िसदोन
नगराला पोहचलो, यु ल्य पौलाशी फार चां गला वागला, पौलाच्या िमत्रांना त्याची काळजी घे ता
यावी म्हणून त्याने मोकळीक िदली. 4 ते थन
ू आम्ही समु दर् माग पु ढे िनघालो आिण कुप्रच्या
िकनार्यािकनार्याने िनघालो कारण वारा समोरचा होता. 5 िकलिकया व पं फुिलया प्रांताजवळच्या
समु दर् ाला पार करून लु क्या प्रांतातील मु यार् बं दरात पोहचलो. 6 ते थे शतािधपतीला इटलीला
जाणारे आले क्सांदर् ीयाचे एक जहाज आढळले , त्याने आम्हास त्या जहजात बसिवले . 7 आम्ही
बरे च िदवस हळू हळू प्रवास करीत होतो, किनदा शहरापयर्ंत ये ण्यासाठी आम्हास फार कष्ट पडले
कारण वारा तोंडचा होता, आम्हास पु ढे जाता ये ईना, म्हणून आम्ही क् रे ताच्या दिक्षणे कडू न सलमोन
शहराच्याच्या समोरच्या बाजूस गे लो. 8 यापु ढे आमचे जहाज क् रे त बे टाच्या िकनार्याने मोठ ा
अडचणीतून सु रिक्षत बं दर ये थे पोहोचले , ते थे जवळच लसया नगर होते .
बरे च अवघड झाले होते , कारण एव्हाना
यहद्य
ू ां च्या उपासाचा काळही िनघून गे ला होता, ते व्हा पौलाने त्यांना सावधानते चा इशारा िदला,
पौल म्हणाला, 10 “���������, मला वाटते , आपल्या प्रवासात जहाजातील मालाला आिण
जहाजालाच नव्हे तर आपल्या जीवालाही धोका होईल.” 11 परं तु पौलाच्या मताशी जहाजाचा
कप्तान व मालक सहमत झाले नाहीत, उलट जहाजाच्या कप्तानाच्या व मालकाच्या बोलण्यावरच
शतािधपतीचा जास्त िवश्वास होता. 12 परं तु हे सु रिक्षत म्हं टले ले बं दर िहवाळ्यात मु क्काम
करायला सोईचे नव्हते , म्हणून बहुमताने पु ढे िनघावे असे ठरले आिण फेिनकेला जाण्याचा प्रयत्न
करावा आिण शक्य झाले तर ते थेच िहवाळा घालवावा असे ठरले .
13 ते व्हा दिक्षणे कडू न मं द वारे वाहू लागले , ते व्हा ते नां गर उचलून क् रे ताच्या िकनार्यािकनार्याने
तारू हाकारीत जाऊ लागले , जहाजावरच्या लोकांस वाटू लागले की, अशाच प्रकारचे वारे
आम्हास पािहजे होते व तसे च ते वाहत आहे . 14 परं तु लवकरच क् रे त बे टावरून ‘���������’
��������� ����� ���� ���� �����. 15 आिण जहाज वादळी वार्यात सापडले व
त्यास पु ढे जाता ये ईना, ते व्हा पु ढे जाण्याचा प्रयत्न सोडू न आम्ही वार्याने जहाज भरकटू िदले .
16 मग कौदा नावाच्या लहानशा बे टाच्या िकनार्यािकनार्याने आम्ही जाऊ लागलो, मग थोड ा
खटपटीनं तर जीवन रक्षक होडीवर उचलून घे तली. 17 जीवन रक्षक होडी आत घे तल्यावर लोकांनी
जहाज दोरखं डाने आवळू न बां धले , जहाज वाळू असले ल्या सूतीर् नावाच्या उथळ जागी आदळे ल
या भीतीने त्यांनी शीड खाली काढले , ते व्हा वार्याने ते भरकटू लागले . 18 जोरदार वादळी वार्याचे
तडाखे खावे लागल्याने लोकांनी दुसर्या िदवशी जहाजावरील सामान बाहे र टाकू न िदले .
19 ितसर्या िदवशी जहाजाची काही सामग्री त्यांनी आपल्या हातांनी बाहे र काढून टाकली.
20 बरे च िदवस आम्हास सूयर् िकंवा तारे िदसले नाहीत, वादळ फारच भयं कर होते , आम्ही
9 बराच वे ळ वाया गे ला होता आिण पु ढील प्रवास करणे
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आमच्या तरण्याची सवर् आशा सोडू न िदली, आम्ही मरणार असे आम्हास वाटू लागले . 21 बराच
काळपयर्ंत लोकांस उपवास घडल्यावर, मग पौल त्याच्यासमोर उभा रािहला आिण म्हणाला,
“����������, क् रे तावरून मु क्काम हलवू नका, हा माझा सल्ला तु म्ही ऐकायला पािहजे होता,
म्हणजे हा त्रास व ही हानी तु म्हास टाळता आली असती.” 22 पण आता तु म्ही धीर धरावा अशी
माझी िवनं ती आहे , कारण तु मच्यापै की एकाच्याही जीवाला धोका पोहोंचणार नाही, आपले जहाज
ू
मात्र गमवावे लागे ल. 23 मी ज्या दे वाचा से वक आहे आिण ज्याची उपासना मी करतो, त्याचा दत
ू म्हणाला, “���� ��� ���! तु ला
काल रात्री माझ्या बाजूला उभा राहीला. 24 आिण तो दत
कैसरापु ढे उभे रािहले च पािहजे , तु झ्याबरोबर प्रवास करणारे सवर् लोक दे वाने त्याच्या दये ने तु ला
िदले आहे त. 25 ते व्हा गृ हस्थांनो, तु म्ही सवर् धीर धरा! कारण मला जसे दे वाने सां िगतले , अगदी
तसे होणार असा मला िवश्वास आहे . 26 परं तु आपणास एखाद्या बे टावर उतरून थांबावे लागले .”
27 चौदाव्या रात्री आमचे जहाज अिद्रया समु दर
् ातून चालले होते , ते व्हा खलाशांनी जहाज
एखाद्या भूमीजवळ पोहोचले असावे असा अं दाज केला. 28 त्यांनी पाण्याची खोली मोजली ते व्हा
ती चाळीस मीटर भरली, आणखी काही वे ळाने त्यांनी परत एकदा समु दर् ाची खोली मोजली ते व्हा ती
तीस मीटर भरली. 29 ओबडधोबड खडकाळ जागे वर आपले जहाज आदळे ल अशी भीती वाटल्याने
त्यांनी चार नां गर जहाजाच्या मागील बाजूने टाकले आिण िदवस उजाडण्याची प्राथर्ना करीत वाट
पाहू लागले . 30 खलाशांनी जहाजातून सु टका करून घे ण्याचा प्रयत्न केला, त्यांनी जहाजाच्या
पु ढील भागातून नां गर टाकल्याचे भासवून जीवन रक्षक होड ा समु दर् ात टाकल्या. 31 परं तु पौल
शतािधपतीला व इतर िशपायांना म्हणाला, “�� �� ��� ������ ������ �����, तर तु म्ही
वाचणार नाही.” 32 यावर िशपायांनी जीवन रक्षक होड ांचे दोर कापून टाकले आिण त्याखाली
पाण्यात पडू िदल्या.
33 पहाट होण्याअगोदर पौलाने त्या सवार्न
ं ा काहीतरी खाण्याचा आग्रह केला, तो म्हणाला,
“�� ������ ���� ���, तु म्ही आतु रते ने वाट पाहत आहात पण खाणे िपणे काही केले नाही,
अन्नाचा कणही खाल्ला नाही. 34 तु म्ही थोडे तरी खा, कारण तु मचा िटकाव लागण्यासाठी तु म्ही
खाणे जरुरीचे आहे , तु म्ही खावे अशी मी तु म्हास िवनं ती करतो, तु मच्यापै की कोणाच्या केसासही
धक्का लागणार नाही.” 35 असे बोलल्यानं तर पौलाने भाकर घे तली आिण सवार्ंच्या समक्ष दे वाचे
उपकार मानले , ती भाकर मोडू न तो खाऊ लागला. 36 ते पाहन
ं ा धीर आला आिण ते
ू त्या सवार्न
जे वले . 37 आम्ही सवर् िमळू न जहाजात दोनशे शहा र लोक होतो. 38 त्या सवार्न
ं ी पु रे से खाल्ल्या
प्याल्यानं तर धान्य समु दर् ात टाकू न िदले आिण जहाजातील भार कमी केला.
39 िदवस उजाडल्यावर त्यांना भूभागाची ओळख पटली नाही, परं तु ते थे िकनारा असले ल्या
उपसागरासारखी ती जागा िदसून आली, म्हणून शक्य झाल्यास ते थील िकनार्याला जहाज
लावण्याचे त्यांनी ठरवले . 40 म्हणून त्यांनी नां गर कापले आिण समु दर् ात पडू िदले , त्याचबरोबर
सु काणूं च्या दोर्या एकत्र केल्या, नं तर त्यांनी जहाजाच्या पु ढच्या भागाचे शीड वारा भरावे
म्हणून उभे केले आिण जहाज िकनार्याला आणले . 41 परं तु दोन समु दर् ांमधील वर आले ल्या
वाळू च्या िढगावर जहाज जोराने आदळले , ते व्हा जहाजाची पु ढची बाजू वाळू मध्ये रुतून बसली
आिण गलबताचा मागचा भाग लाटां च्या तडाख्यामु ळे तु टू लागला. 42 ते व्हा िशपायांनी कैद्यांना
मारण्याचे ठरवले , यासाठी की त्यां च्यातील कोणी पोहोत जाऊन पळू नये . 43 परं तु शतािधपतीला
पौलाला वाचवायचे होते म्हणून त्याने िशपायांना तो िवचार सोडू न दे ण्यास सां िगतले आिण
ज्यांना पोहता ये त असे ल त्यांनी जहाजातून उड ा टाकू न िकनार्याला जावे अशी आज्ञा केली.
44 बाकीच्या लोकांनी फळ्यां च्या अगर जहाजाच्या तु टले ल्या लाकडां च्या आधारे भूमी गाठावी
असे सां िगतले , अशा रीतीने जहाजातील सवर्जण सु खरुपपणे भूमीवर पोहोचले .
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1 जे व्हा आमचे पाय सु खरुपपणे ते थील जमीनीला लागले , ते व्हा आम्हास कळले की, त्या बे टाचे
नाव िमिलता असे आहे . 2 ते थील रिहवाश्यांनी आम्हास अितशय ममते ने वागिवले , त्यांनी एक
शे कोटी पे टिवली आिण आमचे स्वागत केले , कारण पाऊस पडू लागाला होता व थं डीही होती.
3 पौलाने काटक्या गोळा केल्या आिण ते त्या शे कोटीत टाकू लागला, उष्णते मुळे ते थन
ू एक साप
िनघाला आिण त्याने पौलाच्या हाताला िवळखा घातला. 4 ते पाहन
ू ते थील रिहवाशी एकमे कांना
म्हणू लागले , “�� ������ ���� ���� ������, समु दर् ातून जरी हा वाचला असला तरी
न्यायदे वताही याला जगू दे त नाही.” 5 परं तु पौलाने तो प्राणी शे कोटीत झटकू न टाकला आिण
पौलाला काही अपाय झाला नाही. 6 त्या बे टावरील लोकांस पौलाचे अं ग सु जन
ू ये ईल िकंवा पौल
एकाएकी मरून पडे ल असे वाटत होते , बराच वे ळ वाट पाहन
ही
पौलाला
काहीही
िवकार झाल्याचे
ू
िदसे ना, ते व्हा त्या लोकांचे िवचार पालटले आिण पौल दे वच आहे असे ते म्हणू लागले .
7 ते थन
ू जवळच पु ब्ल्य नावाच्या मनु ष्याची शे ती होती, पु ब्ल्य हा त्या बे टाचा मु ख्य अिधकारी
होता, त्याने आम्हा सवार्च
ं े त्याच्या घरी स्वागत केले आिण तीन िदवस आमचा चां गला पाहुणचार
केला. 8 पु ब्ल्याचे वडील तापाने व पोट खराब असल्यामु ळे आजारी होते , त्यामु ळे अं थरुणाला
िखळू न होते , पौल त्या आजारी व्यक्तीला भे टायला गे ला प्राथर्ना करून पौलाने आपला हात
त्याच्यावर ठे वला आिण त्या मनु ष्यास बरे केले . 9 हे घडले ले पािहल्यावर त्या बे टावरील इतर
आजारी लोक पौलाकडे आले आिण बरे झाले . 10 त्यांनी आम्हास सन्मानपूवर्क पु ष्कळ वस्तू
भे टीदाखल िदल्या आिण जे व्हा आम्ही परत प्रवासास िनघालो ते व्हा आम्हास लागणार्या अने क
गोष्टी पु रिवल्या.
11

आम्ही ते थे िहवाळ्यात रािहल्यावर आले क्सांदर् ा शहरातील एका जहाजातून पु ढील
प्रवासास िनघालो, ते जहाज त्या बे टावर िहवाळाभर मु क्कामाला होते , त्या जहाजाच्या समोरील
बाजूस जु ळ्या भावाचे िचन्ह होते . 12 मग आम्ही सु राकू स ये थे जाऊन पोहचलो आिण ते थे तीन
िदवस रािहलो. 13 ते थन
ू िशडे उभारून आम्ही िनघालो आिण रे िगयोन नगराला गे लो, ते थे एक
िदवस मु क्काम केला, नं तर दिक्षणे कडील वारा सु टल्यावर दुसर्या िदवशी पु त्यु लास गे लो. 14 त्या
शहरात आम्हास काही बं धुजन भे टले , त्यां च्या सां गण्यावरून आम्ही ते थे सात िदवस रािहलो,
मग आम्ही रोम ये थे जाऊन पोहचलो. 15 ते थील बं धन
ू ी आमच्याबद्दलची वातार् ऐकली होती, ते
आमच्या भे टीसाठी अिप्पयाच्या बाजारपे ठेपयर्ंत आिण तीन धमर्शाळे पयर्ंत आले , पौलाची त्यांची
भे ट झाल्यावर त्याने दे वाचे उपकार मानले व त्यास धीर आला. 16 आम्ही रोम ये थे पोहोंचल्यावर
पौलाला एकटे राहायला परवानगी िमळाली, परं तु त्याच्यावर दे खरे ख करण्यासाठी एक िशपाई
ठे वण्यात आला.
िदवसानं तर पौलाने सवर् यहद
ू ी पु ढार्यांना एकत्र बोलावले , जे व्हा सवर्जण जमा झाले
ते व्हा पौल त्यांना म्हणाला, “�������, आपल्या बां धवां िवरुद्ध मी काहीही केले ले नाही, तरी
मला यरूशले म ये थे पकडू न रोमी लोकां च्या हाती कैदी म्हणून दे ण्यात आले . 18 आिण जे व्हा
त्यांनी माझी चौकशी केली, ते व्हा त्यांची मला सोडू न दे ण्याची इच्छा होती, कारण मरणदं डाला
योग्य असा कोणताही गु न्हा मी केला नव्हता. 19 परं तु यहद
ू ी लोकांनी जे व्हा माझ्या सु टकेला
हरकत घे तली, ते व्हा कैसराकडे न्याय मागणे मला भाग पडले , याचा अथर् असा नाही की,
यहद
ू ी लोकां िवरुद्ध मला दोषारोप करण्याची इच्छा आहे . 20 या कारणासाठी तु म्हास भे टण्याची
आिण तु मच्याशी बोलण्याची मी इच्छा दाखिवली, कारण इस्राएलाच्या आशे च्या िनष्ठे मु ळेच
मी या साखळ्यांनी जखडलो गे लो आहे .” 21 यहद
ू ी पु ढारी पौलाला म्हणाले , “������
����������� ���������� ������ ���� ����� ����, अगर ितकडू न ये णार्या
17 तीन

28:22

1397

प्रेिषतांची कृत्ये 28:31

बं धुजनांपैकी एकाही भावाने तु मच्यािवषयी वाईट कळिवले अथवा बोलले ले नाही.” 22 परं तु तु मची
मते काय आहे त हे समजून घे ण्याची आमची इच्छा आहे , कारण या गटािवरुद्ध* सगळीकडे लोक
बोलतात हे आम्हास माहीत आहे .
23 ते व्हा यहद
ू ी लोकांनी† एक बै ठकीचा िदवस ठरवला, जे थे पौल राहत होता, ते थे ते मोठ ा
सं ख्ये ने जमा झाले , ते व्हा पौलाने त्यांना समजावून सां िगतले आिण दे वाच्या राज्यािवषयी आपली
साक्ष िदली, मोशे च्या िनयमशास्त्रापासून आिण सं देष्ट ां च्यापासून फोड करून ये शिू वषयी
त्यांची खात्री पटिवण्याचा प्रयत्न केला, हे तो सकाळपासून सं ध्याकाळपयर्ंत करीत होता.
24 त्याने फोड करून सां िगतले ल्या गोष्टीिवषयी काही जणांची खात्री पटली, तर काहींनी तो
बोलत असले ल्या गोष्टीवर िवश्वास ठे वला नाही. 25 पौल पु ढील एक गोष्ट बोलला, त्यावरून
मतभे द होऊन त्यां च्यापै की काहीजण उठले आिण ते थन
ू जाऊ लागले , पौल म्हणाला, “����
�������������� ������ ������ ����� ������ ����������� �� �����,
ते खरोखरच िकती खरे आहे ! यशया म्हणाला होता.”
26 या लोकांकडे ‡तु म्ही जा आिण त्यांना सां गाः तु म्ही ऐकाल तर खरे पण तु म्हास समजणार नाही,
तु म्ही पहाल तु म्हास िदसे ल पण तु म्ही काय पाहत ते तु म्हास कळणार नाही.
27 कारण या लोकांचे अं तःकरण जड झाले आहे त त्याच्या कानांनी त्यांना ऐकू ये त नाही आिण
त्यांनी आपले डोळे बं द केले आहे त नाही तर त्यांनी आपल्या डोळ्यांनी पािहले असते आिण
आपल्या कानांनी ऐकले असते आिण माझ्याकडे वळले असते आिण मी त्यांना बरे केले असते .
28 म्हणून दे वाचे हे तारण परराष्ट् रीयांकडे लोकांकडे पाठिवण्यात आले आहे , हे तु म्हा यहद
ू ी लोकांस
कळावे , ते ऐकतील. 29 तो असे बोलल्यावर यहद
ी
आपल्यामध्ये
फार
िववाद
करीत
िनघाले
.
ू
ाच्या घरात रािहला, जे त्यास भे टायला ये त, त्यांचे तो स्वागत
करी. 31 त्याने दे वाच्या राज्यािवषयी प्रचार केला, त्याने प्रभू ये शिू वषयी िशक्षण िदले , तो हे काम
फार धै यार्ने करीत असे आिण कोणीही त्यास बोलण्यात अडवू शकले नाही.
30 पूणर् दोन वष तो त्याच्या भाड
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The Epistle of Paul the Apostle to the

Romans
पौलाचे रोमकरांस पत्र

रोम 1:1 मध्ये असे सूिचत होते की रोमला िलिहले ल्या पत्रांचा ले खक पौल होता, 16 वषार्ंच्या
नीरो याने रोमचा सम्राट म्हणून िसं हासनावर आरूढ झाल्यावर पौलाने तीन वषार्न
ं ी किरं थ ये थील
ग्रीक शहरातून रोमी लोकांना िलिहले . मु ख्य ग्रीक शहर लैं िगक अनै ितकता आिण मूतीर्पूजा
यांचा एक प्रमु ख भाग दे खील होते . म्हणून जे व्हा पौलाने रोमी लोकांना मानवते च्या पापीपणाबद्दल
िकंवा चमत्काराने आिण पूणर्पणे बदलण्यासाठी दे वाच्या कृपे च्या शक्तीबद्दल िलिहले ते व्हा, त्याला
ज्याच्याबद्दल बोलले ते त्याला ठाऊक होते . सवर् प्रमु ख मु द्द ांना िनशाना करून, पौलाचा िवषय
िख्रस्ती सु वातार्च्या मूलभूत गोष्टी सां गतो. दे वाच्या पिवत्रते चे, मानवजातीचे पाप आिण जतन
करण्याच्या कृपे वर ये शू िख्रस्ताने अपर्ण केले होते .
साधारण इ.स. 57.
ले खनासाठी महत्वाचे िठकाण रोम असू शकते .
रोममध्ये , जे लोक दे वावर प्रेम करतात आिण ज्यांना पिवत्र लोक म्हटले जाते , म्हणजे च
रोममधील मं डळीचे सदस्य (रोम 1:7), रोम साम्राज्याची राजधानी.
रोमकरांना िलिहले ले पत्र िख्रस्ती िशकवणीचे सवार्त स्पष्ट आिण सवार्त पद्धतशीर सादरीकरण
आहे . पौलाने सवर् मानवजातीच्या पापीपणाबद्दल चचार् करून सु रुवात केली. दे वाच्या िवरोधात
आपल्या बं डखोरपणामु ळे सवर् लोकांचा िनषे ध करण्यात आला आहे . तथािप, त्याच्या कृपे ने
परमे श्वर आम्हाला त्याचा पु त्र, ये शम
ू ध्ये िवश्वासाने समथर्न करतो. जे व्हा आपण परमे श्वराकडू न
न्यायी असतो, ते व्हा आपल्याला पापक्षमा िमळते िकंवा आपले तारण होते कारण िख्रस्ताचे रक्त
आपल्या पापांना व्यापून टाकते . या मु द्द ां वरील पौलाचे वागणे अशा प्रकारे प्रस्तु त करते की
एक व्यक्ती त्याच्या िकंवा ितच्या पापाच्या दं डातून आिण शक्तीतून कशी वाचू शकते .
दे वाचे नीितमत्त्व
रूपरे षा
1. दोषरूपी िस्थती आिण धािमर्कते ची आवश्यकता — 1:18-3:20
2. धािमर्कते चा अथर्, न्यायीपणा — 3:21-5:21
3. धािमर्कता दे ण्यात आली, पिवत्रता — 6:1-8:39
4. इस्राएलसाठी दै वी तरतूद — 9:1-11:36
5. धािमर्क प्रथा चालवणे — 12:1-15:13
6. िनष्कषर्: वै यिक्तक सं देश — 15:14-16:27
1

प्रेिषत होण्यास बोलावले ला, ये शू िख्रस्ताचा दास, दे वाच्या सु वातसाठी वे गळा केले ला,
पौल ह्याजकडू न; 2 दे वाने सु वातिवषयी आपल्या सं देष्ट ां द्वारे पिवत्र शास्त्रले खात अगोदरच
अिभवचन िदले होते ; 3 ती सु वातार् त्याचा पु त्र ये शू आपला प्रभू ह्याच्यािवषयी आहे , जो
दे हासं बंधाने दािवदाच्या वं शात जन्मास आला. 4 व पिवत्रते च्या आत्म्याच्या दृष्टी प्रमाणे मरण
पावले ल्यातून पु न्हा उठण्याने तो सामथ्यार्ने दे वाचा पु त्र ठरवला गे ला; तो ये शू िख्रस्त आपला
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प्रभू आहे .
आम्हास कृपा व प्रेिषतपण ही िमळाली आहे त, ह्यासाठी की सवर् राष्ट् रांत
त्याच्या नावाकरता िवश्वासाचे आज्ञापालन केले जावे .
6 त्यांपैकी तु म्हीही ये श ू िख्रस्ताचे होण्यास बोलावले ले आहात. 7 रोममधील तु म्हा सवार्स
ं ,
दे वाच्या िप्रयांस, पिवत्रजन होण्यास बोलावले ल्यांस दे व आपला िपता व आपला प्रभू ये शू
िख्रस्त ह्यांजकडू न तु म्हास कृपा व शांती िमळत राहो.
5 त्याच्याद्वारे

8 मी तु मच्यातल्या सवार्स
ं ाठी प्रथम ये शू िख्रस्ताच्या द्वारे माझ्या दे वाचे उपकार मानतो कारण
तु मचा िवश्वास जगजाहीर होत आहे . 9 मी ज्याच्या पु त्राच्या सु वातत माझ्या आत्म्याने ज्याची
से वा करीत आहे , तो दे व माझा साक्षी आहे की, मी िनरं तर माझ्या प्राथर्नेत तु मची आठवण करतो;
10 आिण अशी िवनवणी करतो की, आता शे वटी शक्यतो दे वाच्या इच्छे ने तु मच्याकडे माझे ये णे
व्हावे म्हणून माझा मागर् मोकळा व्हावा. 11 कारण तु म्ही िस्थर व्हावे म्हणून तु म्हास काही आित्मक
कृपादान दयावे ह्यासाठी मी तु म्हास भे टण्यास उत्कंिठत आहे ; 12 म्हणजे आपल्या एकमे कांना
तु मच्या व माझ्या, िवश्वासाने , मला तु मच्याबरोबर उ े जन िमळावे . 13 बं धन
ूं ो, मला जसे इतर
परराष्ट् रीयात फळ िमळाले , तसे च तु मच्यात काही फळ िमळावे म्हणून, मी तु मच्याकडे यावे असे
पु ष्कळदा योजले होते , पण आतापयर्ंत अडथळे आले , ह्यािवषयी तु म्ही अज्ञानी असावे अशी माझी
इच्छा नाही. 14 मी ग्रीक व बबर्र, ज्ञानी व अज्ञानी, ह्यांचा दे णेकरी आहे . 15 म्हणून मी माझ्याकडू न
रोममधील तु म्हासही सु वातार् सां गण्यास उत्सु क आहे .
16 कारण मला सु वातची लाज वाटत नाही कारण िवश्वास ठे वणार्�� �����������
���������, ती दे वाचे सामथ्यर् आहे ; प्रथम यहद्य
ू ाला आिण ग्रीकालाही. 17 कारण ितच्या
द्वारे दे वाचे नीितमत्त्व िवश्वासाने िवश्वासासाठी प्रकट होते कारण असा शास्त्रले ख आहे की,
“������� ���������� ����.”
18 वास्तिवक जी माणसे अभक्ती, सत्य दाबतात अशा लोकां च्या अनीतीवर दे वाचा क् रोध
स्वगार्तन
ू प्रकट होतो. 19 कारण दे वािवषयी प्राप्त होणारे ज्ञान त्यां च्यात िदसून ये ते; कारण दे वाने
स्वतः त्यांना ते प्रकट केले आहे .
20 कारण जगाच्या उत्प ीपासून करण्यात आले ल्या गोष्टींवरून त्याचे सवर्काळचे सामथ्यर् व
दे वपण या त्याच्या अदृश्य गोष्टी समजत असल्याने स्पष्ट िदसतात, म्हणून त्यांना काही सबब
नाही. 21 कारण त्यांनी दे वाला ओळखले असता त्यांनी त्याचे दे व म्हणून गौरव केले नाही िकंवा
उपकार मानले नाहीत. पण ते स्वतःच्या कल्पनांत िवचारहीन झाले आिण त्यांचे िनबु र्द्ध मन
अं धकारमय झाले . 22 स्वतःला ज्ञानी म्हणता म्हणता ते मूखर् बनले . 23 आिण अिवनाशी दे वाच्या
गौरवाऐवजी त्यांनी नाशवं त मनु ष्य, तसे च पक्षी आिण चतु ष्पाद पशू व सरपटणारे प्राणी ह्यां च्या
स्वरूपाची प्रितमा केली.
24 म्हणून त्यांना आपल्या शरीराचा त्यांचा त्यां च्यातच दुरुपयोग करण्यास दे वाने देखील त्यांना
त्यां च्या अं तःकरणातील वासनां द्वारे अमं गळपणाच्या स्वाधीन केले . 25 त्यांनी दे वाच्या सत्याच्या
ऐवजी असत्य घे तले आिण िनमार्णकत्यार्च्या जागी िनिमर्तीची उपासना व से वा केली. तो
िनमार्णकतार् तर यु गानु युग धन्यवािदत दे व आहे . आमे न.
26 या कारणामु ळे दे वाने त्यांना दुवार्सनां च्या स्वाधीन केले ; कारण त्यां च्या िस्त्रयांनीही आपला
नै सिगर्क उपभोग सोडू न अनै सिगर्क प्रकार स्वीकारले ; 27 आिण तसे च पु रुषांनीही िस्त्रयांचा
नै सिगर्क उपभोग सोडू न ते आपल्या वासनांत एकमे कां िवषयी कामसं तप्त होऊन पु रुषांनी पु रुषां शी
अयोग्य कमर् केले आिण त्यांनी आपल्या सं भर् माचे योग्य प्रितफळ आपल्याठायी भोगले .
28 आिण त्यांना दे वाला स्मरणात ठे वणे ही न आवडल्यामु ळे दे वाने त्यांना अनु िचत गोष्टी करीत
राहण्यास िवपरीत मनाच्या स्वाधीन केले . 29 ते सवर् प्रकारच्या अनीतीने , दुष्टते ने, लोभाने आिण
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कुवृ ीने भरले ले असून मत्सर, खून, कलह, कपट, दुष्ट भाव, ह्यांनी पूणर् भरले ले; कानगोष्टी करणारे ,
30 िनं दक, दे वद्वे ष्टे , टवाळखोर, गिवर्ष्ठ, प्रौढी िमरवणारे , वाईट गोष्टी शोधून काढणारे , आईवडीलांचा अवमान करणारे , 31 िनबु र्द्ध, वचनभं ग करणारे , दयाहीन व िनदर्य झाले . 32 आिण या
गोष्टी करणारे मरणाच्या िशक्षे स पात्र आहे त हा दे वाचा न्याय त्यांना कळत असून ते त्या करतात
एवढे च केवळ नाही, पण अशा गोष्टी करणार्����� �� ������� �����.

2
1 ते व्हा दुसर्���� ��� ��������� ��� ����, तू कोणीही असलास तरी तु ला सबब
नाही; कारण तू ज्या गोष्टींत दुसर्���� ��� ������ ��������� �� �������
���� ������; कारण दोष लावणारा तूही त्याच गोष्टी करतोस. 2 पण आपल्याला माहीत
आहे की, अशा गोष्टी करणार्����������, दे वाचा सत्यानु सार न्यायिनवाडा आहे . 3 तर
अशा गोष्टी करणार्����� ��� ��������� ��� ��� ����� ����� ������
��������, अरे बं ध,ू तू स्वतः दे वाच्या न्यायिनवाड ातून सु टशील असे मानतोस काय?
4 िकंवा दे वाची दया तु ला पश्चा ापाकडे घे ऊन जात आहे हे न ओळखून तू त्याच्या ममते चे,
क्षमाशीलते चे आिण सहनशीलते चे धन तु च्छ मानतोस काय? 5 पण तू आपल्या हटवादीपणाने
व आपल्या पश्चा ापहीन मनाने आपल्या स्वतःसाठी दे वाच्या क् रोधाच्या व यथोिचत न्यायाच्या
प्रकटीकरणाच्या िदवसासाठी क् रोध साठवून ठे वत आहे स. 6 तो प्रत्ये काला ज्याच्या त्याच्या
कृत्याप्रमाणे प्रितफळ दे ईल. 7 म्हणजे जे धीराने सत्कम करीत राहन
ू गौरव, सन्मान व
8
अक्षयता ही िमळवू पाहतात त्यांना तो सावर्कािलक जीवन दे ईलच; परं तु जे तट पाडणारे
सत्याला न मानता अनीतीला मानतात त्यांना भयानक क् रोध व भयानक कोप. 9 सं कट व
क्ले श हे ये तील. म्हणजे दुष्कृत्य करणारा मनु ष्य प्रथम यहद
ू ी आिण मग हे ल्ले णी अशा
10
प्रत्ये काच्या जीवावर ती ये तील.
पण प्रत्ये क चां गले करणार्�� ����� ���������
��� �� ������� ����, शांती व सन्मान ही िमळतील. 11 कारण दे वाजवळ पक्षपात नाही.
12 कारण, िनयमशास्त्रािशवाय असले ल्या िजतक्यांनी पाप केले असे ल ते िनयमशास्त्रािशवाय
नाश पावतील आिण िनयमशास्त्राखाली असले ल्या िजतक्यांनी पाप केले असे ल त्यांचा
िनयमशास्त्रानु सार न्याय होईल. 13 कारण िनयमशास्त्राचे श्रवण करणारे दे वापु ढे नीितमान
आहे त असे नाही, पण िनयमशास्त्राचे आचरण करणारे नीितमान ठरतील. 14 कारण ज्यांना
िनयमशास्त्र नाही असे परराष्ट् रीय जे व्हा स्वभावतः िनयमशास्त्रातील गोष्टी करतात ते व्हा
त्यांना िनयमशास्त्र नाही तरी ते स्वतः स्वतःसाठी िनयमशास्त्र होतात. 15 आिण एकमे कांतील
त्यांचे िवचार जे व्हा एकमे कां वर आरोप करतात िकंवा एकमे कांचे समथर्न करतात आिण त्यांचे
िववे कही त्यां च्या जोडीला साक्ष दे तात ते व्हा ते त्यां च्या हृदयावर िलिहले ल्या िनयमशास्त्राचा
पिरणाम दाखिवतात. 16 दे व, माझ्या सु वातप्रमाणे जे व्हा मनु ष्यां च्या गु प्त गोष्टींचा िख्रस्त
ये शक
ू डू न न्याय करील त्यािदवशी हे िदसून ये ईल.
17 आता जर तू स्वतःला यहद
ू ी म्हणतोस, िनयमशास्त्राचा आधार घे तोस आिण दे वाचा
अिभमान िमरवतोस; 18 तू त्याची इच्छा जाणतोस आिण चां गल्या गोष्टी पसं त करतोस, कारण
तु ला िनयमशास्त्रातून िशक्षण िमळाले आहे ; 19 आिण तु झी खातरी आहे की तूच अं धळ्यांचा
वाटाड ा आहे स जे अं धारात आहे त त्यांचा प्रकाश, 20 अल्पबु द्धी लोकांचे िशक्षक आिण लहान
बाळांचा गु रु आहे स; कारण तु झ्याजवळ िनयमशास्त्रात ज्ञानाचे व सत्याचे स्वरूप आहे ; 21 तर
मग जो तू दुसर्���� ������� �� �� ������� ������ ����� ���? चोरी करू
नये , असे जो तू घोषणा करतोस तो तू चोरी करतो काय? 22 व्यिभचार करू नये , असे जो तू
सां गतोस तो तू व्यिभचार करतोस काय? जो तू मूतीर्चा
ं िवटाळ मानतोस तो तू दे वळे लु टतोस
काय? 23 जो तू िनयमशास्त्राचा अिभमान िमरवतोस तो तू िनयमशास्त्राचे उल्लं घन करून दे वाचा
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24 कारण

अपमान करतोस काय?
शास्त्रले खात िलिहल्याप्रमाणे दे वाच्या नावाची परराष्ट् रीयात
तु झ्यामु ळे िनं दा होत आहे . 25 कारण जर तू िनयमशास्त्राचे आचरण केले स तर सुं ता खरोखर
उपयोगी आहे ; पण जर तू िनयमशास्त्राचे उल्लं घन करतोस तर तु झी सुं ता झाले ली असूनही ती
न झाल्यासारखीच आहे . 26 म्हणून कोणी मनु ष्य जर सुं ता न झाले ला असूनही, िनयमशास्त्राचे
िनयम पाळील तर त्याची सुं ता न होणे हे सुं ता असे गणण्यात ये णार नाही काय? 27 आिण दे हाने
सुं ता न झाले ला कोणी जर िनयमशास्त्राचे पालन करीत असे ल, तर ज्या तु ला शास्त्रले ख व
सुं तािवधी िमळाले असूनही तू िनयमशास्त्राचे उल्लं घन करतोस त्या तु झा तो न्याय करणार नाही
काय? 28 कारण बाहे रून यहद
ू ी आहे तो यहद
ू ी नाही िकंवा बाहे रून दे हात सुं ता आहे ती खरोखर
29
सुं ता नाही. कारण जो अं तरी यहद
ू ी आहे तो यहद
ू ी होय आिण जी आध्याित्मक अनु सरून आहे ,
शास्त्रले खाला अनु सरून नाही, अशी जी अं तःकरणाची सुं ता आहे ती सुं ता होय आिण त्याची
प्रशं सा मनु ष्याकडू न नाही परं तु दे वाकडू न होईल.

3
1 मग यहद
ू ी असण्यात फायदा तो काय? िकंवा सुं तािवधीकडू न काय लाभ? 2 सवर्बाबतीत
पु ष्कळच आहे . प्रथम हे की, त्यां च्यावर दे वाची वचने सोपवली होती.
3 पण काहींनी िवश्वास ठे वला नाही म्हणून काय झाले ? त्यांचा अिवश्वास दे वाचा िवश्वासूपणा
व्यथर् करील काय? 4 कधीच नाही! दे व खरा व प्रत्ये क मनु ष्य खोटा ठरो. पिवत्र शास्त्रात असे
िलिहले आहे की,
‘������ �������� �� ������� ������,
आिण तु झा न्याय होत असता िवजयी व्हावे स.’
5 पण आमची अनीती जर दे वाचे न्यायीपण स्थािपत करते तर आम्ही काय म्हणावे ? जो दे व
आमच्यावर आपला क् रोध आणतो तो अन्यायी आहे काय? (मी मानवी व्यवहाराप्रमाणे बोलत
आहे .) 6 कधीच नाही! असे झाले तर, दे व जगाचा न्याय कसा करील? 7 कारण जर माझ्या लबाडीने
दे वाचा खरे पणा अिधक प्रकट होऊन त्याच्या गौरवास कारण झाले , तर माझाही पापी म्हणून न्याय
का व्हावा? 8 आिण आपण चां गले घडावे म्हणून वाईट करू या असे का म्हणून नये ? आम्ही असे
सां गत असतो अशी आमची िनं दा िकत्ये क लोक करत आहे , अशा लोकांची त्यांना यथान्याय िशक्षा
आहे .
;
.
. 14:1-3; 53:1-4
9 मग काय? आपण यहद
ू ी अिधक चां गले आहोत काय? मु ळीच नाही, कारण सगळे यहद
ू ीव
ग्रीक पापाखाली आहे त, असा आधीच आम्ही त्यां च्यावर आरोप केला आहे . 10 पिवत्र शास्त्रात
असे िलिहले आहे की,
‘������� ���� ����, एकही नाही.
11 ज्याला समजते असा कोणी नाही, जो झटू न दे वाचा शोध करतो असा कोणी नाही,
12 ते सगळे बहकले आहे त, ते सगळे िनरुपयोगी झाले आहे त;
सत्कमर् करणारा कोणी नाही, एकही नाही.
13 त्यांचा घसा एक उघडले ले थडगे आहे .
ते आपल्या जीभांनी कपट योजतात,
त्यां च्या ओठांखाली सपार्चे िवष असते .
14 त्यांचे तोंड शापाने व कडू पणाने भरले आहे ;
15 त्यांचे पाय रक्त पाडण्यास उतावळे आहे त.
16 िवध्वं स व िवप ी त्यां च्या मागार्त आहे त.
17 शां तीचा मागर् त्यांनी ओळखला नाही.
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18 त्यां च्या
19

डोळ्यांपुढे दे वाचे भय नाही.’
आता आपण हे जाणतो की िनयमशास्त्र जे काही सां गते ते िनयमशास्त्राधीन असले ल्यांस
सां गते म्हणजे प्रत्ये क तोंड बं द केले जावे आिण सवर् जग दे वासमोर अपराधी म्हणून
यावे . 20 कारण दे वाच्या दृष्टीपु ढे िनयमशास्त्राच्या कृतींकडू न कोणीही मनु ष्य नीितमान
ठरणार नाही, कारण िनयमशास्त्राकडू न पापाचे ज्ञान होते .

21 पण िनयमशास्त्राकडू न व सं देष्ट ांकडू न साक्ष िदली गे ल्याप्रमाणे , िनयमशास्त्रािशवाय
दे वाचे नीितमत्त्व, आता, प्रकट झाले आहे . 22 पण हे दे वाचे नीितमत्त्व ये शू िख्रस्तावरील
िवश्वासाद्वारे , िवश्वास ठे वणार्�� ���������� ��� ���� ���� ������ ��� ����.
23 कारण सवार्न
ं ी पाप केले आहे आिण ते दे वाच्या गौरवाला अं तरले आहे त; 24 दे वाच्या कृपे ने
िख्रस्त ये शन
ू े खं डणी भरून प्राप्त केले ल्या मु क्तीच्या द्वारे ते िवनामु ल्य नीितमान ठरतात.
25 त्याच्या रक्ताकडू न िवश्वासाद्वारे प्रायिश्च होण्यास दे वाने त्यास पु ढे ठे वले , कारण दे वाच्या
मागे झाले ल्या पापां च्या क्षमे मुळे सहनशीलपणात आिण त्याने आपले नीितमत्त्व प्रकट करावे ;
26 त्याने या आताच्या काळात आपले नीितमत्त्व प्रकट करावे , म्हणजे त्याने नीितमान असावे
आिण जो ये शव
ू र िवश्वास ठे वतो त्यास नीितमान ठरिवणारा व्हावे . 27 मग आपला अिभमान कुठे
आहे ? तो बाहे र ठे वला गे ला. कोणत्या िनयमामु ळे? कमार्ंच्या काय? नाही, पण िवश्वासाच्या
िनयमामु ळे. 28 म्हणून, िनयमशास्त्राच्या कमार्ंवाचून मनु ष्य िवश्वासाने नीितमान ठरतो हे
आपण पाहतो. 29 िकंवा दे व केवळ यहद्य
ू ांचा दे व आहे काय? परराष्ट् रीयाचा नाही काय?
हो, परराष्ट् रीयांचा ही आहे . 30 जर सुं ता झाले ल्यांस िवश्वासाने आिण सुं ता न झाले ल्यांस
िवश्वासाद्वारे जो नीितमान ठरवील तो तोच एक दे व आहे .
31 तर मग आपण िवश्वासाद्वारे िनयमशास्त्र व्यथर् करतो काय? तसे न होवो. उलट आपण
िनयमशास्त्र प्रस्थािपत करतो.

4
. 17:10
तर मग आपला पूवर्ज अब्राहाम ह्याला दै िहक दृष्ट ा काय िमळाले असे आपण म्हणावे ?
2 कारण अब्राहाम कमार्न
ं ी नीितमान ठरला असता तर त्यास अिभमान िमरवण्यास कारण होते ;
पण दे वापु ढे नाही. 3 कारण शास्त्रले ख काय म्हणतो? अब्राहामाने दे वावर िवश्वास ठे वला आिण
ते त्याच्या बाजूकडे नीितमत्त्व म्हणून गणले गे ले. 4 आता जो कोणी काम करतो त्याचे वे तन
कृपा म्हणून गणले जात नाही, पण दे णे म्हणून गणले जाते . 5 पण जो काही करीत नाही, पण
जो धमार्चरण न करणार्��� ������� ����� ���������� ������� �����, त्याचा
िवश्वास त्याच्या बाजूकडे नीितमत्त्व म्हणून गणला जातो, 6 दे व ज्याच्या बाजूकडे कमार्ंिशवाय
नीितमत्त्व गणतो अशा मनु ष्याचा आशीवार्द दावीद दे खील वणर्न करतो; तो असे म्हणतो की,
7 ‘��������� ��������� ����� ���� ���, ज्यांची पापे झाकली गे ली आहे त ते धन्य
होत.
8 ज्याच्या िहशोबी परमे श्वर पाप गणीत नाही तो मनु ष्य धन्य होय.’ 9 मग हा आशीवार्द सु ं ता
झाले ल्यांकरता आहे की, सुं ता न झाले ल्यांकरताही आहे ? कारण आपण असे मानतो की, िवश्वास
हा अब्राहामाकडे नीितमत्त्व असा गणण्यात आला होता. 10 मग तो कसा गणला गे ला? त्याची
सुं ता झाल्यानं तर िकंवा सुं ता होण्याअगोदर? सुं ता झाल्यानं तर नाही, पण सुं ता होण्याअगोदर.
11 आिण, तो सु ं ता न झाले ला होता ते व्हा िवश्वासाने त्यास िमळाले ल्या नीितमत्त्वाचा िशक्का
म्हणून त्यास सुं ता ही खूण िमळाली. म्हणजे जे कोणी िवश्वास ठे वतात, ते सुं ता न झाले ले
असले तरी त्याने त्या सवार्च
ं ा िपता व्हावे ; म्हणजे त्यां च्याही बाजूकडे नीितमत्त्व गणले जावे .
1
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12 आिण जे

सुं ता झाले ले आहे त ते केवळ सुं ता झाले ले आहे त एवढ ावरून नाही, पण आपला िपता
अब्राहाम हा सुं ता न झाले ला होता ते व्हा त्याच्यात असले ल्या त्याच्या िवश्वासास अनु सरुन जे
चालतात त्यांचाही त्याने िपता व्हावे . 13 कारण तू जगाचा वारीस होशील, हे वचन अब्राहामाला
िकंवा त्याच्या सं तानाला िनयमशास्त्राच्याद्वारे नव्हते , पण िवश्वासाच्या नीितमत्त्वाच्या द्वारे
होते . 14 कारण िनयमशास्त्रामु ळे जे आहे त ते वारीस झाले तर िवश्वास िनरथर्क आिण वचन
िनरुपयोगी केले गे ले. 15 कारण िनयमशास्त्र क् रोधाला कारण होते . पण जे थे िनयमशास्त्र नाही
ते थे उल्लं घन नाही. 16 आिण म्हणून हे वचन िवश्वासाद्वारे म्हणजे कृपे ने िदले ले आहे ; ते ह्यासाठी
की, िनयमशास्त्रामु ळे जे आहे त त्यांनाच ते असावे असे नाही. पण अब्राहामाच्या िवश्वासामु ळे
जे आहे त त्यांनाही, म्हणजे सवर् सं तानाला ते खात्रीने असावे . तो आपल्या सवार्च
ं ा िपता आहे .
17 कारण पिवत्र शास्त्रात असे िलिहले आहे की, ‘�� ���� ���� ����������� ����
���� ���.’ ���������� ������ ������� �����, जो मरण पावले ल्यांना िजवं त
करतो आिण अिस्तत्वात नसले ल्यांना ते असल्याप्रमाणे बोलावतो त्या दे वाच्या दृष्टीपु ढे तो असा
आहे . 18 ‘��� ���� ����� ����’ �� ����������� ������ ���� �����������
���� ������ ��� ��� ����, त्याने आशे ने िवश्वास ठे वला. 19 आिण िवश्वासात दुबर्ळ
नसल्यामु ळे, तो सु मारे शं भर वषार्च
ं ा असता त्याने आपल्या िनजीर्व शरीराकडे व सारे च्या उदराच्या
वांझपणाकडे लक्ष िदले नाही. 20 त्याने दे वाच्या वचनािवषयी अिवश्वासाने सं शय धरला नाही; तो
िवश्वासात िस्थर असल्यामु ळे दे वाला गौरव दे त होता. 21 आिण त्याची पूणर् खात्री झाली की, दे व
आपले अिभवचन पूणर् करण्यासही तो समथर् आहे . 22 आिण म्हणून ते त्याच्या बाजूकडे नीितमत्त्व
म्हणून गणले गे ले. 23 आता ते त्याच्या िहशोबी गणले गे ले, हे केवळ त्याच्याकरता िलिहले गे ले
नाही. 24 पण आपला प्रभू ये शू िख्रस्त ह्याला ज्याने मरण पावले ल्यातून उठवले त्याच्यावर आपण
िवश्वास ठे वला तर तो ते आपल्याही िहशोबी गणले जाणार आहे . 25 तो प्रभू ये शू आपल्या
अपराधांसाठी धरून दे ण्यात आला व आपण नीितमान ठरावे म्हणून तो िजवं त करण्यात आला
आहे .

5
1 आता आपण िवश्वासाने नीितमान ठरवले गे लो आहोत म्हणून आपला प्रभू ये श ू िख्रस्त
ह्याच्याद्वारे दे वाबरोबर शांती आहे . 2 आपण उभे आहोत त्या कृपे तही त्याच्याद्वारे िवश्वासाने
आपल्याला प्रवे श िमळाला आहे व आपण दे वाच्या गौरवाच्या आशे त अिभमान िमरवतो. 3 आिण
इतकेच नाही तर आपण सं कटांतही अिभमान िमरवतो; कारण आपण जाणतो की सं कट धीर उत्पन्न
करते , 4 आिण धीर प्रचीती व प्रचीती आशा उत्पन्न करते . 5 आिण आशा लिज्जत करीत नाही;
कारण आपल्या अं तःकरणात आपल्याला िदले ल्या पिवत्र आत्म्याच्याद्वारे दे वाची प्रीती ओतली
जात आहे .

6

कारण आपण दुबर्ळ असतानाच िख्रस्त यथाकाळी अभक्तांसाठी मरण पावला. 7 कारण
एखाद्या नीितमान मनु ष्यासाठी क्विचत कोणी मनु ष्य मरे ल कारण एखाद्या चां गल्या मनु ष्यासाठी
कदाचीत कोणी मरण्याचे ही धाडस करील, 8 पण आपण पापी असताना िख्रस्त आपल्यासाठी मरण
पावला, ह्यात दे व त्याची आपल्यावरील प्रीती प्रस्थािपत करतो. 9 मग आता आपण त्याच्या
रक्ताने नीितमान ठरवले गे लो आहोत, तर त्याहन
ू अिधक हे आहे की त्याच्याद्वारे आपण दे वाच्या
क् रोधापासून तारले जाऊ. 10 कारण आपण वै री होतो, ते व्हा जर आपला दे वाबरोबर, त्याच्या
पु त्राच्या मरणाने समे ट केला गे ला, तर त्याहन
ू अिधक हे आहे की, आपला समे ट केला गे ल्यामु ळे
त्याच्या जीवनाने आपण िनिश्चत तारले जाऊ. 11 इतकेच नाही, पण आता ज्याच्या द्वारे आपण
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समे ट स्वीकारला आहे तो आपला प्रभू ये शू िख्रस्त ह्याच्याद्वारे आपण दे वाच्या ठायी अिभमान
िमरवतो.
,
. 3:1-19
12 म्हणून एका मनु ष्याद्वारे जगात पाप आले व पापाद्वारे मरण आले आिण सवार्न
ं ी पाप केल्यामु ळे
सवर् मनु ष्यां वर मरण आले . 13 करण िनयमशास्त्रापु वीर् जगात पाप होते , पण िनयमशास्त्र
नसते वेळी पाप िहशोबात ये त नाही. 14 तरी मरणाने आदामापासून मोशे पयर्ंत राज्य केले ;
आदामाच्या उल्लं घनाच्या रूपाप्रमाणे ज्यांनी पाप केले नव्हते त्यां च्यावरही राज्य केले आिण
तो तर जो पु ढे ये णार होता त्याचा नमु ना होता. 15 पण अपराधाची गोष्ट आहे तशी कृपादानाची
नाही; कारण एकाच्या अपराधामु ळे जर पु ष्कळ मरण पावले , तर त्याहन
ू अिधक हे आहे की,
दे वाची कृपा व ये शू िख्रस्त या एका मनु ष्याच्या कृपे ची दे णगी पु ष्कळांसाठी िवपु ल झाली.
16 आिण पाप करणार्�� ������� ��� ������ ����, तशी दे णगीची गोष्ट नाही; कारण
एका अपराधामु ळे दं डाज्ञे साठी न्याय आला, पण अने क अपराधांमुळे िनदोर्षीकरणासाठी कृपादान
आले . 17 कारण मरणाने , एका अपराधामु ळे, एकाच्या द्वारे राज्य केले , तर त्याहन
ू अिधक
हे आहे की, जे कृपे ची व नीितमत्त्वाच्या दे णगीची िवपु लता स्वीकारतात, ते त्या एकाच्या,
म्हणजे ये शू िख्रस्ताच्या द्वारे जीवनात राज्य करतील. 18 म्हणून जसे एकाच अपराधामु ळे
सवर् मनु ष्यांना दं डाज्ञा ठरिवण्यास कारण झाले , तसे एकाच िनदोर्षीकरणामु ळे सवर् मनु ष्यांना
जीवनासाठी नीितमान ठरिवण्यास कारण झाले . 19 कारण जसे एकाच्या आज्ञाभं गामु ळे अने क
जण पापी ठरवले गे ले, तसे एकाच्या आज्ञापालनामु ळे अने क जण नीितमान ठरवले जातील.
20 िशवाय, अपराध वाढावा म्हणून िनयमशास्त्र आत आले . पण जे थे पाप वाढले ते थे कृपा
अिधक िवपु ल झाली. 21 म्हणजे , जसे पापाने मरणाच्या योगे राज्य चालिवले तसे कृपे ने
नीितमत्त्वाच्या योगे प्राप्त होणार्�� ���������� ��������� ���� ����� ����
������� �������������� ����� �������.

6
1 तर आता आपण काय म्हणावे ?

कृपा अिधक व्हावी म्हणून आपण पापात रहावे काय? 2 कधीच
नाही! आपण जे पापाला मरण पावलो आहोत ते त्यामध्ये ह्यापु ढे कसे राहणार? 3 िकंवा आपण
िजतक्यांनी िख्रस्त ये शम
ू ध्ये बािप्तस्मा घे तला, त्या आपण त्याच्या मरणात बािप्तस्मा घे तला हे
तु म्ही जाणत नाही काय? 4 म्हणून आपण त्याच्या मरणातील बािप्तस्म्याने त्याच्याबरोबर पु रले
गे लो, ते ह्यासाठी की जसा िख्रस्त िपत्याच्या गौरवामु ळे मरण पावले ल्यांमधून उठवला गे ला तसे च
आपणही जीवनाच्या नवे पणात चालले पािहजे . 5 कारण जर त्याच्या मरणाच्या रूपात आपण
त्याच्याशी जोडले ले आहोत तर त्याच्या पु न्हा उठण्याच्या रूपात आपण त्याच्याशी जोडले ले होऊ.
6 आपण जाणतो की आपल्यामधील जु ना मनु ष्य त्याच्याबरोबर वधस्तं भावर िखळला गे ला आहे ,
म्हणजे पापाचे शरीर नष्ट होऊन आपण पु ढे पापाचे दास्य करू नये . 7 कारण जो मरण पावला आहे
तो पापापासून मु क्त होऊन न्यायी ठरवले ला आहे . 8 पण आपण जर िख्रस्ताबरोबर मरण पावलो
असलो, तर आपण त्याच्याबरोबर िजवं तही राहू असा आपण िवश्वास ठे वतो. 9 कारण आपण हे
जाणतो की, मरण पावले ल्यांमधून उठले ला िख्रस्त पु न्हा मरणार नाही. त्याच्यावर मरणाची स ा
अिजबात रािहली नाही. 10 कारण तो मरण पावला तो पापासाठी एकदाच मरण पावला, पण िजवं त
आहे तो दे वासाठी िजवं त आहे . 11 तसे च आपण िख्रस्त ये शम
ू ध्ये खरोखर पापाला मरण पावले ले
पण दे वाला िजवं त आहोत असे तु म्ही स्वतःला माना.
12 म्हणून तु म्ही आपल्या मरणाधीन शरीरात त्याच्या वासनां च्या अधीन होण्यास पापाला राज्य
चालवू दे ऊ नका. 13 आिण तु म्ही आपले अवयव अनीतीची साधने म्हणून पापाला समपर्ण करू नका.
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पण तु म्ही आपल्या स्वतःला मरण पावले ल्यातून िजवं त झाले ले असे दे वाला समपर्ण करा आिण
आपले स्वतःचे अवयव नीितमत्त्वाची साधने म्हणून तु म्ही दे वाला समपर्ण करा. 14 तु मच्यावर
पापाची स ा चालणार नाही कारण तु म्ही िनयमशास्त्राधीन नाही, पण कृपे खाली आणले गे ला
आहात.
15 मग काय? मग आपण िनयमशास्त्राखाली नसून कृपे खाली आणले गे लो आहोत, म्हणून
आपण पाप करावे काय? कधीच नाही. 16 तु म्ही ज्याला आपल्या स्वतःला दास म्हणून आज्ञा
पाळण्यास समपर्ण करता, तु म्ही ज्याच्या आज्ञा पाळता त्याचे तु म्ही दास आहात. ते मरणासाठी
पापाचे िकंवा नीितमत्त्वासाठी आज्ञापालनाचे , हे तु म्ही जाणत नाही काय? 17 पण दे वाला धन्यवाद
कारण तु म्ही पापाचे दास असतानाही तु म्ही ज्या िशक्षणाच्या िशस्तीखाली ठे वला गे ला त्याच्या
तु म्ही मनापासून आज्ञा पाळल्या.
18 आिण पापापासून मु क्त केले जाऊन नीितमत्त्वाचे दास झाला.
19 मी तु मच्या
दे हाच्या अशक्तपणामु ळे मनु ष्यां च्या व्यवहारास अनु सरून बोलतो कारण जसे तु मचे अवयव
अमं गळपणाला व अनाचाराला अनाचारासाठी दास होण्यास समिपर्त केले त तसे च आता तु मचे
अवयव नीितमत्त्वाला पिवत्रीकरणासाठी दास होण्यास समपर्ण करा. 20 कारण तु म्ही पापाचे दास
होता, ते व्हा तु म्ही नीितमत्त्वाच्या बाबतीत स्वतं तर् होता. 21 आता तु म्हास ज्यांची लाज वाटते
त्या गोष्टींपासून ते व्हा तु म्हास काय फळ िमळत होते ? कारण त्या गोष्टींचा शे वट मरण आहे .
22 पण आता तु म्ही पापापासून मु क्त केले जाऊन दे वाचे दास झाला असल्यामु ळे, आता तु म्हास
पिवत्रीकरण हे फळ आहे आिण शे वटी सावर्कािलक जीवन आहे . 23 कारण पापाचे वे तन मरण
आहे , पण आपला प्रभू ये शू िख्रस्त ह्याच्याद्वारे सावर्कािलक जीवन हे दे वाचे कृपादान आहे .

7
बं धन
ूं ो, (िनयमशास्त्राची माहीती असणार्����� �� ���� ���) मनु ष्य जोपयर्ंत िजवं त
आहे तोपयर्ंत त्याच्यावर िनयमशास्त्राची स ा आहे हे तु म्ही जाणत नाही काय? 2 कारण ज्या
स्त्रीला पती आहे , ती पती िजवं त आहे तोपयर्ंत त्यास िनयमशास्त्राने बां धले ली असते ; पण
ितचा पती मरण पावला, तर पतीच्या िनयमातून ती मु क्त होते . 3 म्हणून पती िजवं त असताना,
जर ती दुसर्�� �������� ���� �� ���� ����������� �� ��� �����. पण
ितचा पती मरण पावला तर ती त्या िनयमातून मु क्त होते . मग ती दुसर्�� �������� ����
��� �� ����������� ��� ����. 4 आिण म्हणून, माझ्या बं धन
ूं ो, तु म्हीपण िख्रस्ताच्या
शरीराद्वारे िनयमशास्त्राला मरण पावले ले झाला आहात; म्हणजे तु म्ही दुसर्����, जो मरण
पावले ल्यातून उठवला गे ला त्याचे व्हावे ; म्हणजे आपण दे वाला फळ द्यावे . 5 कारण आपण
दे हाधीन असताना िनयमशास्त्रामु ळे उद्भवले ल्या आपल्या पापां च्या भावना आपल्या अवयवात,
मरणाला फळ दे ण्यास कायर् करीत होत्या. 6 पण आपण ज्याच्या बं धनात होतो त्यास आपण मरण
पावलो असल्यामु ळे आपण आता िनयमशास्त्रापासून मु क्त झालो आहोत, ते ह्यासाठी की, आपण
आत्म्याच्या नवे पणाने से वा करावी, शास्त्रले खाच्या जु ने पणाने नाही.
1

7 मग काय म्हणावे ?

िनयमशास्त्र पाप आहे काय? कधीच नाही. पण मला िनयमशास्त्रािशवाय
पाप समजले नसते कारण ‘��� ��� ���’ ��� �������������� ���������������
��� ��� ���� ����. 8 पण पापाने आज्ञे ची सं धी घे ऊन माझ्यात सवर् प्रकारचा लोभ उत्पन्न
केला कारण िनयमशास्त्रािशवाय पाप िनजीर्व होते . 9 कारण मी एकदा िनयमशास्त्रािशवाय जगत
होतो, पण जे व्हा आज्ञा आली ते व्हा पाप सजीव झाले व मी मरण पावलो. 10 आिण जीवनासाठी
िदले ली आज्ञा मरणाला कारण झाली, हे मला िदसले . 11 पण पापाने आज्ञे ची सं धी घे तली आिण मला
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फसवले व ितच्या योगे ठार मारले .
म्हणून िनयमशास्त्र पिवत्र आहे , तशीच आज्ञा पिवत्र,
न्याय्य आिण चां गली आहे . 13 मग जी चां गली आहे ती मला मरण झाली काय? तसे न होवो.
पण जी चां गली आहे , ितच्या योगे , पाप हे पाप असे प्रकट व्हावे , म्हणून माझ्यात, ती मरण हा
पिरणाम घडिवते ; म्हणजे पाप हे आज्ञे मुळे पराकोटीचे पािपष्ट झाले .
12

14 कारण आपण हे जाणतो की, िनयमशास्त्र हे आित्मक आहे , पण मी दै िहक आहे ; पापाला
िवकले ला आहे . 15 कारण मी काय करीत आहे ते मला कळत नाही; कारण मी ज्याची इच्छा
करतो ते मी करीत नाही पण मी ज्याचा द्वे ष करतो ते मी करतो. 16 मग मी जे इच्छीत नाही
ते जर मी करतो, तर िनयमशास्त्र चां गले आहे हे मी कबूल करतो. 17 मग आता मी ते करीत
नसून माझ्यात राहणारे पाप ते करते . 18 कारण मी जाणतो की, माझ्यात, म्हणजे माझ्या दे हात
काहीच चां गले वसत नाही कारण इच्छा करणे माझ्याजवळ आहे , पण चां गले करीत राहणे नाही.
19 कारण मी जे चां गले करण्याची इच्छा करतो ते मी करीत नाही, पण मी ज्याची इच्छा करीत
नाही ते वाईट मी करतो. 20 मग आता मी जे इच्छीत नाही ते जर मी करतो, तर मी ते करीत नसून
माझ्यात राहणारे पाप ते करते . 21 मग मी चां गले करू इच्छीत असता वाईट माझ्याजवळ हाताशी
असते , हा िनयम आढळतो. 22 कारण मी माझ्या अं तयार्मी दे वाच्या िनयमाने आनं िदत होतो; 23 पण
मला माझ्या अवयवात दुसरा एक असा िनयम िदसतो; तो माझ्या मनातील िनयमाशी लढून, मला
माझ्या अवयवात असले ल्या पापाच्या िनयमाच्या स्वाधीन करतो. 24 मी िकती कष्टी मनु ष्य! मला
या मरणाच्या शरीरात कोण सोडवील? 25 मी आपला प्रभू ये शू िख्रस्त ह्याच्याद्वारे दे वाचे उपकार
मानतो. म्हणजे मग मी स्वतः मनाने दे वाच्या िनयमाचे दास्य करतो पण दे हाने पापाच्या िनयमाचे
दास्य करतो.

8
1 म्हणून

िख्रस्त ये शम
ू ध्ये असणार्यांना दं डाज्ञा नाही. ते दे हाप्रमाणे नाही तर आत्म्याप्रमाणे
चालतात. 2 कारण, िख्रस्त ये शत
ू ील जीवनाच्या पिवत्र आत्म्याच्या िनयमाने मला पापाच्या व
मरणाच्या िनयमातून मु क्त केले . 3 कारण दे हामु ळे िनयमशास्त्र दुबर्ळ झाल्याने त्यास जे अशक्य
झाले , त्यासाठी दे वाने आपल्या स्वतःच्या पु त्राला पापासाठी पापमय दे हाचे रूप दे ऊन पाठवले
व पापाला दे हात दं डाज्ञा ठरिवली. 4 म्हणजे आपण जे दे हाला अनु सरून नाही पण आत्म्याला
अनु सरून चालणारे आहोत त्या आपल्यात िनयमशास्त्राची आज्ञा पूणर् व्हावी. 5 कारण दे हाला
अनु सरून चालणारे दै िहक गोष्टींवर मन ठे वतात; पण आत्म्याला अनु सरून चालणारे आित्मक
गोष्टींवर मन ठे वतात. 6 दे हस्वभावाचे िचं तन हे मरण आहे पण आित्मक मनाचे होणे म्हणजे जीवन
व शांती. 7 कारण दे हस्वभावाचे िचं तन हे दे वाशी वै र आहे ; कारण ते दे वाच्या िनयमाला अं िकत होत
नाही आिण त्यास खरोखर, होता ये त नाही. 8 म्हणून जे दे हाचे आहे त ते दे वाला सं तोषवू शकत
नाहीत. 9 पण तु मच्यात जर दे वाचा आत्मा वास करतो, तर तु म्ही दे हाचे नाही, पण आत्म्याचे आहात
कारण िख्रस्ताचा आत्मा जर कोणात नसे ल तर तो त्याचा नाही. 10 पण जर तु मच्यात िख्रस्त आहे ,
तर शरीर पापामु ळे मरण पावले ले आहे , पण नीितमत्त्वामु ळे आत्मा जीवन आहे . 11 पण ज्याने
ये शल
ू ा मरण पावले ल्यातून उठवले त्याचा आत्मा जर तु मच्यात वास करतो, तर ज्याने िख्रस्त
ये शल
ू ा मरण पावले ल्यातून उठवले तो तु मच्यात राहणार्��, आपल्या आत्म्याच्याद्वारे तु मचीही
मरणाधीन शरीरे िजवं त करील.
12 म्हणून बं धन
ूं ो आपण दे णेकरी आहोत; पण दे हानु सार जगण्यास दे हाचे नाही 13 कारण तु म्ही जर
दे हानु सार जगाल तर तु म्ही मराल, पण तु म्ही आत्म्याच्या योगे शरीराच्या कृती मारून टाकल्या
तर तु म्ही िजवं त रहाल.
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कारण दे वाचा आत्मा िजतक्यांना चालवतो ते दे वाचे पु त्र आहे त.
कारण तु म्हास पु न्हा
भय धरण्यास दासपणाचा आत्मा िमळाला नाही; पण आपण ज्यायोगे ‘�����-िपत्या’ ��� ���
����� ��� ���������� ����� ������� ������ ���. 16 तो पिवत्र आत्मा स्वतः
आपल्या आत्म्याबरोबर साक्ष दे तो की, आपण दे वाची ले करे आहोत. 17 आिण, जर मु ले तर वारीस,
दे वाचे वारीस, िख्रस्ताबरोबर जोडीचे वारीस आहोत. म्हणजे , त्याच्याबरोबर आपले गौरवही व्हावे ,
म्हणून त्याच्याबरोबर आपण दुख तर सोसले वारीस आहोत.
14

15

18

कारण मी मानतो की, या चालू काळातील दुःखे ही आपल्यासाठी जे गौरव प्रकट होईल,
त्याच्यापु ढे काही िकमतीची नाहीत. 19 कारण, सृ ष्टीची उत्कट अपे क्षा दे वाच्या पु त्रां च्या प्रकट
होण्याची प्रतीक्षा करीत आहे . 20 कारण सृ ष्टी व्यथर्तेच्या अधीन रािहली ती स्वे च्छे ने नाही,
पण ज्याने ितला आशे ने अधीन ठे वले त्याच्यामु ळे रािहली; 21 कारण सृ ष्टीदे खील नाशाच्या
दास्यातून मु क्त केली जाऊन दे वाच्या मु लां च्या गौरवी स्वातं यात आणली जाईल. 22 कारण
आपण जाणतो की, सवर् सृ ष्टी आतापयर्ंत कण्हत व यातना सोशीत आहे . 23 आिण केवळ इतकेच
नाही, पण ज्यांना आत्म्याचे प्रथमफळ िमळाले आहे असे जे आपण ते आपणही, स्वतः द क
घे तले जाण्याची, म्हणजे आपले शरीर मु क्त केले जाण्याची प्रतीक्षा करीत असता, अं तयार्मी
कण्हत आहोत. 24 कारण, आपण आशे ने तारले गे लो आहो; पण िदसणारी आशाही आशा नाही,
कारण जी गोष्ट िदसत आहे ितची कोणी आशा करतो का? 25 पण जी गोष्ट आपल्याला िदसत
नाही ितची आपण आशा केली, तर आपण धीराने प्रतीक्षा करतो.
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 ये त नाही अशा कण्हण्यांनी आत्मा स्वतः आपल्यासाठी मध्यस्थी करतो. 27 आिण, जो
अं तःकरणे शोधून पाहतो तो पिवत्र आत्म्याचे मन जाणतो, कारण तो पिवत्र जनांसाठी दे वाच्या
इच्छे स ये ईल अशी मध्यस्थी करतो. 28 कारण आपण हे जाणतो की, जे दे वावर प्रीती करतात, जे
त्याच्या योजने पर् माणे बोलावले ले आहे त त्यां च्यासाठी सवर् गोष्टी िमळू न, त्यां च्या चां गल्यासाठी,
सहकायर् करतात. 29 कारण त्यास ज्यां च्यािवषयी पूवर्ज्ञान होते ते आपल्या पु त्राच्या प्रितरूपात
प्रकट व्हावे त म्हणून त्याने त्यांना पूविर् नयोिजतही केले . म्हणजे त्याने अने क बं धुंमध्ये ज्ये ष्ठ व्हावे .
30 आिण त्याने ज्यांना पूविर् नयोिजत केले त्यांना त्याने पाचारणही केले आिण त्याने ज्यांना पाचारण
केले त्यांना त्याने नीितमानही ठरवले आिण त्याने ज्यांना नीितमान ठरवले त्यांचे त्याने गौरवही
केले .
31 मग या गोष्टींिवषयी आपण काय म्हणावे ? जर दे व आपल्या बाजूला आहे , तर मग
आपल्या िवरुद्ध कोण? 32 आिण ज्याने आपल्या स्वतःच्या पु त्राला राखले नाही, पण आपल्या
सवार्स
ं ाठी त्यास िदले , तो आपल्याला त्याच्याबरोबर सवर् गोष्टीही का दे णार नाही? 33 दे वाच्या
िनवडले ल्यां वर दोषारोप कोण आणील? दे व नीितमान ठरिवणारा आहे . 34 दं डाज्ञा ठरिवणारा
कोण आहे ? जो िख्रस्त ये शू मरण पावला, हो, जो मरण पावले ल्यातून उठवला गे ला व दे वाच्या
उजवीकडे बसला आहे , तो तर आपल्यासाठी मध्यस्थी करीत आहे . 35 िख्रस्ताच्या प्रीतीपासून
कोण आपल्याला वे गळे करील? सं कट िकंवा दुःख, पाठलाग, भूक िकंवा नग्नता, आप ी िकंवा
तलवार करील काय? 36 कारण पिवत्र शास्त्रात असे िलिहले आहे की,
‘���������� ����� ������ ����� ��� ����,
आम्ही वधाच्या में ढराप्रमाणे गणले ले आहोत.’
37 पण ज्याने आपल्यावर प्रीती केली, त्याच्याद्वारे या सवर् गोष्टींत आपण महािवजयी ठरतो.
38 कारण माझी खात्री आहे की, मरण िकंवा जीवन, दे वदत
ू िकंवा स ा, आताच्या गोष्टी िकंवा
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ये णार्�� ������ ����� ���,
िकंवा उं ची िकंवा खोली िकंवा दुसरी कोणतीही िनिमर्ती
आपला प्रभू िख्रस्त ये शू ह्याच्याठायी असले ल्या दे वाच्या प्रीतीपासून आपल्याला वे गळे करू
शकणार नाही.
39

9
1 मी िख्रस्तात खरे सां गतो, मी खोटे बोलत नाही आिण माझा िववे क पिवत्र आत्म्यात, साक्ष
दे त आहे 2 की, मला मोठे दुःख होत आहे आिण माझ्या अं तःकरणात सतत राहणारी यातना आहे .
3 कारण दै िहक दृष्ट ा जे माझे नाते वाईक आहे त त्या माझ्या बां धवांकरता मी स्वतः िख्रस्ताकडू न
शािपत व्हावे असे मी इच्छीन. 4 ते इस्राएली आहे त; त्यां च्यासाठी द कपण, गौरव, करार,
िनयमशास्त्र, उपासना आिण वचने आहे त. 5 पूवर्ज त्यांचे आहे त; त्यां च्यापासून दै िहक दृष्ट ा
िख्रस्त आला; तो सवार्ंवर असले ला दे व यु गानु युग धन्यवािदत असो; आमे न.

. 25:19-23
वचन, जणू व्यथर् झाले असे नाही; कारण जे इस्राएलातले आहे त ते सवर्च इस्राएली
नाहीत, 7 आिण ते अब्राहामाचे सं तान आहे त म्हणून सवर् मु ले आहे त असे नाही; तर ‘���������
���� ����� ������ ����’ ��� ��� ���; 8 म्हणजे दे हाची मु ले ही दे वाची मु ले नाहीत,
पण वचनाची मु ले ही सं तान म्हणून गणले ली आहे त. 9 कारण वचनाचा शब्द असा आहे की, ‘��
�� ���������� ���� ��� ������ ����� ����.’ 10 आिण इतकेच नाही; पण ज्या
एकापासून, म्हणजे आपला पूवर्ज इसहाक ह्याच्यापासून िरबे का गरोदर असते वेळी, 11 आिण मु लांचा
जन्म झाला नसल्यामु ळे काही चां गले िकंवा वाईट कोणी केले नसताना िनवडीप्रमाणे दे वाची
योजना कायम रहावी म्हणून कृतीप्रमाणे नाही पण बोलावणार्������ ������������,
12 ितला सां गण्यात आले होते की, ‘���� ��������� ���� ����.’ 13 कारण पिवत्र
शास्त्रात असे िलिहले आहे की, ‘�������� �� ������ ���� �� ������� �����
����.’
6 पण दे वाचे

14 मग आपण काय म्हणावे ? दे वाजवळ अनीती आहे काय? तसे न होवो. 15 कारण तो
मोशे ला म्हणतो, ‘�� ���������� ��� ���� ���������� ��� ���� ��� ��
���������� ����� ���� ���������� ����� ����.’ 16 तर मग जो इच्छा धरतो
त्याच्यामु ळे नाही िकंवा जो धावतो त्याच्यामु ळे नाही, पण जो दे व दया करतो त्याच्यामु ळे हे आहे .
17 म्हणून शास्त्रले ख फारोला म्हणतो, ‘�� ���� �������� ���� ���� ��, तु झ्याद्वारे मी
माझे सामथ्यर् प्रकट करावे आिण सवर् पृ थ्वीवर माझे नाव गाजिवले जावे .’ 18 म्हणजे परमे श्वराची
इच्छा असे ल त्याच्यावर तो दया करतो आिण त्याची इच्छा असे ल त्यास तो किठण करतो.
19 तू ह्यावर म्हणशील की, तो तरीही दोष का लावतो? त्याच्या योजने ला कोणी िवरोध केला
आहे ? 20 पण उलट अरे बं ध,ू तू जो दे वाला उलटू न बोलतोस तो तू कोण आहे स? तू मला असे का
केले स, अशी कोणती वस्तू करणार्���� ����� ����? 21 कुंभाराने एकाच गोळ्यामधून एक
पात्र मानासाठी तर दुसरे अपमानासाठी करायला मातीवर अिधकार नाही काय? 22 मग आपण
आपला क् रोध व्यक्त करावा आिण आपले सामथ्यर् प्रकट करावे असे जरी दे व इच्छीत असला, तरी
त्याने जर नाशासाठी तयार केले ल्या क् रोधाच्या पात्रांना मोठ ा सहनशीलते ने वागिवले , 23 आिण
गौरवासाठी आधी योजले ल्या दये च्या पात्रां वर आपल्या गौरवाच धन प्रकट करावे म्हणून त्याने
असे केले तर काय? 24 त्याने ज्यांना केवळ यहद्य
ू ांमधून नाही, पण परराष्ट् रीयामधूनही बोलावले
आहे ते आपण ती दये ची पात्रे आहोत.
25 कारण तो होशे याच्या ग्रंथात असे ही म्हणतो की,
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‘�� ���� ����� ������ ������� �� ���� ����� ������,
आिण जी माझी आवडती नव्हती, ितला मी माझी आवडती म्हणे न.
26 आिण असे होईल की त्यांना ज्यािठकाणी, तु म्ही माझी प्रजा नाही, असे म्हणले होते ,
ते थे त्यांना िजवं त दे वाचे पु त्र म्हणले जाईल.’
27 यशयादे खील इस्राएलािवषयी ओरडू न म्हणतो की, ‘������������ ���������
������ ��� ����������� ��������� ����, तरी एक अवशे ष वाचवला जाईल.
28 कारण सवर् सं पवून थांबिवल्याप्रमाणे प्रभू पृ थ्वीवर आपले वचन पूणर् करील.’ 29 आिण यशयाने
पूवीर् सां िगतल्याप्रमाणे ,
सै न्यां च्या प्रभूने जर आपल्यासाठी बीज ठे वले नसते तर
आम्ही सदोमासारखे असतो आिण गमोरासारखे झालो असतो.
30 मग आपण काय म्हणावे ? तर जे परराष्ट् रीय नीितमत्त्वाच्या मागे लागले नाहीत त्यांनी
नीितमत्त्व िमळिवले आहे , म्हणजे िवश्वासाने िमळणारे नीितमत्त्व िमळिवले आहे . 31 पण जे
इस्राएल नीितमत्त्वाच्या िनयमाच्या मागे लागले ते त्या िनयमापयर्ंत पोहोचले नाहीत. 32 आिण
का? कारण ते िवश्वासाने नाही, पण कृतींनी त्याच्यामागे लागले कारण ते अडखळणाच्या दगडावर
अडखळले . 33 कारण पिवत्र शास्त्रात असे िलिहले आहे की,
‘���, मी िसयोनात एक अडखळण्याचा दगड, एक अडथळ्याचा खडक ठे वतो.
आिण जो कोणी त्याच्यावर िवश्वास ठे वतो तो लिज्जत होणार नाही.’

10
1 बं धन
ूं ो, त्यांचे तारण व्हावे , ही माझ्या मनाची कळकळीची इच्छा व माझी त्यां च्याकिरता
दे वाजवळ िवनं ती आहे . 2 कारण त्यां च्यािवषयी मी साक्ष दे तो की, त्यांना दे वािवषयी ईष्यार् आहे ,
पण ती ज्ञानामु ळे नाही. 3 कारण ते दे वाच्या नीितमत्त्वािवषयी अज्ञानी असता आिण स्वतःचे
नीितमत्त्व प्रस्थािपत करू पाहत असता ते दे वाच्या नीितमत्त्वाला वश झाले नाहीत.
4 कारण िख्रस्त हा िवश्वास ठे वणार्�� ����������� ���������������
5 कारण िनयमशास्त्राने प्राप्त होणार्��
�������������� ���� ���.
���������������� ���� ������ ��, ‘�� ������ �� ����� �� ����������
����.’ 6 पण िवश्वासाने प्राप्त होणारे नीितमत्त्व असे म्हणते की, तू आपल्या मनात म्हणू
नकोस की, स्वगार्त कोण चढे ल? (म्हणजे िख्रस्ताला खाली आणण्यास) 7 िकंवा मृ तलोकात कोण
उतरे ल? (म्हणजे िख्रस्ताला मरण पावले ल्यांमधून वर आणण्यास)
8 पण ते काय म्हणते ?
ते वचन तु झ्याजवळ,
ते तु झ्या मु खात व तु झ्या अं तःकरणात आहे .
म्हणजे आम्ही ज्याची घोषणा करतो ते िवश्वासाचे वचन हे आहे .
9 कारण ये श ू प्रभू आहे असे जर तू आपल्या मु खाने कबूल करशील आिण दे वाने त्यास मरण
पावले ल्यांमधून उठवले असा आपल्या अं तःकरणात िवश्वास ठे वशील तर तु झे तारण होईल.
10 कारण जो अं तःकरणाने िवश्वास ठे वतो तो नीितमान ठरतो व जो मु खाने कबूल करतो त्याचे
तारण होते . 11 म्हणून शास्त्रले ख म्हणतो की, ‘�� ���� ���������� ������� �����
�� ������ ����� ����.’ 12 यहद
ू ी व हे ल्ले णी ह्यां च्यात फरक नाही, कारण तोच प्रभू सवार्ंवर
असून जे त्याचा धावा करतात त्या सवार्स
ं ाठी तो सं पन्न आहे , 13 ‘���� �� ���� ���������
������ ���� ���� ������ ���� ����.’ 14 मग ज्याच्यावर त्यांनी िवश्वास ठे वला
नाही त्याचा ते कसा धावा करतील? आिण ज्याच्यािवषयी त्यांनी ऐकले नाही त्याच्यावर ते

10:15

1410

रोमकरांस पत्र 11:14

कसा िवश्वास ठे वतील? आिण घोषणा करणार्������� �� ��� �����? 15 आिण त्यांना
पाठिवल्यािशवाय ते कशी घोषणा करतील? कारण पिवत्र शास्त्रात असे िलिहले आहे की, ‘��
�������� ��������� �������� ������� ������� ��� ���� ����� ����!’
16 पण सवार्न
ं ीच सु वातचे आज्ञापालन केले नाही, कारण यशया म्हणतो की, ‘�����,
आमच्याकडू न ऐकले त्यावर कोणी िवश्वास ठे वला आहे ?’ 17 तर मग ऐकण्यामु ळे िवश्वास होतो
आिण िख्रस्ताच्या वचनामु ळे ऐकणे होते .
18 पण मी म्हणतो की त्यांनी ऐकले नव्हते काय? हो, खिचत ऐकले ;
‘���� �������� ������� ���� ���
जगाच्या टोकापयर्ंत त्यांचे शब्द पोहोचले आहे त.’
19 पण मी म्हणतो की, इस्राएलाला कळले नव्हते काय? प्रथम मोशे म्हणतो,
‘�� ������� ����� �������������.
मी तु म्हास ईष्यस चढवीन, एका िनबु र्द्ध राष्ट् राकडू न मी तु म्हास चे तवीन.’
20 पण यशया फार धीट होऊन म्हणतो की,
‘������� ���� ��� ���� ���� ������� �� ������ ���,
ज्यांनी माझ्यािवषयी िवचारले नाही त्यांना प्राप्त झालो आहे .’
21 पण इस्राएलािवषयी तो म्हणतो, ‘�� ���, अवमान करणार्�� ��� �����
��������� ��������� ������ ���� ��� �����.’

11
1 तर मी म्हणतो की, दे वाने आपल्या लोकांस नाकारले आहे काय? कधीच नाही कारण मीही
इस्राएली आहे , अब्राहामाच्या सं तानातला, बन्यािमनाच्या वं शातला आहे . 2 दे वाला पूवीर्पासून
माहीत असले ल्या त्याच्या प्रजे ला त्याने नाकारले नाही. शास्त्रले ख एलीयािवषयी काय म्हणतो
हे तु म्ही जाणत नाही काय? तो दे वाजवळ इस्राएलािवरुद्ध अशी िवनं ती करतो की, 3 ‘�����,
त्यांनी तु झ्या सं देष्ट ांना मारले आहे आिण तु झ्या वे द्या खणून पाडल्या आहे त; आिण मी एकटा
रािहलो आहे आिण ते माझ्या जीवावर टपले आहे त.’ 4 पण दे वाचे उ र त्यास काय िमळाले ?
‘������� �������� ���������� ����� ����� ����, असे एकंदर सात हजार लोक
मी माझ्यासाठी राखले आहे त.’ 5 मग त्याचप्रमाणे या चालू काळातही त्या कृपे च्या िनवडीप्रमाणे
एक अवशे ष आहे . 6 आिण जर कृपे ने आहे , तर कृतीवरून नाही; तसे असे ल तर कृपा ही कृपा होत
नाही. 7 मग काय? इस्राएल जे िमळवू पाहत आहे ते त्यास िमळाले नाही, पण िनवडले ल्यांना ते
िमळाले आिण बाकी अं धळे केले गे ले. 8 कारण िनयमशास्त्रात असे िलिहले आहे की, ‘������
������� �� ����������� �������� ����� ���� ���; त्यांनी पाहू नये असे डोळे
आिण त्यांनी ऐकू नये असे कान िदले आहे त.’
9 त्याचप्रमाणे दावीद म्हणतो की,
‘������� ��� �� ������������� ���� � �����,
आिण अडथळा व प्रितफळ होवो.
10 त्यांनी पाहू नये म्हणून त्यांचे डोळे अं धकारमय होवोत,
आिण तू त्यांची पाठ सतत वाकव.’
11 मग मी िवचारतो की, इस्राएलाने पडावे म्हणून त्यांना अडखळण आहे काय? तसे न होवो.
पण त्यां च्या पडण्यामु ळे त्यांना ईष्यस चढवण्यास तारण परराष्ट् रीयांकडे आले आहे . 12 आता,
त्यांचा अपराध हे जर जगाचे धन झाले आिण त्यांचे कमी होणे हे जर परराष्ट् रीयांची धन झाले ,
तर त्यांचा भरणा होणे हे त्याहन
ू िकती अिधक होईल?

;
पण, तु म्ही जे परराष्ट् रीय आहात, त्या तु मच्याशी मी बोलत आहे . ज्याअथीर्, मी
परराष्ट् रीयांचा प्रेिषत आहे त्याअथीर्, मी माझ्या से वेचे गौरव करतो. 14 यहद
ू ी म्हणजे माझ्या
13
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दे हाचे आहे त त्यांना मी शक्य त्याद्वारे ईष्यस चढवून त्यां च्यामधील काहींचे तारण करावे . 15 कारण
त्यांचा त्याग म्हणजे जगाशी समे ट आहे तर त्यांचा स्वीकार म्हणजे मृ तांतन
ू जीवन नाही काय?
16 कारण पिहला उं डा जर पिवत्र आहे तर तसाच सगळा गोळा आहे आिण मूळ जर पिवत्र आहे
तर तसे च फाटे आहे त. 17 आिण जै तुनाचे काही फाटे जर तोडले गे ले आिण तू रानटी जै तन
ू असता,
त्यामध्ये कलम करून जोडला गे लास आिण तू त्या जै तुनाच्या पौष्टीकते च्या मु ळात जर सहभागी
झालास 18 तर त्या फाट ां िवरुद्ध अिभमान िमरवू नकोस आिण जरी अिभमान िमरवलास तरी तू
मु ळाला उचलले नसून मु ळाने तु ला उचलले आहे . 19 मग तू म्हणशील की, मला कलम करून
जोडण्यासाठी ते फाटे तोडले गे ले. 20 बरे , ते अिवश्वासामु ळे तोडले गे ले आिण तू िवश्वासामु ळे
िस्थर आहे स, ह्यात मोठे पणा मानू नकोस. पण भीती बाळग; 21 कारण, जर दे वाने मूळच्या
फाट ांची गय केली नाही तर तो तु झीही गय करणार नाही. 22 तर तू दे वाची दया आिण छाटणी बघ.
जे पडले त्यां च्यावर छाटणी, पण, तू जर दये त रािहलास तर तु झ्यावर दया; नाही तर, तूही छाटला
जाशील. 23 आिण ते जर अिवश्वासात रािहले नाहीत तर ते ही कलम करून जोडले जातील; कारण
दे व त्यांना पु न्हा कलम करून जोडण्यास समथर् आहे . 24 कारण तु ला मूळच्या रानटी जै तुनांतन
ू
कापून, जर िनसगार्िवरुद्ध, चां गल्या जै तुनाला कलम करून जोडले आहे , तर जे नै सिगर्क फाटे
आहे त ते , िकती िवशे षेकरून, आपल्या मूळच्या जै तुनाला कलम करून जोडले जातील?
25 बं धन
ूं ो, तु म्ही स्वतःला समजते ते वढ ात शहाणे होऊ नये , म्हणून माझी इच्छा नाही की,
तु म्ही या रहस्यािवषयी अज्ञानी असावे . ते असे की, परजनांचा भरणा आत ये ईपयर्ंत इस्राएलात
काही अं शी अं धळे पण उद्धवले आहे .
26 आिण सवर् इस्राएल अशाप्रकारे तारले जाईल कारण पिवत्र शास्त्रात असे िलिहले आहे
की,
‘����������� ������� ����,
आिण याकोबातून अभक्ती घालवील.
27 आिण मी त्यांची पापे दर
ू करीन.
ते व्हा माझा त्यां च्याबरोबर हा करार होईल.’
28 ते सु वातच्या बाबतीत तु मच्यामु ळे वै री आहे त पण ते दै वी िनवडीच्या बाबतीत पूवर्जां मुळे
िप्रय आहे त. 29 कारण दे वाची कृपादाने व पाचारण अपिरवतर्नीय असतात. 30 कारण ज्याप्रमाणे
पूवीर् तु म्ही दे वाचा अवमान करीत होता पण आता इस्त्राएलाच्या आज्ञाभं गामु ळे तु मच्यावर दया
केली गे ली आहे . 31 त्याचप्रमाणे आता ते ही अवमान करीत आहे त; म्हणजे तु मच्यावरील दये च्या
द्वारे त्यां च्यावर दया केली जावी. 32 कारण दे वाने सवार्ंवर दया करावी म्हणून सवार्न
ं ा आज्ञाभं गात
एकत्र कोंडले आहे .
33 अहाहा! दे वाच्या सु ज्ञते च्या व ज्ञानाच्या धनाची खोली िकती? त्याचे न्याय िकती अतक्यर्
आहे त? आिण त्याचे मागर् िकती अलक्षय आहे त?
34 असे िनयमशास्त्रात िलिहले आहे ; ‘���� ������� �� ���� ����� ���?
िकंवा त्याचा सल्लागार कोण होता?
35 िकंवा कोणी त्यास आधी िदले आिण ते त्यास परत िदले जाईल?’
36 कारण सवर् गोष्टी त्याच्याकडू न, त्याच्याद्वारे व त्याच्यासाठी आहे त; त्यास यु गानु युग गौरव
असो. आमे न.

12
‘������
� ������ ����� ������ ����� �������’ ���� ������ ���� ������; ही
तु मची आध्याित्मक से वा आहे . 2 आिण या जगाशी समरूप होऊ नका पण तु मच्या मनाच्या
1 म्हणून बं धन
ूं ो दे वाची दया स्मरून मी तु म्हास िवनं ती करतो की, तु म्ही आपली शरीरे
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नवीनीकरणाने तु मचे रूपांतर होऊ द्या; म्हणजे दे वाची उ म व त्यास सं तोष दे णारी पिरपूणर् इच्छा
काय आहे ती तु म्ही ओळखावी.
3 कारण मला िदले ल्या कृपे च्या योगे , मी तु मच्यातील प्रत्ये क जणाला असे सां गतो की,
त्याने स्वतःला जसे मानावे त्याहन
ू अिधक मोठे मानू नये , पण प्रत्ये क जणाला दे वाने िदले ल्या
िवश्वासाच्या पिरमाणानु सार त्याने समं जसपणे स्वतःला मानावे . 4 कारण आपल्याला एका
शरीरात जसे पु ष्कळ अवयव आहे त आिण सवर् अवयवांचे काम एक नाही, 5 तसे आपण पु ष्कळ
असून िख्रस्तात एक शरीर आहोत; आिण आपण एकमे कांचे अवयव आहोत. 6 पण आपल्याला
पु रिवले ल्या कृपे पर् माणे आपल्याला वे गवे गळी कृपादाने आहे त; जर ते परमे श्वराचा सं देश दे णे
असे ल तर िवश्वासाच्या पिरमाणानु सार आपण सं देश द्यावे त; 7 से वा असे ल, तर से वा करण्यात
तत्पर रहावे ; जो िशक्षण दे तो त्याने िशक्षण दे ण्यात, 8 िकंवा बोध करतो त्याने बोध करण्यात
तत्पर रहावे ; जो दान दे तो त्याने औदायार्ने द्यावे ; जो कारभार चालवतो त्याने तत्परते ने कारभार
चालवावा, जो दया करतो त्याने सं तोषाने दया करावी.
9 प्रीती िनष्कपट असावी. वाईटापासून दर
ू रहा, चां गल्याला िबलगून रहा. 10 बं धुपर् े मात
एकमे कां शी सहनशील, मानात एकमे कांना अिधक मानणारे , 11 कामात आळशी न होत, आत्म्यात
उ े िजत होऊन प्रभूची से वा करणारे व्हा. 12 आशे त आनं द करणारे , सं कटात धीर धरणारे ,
प्राथर्नेत ठाम राहणारे , 13 पिवत्रजनां च्या गरजे साठी भागी दे णारे , आितथ्यात पु ढे जाणारे असे
व्हा. 14 जे तु मचा छळ करतात त्यांना आशीवार्द द्या; आशीवार्द द्या, शाप दे ऊ नका. 15 आनं द
करणार्�������� ���� ��� ��� �������������� ���. 16 एकमे कां शी एकमनाचे
व्हा, उं च गोष्टींवर मन ठे वू नका, पण दीन अवस्थे त असले ल्यांकडे ओढले जा. स्वतःला समजते
ते वढ ात शहाणे होऊ नका. 17 वाईटाबद्दल वाईट अशी कोणाची फेड करू नका. सवर् लोकां च्या
दृष्टीपु ढे चां गल्या गोष्टींवर लक्ष ठे वा. 18 शक्य असल्यास सवर् लोकां शी तु म्ही आपल्याकडू न
शांतीने रहा. 19 िप्रयांनो, तु म्ही स्वतः सूड घे ऊ नका, पण क् रोधाला वाव द्या कारण पिवत्र
शास्त्रात असे िलिहले आहे की, ‘��� ���� ��������� ���, मी फेड करीन, असे परमे श्वर
म्हणतो.’
20 पण तु झा वै री भु केला असे ल तर त्यास खायला दे ;
तो तान्हे ला असे ल तर त्यास प्यायला दे ;
कारण असे करण्यात तू त्याच्या डोक्यावर िवस्तवातल्या इं गळांची रास करशील.
21 वाईटाने िजं कला जाऊ नकोस; पण बर्याने वाईटाला िजं क.

13
1 प्रत्ये क मनु ष्याने आपल्यावर असले ल्या अिधकारार्यां च्या अधीन रहावे , कारण दे वाकडू न
नाही असा अिधकारी नाही; आिण जे आहे त ते दे वाकडू न ने मले ले आहे त. 2 म्हणून जो
अिधकार्याला िवरोध करतो तो दे वाच्या योजने ला िवरोध करतो आिण जे प्रितकार करतील ते
स्वतःवर दोष आणवतील. 3 कारण चां गल्या कामात अिधकार्����� ���� ���� �� ����
����� ����; मग तु ला अधीकारार्यांची भीती वाटू नये अशी तु झी इच्छा आहे काय? चां गले
ते कर आिण तु ला त्यां च्याकडू न प्रशं सा िमळे ल. 4 कारण तु झ्या चां गल्यासाठी तो दे वाचा से वक
आहे ; पण तू जर वाईट करीत असलास तर भय धर, कारण तो िवनाकारण तलवार धरीत नाही कारण
तो वाईट करणार्����� ����� ������ ������� ��� ������ ������ ���� ���.
5 म्हणून तु म्ही केवळ क् रोधासाठी नाही, पण तसे च िववे कासाठी अधीन राहणे अगत्य आहे . 6 या
कारणास्तव तु म्ही करही दे ता कारण याच गोष्टींत ठाम राहणारे ते दे वाचे से वक आहे त. 7 म्हणून
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सवार्न
ं ा त्यांचे दे णे द्या; ज्याला कर त्यास कर, ज्याला जकात त्यास जकात, ज्याला आदर त्यास
आदर, ज्याला मान त्यास मान.
एकमे कां वर प्रीती करावी, ह्यािशवाय कोणाचे दे णेकरी असू नका कारण जो दुसर्����
������ ���� ������ ����������� ����� ���� ���. 9 कारण ‘�������� ���
���, खून करू नको, चोरी करू नको, लोभ धरू नको’ ��� ��� ����� ������� �����
���� �� ‘�� ��� �������� ���� ������ ���������� ������ ��’ �� ���
����� �� �������� ���. 10 प्रीती आपल्या शे जार्���� ���� ���� ���� ����;
म्हणून प्रीती ही िनयमशास्त्राची पिरपूतीर् आहे .
8 तु म्ही

11 आिण हे आताच समय ओळखून करा, कारण आताच तु मची झोपे तन
ू उठण्याची घटका आली
आहे कारण आपण िवश्वास ठे वला ते व्हापे क्षा आता आपले तारण अिधक जवळ आले आहे . 12 रात्र
सरत आली असून िदवस जवळ आला आहे . म्हणून आपण अं धारातली कामे टाकू न प्रकाशातली
शस्त्रसामग्री पिरधान करू या. 13 िदवसा शोभे ल असे चालू या. दं गलीत व धुं दीत िकंवा
अमं गळपणात व कामातु रपणात िकंवा कलहात व ईष्यत राहू नये . 14 तर तु म्ही प्रभू ये शू िख्रस्त
पिरधान करा आिण दे हवासनांसाठी काही तरतु द करू नका.

14
1

जो िवश्वासात दुबर्ळ आहे त्याचा स्वीकार करा, पण त्याच्या मतभे दािवषयी वाद करण्यास
नाही. 2 कोणी असा िवश्वास ठे वतो की, आपण सवर्काही खावे , दुसरा कोणी जो दुबर्ळ आहे तो
भाजीपाला खातो. 3 जो खातो त्याने न खाणार्��� ����� ���� ���; आिण जो खात नाही
त्याने खाणार्��� ��� ���� ���; कारण दे वाने त्याचा स्वीकार केला आहे . 4 दुसर्������
������� ��� ������� �� ��� ����? तो आपल्या धन्यापु ढे उभा राहील िकंवा पडे ल. हो,
तो िस्थर केला जाईल; कारण धनी त्यास िस्थर करण्यास समथर् आहे . 5 आिण कोणी एखादा िदवस
दुसर्�� �������� ���� �����; दुसरा कोणी सगळे िदवस सारखे मानतो. प्रत्ये क मनु ष्याने
स्वतःच्या मनात पूणर् खातरी होऊ द्यावी. 6 जो िदवस मानतो त्याने प्रभूसाठी मानावे आिण जो
खातो तोसु ध्दा प्रभूसाठी खातो, कारण तो दे वाचे उपकार मानतो; त्याचप्रमाणे जो खात नाही तो
प्रभूसाठी खात नाही आिण दे वाचे उपकार मानतो. 7 कारण आपल्यातला कोणीही स्वतःकरता
जगत नाही व कोणीही स्वतःकरता मरत नाही. 8 कारण आपण जगलो तरी प्रभूकरता जगतो
आिण आपण मरण पावलो तरी प्रभूकरता मरतो म्हणून आपण जगलो िकंवा मरण पावलो तरी
प्रभूचे आहोत. 9 कारण िख्रस्त मरण पावला आिण पु न्हा िजवं त झाला तो ह्यासाठी की, त्याने
मृ तांचा व िजवं तांचाही प्रभू असावे . 10 मग तू आपल्या बं धल
ू ा दोष का लावतोस? िकंवा तू
आपल्या बं धल
ू ा तु च्छ का ले खतोस? कारण, आपण सगळे जण दे वाच्या न्यायासनासमोर उभे
राहणार आहोत. 11 कारण पिवत्र शास्त्रात असे िलिहले आहे की,
‘����� ������, मी िजवं त आहे म्हणून, प्रत्ये क गु डघा मला नमन करील,
आिण प्रत्ये क जीभ दे वाचे स्तवन करील.’
12 तर मग आपल्यातला प्रत्ये कजण दे वाला आपआपला िहशोब दे ईल. 13 तर आपण ह्यापु ढे
एकमे कांना दोष लावू नये . पण असे ठरवू की, कोणीही आपल्या बं धच्ू या मागार्त अडखळण िकंवा
पडण्यास कारण होईल असे काही ठे वू नये . 14 मी जाणतो व प्रभू ये शम
ू ु ळे मी मानतो की, कोणतीही
गोष्ट मूळची अशु द्ध नाही, पण जो कोणी कोणतीही गोष्ट अशु द्ध मानतो त्यास ती अशु द्ध आहे .
15 पण जर तु झा बं ध ू तु झ्या अन्नामु ळे दुःखी होतो तर तू आता प्रीतीस अनु सरून चालत नाहीस
असे झाले . ज्याच्यासाठी िख्रस्त मरण पावला त्याचा तु झ्या अन्नामु ळे तू नाश करू नकोस.
16 म्हणून तु म्ही जे चां गले स्वीकारले आहे त्याची िनं दा होऊ दे ऊ नका. 17 कारण खाणे िकंवा िपणे
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ह्यात दे वाचे राज्य नाही; पण नीितमत्त्व, शांती व पिवत्र आत्म्यातील आनं द ह्यात आहे . 18 कारण
जो ह्याप्रमाणे िख्रस्ताची से वा करतो तो दे वाला स्वीकायर् व मनु ष्यांनी स्वीकृत केले ला होतो.
19 तर आपण ज्या गोष्टी शां तीसाठी व एकमे कां च्या उभारणीसाठी उपयोगी आहे त त्यां च्यामागे
लागू या. 20 अन्नाकरता दे वाचे काम तू नष्ट करू नकोस; सवर् गोष्टी खरोखर खाण्यायोग्य आहे त;
पण जो मनु ष्य दुसर्���� ����� ���� ���� ����� �� ���� ���. 21 मांस न खाणे
िकंवा द्राक्षरस न िपणे िकंवा तु झ्या बं धल
ू ा ज्यामु ळे अडखळण होते असे काहीही न करणे चां गले
आहे . 22 तु झ्यात िवश्वास आहे , तो तू दे वासमोर आपल्याजवळ बाळग. जो स्वतः पसं त केले ल्या
गोष्टींत स्वतःला दोषी ठरवीत नाही तो धन्य होय. 23 पण जो मनु ष्य सं शय धरतो त्याने खाल्ले
तर तो दोषी ठरतो; कारण ते िवश्वासाने खाल्ले ले नाही कारण जे िवश्वासाने केले ले नाही ते पाप
आहे .

15
1 म्हणून आपण सशक्तांनी जे अशक्त आहे त त्यां च्या अशक्तपणाचा भार वाहावा आिण
स्वतःला सं तुष्ट करू नये . 2 आपल्यामधील प्रत्ये क जणाने शे जार्���� �� ������ ����
��������� �������� ���������� ������� �����. 3 कारण िख्रस्ताने ही स्वतःला
सं तुष्ट केले नाही, पण ‘���� ����� ����������� ���� ����� �������� ���’ ��
������������� ������ ��� ��� ��� ����. 4 कारण ज्या गोष्टी पूवीर् िलिहण्यात
आल्या त्या आपल्या िशक्षणासाठी िलिहण्यात आल्या; म्हणजे आपण धीराने व शास्त्रले खाकडू न
िमळणार्�� ���������� ��� �����. 5 आता, जो धीर व उ े जन दे तो तो दे व तु म्हास असे
दे वो की तु म्ही िख्रस्त ये शप
ू र् माणे एकमे कां शी एकमनाचे व्हावे ; 6 म्हणजे , जो, आपला प्रभू ये शू
िख्रस्त याचा दे व आिण िपता आहे त्याचे तु म्ही एकमनाने व एकमु खाने गौरव करावे .
7 म्हणून दे वाच्या गौरवाकरता जसा िख्रस्ताने ही आपला स्वीकार केला तसाच तु म्ही एकमे कांचा
स्वीकार करा. 8 कारण मी म्हणतो की, िख्रस्त दे वाच्या सत्याकरता सुं ता झाले ल्यांचा से वक झाला;
म्हणजे पूवर्जांना िदले ल्या त्याच्या वचनांचे त्याने त्यांना प्रमाण द्यावे , 9 आिण दे वाच्या दये करता
परराष्ट् रीय त्याचे गौरव करावे कारण असे िनयमशास्त्रात िलिहले आहे की,
‘������ �� ���������� ���� ������ ����,
आिण तु झ्या नावाची स्तोत्रे गाईन.’
10 आिण पु न्हा तो म्हणतो की,
11 आिण पु न्हा ‘����
‘��� �������������, त्याच्या प्रजे बरोबर आनं द करा.’
�������������, परमे श्वराचे स्तवन करा, सवर् लोक त्याची स्तु ती करोत.’
12 आिण पु न्हा, यशया म्हणतो की,
‘������� ����� �����,
आिण जो परराष्ट् रीयां वर अिधकार करण्यास उभा राहील;
त्याच्यावर परराष्ट् रे आशा ठे वतील.’
13 आिण आता आशे चा दे व तु म्हास तु मच्या िवश्वासाद्वारे आनं दाने व शां तीने भरो, म्हणजे
पिवत्र आत्म्याच्या सामथ्यार्ने तु म्ही आशे त वाढत जावे .

पूणर्, सवर्
प्रकारच्या ज्ञानाने भरले ले व एकमे कांस बोध करण्यास समथर्ही आहात. 15 पण मी तु म्हास आठवण
द्यावी म्हणून, तु म्हास काही िठकाणी, अिधक धै यार्ने िलिहले आहे ; कारण मला दे वाने पु रिवले ल्या
कृपे मुळे मी तु म्हास िलिहले आहे . 16 ती कृपा ह्यासाठी आहे की, ितच्या योगे , मी परराष्ट् रीयांसाठी
दे वाच्या सु वातचे याजकपण करणारा, ये शू िख्रस्ताचा से वक व्हावे ; म्हणजे परराष्ट् रीय हे अपर्ण
14 आिण माझ्या बं धन
ूं ो, तु मच्यािवषयी मीही स्वतः मानतो की, तु म्ही स्वतः सिदच्छे ने
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पिवत्र आत्म्याकडू न पिवत्र केले जाऊन मान्य व्हावे .
मला दे वािवषयीच्या गोष्टींत,
िख्रस्त ये शच्ू या द्वारे अिभमानाला कारण आहे . 18 कारण परराष्ट् रीयांना आज्ञां िकत करावे म्हणून,
िख्रस्ताने माझ्याकडू न घडवले नाही असे शब्दाने आिण कृतीने काही सां गायला मी धजणार
नाही. 19 िचन्हां च्या व अद्भत
ू ां च्या सामथ्यार्ने, पिवत्र आत्म्याच्या सामथ्यार्ने; अशाप्रकारे
मी यरूशले म शहरापासून सभोवताली इल्लूिरकम प्रांतापयर्ंत िख्रस्ताची सु वातार् पसरवली आहे .
20 पण दुसर्������ ������ �������� ��� ��� ������ ���������� ��� ����
����� ��� ������, अशा िठकाणी मी सु वातार् सां गण्यास झटलो. 21 म्हणजे , शास्त्रले खात
िलिहल्याप्रमाणे ,
‘������� ������������� ��������� ��� ������ �� ��� ������,
आिण ज्यांनी ऐकले नव्हते त्यांना समजे ल.’
17 म्हणून

म्हणून, तु मच्याकडे ये ण्यामध्ये मला पु ष्कळ अडथळा आला. 23 पण आता या भागात
काही वाव न रािहल्यामु ळे व तु मच्याकडे यावे अशी इतक्या पु ष्कळ वषार्प
ं ासून माझी उत्कंठा
असल्यामु ळे, 24 मी स्पे न दे शाकडे प्रवास करीन ते व्हा तु मच्याकडे ये ईन; कारण मी अशी आशा
करतो की, मी ितकडे जाताना तु म्हास भे टेन आिण तु मच्यात आधी, थोडा तृ प्त झाल्यावर तु म्ही
ितकडे पोहचते करावे . 25 पण पिवत्र जनांची से वा करण्यास मी आता यरूशले म शहरास जात
आहे . 26 कारण मासे दोिनयाला व अखयाला हे बरे वाटले की, यरूशले म शहरात राहत असले ल्या
पिवत्र जनांत जे गरीब आहे त त्यां च्यासाठी काही भागी करावी. 27 हे खरोखर त्यांना बरे वाटले
आिण ते त्यांचे ऋणी आहे त; कारण त्यां च्या आित्मक गोष्टींत जर परराष्ट् रीय भागीदार झाले
आहे त, तर दै िहक गोष्टींत त्यांची से वा करणे हे त्यांचे कतर्व्य आहे . 28 म्हणून मी हे पु रे केल्यावर हे
पीक त्यांना िशक्का करून दे ऊन, तु मच्या बाजूकडू न स्पे नला जाईन. 29 आिण माझी खातरी आहे
की, मी तु मच्याकडे ये ईन ते व्हा मी िख्रस्ताच्या आशीवार्दाचा भार घे ऊन ये ईन.
22 आिण

30 पण, मी आपला प्रभू ये श ू िख्रस्त ह्याच्याकिरता व आत्म्याच्या प्रीती किरता, बं धन
ूं ो,
तु म्हास िवनं ती करतो की, माझ्या लढ ात, तु म्ही माझ्याकिरता दे वाला प्राथर्ना करण्यात माझे
साथीदार व्हा; 31 म्हणजे , यहद
ू ीयात जे अवमान करणारे लोक आहे त त्यां च्या हातून माझी सु टका
व्हावी आिण यरूशले मसाठी जी माझी से वा आहे ती ते थील पिवत्र जनांस मान्य व्हावी; 32 म्हणजे
दे वाच्या इच्छे ने मी आनं दाने तु मच्याकडे यावे व तु मच्या सहवासात पु न्हा उ े िजत व्हावे . 33 आता
शांतीचा दे व तु म्हा सवार्ब
ं रोबर असो. आमे न.

16
1 आता, िकंिख्रया शहरातील असले ल्या मं डळीची से िवका, आपली बहीण िफबी िहची मी तु म्हास
िशफारस करतो की, 2 तु म्ही पिवत्र जनांस शोभे ल असे ितचे प्रभूमध्ये स्वागत करा आिण ितच्या
ज्या कामात तु मची गरज लागे ल त्यामध्ये ितचे साहाय्यक व्हा; कारण ती स्वतः पु ष्कळांना व
मलाही साहाय्यक झाली आहे .
3 िख्रस्त ये शम
ू ध्ये माझे जोडीदार-कामकरी िप्रस्का व अिक्वला ह्यांना सलाम द्या. 4 यांनी
माझ्या िजवासाठी आपला जीव धोक्यात घातला आिण मीच एकटा त्यांचे उपकार मानतो असे
नाही, पण परराष्ट् रीयातील सवर् मं डळ्या त्यांचे उपकार मानतात. 5 त्याचप्रमाणे , त्यां च्या घरात
जमणार्�� ��������� ���� ���� ��� ������ ����� ������� ���� ����; तो
िख्रस्तासाठी आिशयाचे प्रथमफळ आहे . 6 मरीये ला सलाम द्या; ितने तु मच्यासाठी पु ष्कळ कष्ट
केले आहे त.
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माझे आप्त व जोडीदार-बं िदवान अं दर् ोिनकस व यु िनया ह्यांना सलाम द्या; प्रेिषतांत त्यांचे
नाव आहे व माझ्यापूवीर्च ते िख्रस्ताचे झाले होते . 8 प्रभूमध्ये माझा िप्रय अं िप्लयात ह्याला
सलाम द्या. 9 िख्रस्तात आमचा जोडीदार-कामकरी उबार्न आिण माझा िप्रय स्ताखू ह्यांना सलाम
द्या.
10 िख्रस्तात स्वीकृत अिपल्ले स ह्याला सलाम द्या. अिरस्तबूलच्या घरातल्यांना सलाम द्या.
11 माझा आप्त हे रोिदयोन ह्याला सलाम द्या. नाकीर्सच्या घरचे जे प्रभूत आहे त त्यांना सलाम
द्या.
12 प्रभूमध्ये श्रम करणार्�� �������� � �������� ������� ���� ����. िप्रय
पिसर्स िहला सलाम द्या. प्रभूमध्ये ितने पु ष्कळ श्रम केले आहे त. 13 प्रभूमध्ये िनवडले ला
रुफस व त्याची आई ह्यांनाही सलाम द्या. ती मला आई समान आहे . 14 असुं िक् रत, फ्लगोन,
हरमे स, पत्रबास आिण हरमास ह्यांना व त्यां च्याबरोबर राहणार्�� ��������� ���� ����.
15 िफललोगस, यु िलया, िनरीयस व त्याची बहीण आिण ओलु ं पास ह्यांना सलाम द्या आिण
त्यां च्याबरोबर राहणार्�� ���� ������ ����� ���� ����. 16 पिवत्र चु ं बनाने एकमे कांना
सलाम द्या. िख्रस्ताच्या सवर् मं डळ्या तु म्हास सलाम पाठवत आहे त.
17

आता, बं धन
ूं ो, मी तु म्हास िवनं ती करतो की, तु म्ही िशकले ल्या िशकवणीिवरुद्ध जे फुटी व
अडथळे िनमार्ण करतात त्यां च्यावर लक्ष ठे वून त्यांना टाळा. 18 कारण असे लोक जो िख्रस्त
आपला प्रभू आहे त्याची से वा करीत नाहीत पण आपल्या पोटाची से वा करतात आिण गोड भाषणे
व प्रशं सा करून भोळ्या मनु ष्यांची मने बहकवतात; 19 कारण तु मचे आज्ञापालन सवर्तर् सवार्न
ं ा
कळले आहे म्हणून मी तु मच्यासाठी आनं द करतो. पण तु म्ही चां गल्यािवषयी ज्ञानी व्हावे आिण
वाईटािवषयी अजाण असावे अशी माझी इच्छा आहे . 20 आिण शांतीचा दे व सै तानाला तु मच्या
पायांखाली लवकरच तु डवील. आपला प्रभू ये शू िख्रस्त याची कृपा तु मच्याबरोबर असो. आमे न.
21 माझा जोडीदार-कामकरी तीमथ्य आिण माझे आप्त लु िकयस, यासोन व सोिसपे तर हे तु म्हास
सलाम पाठवतात. 22 हे पत्र ज्याने िलिहले आहे तो तितर्यस तु म्हास प्रभूमध्ये सलाम पाठवत
आहे . 23 माझा आिण या सवर् मं डळीचा आश्रयदाता गायस तु म्हास सलाम पाठवत आहे . नगर
कारभारी एरास्त व बं ध ू कुतर् हे ही तु म्हास सलाम पाठवतात. 24-25 आता माझ्या सु वातप्रमाणे
व ये शू िख्रस्ताच्या घोषणे पर् माणे जे रहस्य मागील यु गात गु प्त ठे वण्यात आले , 26 पण आता
प्रकट करण्यात आले आहे व सं देष्ट ां च्या शास्त्रले खावरून सनातन दे वाच्या आज्ञे पर् माणे
िवश्वासाच्या आज्ञापालनासाठी सवर् राष्ट् रांना कळवले आहे त्या रहस्याच्या प्रकटीकरणानु सार
जो तु म्हास िस्थर करण्यास समथर् आहे , 27 त्या अनन्य ज्ञानी दे वाला ये शू िख्रस्ताद्वारे यु गानु युग
गौरव असो. आमे न.
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The First Epistle of Paul the Apostle to the

Corinthians
पौलाचे किरं थकरांस पिहले पत्र

पौलाला या पु स्तकाचे ले खक मानले जाते (1 किरं थ. 1:1-2; 16:21) तसे च पौलाचे पत्र म्हणून
दे खील ओळखले जाते . काही वे ळ आधी िकंवा तो इिफसमध्ये असताना पौलाने किरं थकरांना हे
पिहले पत्र िलिहले (1 किरं थ 5:10-11) आिण किरं थकरांना हे पत्र समजले नाही आिण दुदवाने
ते पत्र अिस्तत्वात नाही. या “���������� �������” (ज्याला म्हटले जाते ) सामग्री
पूणर्पणे ज्ञात नाही, प्रथम किरं थकरांना पौलाने किरं थ मं डळीकडू न प्राप्त झाले ल्या पत्राचे उ र
म्हणून िवचार केले आहे , ज्यामु ळे ते या पूवीर्च्या पत्राच्या प्रितसादाबद्दल कदािचत िलिहले होते .
साधारण इ.स. 55 - 56.
हे पत्र इिफसकडू न िलिहले गे ले (1 किरं थ. 16:8).
जरी पौल त्याच्या उद्दे शाने वाचकांना “������� ������ ����� ����
������������ ������ �������� ������ �������” (1:2) तरी 1 किरं थकरांचे
इिच्छत वाचक “����� ����� �������� �������” ����� ����. (1 किरं थ 1:2).
किरं थ ये थील मं डळीच्या सध्याच्या िस्थतीिवषयी पौलाला अने क स्त्रोतांकडू न मािहती
िमळाली होती. हे पत्र िलिहण्याचा त्याचा हे तू हा होता की मं डळीला आपल्या क्षे तर् ातील
कमकुवतपणाची िशकवण दे णे आिण पु नसर्ंचियत करणे (1 किरं थ 15), अनै ितकता, चु कीच्या
िशकवणु कीसारख्या चु कीच्या पद्धती सु धारणे . (1 किरं थ 5, 6:12-20), आिण प्रभू भोजनाचा
गै रवापर (1 किरं थ 11:17-34). किरं थ ये थील मं डळीने भे ट िदली होती (1:4-7) परं तु अपिरपक्व
व अयोग्य (3:1-4), म्हणूनच पौलाने मं डळीच्या मध्यभागी पापांची समस्या कशी हाताळावी
याबद्दल एक महत्त्वाची प्रितकृती िदली. सं बंधात िवभाजन आिण सवर् प्रकारच्या अनै ितकते च्या
दृष्टीकोनातून डोळस वळण करण्याऐवजी त्यांनी समस्या सोडिवल्या.
िवश्वासू लोकांचे आचरण
रूपरे षा
1. पिरचय — 1:1-9
2. किरं थ मं डळीत िवभाजन — 1:10-4:21
3. नै ितक आिण नीितिवषयक मतभे द — 5:1-6:20
4. िववाह िसद्धांत — 7:1-40
5. प्रेिषतीय मोकळीक — 8:1-11:1
6. आराधना व िनदश — 11:2-34
7. आित्मक वरदाने — 12:1-14:40
8. पु नरुत्थानावरील िशकवण — 15:1-16:24
1

दे वाच्या इच्छे प्रमाणे िख्रस्त ये शच
ू ा प्रेिषत होण्याकरता बोलावले ला, पौल आिण बं ध ू
सोस्थने स यांजकडू न, 2 किरं थ शहरात असले ल्या दे वाच्या मं डळीस, म्हणजे िख्रस्त ये शम
ू ध्ये
पिवत्र केले ले आिण पिवत्रजन होण्यास बोलावले ले आहे त त्यांना व आपला प्रभू ये शू िख्रस्त,
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म्हणजे त्यांचा व आमचाही प्रभू, याचे नाव सवर् िठकाणी घे णार्या सवर् लोकांस, 3 दे व आपला िपता
आिण प्रभू ये शू िख्रस्त यापासून कृपा व शांती असो.
4 िख्रस्त ये शम
ू ध्ये तु मच्यावर झाले ल्या दे वाच्या कृपे बद्दल मी सतत तु मच्यासाठी माझ्या दे वाचे
उपकार मानतो. 5 त्याने तु म्हास प्रत्ये क बाबतीत, सवर् बोलण्यात व सवर् ज्ञानात समृ द्ध केले आहे .
6 जशी िख्रस्तािवषयी साक्ष खरी असल्याची खात्री तु म्हामध्ये झाली तसल्याच प्रकारे त्याने
तु म्हासही सं पन्न केले आहे . 7 म्हणून तु म्हांत कोणत्याही आित्मक दानाची कमतरता नाही, तर
तु म्ही आपल्या प्रभू ये शू िख्रस्ताच्या प्रकट होण्याची वाट पाहता. 8 तोच तु म्हास शे वटपयर्ंत
दृढ दे खील राखील, जे णेकरून आपल्या प्रभू ये शच्ू या िख्रस्ताच्या िदवशी तु म्ही िनदोर्ष असावे .
9 ज्याने आपला पु त्र ये श ू िख्रस्त, आपला प्रभू याच्या सहभािगते त तु म्हास बोलावले होते , तो
दे व िवश्वासू आहे .
10 तर आता, बं धन
ू ो, प्रभू ये शू िख्रस्ताच्या नावामध्ये मी तु म्हास िवनं ती करतो की, तु म्ही
सवार्न
ं ी एकमे कां शी सारख्या मनाने एकत्र व्हावे आिण तु मच्यात मतभे द असू नये त, तर तु म्ही
एकाच हे तन
ू े पिरपूणर् व्हावे . 11 कारण माझ्या बं धन
ू ो ख्लोवे च्या मनु ष्यांकडू न मला असे कळिवण्यात
आले की, तु मच्यात भांडणे आहे त. 12 माझे म्हणणे असे आहे की तु मच्यातील प्रत्ये कजण म्हणतो,
“�� ������ ���.” “�� ��������� ���,” “�� ������ ���,” “�� ����������
���.” 13 िख्रस्त िवभागला गे ला आहे का? पौल वधस्तं भावर तु मच्यासाठी िखळला गे ला
होता का? पौलाच्या नावाने तु मचा बािप्तस्मा झाला का? 14 मी दे वाचे आभार मानतो की,
िक् रस्प व गायस यां च्यािशवाय मी कोणाचाही बािप्तस्मा केला नाही. 15 यासाठी की, माझ्या
नावात तु मचा बािप्तस्मा करण्यात आला, असे कोणीही म्हणू नये . 16 स्ते फनाच्या घरच्यांचा सु द्धा
मी बािप्तस्मा केला, याव्यितरीक्त, तर इतर कोणाचाही बािप्तस्मा केल्याचे मला आठवत नाही.
17 कारण िख्रस्ताने मला बािप्तस्मा करण्यासाठी नाही तर शु भवतर्मान सां गण्यासाठी पाठवले , ते
दे खील मानवी ज्ञानाने नव्हे , यासाठी की, िख्रस्ताच्या वधस्तं भावरील मृ त्यूचे सामथ्यर् व्यथर् होऊ
नये .
18 कारण ज्यांचा नाश होत आहे अशांसाठी वधस्तं भािवषयीचा सं देश मूखर्पणाचा आहे , परं तु
ज्यांचे तारण होत आहे , अशांसाठी तो दे वाचे सामथ्यर् आहे . 19 कारण असे िनयमशास्त्रात िलिहले
आहे ,
“���������� ������ �� ���� ���� ���
बु द्िधवं ताची बु द्िध मी व्यथर् करीन.”
20 ज्ञानी मनु ष्य कोठे आहे ? िवद्वान कोठे आहे ? या जगातील वाद घालणारा कोठे आहे ?
दे वाने जगाचे ज्ञान मूखर्पणाचे ठरवले नाही का? 21 म्हणून, दे वाचे ज्ञान असतानाही, या जगाला
स्वतःच्या ज्ञानाने दे वाला ओळखता आले नाही, ते व्हा आम्ही जो “����������” �����
������� �������� �� ������� ������� ���� ������� ���� ��������
������ ��� �����. 22 कारण अने क यहद
ू ी लोक चमत्काराची िचन्हे िवचारतात आिण
ग्रीक लोक ज्ञानाचा शोध घे तात, 23 परं तु आम्ही वधस्तं भावर िखळले ला िख्रस्त गाजिवतो.
हा सं देश यहद
ू ी लोकांसाठी अडखळण आिण ग्रीकांसाठी मूखर्पणा असा आहे . 24 परं तु ज्यांना
बोलावले ले आहे , अशा यहद
ू ी व ग्रीक दोघांसही िख्रस्त हा सं देश आहे तो दे वाचे सामथ्यर् व
दे वाचे ज्ञान असाही आहे . 25 तथािप ज्यांस तु म्ही दे वाचा “��������” ������ �� ����
������������ ������������� ���� ��������� ��� ��� ������ ������
������ “���������” ����� �� ���� ������������ ����������� ����
��������� ���.
26 तर आता बं धन
ू ो, दे वाने तु म्हास केले ल्या पाचारणाबद्दल िवचार करा. मानवी दृिष्टकोनातून
तु मच्यातील पु ष्कळसे शहाणे , सामथ्यर्शाली, उच्च कुळातले नव्हते , 27 त्याऐवजी जगातले जे
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मूखर् त्यांना दे वाने िनवडले , यासाठी की, शहाण्या मनु ष्यास फिजत करावे . 28 कारण जगातील
दे वाने दीन, तु च्छ मानले ले, जे “�����” ������� ������. यासाठी की जे “�������”
���� ������� ����� �����. 29 यासाठी की कोणाही मनु ष्याने दे वासमोर बढाई मारू नये .
30 कारण तो िख्रस्त ये शम
ू ध्ये तु मच्या जीवनाचा उगम आहे व तो दे वाची दे णगी म्हणून आपले
ज्ञान, आपले नीितमत्त्व, आपले पिवत्रीकरण आिण आपली मु क्ती असा झाला आहे . 31 यासाठी
की िनयमशास्त्रात असे िलिहले आहे , “�� ������ ������ ������ ��������������
�������.”

2

1 बं धन
ू ो, जे व्हा मी तु मच्याकडे आलो ते व्हा मी दे वािवषयीचे सत्य रहस्य मानवी ज्ञानाने िकंवा
उत्कृष्ट भाषण करून सां गत आलो असे नाही. 2 कारण तु मच्यामध्ये असताना फक्त ये शू िख्रस्त
आिण तोसु ध्दा वधस्तं भावर िखळले ला, यािशवाय कशाचे ही ज्ञान मला असू नये असा मी ठाम
िनश्चय केला आहे . 3 आिण मी तु मच्याकडे अशक्त, भयभीत व थरथर कापत आलो. 4 माझे
भाषण व घोषणा हे मन वळिवणार्या मानवी ज्ञानाद्वारे िदले ले नव्हते पण ते आत्मा आिण त्याचे
सामथ्यर् यां च्या द्वारे होते . 5 जे णेकरून तु मचा िवश्वास मानवी ज्ञानावर नव्हे तर दे वाच्या सामथ्यार्वर
असावा.
6 तरीपण, जे आित्मक परीपक्व आहे त त्यांना आम्ही ज्ञान सां गतो परं तु ते ज्ञान या जगाचे नाही
आिण या यु गाचे नाहीसे होणारे जे अिधकारी त्यांचेही नाही. 7 तर दे वाचे रहस्यमय ज्ञान आम्ही
सां गतो ते गु प्त ठे वले ले होते , ते दे वाने यु गाच्या पूवीर् तु मच्याआमच्या गौरवासाठी ने मले होते . 8 हे
ज्ञान या यु गाच्या कोणाही अिधकार्याला माहीत नव्हते कारण जर त्यांना कळले असते , तर त्यांनी
गौरवी प्रभूला वधस्तं भावर िखळले नसते . 9 परं तु ज्याप्रमाणे पिवत्र शास्त्र म्हणते ,
“��������� ������ ����,
कानांनी ऐकले नाही आिण
मनु ष्याच्या मनात जे आले नाही,
ते दे वाने त्याच्यावर प्रीती करणार्यांसाठी तयार केले आहे .”
10 ते दे वाने आत्म्याच्याद्वारे आपणांस प्रकट केले आहे कारण हा आत्मा प्रत्ये क गोष्टींचा व
दे वाच्या खोल गोष्टींचाही शोध घे तो. 11 कारण मनु ष्याच्या आत्म्यािशवाय मनु ष्याच्या गोष्टी
ओळखणारा दुसरा कोण मनु ष्य आहे ? त्याप्रमाणे च दे वाच्या आत्म्यािशवाय दे वाचे खोल िवचार
कोणीच ओळखू शकत नाही. 12 परं तु आम्हास जगाचा आत्मा िमळाला नाही, तर दे वापासूनचा
आत्मा िमळाला आहे . यासाठी की, दे वाने आपल्याला जे कृपे ने िदले ते आपण ओळखून घ्यावे .
13 मानवी ज्ञानाने िशकवले ल्या शब्दांनी आम्ही या गोष्टी सां गत नाही, तर आत्म्याने िशकवले ल्या
शब्दांनी, आित्मक शब्द उपयोगात आणून आध्याित्मक गोष्टींचे स्पष्टीकरण करतो. 14 स्वाभािवक
मनु ष्य दे वाच्या आत्म्याच्या गोष्टी स्वीकारत नाही कारण त्या त्यास मूखर्पणाच्या वाटतात आिण
तो त्या मानीत नाही, कारण त्या आत्म्याने समजायच्या असतात. 15 जो आित्मक आहे तो तर
सवर् गोष्टी समजतो तरी त्याची स्वतःची पारख कोणाकडू नही होत नाही. 16 कारण पिवत्र शास्त्र
म्हणते ,
“������� �� ��� �����? जो त्यास िशकवू शकेल?”
परं तु आपल्याला तर िख्रस्ताचे मन आहे .

3
1 बं धन
ूं ो, आित्मक लोकां शी बोलावे

तसा मी तु मच्याशी बोलू शकलो नाही. पण त्याऐवजी मला
तु मच्याशी दै िहक लोकांसारखे आिण िख्रस्तामधील बालकांसारखे बोलावे लागले . 2 मी तु म्हास
ू िदले , जड अन्न िदले नाही कारण तु म्ही जड अन्न खाऊ शकत नव्हता व आतासु द्धा
िपण्यासाठी दध
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3 तु म्ही

तु म्ही खाऊ शकत नाही.
अजूनसु द्धा दै िहक आहात कारण तु मच्यात मत्सर व भांडणे चालू
आहे त, तर तु म्ही दै िहक नाहीत काय व जगातील लोकांसारखे चालत नाही काय? 4 कारण जे व्हा
एक म्हणतो, “�� ������ ���,” ��� ����� ������, “�� ����������� ���,”
������ ������ ������ ����� ���� �� ����? 5 तर मग अपु ल्लोस कोण आहे ? आिण
पौल कोण आहे ? ज्यां च्याद्वारे तु म्ही िवश्वास ठे वला असे ते से वक आहे त, प्रत्ये काला प्रभूने जे
काम ने मन
ू िदले त्याप्रमाणे ते आहे त. 6 मी बी लावले , अपु ल्लोसाने त्यास पाणी घातले , पण
दे वाने त्याची वाढ केली. 7 तर मग लावणारा काही नाही िकंवा पाणी घालणाराही काही नाही,
पण वाढिवणारा दे व हाच काय तो आहे . 8 जे बी पे रतात व पाणी घालतात ते एक आहे त आिण
प्रत्ये काला आपआपल्या श्रमाप्रमाणे आपआपली मजूरी िमळे ल. 9 कारण अपु ल्लोस आिण मी
दे वाच्या से वाकायार्त सहकमीर् आहोत. तु म्ही दे वाचे शे त आहात व दे वाची इमारत आहात.
दे वाच्या कृपे द्वारे जे मला िदले आहे त्याप्रमाणे मी सूज्ञ, कुशल बां धणार्यांपर् माणे पाया
घातला आिण दुसरा त्यावर बां धीत आहे तर त्यावरचे बां धकाम आपण कसे करीत आहोत,
ह्यािवषयी प्रत्ये काने काळजी घ्यावी. 11 ये शू िख्रस्त हा जो घातले ला पाया आहे , त्याच्यावाचून
इतर कोणीही दुसरा पाया घालू शकत नाही. 12 जर कोणी त्या पायावर सोने , चांदी, मौल्यवान
दगड, लाकू ड, गवत िकंवा पें ढा यांनी बां धतो, 13 तर बां धणार्या प्रत्ये काचे काम उघड होईल
कारण तो िदवस ते उघडकीस आणील, तो िदवस अग्नीने प्रकट होईल व तोच अग्नी प्रत्ये काचे
काम कसे आहे याची परीक्षा करील. 14 ज्या कोणाचे त्या पायावर बां धले ले काम िटकेल, त्यास
प्रितफळ िमळे ल. 15 पण एखाद्याचे काम जळू न जाईल व त्याचे नु कसान होईल तथािप तो स्वतः
तारला जाईल परं तु जणू काय अग्नीतून बाहे र पडले ल्यासारखा तारला जाईल.
16 तु म्ही दे वाचे िनवासस्थान आहात आिण दे वाचा आत्मा तु मच्यामध्ये िनवास करतो हे तु म्हास
माहीत नाही काय? 17 जर कोणी दे वाच्या िनवासस्थानाचा नाश करतो तर दे व त्या व्यक्तीचा नाश
करील; कारण दे वाचे िनवास्थान पिवत्र आहे आिण ते तु म्ही आहात.
18 कोणीही स्वतःला फसवू नये , जर कोणी स्वतःला या जगाच्या दृष्टीने ज्ञानी समजत असे ल तर
त्याने खरोखर ज्ञानी होण्यासाठी “�����” ������. 19 कारण या जगाचे ज्ञान दे वाच्या दृष्टीने
मूखर्पणाचे आहे ; कारण असे पिवत्र शास्त्रात िलिहले आहे की,
“��� ����������� ���������� ��������� ����.”
20 आिण पु न्हा
“�������� ����� ��, ज्ञान्यांचे िवचार व्यथर् आहे त.”
21 म्हणून मनु ष्यां िवषयी कोणीही फुशारकी मारू नये कारण सवर् गोष्टी तु मच्या आहे त. 22 तर तो
पौल िकंवा अपु ल्लोस िकंवा केफा, जग, जीवन िकंवा मरण असो, आताच्या गोष्टी असोत अथवा
ये णार्या गोष्टी असोत, हे सवर् तु मचे आहे . 23 तु म्ही िख्रस्ताचे आहात आिण िख्रस्त दे वाचा आहे .
10

4
1 आम्ही िख्रस्ताचे से वक व दे वाच्या रहस्याचे कारभारी आहोत असे प्रत्ये काने मानावे . 2 या
दृष्टीकोणातून हे गरजे चे आहे की जबाबदारी असले ल्या कारभार्याने िवश्वासू असले पािहजे . 3 पण
तु म्हाकडू न िकंवा कोणा मानवी न्यायाधीशाकडू न माझा न्याय व्हावा ही मला लहान गोष्ट वाटत
आहे , मी माझा स्वतःचा दे खील न्याय करीत नाही. 4 कारण जरी माझा िववे क मला दोष दे त
नाही तरी त्यामु ळे मी िनदोर्ष ठरतो असे नाही. प्रभू हाच माझा न्यायिनवाडा करणारा आहे .
5 म्हणून योग्य समय ये ईपयर्ंत म्हणजे प्रभू ये ईपयर्ंत न्यायिनवाडा करुच नका. तो अं धारामध्ये
दडले ल्या गोष्टींवर प्रकाश टाकील व अं तःकरणातील हे तू उघडकीस आणील, त्यावे ळी दे वाकडू न
प्रत्ये काची प्रशं सा होईल.
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6 आता,

बं धन
ू ो, तु मच्यासाठी मी या गोष्टी माझ्याकिरता व अपु ल्लोसाकरीता उदाहरणाने लागू
केल्या आहे त. यासाठी की,
शास्त्रले खापलीकडे कोणी स्वतःला न मानावे हा धडा तु म्ही आम्हापासून िशकावे म्हणजे
तु म्हापै की कोणीही गवार्ने फुगून जाऊ नये म्हणजे एखाद्याला चां गली वागणूक दे ऊन
दुसर्याला िवरोध करू नये .
7 कारण तु झ्यात व दुसर्यात फरक पाहतो तो कोण आहे ? आिण तु ला िमळाले नाही असे
तु झ्याजवळ काय आहे ? ज्याअथीर् तु ला सवर् िमळाले आहे , तर तु ला िमळाले नाही अशी बढाई का
मारतोस? 8 तु म्हास ज्याची गरज आहे ते सवर् आधीच तु मच्याकडे आहे . तु म्ही अगोदरच श्रीमं त
झाला आहात, तृ प्त झाला आहात, तु म्हास असे वाटते की आमच्यािशवाय तु म्ही राजे झाला
आहात आिण तु म्ही राजे बनलाच असता तर ठीक झाले असते , कारण आम्ही सु द्धा तु मच्याबरोबर
राजे बनलो असतो. 9 कारण मला वाटते की दे वाने आम्हास मरण्यासाठी िशक्षा िदले ल्या अशा
ू ांना तसे च मनु ष्यांना जणू तमाशा
लोकांसारखे शे वटचे प्रेिषत केले कारण आम्ही जगाला, दे वदत
असे झालो आहोत. 10 आम्ही िख्रस्तासाठी मूखर्, तर तु म्ही िख्रस्तामध्ये शहाणे आहात! आम्ही
अशक्त आहोत, पण तु म्ही बलवान आहात! तु म्ही आदरणीय आहात, पण आम्ही तु च्छ आहोत!
11 अगदी या क्षणापयर्ंत आम्ही भु केले आिण तहानले ले, उघडे आहोत, अमानु षपणे मारले ले, आम्ही
बे घर असे आहोत. 12 आिण आम्ही श्रम करतो, आम्ही स्वतःच्या हातांनी काम करतो, आमची
िनं दा होत असता आम्ही आशीवार्द दे तो. 13 जे व्हा आमची िनं दा होते , ते व्हा आम्ही आशीवार्द दे तो.
जे व्हा आमचा छळ होतो ते व्हा आम्ही सहन करतो. जे व्हा आमची िनं दा होते , आम्ही दयाळू पणे
त्यां च्याशी बोलतो, या क्षणापयर्ंत आम्ही जगासाठी गाळ आिण कचरा असे झालो आहोत.
14 मी तु म्हास हे लाजिवण्यासाठी िलिहत नाही, तर उलट मी तु म्हास माझ्या िप्रय ले करांपर
् माणे
चां गल्या गोष्टींची जाणीव करून दे त आहे . 15 कारण जरी तु म्हास िख्रस्तामध्ये दहा हजार गु रू
असले तरी पु ष्कळ वडील नाहीत कारण िख्रस्त ये शम
ू ध्ये शु भवतर्मानाच्या योगे मी तु म्हास जन्म
िदला आहे . 16 यास्तव मी तु म्हास बोध करतो की माझे अनु करण करा. 17 यासाठीच तीमथ्याला
तु मच्याकडे पाठवले आहे . प्रभूमध्ये तो माझा िप्रय व िवश्वासू पु त्र आहे . ज्याप्रमाणे मी
सगळीकडे प्रत्ये क मं डळीमध्ये िशकवतो, तसे च तो िख्रस्तामधील माझ्या िशकवणु कीची आठवण
करून दे ईल. 18 पण जणू काय मी तु मच्याकडे ये णार नाही, म्हणून काहीजण गवार्ने फुगले आहे त.
19 तरीही जर प्रभूची इच्छा असे ल तर मी लवकरच तु मच्याकडे ये ईन आिण मग मला समजे ल
की, जे गवार्ने फुगून गे ले ते िकती चां गले आहे त हे पाहण्यासाठी नव्हे , तर ते िकती सामथ्यर्शाली
आहे त हे मी पाहीन. 20 कारण दे वाचे राज्य बोलण्यावर अवलं बन
ू नसते तर सामथ्यार्वर असते .
21 तु म्हास काय पािहजे ? मी तु मच्याकडे तु म्हास िशक्षा करण्यासाठी काठी घे ऊन यावे , की प्रीतीने
व सौम्यते च्या आत्म्याने यावे ?

5
1 मी अशी बातमी ऐकली आहे की, तु मच्यामध्ये व्यिभचार चालू आहे . ते असे की, आपणामध्ये
कोणी आपल्या िपत्याच्या दुसर्या पत्नीशी अनै ितक सं बंध ठे ऊन आहे . वास्तिवक असले दुष्कृत्य
परराष्ट् रीय लोकांमध्ये ही आढळणार नाही. 2 आिण तरीही तु म्ही गवार्न
ं े फुगला आहात, परं तु
तु म्हास त्याबद्दल शोक व्हायला नको होता का? जे कोणी हे कमर् केले असे ल त्यास तु मच्यातून
काढून टाकले पािहजे . 3 कारण जरी मी शरीराने तु मच्यात नसलो तरी आत्म्याने हजर आहे
आिण हजर असल्याप्रमाणे त्याचा मी अगोदरच न्याय केले ला आहे , ज्याने हे अयोग्य कृत्य
केले आहे , 4 जे व्हा तु म्ही प्रभू ये शच्ू या नावाने एकत्र जमाल आिण ते व्हा आपला प्रभू ये शू
ह्याच्या सामथ्यार्ने, माझा आत्मा तु मच्याबरोबर असे ल, 5 तु म्ही अशा मनु ष्यास दे हाच्या नाशाकरता
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सै तानाच्या स्वाधीन करावे ; म्हणजे , प्रभूच्या िदवशी त्याच्या आत्म्याचे तारण व्हावे . 6 तु मचा
अिभमान चां गला नाही. थोडे से खमीर सगळा गोळा फुगवते , हे तु म्हास मािहत आहे ना? 7 म्हणून
तु म्ही जु ने खमीर काढून टाका, यासाठी की जसे तु म्ही बे खमीर झाला आहात तसे तु म्ही एक नवीन
गोळा व्हावे कारण आपला वल्हांडणाचा कोकरा जो िख्रस्त त्याचे अपर्ण झाले आहे . 8 तर आपण
जु न्या खिमराने िकंवा वाईटपणा व कुकमार्च्या खिमराने नाही, पण सरळपणा व खरे पणाच्या बे खमीर
भाकरीने सण पाळू या.
9 मी तु म्हास माझ्या पत्रात िलिहले होते की व्यिभचार्याशी सं बंध ठे वू नका. 10 तथािप जगातले
व्यिभचारी, लोभी, लु बाडणारे िकंवा मूतीर्पु जक ह्यांची सं गत मु ळीच धरू नये असे माझे म्हणणे
नाही; कारण मग तु म्हास जगातून बाहे र जावे लागे ल. 11 पण आता, मी तु म्हास िलिहले आहे की,
िख्रस्तात बं ध ू म्हणले ला असा कोणी जर व्यिभचारी, लोभी िकंवा मूतीर्पु जक, िनं दक, िपणारा िकंवा
लु बाडणारा असे ल तर त्याच्याशी सं बंध ठे वू नका; अशा मनु ष्यांबरोबर जे वह
ू ी नका. 12 कारण जे
मं डळीच्या बाहे र आहे त त्यांचा न्याय करण्याचा माझा काय सं बंध? त्याऐवजी जे मं डळीत आहे त
त्यांचा न्याय तु म्ही करीत नाही काय? 13 पण दे व बाहे रच्यांचा न्याय करतो म्हणून
‘������ ���������� ���� ����� �������� ����� ����.’

6
1 जे व्हा तु मच्यापै की एखाद्याचा दुसर्याबरोबर वाद असे ल, तर तो वाद पिवत्र जनांपुढे
जाण्याऐवजी ती व्यक्ती तो वाद न्यायालयात अनीितमान लोकांसमोर ने ण्याचे धाडस का करतो?
2 पिवत्रजन जगाचा न्याय करतील हे तु म्हास मािहत नाही काय? आिण जर तु मच्याकडू न
जगाचा न्याय होणार आहे , तर क्षु ल्लक बाबींचा िनणर्य करण्यास तु म्ही योग्य नाही काय? 3 आपण
ू ांचा न्याय करणार आहोत, हे तु म्हास मािहत नाही काय? तर या जीवनासं बंधीचा न्याय िकती
दे वदत
िवशे षेकरून आम्ही करू शकणार नाही? 4 म्हणून जर दररोजच्या जीवनासं बंधीची प्रकरणे तु म्हास
िनकालात काढायची असतील, तर ज्यांची मं डळीत काही गणती नाही, अशा मनु ष्यांना न्याय
ठरिवण्यास का बसवता? 5 तु म्हास लाज वाटावी म्हणून मी असे म्हणतो, ज्याला भावाभावांचा
न्यायिनवाडा करता ये ईल, असा एकही शहाणा मनु ष्य तु मच्यात नाही काय? 6 पण या ऐवजी,
भाऊ भावावर िफयार्द करतो आिण तीिह अिवश्वासणार्या पु ढे करतो हे कसे ? 7 तु म्ही एकमे कां वर
खटले भरता ह्यात सवर् प्रकारे तु मचीच हानी आहे , त्यापे क्षा तु म्ही अन्याय का सहन करीत नाही?
त्यापे क्षा तु म्ही आपली फसवणूक का होऊ दे त नाही? 8 उलट तु म्ही दुसर्यावर आिण स्वतःच्या
भावावर अन्याय करता आिण फसवता. 9 अनीितमानास दे वाचे राज्य वतन िमळणार नाही, हे तु म्ही
जाणत नाही काय? फसू नका; कोणीही व्यिभचारी, मूतीर्पु जक िकंवा व्यिभचारी, िवपरीत सं भोग
करू दे णारे िकंवा िवपरीत सं भोग करणारे , 10 चोर, लोभी, दारूबाज, िनं दा करणारे िकंवा लु बाडणारे
ह्यांना दे वाच्या राज्याचे वतन िमळणार नाही. 11 आिण तु म्ही िकत्ये कजण तसे होता; पण तु म्ही
धु तले गे ला आहा, तु म्ही पिवत्र केले गे ला आहात आिण प्रभू ये शू िख्रस्ताच्या नावाने व आपल्या
दे वाच्या आत्म्याकडू न तु म्ही नीितमान ठरवले गे ला आहात.
12 “���� ������ ��� �������� ����,” �� ���� ������ ������ ��������
�����, “���� ������ ��� �������� ����,” �� �� ������� ��������
����������� ���� ����� ����. 13 अन्न पोटासाठी आहे आिण पोट अन्नासाठी आहे
पण दे व त्या दोघांचाही नाश करील. पण व्यिभचारासाठी शरीर नाही, तर शरीर प्रभूसाठी आहे
आिण शरीरासाठी प्रभू आहे . 14 आिण दे वाने प्रभूला उठवले आिण तो त्याच्या सामथ्यार्ने
आपल्यालासु द्धा उठवील. 15 तु मची शरीरे िख्रस्ताचे अवयव आहे त, हे तु म्हास मािहत नाही काय?
मग मी िख्रस्ताचे अवयव घे ऊन ते वे श्ये चे अवयव करू काय? तसे न होवो. 16 तु म्ही हे जाणत
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नाही का की, जो वे श्ये शी जोडला जातो तो ितच्याशी शरीराने एक होतो? कारण तो म्हणतो की,
ती दोघे एकदे ह होतील. 17 पण जो प्रभूशी जोडला जातो तो त्याच्याशी आत्म्याने एकरूप होतो.
18 व्यिभचारापासून दर
ू पळा. जे दुसरे कोणते ही पाप मनु ष्य करतो ते त्याच्या शरीराबाहे र होते पण
व्यिभचार करणारा आपल्या स्वतःच्या शरीरािवरुद्ध पाप करतो. 19 िकंवा तु म्ही हे जाणत नाही का
की, तु मचे शरीर हे दे वाकडू न िमळाले ल्या व तु मच्यात असले ल्या पिवत्र आत्म्याचे िनवासस्थान
आहे ? आिण तु म्ही आपले स्वतःचे नाही? 20 कारण तु म्हास मोल दे ऊन िवकत घे तले आहे ; म्हणून
तु म्ही आपल्या शरीराने दे वाचे गौरव करा.

7
,
1 आता तु म्ही मला िलिहले ल्या गोष्टींिवषयी मी िलिहत आहे ; स्त्रीला स्पशर् न करणे हे
पु रुषासाठी बरे आहे . 2 तरीही व्यिभचार होत आहे त म्हणून प्रत्ये क पु रुषाला आपली स्वतःची
पत्नी असावी आिण प्रत्ये क स्त्रीला आपला स्वतःचा पती असावा. 3 पतीने पत्नीला ितचा
हक्क द्यावा; आिण त्याचप्रमाणे पत्नीने ही पतीला द्यावा. 4 पत्नीला ितच्या स्वतःच्या शरीरावर
अिधकार नसतो, पण पतीला असतो; आिण त्याचप्रमाणे पतीलाही त्याच्या स्वतःच्या शरीरावर
अिधकार नसतो, पण पत्नीला असतो. 5 िवषयसु खासाठी एकमे काला वं िचत करू नका, तु म्हास
प्राथर्नेला वे ळ दे ता यावा म्हणून एकमे कां च्या सं मतीने ठरािवक वे ळेकरीता दरू राहा आिण मग
पु न्हा एक व्हा यासाठी की, सै तानाने तु मच्या असं यमामु ळे तु म्हास मोहात पाडू नये . 6 पण मी हे
सं मती म्हणून सां गतो, आज्ञा म्हणून नाही. 7 माझी इच्छा अशी आहे की, सवर् लोक माझ्यासारखे
असावे त पण प्रत्ये क व्यक्तीला त्याचे स्वतःचे असे दे वापासून दान आहे . एकाला एका प्रकारे
राहण्याचे आिण दुसर्याला दुसर्या प्रकारे राहण्याचे .
8 म्हणून मी सवर् अिववािहतांना आिण िवधवांना असे म्हणतो की, तु म्ही माझ्याप्रमाणे रािहलात
तर ते तु मच्यासाठी बरे आहे . 9 तथािप जर त्यास सं यम करता ये त नसे ल तर त्यांनी लग्न करावे ;
कारण वासने नी जळण्यापे क्षा लग्न करणे बरे . 10 आिण िववािहतांना मी आज्ञा दे त आहे , मी नाही
पण प्रभू दे त आहे की पत्नीने पतीला सोडू नये . 11 पण, जर ितने सोडले तर लग्न न करता
तसे च रहावे िकंवा आपल्या पतीबरोबर समे ट करावा आिण पतीने पत्नीला सोडू नये . 12 पण
इतरांना हे प्रभू सां गत नाही, पण मी सां गतो की, जर एखाद्या बं धच
ू ी पत्नी िवश्वास ठे वणारी
नसे ल आिण त्याच्याबरोबर राहण्यास ितची सं मती असे ल तर त्याने ितला सोडू नये . 13 आिण
एखाद्या स्त्रीचा पती िवश्वास ठे वणारा झाला नसे ल आिण ितच्याबरोबर राहण्यास त्याची सं मती
असे ल तर ितने त्यास सोडू नये . 14 कारण, िवश्वास न ठे वणारा पती पत्नीमु ळे पिवत्र होतो आिण
िवश्वास न ठे वणारी पत्नी पतीमु ळे पिवत्र होते . नाही तर तु मची मु ले अशु द्ध असती पण ती
आता पिवत्र आहे त. 15 पण स्वतः िवश्वास ठे वत नसल्यामु ळे कोणी सोडू न जात असे ल तर जाऊ
द्या; कारण कोणी बं ध ू िकंवा बहीण अशा बाबतीत बं धनात नाही. पण दे वाने आपल्याला शांतीत
राहण्याकिरता बोलावले आहे . 16 कारण पत्नी, तू हे कशावरून जाणते स की, तू आपल्या पतीला
तारशील की नाही? िकंवा तू, पती, हे कशावरून जाणतोस की, तू आपल्या पत्नीला तारशील की
नाही? 17 तर जसे प्रभूने प्रत्ये काला वाटू न िदले आहे , जसे दे वाने प्रत्ये काला बोलावले आहे ,
तसे त्याने चालावे आिण ह्याप्रमाणे , मी सवर् मं डळ्यांना आज्ञा दे त आहे . 18 सुं ता झाले ली असता
कोणाला िवश्वासासाठी पाचारण झाले काय? तर त्याने सुं तेचे िचन्ह काढून टाकू नये . बे सुंता
असले ल्या कोणाला िवश्वासासाठी पाचारण आहे ? त्याने सुं ता करून घे ऊ नये . 19 कारण सुं ता
झाले ला असणे काही नाही िकंवा बे सुंता असणे काही नाही; पण दे वाच्या आज्ञांचे पालन करणे
हे सवर्काही आहे . 20 ज्याला जशा िस्थतीत पाचारण झाले असे ल त्याने त्याच िस्थतीत रहावे .
21 तू दास असता बोलावला गे लास काय? त्याची पवार् करू नकोस; पण तु ला स्वतं तर
् होता आले
तर त्याचा उपयोग कर. 22 कारण दास असता जो प्रभूत बोलावला गे ला तो प्रभूचा स्वतं तर्
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मनु ष्य आहे ; त्याचप्रमाणे जो स्वतं तर् असता बोलावला गे ला तो िख्रस्ताचा दास आहे . 23 दे वाने
तु म्हास मोल दे ऊन िवकत घे तले आहे , म्हणून तु म्ही मनु ष्यांचे दास होऊ नका. 24 बं धन
ूं ो जो ज्या
िस्थतीत बोलावला गे ला आहे त्याने त्या िस्थतीत दे वाबरोबर रहावे . 25 आता कुमािरकां िवषयी
मला प्रभूकडू न काही आज्ञा नाही; पण, िवश्वासू राहता ये ण्यास ज्याच्यावर प्रभूने दया केली
आहे असा मी एक असल्यामु ळे मी माझे मत दे तो. 26 म्हणून मला वाटते की, आताच्या पिरस्थीतीत
हे चां गले आहे ; म्हणजे जो ज्या िस्थतीत असे ल तसे च त्याने रहावे हे त्याच्यासाठी चां गले आहे .
27 तू पत्नीला िववाहाच्या वचनाने बां धले ला आहे स काय? तर तू स्वतः मु क्त होण्याचा प्रयत्न
करू नकोस. तू पत्नीपासून सोडिवला गे लास का? तर तू पत्नी िमळवण्यास पाहू नकोस. 28 पण
तू जर लग्न केले स तर तू पाप केले नाहीस; आिण कुमािरकेने लग्न केले तर ितने पाप केले नाही;
पण अशांना सं सारात हालअपे ष्टा भोगाव्या लागतील आिण अशा हालअपे ष्टा तु म्हास भोगाव्या
लागू नये त अशी माझी इच्छा आहे . 29 पण बं धन
ूं ो मी हे सां गतो की, हा काळ थोडका आहे .
आता, ज्यांना िस्त्रया आहे त त्यांना िस्त्रया नसल्यासारखे त्यांनी जगावे ; 30 जे रडतात त्यांनी
रडत नसल्यासारखे , जे आनं द करतात त्यांनी आनं द करीत नसल्यासारखे आिण जे िवकत घे तात
त्यांनी ते आपले स्वतःचे नसल्यासारखे रहावे . 31 जे या जगाचा उपयोग करतात त्यांनी दुरुपयोग
न करणारे व्हावे ; कारण या जगाचे स्वरूप लयास जात आहे . 32 पण तु म्ही िनिश्चत असावे अशी
माझी इच्छा आहे . जो अिववािहत आहे तो प्रभूच्या गोष्टींची, म्हणजे आपण प्रभूला कसे सं तुष्ट
करावे याची काळजी करतो; 33 पण जो िववािहत आहे तो जगातल्या गोष्टींची, म्हणजे पत्नीला
कसे सं तुष्ट करावे याची काळजी करतो. 34 जी अिववािहत िकंवा कुमारी आहे ती आपण शरीराने
व आत्म्याने ही पिवत्र व्हावे , अशी प्रभूच्या गोष्टींिवषयी िचं ता करते ; पण जी िववािहत आहे ती
जगातल्या गोष्टींची, म्हणजे आपल्या पतीला कसे सं तुष्ट करावे याची काळजी करते . 35 हे मी
तु मच्याच िहतासाठी सां गतो, तु मच्यावर बं धन टाकावे म्हणून नाही; पण तु म्ही िवचिलत न होता
प्रभूची से वा करावी म्हणून सां गतो. 36 जर एखाद्याला असे वाटते की, तो त्याच्या कुमािरकेच्या
अपमानास कारण होत आहोत, ती उपवर झाली आहे आिण तसे अगत्यच आहे , तर जशी इच्छा
असे ल तसे त्याने करावे , तो पाप करीत नाही, त्याने लग्न करून घ्यावे . 37 पण ज्याने लग्न न
करण्याचा िनणर्य घे तला, ज्याला कशाची िनकड नाही व ज्याची इच्छे वर स ा आहे आिण असे
ज्याने मनात ठरवले आहे तो चां गले करतो. 38 म्हणून जो लग्न करून दे तो तो चां गले करतो; पण
लग्न करून दे त नाही तो अिधक चां गले करतो. 39 िववािहत स्त्रीचा पती िजवं त आहे तोपयर्ंत ती
िनयमाने बां धले ली आहे , पण जर ितचा पती मरण पावला तर, केवळ प्रभूमध्ये िवश्वासी असल्यास,
ितची इच्छा असे ल त्याच्याशी िववािहत होण्यास ती स्वतं तर् आहे . 40 पण ती जर अिववािहत
राहील तर, माझ्या मते , ती अिधक आशीवार्िदत होईल आिण मी मानतो की, माझ्यातही दे वाचा
आत्मा आहे .

8
1 आता तु म्ही मला िलिहले ल्या गोष्टींिवषयी मी िलिहत आहे ; मूतीर्ना
ं वािहले ल्या गोष्टींिवषयी

आपल्या सवार्न
ं ा ज्ञान आहे , हे आपण जाणतो. ज्ञान फुगवते , पण प्रीती उभारणी करते . 2 आपण
एखादी गोष्ट जाणतो असे कोणाला वाटत असे ल, तर ती जशी समजली पािहजे तशी अजून तो
जाणत नाही. 3 पण कोणी दे वावर प्रीती करीत असे ल तर त्या मनु ष्यास दे व ओळखतो. 4 म्हणून
आता, मूतीर्ना
ं वािहले ल्या पदाथार्ंच्या से वनािवषयी आपण जाणतो की, जगात मूतीर् ही काहीच
नाही आिण एकािशवाय दुसरा दे व नाही, 5 कारण स्वगार्त आिण पृ थ्वीवर दे व म्हणले ले पु ष्कळ
असले , कारण तसे पु ष्कळ दै वत आिण पु ष्कळ प्रभू असतील,
6 परं तु आमच्यासाठी फक्त एकच दे व जो िपता तो आहे .
ज्याच्यासाठी आपण जगतो आिण
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ज्याच्यापासून सवर्काही िनमार्ण झाले
आिण फक्त एकच प्रभू ये शू िख्रस्त आहे .
ज्याच्या द्वारे सवर् गोष्टी अिस्तत्वात ये तात व ज्याच्या द्वारे आपण जगतो.
7

पण हे ज्ञान प्रत्ये क मनु ष्यास असणार नाही कारण मूतीर्िं वषयी जे िववे क बाळगतात असे
िकत्ये कजण, या घटकेपयर्ंत, ते मूतीर्ला वािहले ले नै वेद्य खात आहे त; आिण त्यांचा िववे क दुबर्ळ
असल्यामु ळे अशु द्ध होतो. 8 पण अन्नामु ळे दे वापु ढे आपली योग्यता ठरत नाही, आपण न खाण्याने
कमी ठरत नाही िकंवा खाण्याने अिधक ठरत नाही. 9 पण तु मचे हे स्वातं य दुबर्ळ असले ल्यास,
कोणत्याही प्रकारे , अडखळण होऊ नये म्हणून काळजी घ्या. 10 कारण ज्ञान असले ल्या तु ला
जर मूतीर्च्या असले ल्या िठकाणी भोजनास बसले ले कोणी बिघतले , तर तो दुबर्ळ असल्यास त्याचा
िववे क मूतीर्ना
ं वािहले ले पदाथर् खाण्यास तयार होईल ना? 11 आिण ज्याच्यासाठी िख्रस्त मरण
पावला अशा दुबर्ळ असले ल्या तु झ्या बं धच
ू ा तु झ्या या ज्ञानामु ळे नाश होतो. 12 पण तु म्ही जे व्हा
अशाप्रकारे बं धच्ू या िवरूद्ध पाप करून त्यांचा दुबर्ळ असले ला िववे क तु म्ही दुखावता, ते व्हा तु म्ही
िख्रस्तािवरुद्ध पाप करता. 13 म्हणून, जर माझ्या बं धल
ू ा अन्नाने अडखळण होत असे ल तर माझ्या
बं धन
ूं ा अडथळा होण्यास मी कारणीभूत होऊ नये म्हणून मी कधीही मांस खाणार नाही.

9
1

मी स्वतं तर् नाही काय? मी प्रेिषत नाही काय? मी आपल्या प्रभू ये शल
ू ा पािहले नाही
काय? प्रभूच्या ठायी तु म्ही माझे काम आहात ना? 2 जरी मी इतरांकरता प्रेिषत नसलो, तरी
िनःसं शय मी तु मच्याकरता आहे कारण तु म्ही प्रभूमध्ये माझ्या प्रेिषतपणाचा िशक्का आहात.
3 माझी चौकशी करणार्����� �� ���� ����������� ���: 4 आम्हास खाण्यािपण्याचा
अिधकार नाही काय? 5 इतर प्रेिषत, प्रभूचे भाऊ िकंवा केफा, हे करतात त्याप्रमाणे आम्हास
कोणी िवश्वासी बहीण पत्नी करून घे ऊन, बरोबर ने ण्याचा अिधकार नाही काय? 6 िकंवा केवळ
मला आिण बणर्बाला काम न करण्याचा अिधकार नाही काय? 7 स्वतःच्या खचार्ने सै िनक म्हणून
से वा करणारा असा कोण आहे ? कोण द्राक्षमळा लावतो आिण त्याचे फळ खात नाही? िकंवा कोण
कळप राखतो आिण कळपाच्या दुधातून पीत नाही? 8 मी या गोष्टी लोकरीतीस अनु सरून सां गतो
काय? िनयमशास्त्र हे च सां गत नाही काय? 9 कारण, मोशे च्या िनयमशास्त्रात िलिहले आहे की,
‘���� ���� �������� ������ ����� ���� ���.’ ��� ���� ������� �����
���� ���? 10 िकंवा सवर्स्वी आपल्याकरता तो हे म्हणतो? हे िनःसं शय आपल्याकरता िलिहले
आहे म्हणजे जो नां गरतो त्याने आशे ने नां गरावे आिण जो मळणी करतो त्याने आपण वाटे करी
होऊ या आशे ने करावी. 11 आम्ही तु मच्यात जर आित्मक गोष्टी पे रल्या आहे त, तर आम्ही
तु मच्या दै िहक गोष्टींची कापणी केल्यास त्यामध्ये मोठे काय आहे ? 12 जर दुसरे तु मच्यावरील
या अिधकाराचे वाटे करी होतात, तर आम्ही िवशे षेकरून का होऊ नये ? आिण तरी आम्ही या
अिधकाराचा उपयोग केला नाही, पण िख्रस्ताच्या शु भवतर्मानाला आम्ही अडखळण करू नये
म्हणून, आम्ही सवर् गोष्टी सहन करतो. 13 जे िनवास्थानाचा भवनातील पिवत्र वस्तूंची से वा
करतात ते भवनातील अन्न खातात आिण जे वे दीपु ढे उभे राहतात ते वे दीचे भागीदार होतात,
हे तु म्ही जाणत नाही काय? 14 प्रभूने त्याचप्रमाणे आज्ञा िदली आहे की, जे शु भवतर्मानाची
घोषणा करतात त्यांचा शु भवतर्मानावर िनवार्ह व्हावा, 15 पण ह्यातील कोणत्याच गोष्टीचा मी
कधी उपयोग केला नाही िकंवा माझ्यासाठी तसे करावे म्हणून मी या गोष्टी िलिहल्या नाहीत
कारण हे माझे अिभमान िमरवणे कोणी िनरथर्क करण्यापे क्षा मला मरणे बरे वाटे ल. 16 कारण जरी
मी शु भवतर्मान सां गतो, तरी अिभमान िमरवण्यास मला कारण नाही कारण मला हे करणे भाग आहे ;
मी शु भवतर्मान सां गणार नाही, तर मला हाय. 17 कारण, मी हे स्वे च्छे ने केले , तर मला वे तन िमळे ल,
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पण माझ्या इच्छे िवरुद्ध असे ल, तर माझ्यावर हा कारभार सोपिवला गे ला आहे . 18 तर मग माझे
वे तन काय? एवढे च की, मी शु भवतर्मान सां गताना, ते फुकट सां गावे आिण शु भवतर्मानािवषयीच्या
माझ्या अिधकाराचा मी दुरुपयोग करू नये .
19

कारण मी सवार्प
ं ासून स्वतं तर् असलो तरी अिधक लोक िमळवावे त म्हणून मी सवार्चा दास
झालो. 20 मी यहद्य
ू ांना िमळिवण्यास, यहद्य
ू ांना यहुद्यांसारखा झालो; मी िनयमशास्त्राधीन
नसलो तरी मी िनयमशास्त्राधीन असले ले िमळिवण्यास, िनयमशास्त्राधीन असल्यासारखा
झालो. 21 (मी दे वाच्या िनयमाबाहे र नाही, पण िख्रस्ताच्या िनयमाखाली असल्यामु ळे)
मी िनयमशास्त्राधीन नसले ले िमळिवण्यास, िनयमशास्त्राधीन नसले ल्यांना िनयमशास्त्राधीन
नसल्यासारखा झालो. 22 आिण मी दुबर्ळ असले ले िमळिवण्यास, दुबर्ळांना दुबर्ळासारखा झालो.
मी सवार्न
ं ा सवर् झालो आहे , म्हणजे सवर्काही करून मी िकत्ये कांचे तारण करावे . 23 आिण मी हे
सवर्काही शु भवतर्मानाकरीता करतो, म्हणजे मीही ितच्यात सहभागी व्हावे .
24 शयर्तीत धावणारे सगळे च धावतात पण एकालाच बक्षीस िमळते , हे तु म्ही जाणत नाही काय?
म्हणून असे धावा की, ते तु म्ही िमळवाल. 25 स्पधसाठी मे हनत करणारा प्रत्ये क मनु ष्य प्रत्ये क
गोष्टीत सं यमन करतो. ते नाशवं त मु कुट िमळिवण्यासाठी करतात, पण आपण अिवनाशी मु कुट
िमळवण्यासाठी करतो. 26 म्हणून तसा मी धावतो, िनरथर्क नाही, मी तसे मु िष्टप्रहार करतो,
हवे वर प्रहार करणार्������� ����. 27 पण मी माझे शरीर दाबाखाली दास्यात ठे वतो; नाही
तर, दुसर्����� ����� �������� �� �����, काही कारणाने , कसोटीस न उतरले ला होईन.

10
1 बं धन
ू ो, तु म्हास हे माहीत असावे असे मला वाटते की, आपले सवर् पूवर्ज मे घाखाली होते .
ते सवर् तांबड ा समु दर् ातून सु खरुप पार गे ले. 2 मोशे चे अनु यायी म्हणून त्या सवार्चा मे घात
व समु दर् ात बािप्तस्मा झाला. 3 त्यांनी एकच आित्मक अन्न खाल्ले . 4 व ते एकच आित्मक
पे य प्याले कारण ते त्यां च्यामागून चालणार्या खडकातून पीत होते आिण तो खडक िख्रस्त
होता. 5 परं तु दे व त्यां च्यातील पु ष्कळ लोकां िवषयी आनं दी नव्हता आिण त्यांची प्रेते अरण्यात
पसरली होती. 6 आिण या गोष्टी आमच्यासाठी उदाहरण म्हणून घडल्या, कारण ज्याप्रमाणे
त्यांनी वाईट गोष्टींची अपे क्षा केली, त्याप्रमाणे आपण वाईटाची इच्छा धरणारे लोक होऊ नये .
7 त्यां च्यापै की काहीजण मूतीर्पु जक होते तसे होऊ नका. पिवत्र शास्त्रात िलिहल्याप्रमाणे ,
“��� ������������� ���� ���� ��� �� ���������� ���������������
������ ��� ���������� ����.” 8 ज्याप्रमाणे त्यां च्यातील काहीजणांनी केले तसे
व्यिभचार आपण करू नये . त्याचा पिरणाम असा झाला की, एका िदवसात ते वीस हजार लोक
मरण पावले . 9 आिण त्यां च्यातील काहीजणांनी पािहली तशी आपण िख्रस्ताची परीक्षा पाहू
नये . याचा पिरणाम असा झाला की, ते सापांकडू न मारले गे ले. 10 कुरकुर करू नका, ज्याप्रमाणे
ू ाकडू न मारले गे ले.
त्यां च्यातील काहीजणांनी केली, याचा पिरणाम असा झाला की, ते मृ त्यु दत
11 या गोष्टी त्यां च्याबाबतीत उदाहरणाथर् होत्या म्हणून घडल्या व त्या गोष्टी िलिहल्या गे ल्या
यासाठी की आम्ही ज्यां च्यावर यु गाचा शे वट आला आहे अशा आपणासाठी त्या इशारा अशा
व्हाव्यात 12 म्हणून मी खं बीरपणे उभा आहे असा जो िवचार करतो त्याने आपण पडू नये म्हणून
जपावे . 13 जे मनु ष्यास सामान्य नाही अशा कोणत्याही परीक्षे ने तु म्हास घे रले नाही. परं तु दे व
िवश्वसनीय आहे . तु म्हास सहन करता ये ते त्यापलीकडे तो तु मची परीक्षा घे णार नाही. परं तु त्या
परीक्षे बरोबर, त्यातून बाहे र पडण्याचा मागर्ही तयार करील. म्हणजे तु म्हास सहन करणे शक्य
होईल.
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14 ते व्हा, माझ्या िप्रयांनो, मूतीर्पूजा टाळा. 15 मी तु मच्याशी बु द्धीमान लोक समजून बोलत
आहे . मी काय बोलत आहे याचा तु म्हीच न्याय करा. 16 जो “����������� ������”
����� ���������� ������� ������, तो िख्रस्ताच्या रक्ताच्या सहभागीते चा प्याला
आहे की नाही? जी भाकर आपण मोडतो ती िख्रस्ताच्या शरीराच्या सहभािगते ची भाकर आहे की
नाही? 17 आपण पु ष्कळजण असून एक भाकर, एक शरीर असे आहोत, कारण आपण सवर् त्या एका
भाकरीचे भागीदार आहोत. 18 दे हासं बंधाने इस्राएल राष्ट् राकडे पाहा. जे अपर्ण केले ले खातात
ते वे दीचे भागीदार आहे त नाही का? 19 तर मी काय म्हणतो? माझ्या म्हणण्याचा अथर् असा आहे
का की मूतीर्ला वािहले ले अन्न काहीतरी आहे िकंवा ती मूतीर् काहीतरी आहे ? 20 नाही, परं तु उलट
माझ्या म्हणण्याचा अथर् असा आहे की, जे अपर्ण दे वरिहत परराष्ट् रीय लोक करतात ते अपर्ण
भूतांना करतात, दे वाला करीत नाहीत आिण तु म्ही भूताचे भागीदार व्हावे असे मला वाटत नाही.
21 तु म्ही दे वाचा आिण भूतांचाही असे दोन्ही प्याले िपऊ शकत नाही. तु म्ही प्रभूच्या मे जाचे आिण
भु ताच्या मे जाचे भागीदार होऊ शकत नाही. 22 आपण प्रभूला ईषस पे टिवण्याचा प्रयत्न करीत
आहोत का? कारण तो िजतका सामथ्यर्शाली आहे िततके आम्ही नाही. तु मचे स्वातं य दे वाच्या
गौरवासाठी उपयोगात आणा.
23 “������ ������� ����� ����� ����.”
�� ����� ������� ����.
“����� ������ ������� ����� ����.” ����� ���� ������ ������
������������� ������� ��� ���� �����. 24 कोणीही स्वतःचे च िहत पाहू
नये तर दुसर्यांचेही पाहावे . 25 मांसाच्या बाजारात जे मांस िवकले जाते ते कोणते ही
मांस खा. िववे कभावाला त्या मांसािवषयीचे कोणते ही प्रश्न न िवचारता खा. 26 कारण
ज्याप्रमाणे पिवत्र शास्त्र म्हणते , “������ � ���������� �������� �������
���.” 27 िवश्वास न ठे वणार्यांपैकी जर कोणी तु म्हास जे वावयास बोलावले आिण तु म्हास
जावे से वाटले तर िववे कभावाने कोणते ही प्रश्न न िवचारता तु मच्यापु ढे वाढले ले सवर् खा. 28 परं तु
जर कोणी तु म्हास सां िगतले की, “�� ���� ������ ������ ��������� ����,” ��
������������� ����� ���� ��������� �������� ������������ ���
���. 29 आिण जे व्हा मी “�����” ������ �� ������� ��� �� ����� ����
�� ������� ��� ��� ���� �� ���� ��� ���� ������ ��������������
��������� ������������������ ����� �� ������? 30 जर मी आभारपूवर्क
अन्न खातो तर माझी िनं दा होऊ नये कारण या गोष्टींबद्दल दे वाला मी धन्यवाद दे तो. 31 म्हणून
खाताना, िपताना िकंवा काहीही करताना सवर्काही दे वाच्या गौरवासाठी करा. 32 यहद
ू ी लोक, ग्रीक
लोक िकंवा दे वाच्या मं डळीला अडखळण होऊ नका. 33 जसा मी प्रत्ये क बाबतीत सवार्न
ं ा सं तुष्ट
करण्याचा प्रयत्न करतो आिण माझ्यासाठी काय िहतकारक आहे हे न पाहता इतर प्रत्ये कासाठी
काय िहतकारक आहे ते पाहतो यासाठी की त्यांचे तारण व्हावे .

11
1 मी जसे िख्रस्ताचे अनु करण करतो तसे माझे अनु करण करणारे व्हा. 2 मी तु मची प्रशं सा करतो
कारण तु म्ही माझी ने हमी आठवण करता आिण मी तु म्हास ने मन
ू िदले ले िवधी, काटे कोरपणे पाळता.
3 परं तु तु म्हास हे माहीत व्हावे असे मला वाटते की, िख्रस्त हा प्रत्ये क पु रुषाचे मस्तक आहे
आिण प्रत्ये क पु रूष हा स्त्रीचे मस्तक आहे आिण दे व िख्रस्ताचे मस्तक आहे 4 प्रत्ये क पु रुष जो
प्राथर्ना करताना िकंवा सं देश दे ताना आपले मस्तक आच्छािदतो तो आपल्या मस्तकाचा अपमान
करतो. 5 परं तु प्रत्ये क स्त्री जी आपले मस्तक न झाकता प्राथर्ना करते आिण लोकांमध्ये दे वाचा
सं देश सां गते ती मस्तकाचा अपमान करते कारण ती स्त्री मुं डले ल्या स्त्री सारखीच आहे . 6 जर
स्त्री आपले मस्तक आच्छािदत नाही तर ितने आपले केस कापून घ्यावे त परं तु केस कापणे िकंवा
मुं डण करणे स्त्रीस लज्जास्पद आहे . तर ितने आपले मस्तक झाकावे . 7 ज्याअथीर् मनु ष्य दे वाची
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प्रितमा आिण वै भव प्रितिबं िबत करतो त्याअथीर् त्याने मस्तक झाकणे योग्य नाही. परं तु स्त्री
पु रुषाचे वै भव आहे . 8 पु रूष स्त्रीपासून नाही परं तु स्त्री पु रुषापासून आली आहे . 9 आिण पु रूष
स्त्रीकिरता िनमार्ण केला गे ला नाही, तर स्त्री पु रुषासाठी िनमार्ण केली गे ली. 10 ह्याकारणामु ळे
ू ांकिरता स्त्रीने आपल्यावर असले ल्या अिधकाराचे िचन्ह मस्तकावर धारण करावे हे योग्य
दे वदत
आहे . 11 तरीही प्रभूमध्ये स्त्री पु रुषापासून स्वतं तर् नाही व पु रूष स्त्रीपासून स्वतं तर् नाही.
12 कारण स्त्री जशी पु रुषापासून आहे , तसा पु रुषही स्त्रीपासून जन्माला ये तो. परं तु सवर् गोष्टी
दे वापासून आहे त. 13 हे तु म्हीच ठरवा की, मस्तक न आच्छािदता दे वाची प्राथर्ना करणे स्त्रीसाठी
योग्य आहे का? 14 पु रुषांनी लांब केस वाढिवणे हे त्याच्यासाठी लज्जास्पद आहे . असे िनसगर्सुद्धा
तु म्हास िशकवीत नाही काय? 15 परं तु स्त्रीने लांब केस राखणे हे ितला गौरव आहे कारण ितला
ितचे केस आच्छादनासाठी िदले आहे त. 16 जर कोणाला वाद घालायचा असे ल तर मला दाखवून
द्या की, आमची अशी रीत नाही व दे वाच्या मं डळ्यांचीही नाही.

17 पण

आताही पु ढची आज्ञा दे त असताना मी तु मची प्रशं सा मं डळी म्हणून करीत नाही कारण
तु मच्या एकत्र ये ण्याने तु मचे चां गले न होता तु मचे वाईट होते . 18 प्रथम, मी ऐकतो की, जे व्हा
मं डळीमध्ये तु म्ही एकत्र जमता, ते थे तु मच्यामध्ये फुटी असतात आिण काही प्रमाणात त्यावर
िवश्वास ठे वतो. 19 यासाठी की, जे तु मच्यामध्ये स्वीकृत आहे त ते प्रकट व्हावे म्हणून तु म्हामध्ये
पक्षभे द असले च पािहजे . 20 म्हणून जे व्हा तु म्ही एकत्र ये ता ते व्हा तु म्ही खर्या अथार्ने प्रभूभोजन
घे त नाही. 21 कारण तु म्ही भोजन करता ते व्हा तु म्हातील प्रत्ये कजण अगोदरच आपले स्वतःचे
भोजन करतो. एक भु केला राहतो तर दुसरा अतीतृ प्त झाले ला असतो. 22 खाण्यािपण्यासाठी
तु म्हास घरे नाहीत का? का तु म्ही दे वाच्या मं डळीला तु च्छ मानता आिण जे गरीब आहे त त्यांना
िखजवता? मी तु म्हास काय म्हणू? मी तु मची प्रशं सा करू काय? याबाबतीत मी तु मची प्रशं सा
करत नाही.
. 26:26-29;
14:22-25;
22:14-23
कारण प्रभूपासून जे मला िमळाले ते च मी तु म्हास िदले . प्रभू ये शच
ू ा, ज्या रात्री
िवश्वासघात करण्यात आला. त्याने भाकर घे तली, 24 आिण उपकार मानल्यावर ती मोडली आिण
म्हणाला, “�� ���� ���� ���, जे मी तु मच्यासाठी दे त आहे . माझी आठवण करण्यासाठी हे
करा.” 25 त्याचप्रमाणे त्यांनी भोजन केल्यावर त्याने प्याला घे तला आिण म्हणाला, “�� ������
������ ������� ������ ���� ���� ���. िजतक्यांदा तु म्ही हा िपता िततक्यांदा माझी
आठवण करण्यासाठी हे करा.” 26 कारण िजतक्यांदा तु म्हीही भाकर खाता व हा प्याला िपता,
िततक्यांदा तु म्ही प्रभूच्या मरणाची तो ये ईपयर्ंत घोषणा करीता. 27 म्हणून जो कोणी अयोग्य
रीतीने प्रभूची भाकर खाईल िकंवा प्याला िपईल तो प्रभूच्या शरीरािवषयी आिण रक्तािवषयी
दोषी ठरे ल. 28 म्हणून मनु ष्याने स्वतःची परीक्षा करावी आिण नं तर त्या भाकरीतून खावे व त्या
प्याल्यातून प्यावे . 29 कारण जर तो प्रभूच्या शरीराचा अथर् न जाणता ती भाकर खातो व िपतो
तर तो खाण्याने आिण िपण्याने स्वतःवर दं ड ओढवून घे तो. 30 याच कारणामु ळे तु म्हातील अने क
जण आजारी आहे त आिण काहीजण मरण पावले आहे त. 31 परं तु जर आम्ही आमची परीक्षा करू
तर आमच्यावर न्यायाचा प्रसं ग ये णार नाही. 32 परं तु प्रभूकडू न आमचा न्याय केला जातो ते व्हा
आम्हास िशस्त लावण्यात ये ते, यासाठी की, जगातील इतर लोकांबरोबर आम्हासही िशक्षा होऊ
नये . 33 म्हणून माझ्या बं धन
ू ो व बिहणींनो जे व्हा तु म्ही भोजनास एकत्र ये ता, ते व्हा एकमे कांसाठी
थांबा. 34 जर कोणी खरोखरच भु केला असे ल तर त्याने घरी खावे यासाठी की तु म्ही दं ड िमळण्यासाठी
एकत्र जमू नये . मी ये ईन ते व्हा इतर गोष्टी सु रळीत करून दे ईन.
23
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12
1 बं धन
ू ो आित्मक दानां िवषयी, तु म्ही अज्ञानी असावे अशी माझी इच्छा नाही. 2 जे व्हा तु म्ही
परराष्ट् रीय होता, ते व्हा जसे चालवले जात होता तसे तु म्ही या मु क्या मूतीर्कडे
ं
ने ले जात होता.
हे तु म्हास ठाऊक आहे . 3 म्हणून मी तु म्हास सां गत आहे की, दे वाच्या आत्म्याने बोलणारा
कोणीही मनु ष्य असे म्हणत नाही की, “���� ����� ���.” ��� ������ ������������
������ “���� ����� ���,” ��� ����� ��� ����. 4 आता कृपादानांचे िनरिनराळे
प्रकार आहे त, पण आत्मा एकच आहे . 5 तसे च से वा करण्याचे िनरिनराळे प्रकार आहे त, पण प्रभू
एकच आहे . 6 आिण कायार्च
ं े िनरिनराळे प्रकार आहे त पण सवार्त सवर् काय करणारा तो दे व एकच
आहे . 7 पण आत्म्याचे प्रकटीकरण हे सवार्स
ं उपयोगी होण्यास एकेकाला िदले आहे . 8 कारण
एकाला आत्म्याच्याद्वारे ज्ञानाचे वचन िमळते , आणखी एकाला त्याच आत्म्याच्या इच्छे प्रमाणे
िवद्ये चे वचन िदले जाते . 9 दुसर्���� ����� ����������� ���� �������, आणखी
एकाला त्याच आत्म्याच्या योगे िनरोगी करण्याची कृपादाने , 10 आणखी एकाला चमत्कार करण्याची
शक्ती व दुसर्याला भिवष्य सां गण्याची शक्ती, तर दुसर्याला आत्म्या आत्म्यातील फरक
ओळखण्याची, आणखी एकाला िविवध प्रकारच्या भाषा बोलण्याची, आणखी एकाला भाषांतर
करून अथर् सां गण्याची शक्ती िदली आहे . 11 पण या सवार्त तोच एक आत्मा कायर् करतो. तो
आपल्या इच्छे प्रमाणे प्रत्ये क जणाला कृपादान वाटू न दे तो.

12 कारण शरीर ज्याप्रमाणे एक असून त्याचे अवयव पु ष्कळ असतात आिण एका शरीराचे अवयव
पु ष्कळ असून एक शरीर असते त्याप्रमाणे च िख्रस्त आहे . 13 कारण आपण यहद
ू ी िकंवा ग्रीक
होतो, दास िकंवा स्वतं तर् होतो तरी एका आत्म्याने आपण सवार्चा एका शरीरात बािप्तस्मा झाला
आहे आिण सवार्न
ं ा एकाच पिवत्र आत्म्याने भरण्यात आले . 14 कारण शरीर हे एक अवयव नसून
पु ष्कळ अवयव िमळू न एक आहे . 15 जर पाय म्हणे ल, ‘�� ��� ���� ������ �������
����’, तर त्यावरून तो शरीराचा नाही असे नाही. 16 आिण कान म्हणे ल, ‘�� ���� ����
������ ������� ����’, तर त्यावरून तो शरीराचा नाही असे नाही. 17 सवर् शरीर डोळा
असते तर ऐकणे कुठे असते ? आिण सवर् ऐकणे असते तर वास घे णे कुठे असते ? 18 पण, शरीरातील
प्रत्ये क अवयव दे वाने त्याच्या इच्छे प्रमाणे लावून ठे वला आहे . 19 ते सगळे िमळू न एक अवयव
असते , तर शरीर कुठे असते ? 20 पण, आता पु ष्कळ अवयव आहे त तरी एक शरीर असे आहे त,
21 आिण डोळा हाताला म्हणू शकणार नाही की, ‘��� ���� ��� ����’, तसे च डोके पायांना
म्हणू शकणार नाही की, ‘��� ����� ��� ����.’ 22 तर उलट, शरीराचे जे अवयव अिधक
अशक्त िदसतात ते आवश्यक आहे त. 23 आिण शरीराचे जे भाग आपण कमी मानाचे मानतो त्यांना
पु ष्कळ अिधक मानाचे आवरण घालतो आिण आपल्या कुरूप भागांना पु ष्कळ अिधक रूप लाभते .
24 कारण आपल्या शोभून िदसणार्�� �������� ��� ���� �� ���� ������� ���
��� ������� ������ ���� ��� ���� ������ ���� ������ ���. 25 म्हणजे
शरीरात कोणे तेही मतभे द नसावे तर अवयवांनी एकमे कांची सारखीच काळजी घ्यावी. 26 आिण
एक अवयव दुखत असला तर त्याच्याबरोबर सवर् अवयव दुख सोसतात आिण एका अवयवाचे गौरव
झाले तर त्याच्याबरोबर सवर् अवयव आनं द करतात. 27 आता, तु म्ही िख्रस्ताचे शरीर असून आिण
वै यिक्तकरीत्या अवयव आहात. 28 आिण दे वाने मं डळीत असे काही ने मले आहे त प्रथम प्रेिषत,
दुसरे सं देष्टे , ितसरे िशक्षक; त्यानं तर चमत्कार, त्यानं तर रोग काढण्याची कृपादाने , सहाय्यक से वा,
व्यवस्था आिण िविवध प्रकारच्या भाषा बोलणारे असे ने मले आहे त. 29 सगळे च प्रेिषत आहे त
काय? सगळे च सं देष्टे आहे त काय? सगळे च िशक्षक आहे त काय? सगळे च चमत्कार करणारे
आहे त काय? 30 सगळ्यांनाच रोग काढण्याची कृपादाने िमळालीत काय? सगळे च अन्य भाषा
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31 पण

बोलतात काय? सगळे च अथर् सां गतात काय?
तु म्ही अिधक मोठी कृपादाने िमळवण्याची
इच्छा बाळगा आिण िशवाय, मी तु म्हास एक अिधक चां गला मागर् दाखवतो.

13
1 मी मनु ष्यां च्या आिण दे वदत
ू ां च्या भाषे त बोललो पण माझ्याठायी प्रीती नसली, तर मी
वाजणारी थाळी िकंवा झणझणणारी झांज असा आहे . 2 आिण माझ्यात सं देश दे ण्याची शक्ती
असली, मला सवर् रहस्ये कळली व सवर् ज्ञान अवगत झाले आिण मला डोंगर हलवता ये तील
इतका माझ्यात पूणर् िवश्वास असला पण माझ्याठायी प्रीती नसली, तर मी काही नाही. 3 आिण
जरी मी माझे सवर् धन गरजवं ताच्या अन्नदानासाठी िदले आिण माझे शरीर होमापर्णासाठी िदले पण
जर माझ्याठायी प्रीती नसली तर मला काही लाभ नाही. 4 प्रीती सहनशील आहे , उपकारशील
आहे , प्रीती हे वा करीत नाही; प्रीती बढाई मारीत नाही, फुगत नाही. 5 प्रीती गै रिशस्तपणे
वागत नाही, स्विहत पाहत नाही, िचडत नाही, अपकार स्मरत नाही. 6 प्रीती अनीतीत आनं द
मानीत नाही. परं तु सत्यािवषयी ती आनं द मानते . 7 प्रीती सवर् गोष्टी सहन करते , सवर् गोष्टींवर
िवश्वास ठे वते , सवर् गोष्टींची आशा करते , सवर् गोष्टी सहन करते . 8 प्रीती कधीच सं पत नाही;
भिवष्यवाण्या असतील त्या िनरुपयोगी होतील, भाषा असतील त्या नाहीशा होतील, ज्ञान असे ल
ते नाहीसे होईल; 9 कारण आमचे ज्ञान अपूणर् आहे , आम्ही अपूणर् भिवष्य सां गतो. 10 पण जे व्हा
पूणर्त्व ये ते ते व्हा जे अपूणर् आहे ते नाहीसे केले जाईल. 11 जे व्हा मी मूल होतो, ते व्हा मूलासारखा
बोलत असे , मी मूलासारखा िवचार करीत असे . मु लासारखा समजत असे . परं तु जे व्हा मी मोठा
झालो, ते व्हा मी लहानपणाच्या गोष्टी सोडू न िदल्या आहे त. 12 आता आपण आरशात अस्पष्ट
प्रितिबं ब पाहतो, परं तु जे व्हा पूणर्त्व ये ते ते व्हा आपण समोरासमोर पाह.ू आता मला अं शतःकळते ,
पण नं तर मला जसे पूणर्पणे ओळखण्यात आले आहे , तसे मी पूणर्पणे ओळखीन, 13 सारां श, िवश्वास,
आशा आिण प्रीती ही ितन्ही कायम राहतात. पण यामध्ये प्रीती श्रेष्ठ आहे .
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1 प्रीती हे तु मचे ध्ये य असू द्या आिण आित्मक दानांची िवशे षतः तु म्हास सं देश दे ता यावा
याची मनापासून इच्छा बाळगा. 2 ज्याला इतर भाषांमध्ये बोलण्याचे दान आहे तो खरे पाहता
मनु ष्यांबरोबर बोलत नाही तर दे वाबरोबर बोलतो कारण तो काय बोलतो हे कोणालाही कळत
नाही. पिवत्र आत्म्याच्याद्वारे तो गु ढ गोष्टी बोलतो. 3 परं तु जो सं देश दे तो तो लोकां शी बोध,
उन्नती व सां त्वन यािवषयी बोलतो, 4 ज्याला दुसर्या भाषे त बोलण्याचे दान आहे , तो स्वतःचीच
आध्याित्मकदृष्ट ा उन्नती करून घे तो, पण ज्याला सं देश दे ण्याचे दान आहे तो सं पण
ू र् मं डळीची
उन्नती करतो. 5 तु म्ही सवार्न
ं ी अन्य भाषे त बोलावे , पण िवशे षतः तु म्ही सं देश द्यावे त अशी माझी
इच्छा आहे कारण जो कोणी अन्य भाषांत बोलतो, त्याच्यापे क्षा जो सं देश दे तो तो मोठा आहे .
यासाठी की, मं डळीची उन्नती व्हावी. 6 आता, बं धन
ू ो, जर मी तु मच्याकडे अन्य भाषा बोलण्यासाठी
आलो तर तु मचा कसा फायदा होईल? तु मचा फायदा होण्यासाठी मी तु मच्याकडे प्रकटीकरण,
दै वी ज्ञान, दे वाकडू न सं देश िकंवा िशकवणूक आणायला नको का? 7 हे िनजीर्व वस्तू उदा. बासरी,
वीणा यासारखे आवाज काढण्यासारखे आहे जर ते वाद्य ते िनमार्ण करीत असले ल्या वे गवे गळ्या
आवाजातील फरक स्पष्ट करीत नाही, तर एखाद्याला बासरीवर िकंवा वीणे वर कोणते सं गीत
वाजवले जात आहे ते कसे कळे ल? 8 आिण जर कणार् अस्पष्ट आवाज काढील तर लढाईसाठी कोण
तयार होईल? 9 त्याचप्रमाणे सहज समजे ल अशा भाषे तन
ू बोलल्यािशवाय तु म्ही काय बोलला
हे कोणाला कसे समजे ल? कारण तु म्ही हवे त बोलल्यासारखे होईल. 10 िनःसं शय, जगात पु ष्कळ
प्रकारच्या भाषा आहे त व कोणतीही अथर्िवरहीत नाही. 11 म्हणून जर मला भाषे चा अथर् समजला
नाही तर जो बोलत आहे त्याच्यासाठी मी िवदे शी ठरे न व जो बोलणारा आहे तो माझ्यासाठी
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12 नक्की

िवदे शी होईल.
ते च तु म्हासही लागू पडते जर तु म्ही आध्याित्मक दाने िमळवता म्हणून
उत्सु क आहात तर मं डळीच्या उन्नतीसाठी, मं डळीला आध्याित्मक मजबूती ये ण्यासाठी जोरदार
प्रयत्न करा. 13 म्हणून, जो अन्य भाषे त बोलतो त्याने तो जे बोलला आहे त्याचा अथर् सां गता
यावा म्हणून प्राथर्ना करावी. 14 कारण जर मी अन्य भाषे तन
ू प्राथर्ना केली तर माझा आत्माही
प्राथर्ना करतो पण माझी बु द्धी िनष्फळ राहते . 15 मग काय केले पािहजे ? मी माझ्या आत्म्याने
प्राथर्ना करीन पण त्याचप्रमाणे मी माझ्या बु द्धीने ही प्राथर्ना करीन. 16 कारण जर तू तु झ्या
आत्म्याने दे वाचे धन्यवाद करशील तर जो ऐकणारा सामान्य व्यक्ती ते थे बसला असे ल तर तो तु झ्या
उपकारस्तु तीच्या प्राथर्नेत “����” ��� ������? कारण तू काय म्हणतोस ते त्यास कळत
नाही. 17 कारण तू उपकारस्ती चां गली करतोस, खरे हे चां गले आहे तरी त्याने दुसर्���� ������
��� ����. 18 मी दे वाचे उपकार मानतो, कारण मी तु म्हा सवार्प
ं े क्षा अिधक भाषा बोलतो. 19 पण
मी मं डळीत अन्य भाषे त दहा हजार शब्द बोलण्यापे क्षा, दुसर्������� ������� ������,
मी माझ्या बु द्धीने पाच शब्द बोलावे हे मला बरे वाटते .
20 बं धन
ू ो, तु म्ही िवचार करण्यात मु लासारखे असू नका. त्याऐवजी दुष्टते च्या बाबतीत लहान
बाळासारखे िनरागस परं तु आपल्या िवचारात प्रौढ व्हा. 21 िनयमशास्त्र म्हणते ,
“��� ���� ����������� ����� ���� � ���� ������
मी या लोकां शी बोले न
तरीसु द्धा ते माझे ऐकणार नाहीत.” �� ��� ����� ������.
22 म्हणून इतर भाषां मध्ये
बोलण्याचे दान हे िवश्वास ठे वणार्यांसाठी नसून
अिवश्वासणार्यांसाठी िचन्हादाखल आहे . 23 म्हणून जर सं पण
ू र् मं डळी एकत्र ये ते व प्रत्ये कजण
दुसर्या भाषे त बोलत असे ल आिण जर एखादा बाहे रचा िकंवा अिवश्वासणारा आत आला,
तर तु म्ही वे डे आहात असे ते तु म्हास म्हणणार नाही का? 24 परं तु जर प्रत्ये कजण सं देश दे ऊ
लागला आिण जर अिवश्वासणारा िकंवा बाहे रचा आत आला, तर सवर्जण जे बोलत असतील
त्यामु ळे त्या ऐकणार्याला त्याच्या पापाची जाणीव होते , ते सवर् त्याचा न्याय करतात; 25 त्याच्या
अं तःकरणातील गु िपते माहीत होतात आिण मग तो पालथा पडतो आिण दे वाची उपासना करतो
व म्हणतो “����� ��� ������������ ���” ������� ������� ������� ���
������.
26 बं धन
ूं ो मग काय?

तु म्ही एकत्र जमता ते व्हा तु मच्यापै की प्रत्ये कजण कोणी स्तोत्र गाण्यास,
कोणी िशक्षण दे ण्यास, कोणी प्रकटीकरण सां गण्यास, कोणी अन्य भाषे तन
ू बोलण्यास, तर कोणी
अथर् सां गण्यास तयार असतो. सवर्काही मं डळीच्या उन्नतीसाठी असावे . 27 जर कोणी अन्य भाषे त
बोलणार असे ल तर दोघांनी िकंवा जास्तीत जास्त ितघांनी बोलावे , एकावे ळी एकाने च बोलावे आिण
एका व्यक्तीने त्या बोलण्याचा अथर् सां गावा. 28 जर मं डळीत अथर् सां गणारा कोणी नसे ल तर अन्य
भाषा बोलणार्याने सभे त गप्प बसावे , स्वतःशी व दे वाशी बोलावे . 29 दोघा िकंवा ितघांनी सं देश
द्यावा व इतरांनीही ते काय बोलतात याची परीक्षा करावी. 30 बसले ल्यांपैकी एखाद्या व्यक्तीला जर
काही प्रकट झाले तर पिहल्या सं देश दे णार्याने गप्प बसावे . 31 जर तु म्हा सवार्न
ं ा सं देश दे ता ये त
असे ल, तर एकावे ळी एकाने च बोलावे , यासाठी की सवर्जण िशकतील, सवार्न
ं ा बोधपर मागर्दशर्न
िमळे ल. 32 जे आत्मे सं देष्ट ांना प्रेरणा दे तात, ते त्या सं देष्ट ां च्या स्वाधीन असतात. 33 कारण
दे व हा बे िशस्तपणा आणणारा नसून, शांती आणणारा दे व आहे . जशा सवर् मं डळ्या दे वाच्या पिवत्र
लोकां च्या बनले ल्या असतात.
34 िस्त्रयांनी मं डळीत शां त रहावे , कारण त्यांना मं डळीत बोलण्याची परवानगी दे ण्यात आले ली
नाही, कारण िनयमशास्त्रसु द्धा असे च म्हणते . 35 त्यांना जर काही िशकायचे असे ल तर त्यांनी
स्वतःच्या पतीला घरी िवचारावे कारण स्त्रीने मं डळीत बोलणे हे ितला लज्जास्पद आहे . 36 दे वाचे
वचन तु म्हांपासून िनघाले आहे काय? िकंवा ते फक्त तु मच्यापयर्ंतच आले आहे काय?
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37 एखादा जर स्वतःला सं देष्टा समजत असे ल िकंवा जर तो आित्मक मनु ष्य असे ल तर त्याने

हे
ओळखले पािहजे की, जे मी तु म्हास िलिहत आहे ती परमे श्वराकडू न दे ण्यात आले ली आज्ञा आहे .
38 परं तु जर कोणी हे मानत नसे ल, तर न मानो.
39 म्हणून माझ्या बं धन
ू ो सं देश दे ण्यासाठी उत्सु क असा, अन्य भाषे त बोलणार्याला मना करू
नका. 40 तर सवर् गोष्टी योग्य रीतीने आिण व्यविस्थत असाव्यात.

15
1 आता बं धन
ूं ो मी तु म्हास आठवण करून दे तो, की जे शु भवतर्मान मी तु म्हास गाजवले व जे तु म्ही
स्वीकारले त व ज्याच्यात तु म्ही िस्थरही आहात. 2 ज्याच्या द्वारे तु म्हास तारण िमळाले आहे ते च
शु भवतर्मान मी तु म्हास कळवतो. ज्या वचनाने तु म्हासही शु भवतर्मान सां िगतले त्या वचनानु सार ते
तु म्ही दृढ धरले असल्यास त्याच्या योगे तु मचे तारणही होत आहे ; नसल्यास तु मचा िवश्वास व्यथर्
आहे . 3 कारण जे मला पिहल्यांदा सां गण्यात आले ते मी तु म्हास सां गन
ू टाकले , त्यापै की महत्त्वाचे
हे आहे की, शास्त्रले खाप्रमाणे िख्रस्त तु मच्याआमच्या पापांसाठी मरण पावला. 4 त्यास पु रण्यात
आले व शास्त्रले खाप्रमाणे ितसर्या िदवशी त्यास पु न्हा उठिवण्यात आले . 5 व तो केफाला िदसला,
नं तर बारा प्रेिषतांना, 6 नं तर तो एकाच वे ळी पाचशे हन
ू अिधक बां धवांना िदसला. त्यां च्यापै की
बहुसं ख्य अजूनही िजवं त आहे त, तर काही मरण पावले आहे त. 7 नं तर तो याकोबाला िदसला, मग
पु न्हा तो सवर् प्रेिषतांना िदसला. 8 आिण शे वटी मी जो अवे ळी जन्मल्याप्रमाणे , त्या मलासु द्धा
तो िदसला.
9 कारण प्रेिषतां मध्ये मी किनष्ठ आहे , मी प्रेिषत म्हणावयाच्या योग्यते चा नाही, कारण
दे वाच्या मं डळीचा मी छळ केला. 10 पण दे वाच्या कृपे ने मी जो आहे तो मी आहे आिण त्याची
माझ्यावरची कृपा व्यथर् गे ली नाही, उलट त्या सवार्प
ं े क्षा अिधक कष्ट मी केले आहे त, करणारा मी
नाही, तर दे वाची कृपा जी माझ्याबरोबर होती, ती करीत होती. 11 म्हणून मी असो िकंवा ते असोत
आम्ही अशी घोषणा करतो आिण तु म्ही असाच िवश्वास धरला.
12 पण जर आम्ही िख्रस्त मरण पावले ल्यातून उठिवला गे ला आहे असे शु भवतर्मान गाजवतो,
तर मृ तांचे पु नरुत्थान नाही असे तु मच्यातील काहीजण म्हणतात हे कसे ? 13 जर मृ तांचे पु नरुत्थान
नाही तर िख्रस्त मरणातून उठिवला गे ला नाही, 14 आिण जर िख्रस्त मरणातून उठिवला गे ला
नाही तर आमचा सं देश व्यथर् आहे आिण तु मचा िवश्वासही व्यथर् आहे . 15 आिण आम्ही दे वाचे
खोटे साक्षी ठरलो कारण दे वाने िख्रस्ताला उठवले अशी आम्ही त्याच्यािवषयी साक्ष िदली. जर
हे असे असे ल की, मरण पावले ले उठवले जात नाहीत तर त्याने त्यास उठवले नाही. 16 आिण जर
मृ तांना उठवले जात नाही, तर िख्रस्ताला मरणातून उठिवण्यात आले नाही. 17 आिण, जर िख्रस्त
उठिवला गे ला नाही, तर तु मचा िवश्वास व्यथर् आहे आिण तु म्ही अजून तु मच्या पापात आहात.
18 होय आिण जे िख्रस्तात मरण पावले ले आहे त, त्यांचाही नाश झाला आहे . 19 जर िख्रस्तावर
असले ली आमची आशाही, फक्त या जीवनासाठीच असली, तर सवर् मनु ष्यांपेक्षा आम्ही दयनीय
असे आहोत.
20 परं तु आता प्रत्यक्षात िख्रस्त मरणातून उठिवला गे ला आहे . जे मरण पावले ले आहे त
त्यां च्यातील तो प्रथमफळ आहे . 21 कारण ज्याअथीर् मनु ष्याद्वारे मरण आले त्याप्रमाणे मृ तांचे
पु नरुत्थानसु द्धा मनु ष्याद्वारे च आले . 22 कारण जसे आदामाद्वारे सवर् मरण पावतात तसे च सवर्जण
िख्रस्ताद्वारे िजवं त केले जातील. 23 पण प्रत्ये कजण त्याच्या क् रमानु सार, िख्रस्त जो प्रथमफळ
आहे आिण मग िख्रस्त ये ण्याच्या वे ळी त्याचे असले ले लोक िजवं त केले जातील. 24 मग शे वट
होईल, प्रत्ये क अिधपती, प्रत्ये क स ा व प्रत्ये क सामथ्यर् जे व्हा िख्रस्त नाहीसे करील, ते व्हा
िख्रस्त दे विपत्याला राज्य दे ईल. 25 कारण तो सवर् शत्रू त्याच्या पायांखाली ठे वीपयर्ंत त्यास
राज्य केले पािहजे . 26 जो शे वटचा शत्रू मृ त्यू तो नष्ट केला जाईल. 27 पिवत्र शास्त्र सां गते ,
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“���� ������, त्याच्या पायाखाली सवर् गोष्टी अं िकत केल्या आहे त.” �� ������ ��
������ ��, “���� ������ �������� ����� ������ ����,” ������ ������
���� ������ �������� ����� ������, तो स्वतः बाहे र आहे हे उघड आहे . 28 आिण,
जे व्हा सवर् गोष्टी त्यास वश होतील ते व्हा पु त्र स्वतः त्या सवर् गोष्टी आपल्या वश करणार्����
�� ����. म्हणजे दे विपता हाच सवार्त सवर् असावा.
29 नाही तर, जे लोक मरण पावल्यांसाठी बािप्तस्मा घे तात ते काय साधतील? जर मरण
पावले ले उठिवले च जात नाहीत तर ते लोक त्यां च्यािवषयी बािप्तस्मा का घे तात? 30 आिण
आम्ही सु द्धा प्रत्ये क वे ळी सं कटात का पडतो? 31 बं धन
ूं ो िख्रस्त ये शू आपला प्रभू ह्याच्याठायी,
मला तु मच्यािवषयी असले ल्या अिभमानाची शपथ घे ऊन मी हे म्हणतो की, मी रोज रोज मरतो.
32 मनु ष्य स्वभावाप्रमाणे इिफसात मी रानटी प्राण्याबरोबर लढलो, तर मी काय िमळिवले ? जर
मरण पावले ले उठवले जात नाहीत तर चला “��� ��� ���, कारण उद्या मरावयाचे आहे !” 33 फसू
नका, “���� ������� �������� ���� �������.” 34 नीितमत्त्वासं बंधाने शु द्धीवर या
आिण पाप करीत जाऊ नका कारण तु म्हापै की काहीजण दे वािवषयी अज्ञानी आहे त. हे मी तु म्हास
लाजिवण्यासाठी बोलतो.
35 परं तु कोणीतरी म्हणे ल? “��� ������� ��� ����� �����? कोणत्या प्रकारच्या
शरीराने ते ये तात?” 36 तू इतका अज्ञानी आहे स काय? तू जे पे रतोस ते प्रथम मरण पावल्यािशवाय
िजवं त होत नाही. 37 आिण तू जे पे रतोस ते त्याचे भावी शरीर पे रीत नाहीस, तर उघडा दाणा
पे रतोस; तो गव्हाचा िकंवा दुसर्�� ����� ����. 38 आिण मग दे वाने िनवडल्याप्रमाणे तो
त्यास आकार दे तो. तो प्रत्ये क दाण्याला त्याचे स्वतःचे “����” ����. 39 िजवं त प्राणीमात्रांचे
सवार्च
ं े दे ह सारखे च नसतात. त्याऐवजी मनु ष्याचे शरीर एक प्रकारचे असते . प्राण्यांचे शरीर
दुसर्या प्रकारचे असते , पक्षयांचे वे गळ्या प्रकारचे असते ; आिण माशांचे आणखी वे गळ्या
प्रकारचे असते . 40 तसे च स्वगीर्य शरीरे आहे त आिण पृ थ्वीवरील शरीरे आहे त, पण स्वगीर्य शरीराचे
वै भव एक प्रकारचे असते , तर पृ थ्वीवरील शरीराचे दुसरे असते . 41 सूयार्चे ते ज वे गळ्या प्रकारचे
तर चं दर् ाचे ते ज वे गळ्या प्रकाचे असते . तार्याचे ते ज वे गळ्या प्रकारचे असते आिण ते जाबाबत
एक तारा दुसर्या तार्यां हन
ू िनराळा असतो. 42 म्हणून मृ तां च्या पु नरुत्थानाबाबत असे असे ल,
शरीर जे जिमनीत पु रले गे ले आहे ते नाश पावणारे आहे , जे शरीर उठिवण्यात ये ते ते अिवनाशी
आहे . 43 जे अपमानात पु रले जाते ते गौरवात उठवले जाते जे अशक्तपणात पु रले जाते ते सामथ्यार्त
उठते . 44 जे जिमनीत पु रले जाते ते नै सिगर्क शरीर आहे जे उठवले जाते ते आित्मक शरीर आहे .
जर नै सिगर्क शरीरे आहे त तर आध्याित्मक शरीरे सु द्धा असतात. 45 आिण ते च पिवत्र शास्त्र
सां गते , “������ ������, आदाम हा िजवं त प्राणी झाला,” �� ������� �� ������
���� ���� �� ���� ������ ����� ����. 46 परं तु जे आित्मक ते प्रथम नाही, जे
नै सिगर्क ते प्रथम, मग जे आध्याित्मक आहे ते . 47 पािहला मनु ष्य भूमीतून म्हणजे तो मातीपासून
बनिवला गे ला, तर दुसरा मनु ष्य स्वगार्तन
ू आला. 48 ज्याप्रमाणे तो मनु ष्य मातीपासून बनिवला
गे ला, त्याप्रमाणे लोकसु द्धा मातीपासूनच बनिवले गे ले आिण त्या स्वगीर्य मनु ष्याप्रमाणे स्वगीर्य
लोकही तसे च आहे त. 49 आिण जो मातीचा होता त्याचे प्रितरूप आपण धारण केले , त्याचप्रमाणे
जो स्वगीर्य आहे त्याचे प्रितरूप आपण धारण करू.
50 आता बं धन
ूं ो मी हे सां गतो की, मांस व रक्त ह्यांना दे वाच्या राज्याचे वतन िमळू शकत नाही
आिण िवनाशीपणाला अिवनाशीपणाचे वतन िमळत नाही. 51 पाहा! मी तु म्हास एक रहस्यमय
सत्य सां गत आहे . आपण सवर् मरणार नाही. आपण सवर् बदलून जाऊ. 52 क्षणात, डोळ्यांचे
पाते लवते न लवते तोच, शे वटचा कणार् वाजे ल ते व्हा, कारण कणार् वाजे ल आिण मरण पावले ले
अिवनाशीपणात उठवले जातील आिण आपण बदलून जाऊ. 53 कारण 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
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धारण करावे , असे जे व्हा होईल ते व्हा,
पिवत्र शास्त्रात िलिहल्याप्रमाणे ;
“������ ��� ����� ���� ���.”
55 “��� ���� ���� ���� ���� ���?
मरणा, तु झी नां गी कोठे आहे ?”
56 मरणाची नां गी पाप आहे आिण पापाचे सामथ्यर् िनयमशास्त्रापासून ये ते. 57 पण दे वाला
धन्यवाद असो, जो प्रभू ये शू िख्रस्ताद्वारे आम्हास िवजय दे तो! 58 म्हणून माझ्या िप्रय बं धन
ू ो
व बिहणींनो प्रभूमध्ये िस्थर आिण अचल राहा. ने हमी स्वतःला प्रभूच्या कायार्साठी वाहन
ू घ्या
कारण तु म्ही जाणता की प्रभूमध्ये तु मचे काम व्यथर् नाही.

16
1 आता, पिवत्र जनाकरीता वगर्णी गोळा करण्यिवषयी, जसे

मी गलतीयातील मं डळ्यांना आज्ञा
केली त्याप्रमाणे तु म्हीही तसे करावे . 2 तु मच्यामधील प्रत्ये काने , त्यास यश िमळे ल त्या मानाने ,
प्रत्ये क आठवड ाच्या पिहल्या िदवशी द्रव्य जमवून ठे वावे . 3 आिण मी आल्यावर तु म्ही पत्रे
दे ऊन, तु म्ही स्वीकृत केले ल्या लोकांस तु मची दे णगी यरूशले म शहरास घे ऊन जायला पाठवीन;
4 आिण जर माझे सुद्धा जाणे योग्य असे ल तर ते माझ्याबरोबर ये तील.
5

मी मासे दोिनया प्रांतातून जाईन ते व्हा तु मच्याकडे ये ईन कारण मासे दोिनयातून जाण्याची
माझी योजना आहे . 6 आिण शक्य झाल्यास मी तु मच्याबरोबर राहीन आिण िहवाळाही घालवीन,
म्हणजे मी जाणार असे न ितकडे तु म्ही मला वाटे स लावावे . 7 कारण आता थोड ा वे ळेसाठी तु म्हास
भे टण्याची माझी इच्छा नाही कारण जर प्रभूची इच्छा असे ल तर तु मच्यासमवे त काही काळ
घालवावा अशी आशा मी धरतो. 8 पन्नासाव्या िदवसाच्या सणापयर्ंत मी इिफसात राहीन 9 कारण
माझ्यासाठी मोठे आिण पिरणामकारक द्वार उघडले आहे आिण असे अने क आहे त जे मला िवरोध
करतात.
10 जर तीमथ्य आला तर तो तु मच्याजवळ िनभर्यपणे कसा राहील याकडे लक्ष द्या कारण तोसु ध्दा
माझ्यासारखे च प्रभूचे कायर् करीत आहे . 11 यास्तव कोणीही त्यास तु च्छ मानू नये . तर मग त्याने
माझ्याकडे यावे म्हणून त्यास शांतीने पाठवा कारण इतर बं धब
ूं रोबर त्याच्या ये ण्याची मी वाट पाहत
आहे . 12 पण बं ध ू अपु ल्लोिवषयी असे आहे की, त्याने इतर बां धवांबरोबर तु मच्याकडे यावे , अशी
मी त्यास फार िवनं ती केली पण त्याची आता ये ण्याची मु ळीच इच्छा नव्हती पण त्यास सोयीची
सं धी िमळे ल ते व्हा तो ये ईल.
13 सावध असा, तु मच्या िवश्वासात बळकट राहा. धै यर्शील व्हा. सशक्त व्हा. 14 प्रत्ये क गोष्ट
जी तु म्ही कराल ती प्रीतीत करा.
15 आता बं धन
ूं ो स्ते फनाच्या घराण्यािवषयी तु म्हास चां गली मािहती आहे . ते अखया प्रांतातील
प्रथमफळ आहे ; आिण पिवत्रजनां च्या से वेसाठी त्यांनी स्वतःला वािहले आहे . मी तु म्हास
िवनं ती करतो की, 16 प्रत्ये कजण जो या कायार्त सामील होतो व प्रभूसाठी श्रम करतो अशा
लोकां च्या तु म्हीसु द्धा अधीन व्हा. 17 स्ते फन, फतूर्नात आिण अखाियक हे आल्याने मला आनं द
झाला कारण त्यांनी माझ्यासाठी जे केले ते तु म्ही करू शकला नसता. 18 कारण त्यांनी माझा व
तु मचा आत्मा प्रफुल्लीत केला आहे . अशा लोकांस मान्यता द्या.
19 आिशयातील मं डळ्या तु म्हास नमस्कार सां गतात. अिक्वला, िप्रस्कील्ला व जी मं डळी
त्यां च्या घरात जमते , ती प्रभूमध्ये तु म्हास नमस्कार सां गतात, 20 सवर् बं ध ू तु म्हास नमस्कार
सां गतात, पिवत्र चु ं बनाने एकमे कांना अिभवादन करा.
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हा सलाम िलहीत आहे . 22 जर कोणी प्रभूवर प्रीती
करीत नाही, तर तो शािपत होवो, “��������; हे प्रभू ये ” 23 प्रभू ये शच
ू ी कृपा तु म्हाबरोबर
असो! 24 िख्रस्त ये शम
ं रोबर असो. आमे न.
ू ध्ये माझी प्रीती तु म्हा सवार्ब
21 मी, पौल स्वतः माझ्या स्वतःच्या हाताने
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The Second Epistle of Paul the Apostle to the

Corinthians
पौलाचे किरं थकरांस दुसरे पत्र

पौलाने किरं थकरांस दुसरे पत्र त्याच्या जीवनात एका कमकुवत वे ळी िलिहले . त्याला कळले
होते की किरं थमध्ये मं डळी सं घषर् करत होती, आिण त्याने िवश्वासणार्यां च्या स्थािनक मं डळीचे
ऐक्य राखण्यासाठी कायर्वाही करण्याचा प्रयत्न केला. जे व्हा पौलाने पत्र िलिहले ते व्हा
किरं थमधील िवश्वासू लोकांबद्दल प्रेम असल्यामु ळे त्याने दुःख आिण त्रास दे खील अनु भवला
होता. दुःखाने मनु ष्याच्या भागात दुबर्लता िदसून ये ते, परं तु परमे श्वरप्राप्तीसाठी “���� ����
����������� ������ ���, कारण माझी शक्ती अशक्तपणामध्ये पिरपूणर् आहे ” (2 किरं थ.
12:7-10). या पत्रात, पौलाने त्याच्या से वाकायार्चा आिण प्रेिषतीय अिधकाराचे जोरदारपणे
समथर्न केले . त्याने हे पत्र पु न्हा सु रु केले आिण हे सत्य पु न्हा िसद्ध केले की तो दे वाच्या
इच्छे द्वारे िख्रस्ताचा प्रेिषत आहे (2 किरं थ. 1:1). पौलाने िलिहले ले हे पत्र प्रेिषत व िख्रस्ती
िवश्वासाबद्दल बरे च काही प्रकट करते .
साधारण इ.स. 55 - 56.
किरं थ ये थील पौलाच्या दुसर्या भागाचे पत्र मासे दोिनयाहन
ू िलिहले आहे .
या पत्रावर किरं थमधील दे वाच्या मं डळीला व अखयातील रोम प्रांताला सं बोिधत केले गे ले,
ज्याची किरं थ राजधानी होती (2 किरं थ 1:1).
पौलाने या पत्रांत िलहन
ू ठे वले ल्या काही उद्दे शांना पौलाने सां त्वन व आनं द व्यक्त करण्यास
सां िगतले कारण किरं थ मं डळींनी त्यां च्या वे दनादायक पत्रांना प्रितसाद िदला होता (1:3-4; 7:89, 12:13), त्यांना समजले की त्यांनी आिशया प्रांतातील अडथळा पार केला होता (1:8-11),
त्यांना आक्षे पाहर् क्षमा करण्यास सां गावे (2:5-11), अिवश्वासणार्यांना एकत्र न ठे वण्यासाठी
त्यांना सावध करणे (6:14; 7:1), िख्रस्ती से वाकायार्चे खरे स्वरूप आिण उच्च बोलावणे त्यांना
स्पष्ट करण्यासाठी (2:14-7:4), दे णगीच्या कृपे बद्दल किरं थ लोकांना िशकिवण्यासाठी आिण
यरूशले ममध्ये गरीब िख्रस्ती लोकांचे सं कलन पूणर् करण्याबाबत खात्री करणे (अध्याय 8, 9).
पौल आपल्या प्रेिषतांचे सं रक्षण करतो.
रूपरे षा
1. से वाकायार्वरील पौलाचे स्पष्टीकरण — 1:1-7:16
2. यरूशले ममधील गरीबांसाठी सं कलन — 8:1-9:15
3. पौल आपल्या अिधकाराचा बचाव करतो — 10:1-13:10
4. आशीवार्दासह िनष्कषर् — 13:11-14
िख्रस्त ये शच
ू ा प्रेिषत पौल आिण बं ध ू तीमथ्य ह्यांजकडू न; किरं थ शहरातील
दे वाच्या मं डळीस व सवर् अखया प्रांतातील सवर् पिवत्र जणांस सलाम, 2 दे व आपला िपता आिण
प्रभू ये शू िख्रस्त ह्यांजकडू न तु म्हास कृपा व शांती असो. 3 आपला प्रभू ये शू िख्रस्ताचा दे व आिण
िपता, जो दयाळू िपता व सवर् सां त्वन करणारा दे व तो धन्यवािदत असो. 4 तो आमच्या सवर् सं कटात
आमचे सां त्वन करतो; यासाठी की, ज्या सां त्वनाने आमचे स्वतःचे दे वाकडू न सां त्वन होते . त्या
1 दे वाच्या इच्छे ने
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सां त्वनाने आम्ही, जे कोणी कोणत्याही सं कटात आहे त त्यांचे सां त्वन करण्यास समथर् व्हावे . 5 कारण
िख्रस्ताची दुःखे जशी आमच्यावर पु ष्कळ ये तात तसे िख्रस्ताकडू न आमचे सां त्वनही पु ष्कळ होते .
6 आिण आम्हावर सं कट ये ते ते तु मचे सां त्वन व तारण व्हावे म्हणून ये ते आिण आम्हास सां त्वन
िमळते ते तु मचे सां त्वन व्हावे म्हणून िमळते ; म्हणजे असे की, जी दुःखे आम्ही सोशीत आहोत, ती
धीराने सहन करण्यास तु म्हास सामथ्यर् िमळते . 7 आिण तु मच्यािवषयीची आमची आशा बळकट
आहे कारण आम्ही हे जाणतो की, तु म्ही दुःखांचे भागीदार आहात तसे च सां त्वनाचे ही भागीदार
आहात.
8 बं धन
ूं ो,

आमच्यावर आिशयात जे सं कट आले त्यािवषयी तु म्ही अजाण असावे अशी आमची
इच्छा नाही; ते असे की, आम्ही इतके, शक्तीपलीकडे , अितशयच दडपले गे लो की, आम्ही आमच्या
िजवं त राहण्यािवषयीची आशासु द्धा सोडू न िदली होती. 9 खरोखर आम्हास वाटत होते की, आम्ही
मरणारच, पण आम्ही स्वतःवर िवश्वास ठे वू नये , तर जो दे व मरण पावले ल्यांना उठवतो त्याच्यावर
आम्ही िवश्वास ठे वावा, म्हणून हे घडले . 10 त्याने आम्हास मरणाच्या मोठ ा सं कटातून सोडवले ,
तो आता सोडवत आहे आिण तो आम्हास ह्यापु ढे ही सोडवील, अशी त्याच्यािवषयी आमची आशा
आहे . 11 तु म्ही दे खील आमच्यासाठी प्राथर्ना करून आमचे सहाय्य करावे ; मग पु ष्कळ लोक
आमच्यासाठी उपकार मानतील की त्यां च्या पु ष्कळ प्राथर्नांमुळे दे वाने आम्हास कृपा िदली आहे .

12

आम्हास अिभमान बाळगण्याचे कारण, म्हणजे आमच्या सद्सदिववे कबु द्धीची साक्ष होय.
आम्ही मनु ष्याच्या ज्ञानाने नव्हे , तर दे वाच्या कृपे ने, दे वाच्या पिवत्रते ने व प्रामािणकपणे जगात
आिण िवशे षतः तु मच्याशी वागलो. 13 कारण तु म्हास वाचता ये तात िकंवा समजतात, त्यावाचून
दुसर्या गोष्टी आम्ही तु म्हास िलहीत नाही आिण शे वटपयर्ंत तु म्ही नीट समजून घ्याल अशी मी
आशा धरतो. 14 त्याप्रमाणे तु म्ही काही अं शी आम्हास मान्यता िदली की, जसे आपल्या प्रभू
ये शच्ू या िदवशी तु म्ही आमच्या अिभमानाचा िवषय आहा, तसे च आम्ही तु मच्या अिभमानाचा
आहोत.
मी या िवश्वासामु ळे असे योजले होते की, प्रथम मी तु मच्याकडे यावे , म्हणजे तु म्हास
दोन भे टीचा फायदा व्हावा. 16 मी मासे दोिनयाला जाताना तु म्हास भे टण्याची योजना केली आिण
मासे दोिनयाहन
ू परत ये ताना तु मच्याकडे ये ण्याचे ठरवले आिण त्यानं तर तु म्ही मला यहद
ू ीयाकडे
वाटे स लावावे . 17 असा िवचार करीत असता, मी चं चलपणा केला काय? िकंवा मी जे योजतो
ते दे हाला अनु सरून योजतो काय? म्हणजे मी माझे एकाच वे ळेला ‘���, होय’ ��� ‘����,
नाही’ ��� ������ ���? 18 पण जसा दे व िवश्वसनीय आहे ; तसे आमचे तु मच्याबरोबरचे
बोलणे ‘���’ ��� ‘����’ ��� ����. 19 कारण आम्ही, म्हणजे मी, िसल्वान व तीमथ्य िमळू न,
तु मच्यात ज्याची घोषणा केली तो दे वाचा पु त्र ये शू िख्रस्त होय िकंवा नाही असा नव्हता तर
त्याच्यात होय अशीच होती. 20 कारण दे वाची सवर् वचने त्याच्यात ‘���’ ��� ����, म्हणून
आपण दे वाच्या गौरवाला त्याच्याद्वारे ‘����’ ������. 21 आता, जो आम्हास अिभषे क करून
तु मच्याबरोबर िख्रस्तात सु िस्थर करीत आहे तो दे व आहे . 22 तसाच त्याने आपल्यावर िशक्का
मारला आहे आिण जो ये णार आहे त्याबद्दलची खात्री म्हणून आमच्या अं तःकरणात आपला
पिवत्र आत्मा हा िवसार िदला आहे .
15 आिण

23

मी दे वाला साक्षी होण्यासाठी हाक मरुन आपल्या जीवाची शपथ घे ऊन सां गतो की
तु मच्याशी कठोर व्यवहार करू नये म्हणून मी किरं थला आलो नाही. 24 आम्ही तु मच्या िवश्वासावर
अिधकार गाजिवतो असे नाही पण आम्ही तु मच्या आनं दात तु मचे सहकारी आहोत कारण तु म्ही
िवश्वासाने उभे आहात.
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मी स्वतःशी ठरवले होते की, मी पु न्हा दुःख दे ण्यास तु मच्याकडे ये ऊ नये . 2 कारण जर
मी तु म्हास दुःख दे तो, तर ज्याला माझ्यामु ळे दुःख होते त्याच्यावाचून मला आनंिदत करणारा
कोण आहे ? 3 आिण मी हे च िलिहले होते , म्हणजे मी आल्यावर ज्यां च्यािवषयी मी आनं द करावा
त्यां च्याकडू न मला दुःख होऊ नये , मला तु म्हा सवार्ंिवषयी िवश्वास आहे की, माझा आनं द तो तु म्हा
सवार्च
ं ादे खील आहे . 4 कारण, मी दुःखाने , मनाच्या तळमळीने व अश्रू गाळीत तु म्हास िलिहले ते
तु म्ही दुःखी व्हावे म्हणून नाही पण तु मच्यावर जी माझी प्रीती आहे ितची खोली तु म्हास समजावी.
1 कारण

5 जर कोणी दुःख िदले असे ल, तर त्याने केवळ मलाच दुःख िदले , असे नाही, तर काही प्रमाणात
तु म्हा सवार्न
ं ा िदले आहे . त्यासं बंधी मी फार कठीण होऊ इच्छीत नाही. 6 अशा मनु ष्यास ही
बहुमताने िदली ती िशक्षा पु रे . 7 म्हणून, उलट त्यास क्षमा करून तु म्ही त्याचे सां त्वन करावे ;
यासाठी की अित दुःखाने तो दबून जाऊ नये . 8 म्हणून मी तु म्हास िवनं ती करतो की, त्याच्यावर
तु मची प्रीती आहे अशी त्याची खातरी करून द्या. 9 कारण मी तु म्हास या हे तन
ू े िलिहले आहे की,
तु म्ही परीक्षे त िटकता की नाही व प्रत्ये क बाबतीत तु म्ही आज्ञाधारक राहता की नाही हे पाहावे .
10 ज्या कोणाला तु म्ही कशाची क्षमा करता त्यास मीही क्षमा करतो, कारण मी क्षमा केली असे ल
तर ज्या कशाची कोणाला मी क्षमा केली आहे , त्यास तु मच्याकरीता, मी िख्रस्ताच्या समक्ष केली
आहे . 11 यासाठी सै तानाने आपल्याला ठकवू नये ; कारण आपण त्याच्या दुष्ट योजना जाणत नाही
असे नाही.
12 आिण पु ढे जे व्हा मी िख्रस्ताच्या सु वातसाठी त्रोवस शहरास आल्यावर आिण प्रभूकडू न
माझ्यासाठी एक द्वार उघडले गे ले, 13 माझा बं ध ू तीत हा मला सापडला नाही म्हणून माझ्या
जीवाला चै न पडे ना. मग ते थल्या लोकांचा िनरोप घे ऊन मी मासे दोिनयास िनघून गे लो.
14 पण दे वाचे आभार मानतो जो िख्रस्तामध्ये ने हमी आम्हास िवजयाने ने तो आिण
त्याच्यािवषयीच्या ज्ञानाचा सु गंध प्रत्ये क िठकाणी आमच्याद्वारे सगळीकडे पसरिवतो. 15 कारण
ज्यांचे तारण होत आहे अशा लोकात आिण ज्यांचा नाश होत आहे अशा लोकात आम्ही दे वाला
िख्रस्ताचा सु वास आहोत. 16 ज्या लोकांचा नाश होत आहे , मृ त्यु चा मरणसूचक वास आिण
जे तारले गे ले आहे त, जीवनाकडे ने णारा जीवनाचा वास आहोत आिण या गोष्टींसाठी कोण
लायक आहे ? 17 कारण दुसर्�� �������������� �������� ������ ���� ������
����� ���� �� ����� ����� ������, दे वाचे म्हणून दे वाच्या दृष्टीपु ढे िख्रस्तात
बोलतो.
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आम्ही पु न्हा आमची स्वतःची प्रशं सा करू लागलो आहोत काय? िकंवा आम्हास,
दुसर्����������, तु मच्याकिरता िकंवा तु मच्याकडू न िशफारसपत्रांची गरज आहे काय?
2 तु म्ही स्वतःच आमची िशफारसपत्रे आहात; आमच्या अं तःकरणावर िलिहले ले, प्रत्ये काने
वाचले ले व प्रत्ये काला माहीत असले ले. 3 शाईने नव्हे , तर िजवं त दे वाच्या आत्म्याने कोरले ले
दगडी पाट ां वर नव्हे , तर मानवी मांसमय हृदयाच्या पाट ां वर कोरले ले, आमच्या से वेच्या योगे
तयार झाले ले िख्रस्ताचे पत्र आहात, असे तु म्ही दाखवून दे ता.
4 आिण िख्रस्तामु ळे दे वाच्या ठायी आमचा असा िवश्वास आहे . 5 आम्ही स्वतः कोणतीही
गोष्ट आपण होऊनच ठरिवण्यास समथर् आहोत असे नव्हे , तर आमच्या अं गची पात्रता दे वाकडू न
आले ली आहे . 6 त्याने आम्हास नव्या कराराचे से वक होण्यास पात्र केले . तो ले खाद्वारे केले ला
नाही, पण पिवत्र आत्म्याद्वारे केले ला आहे कारण ले ख मारून टाकतो पण पिवत्र आत्मा िजवं त
करतो.
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7 पण दगडावर कोरले ल्या अक्षरात िलिहले ली मरणाची से वा इतकी गौरवी झाली की, इस्राएल
लोक मोशे च्या तोंडावरील ते ज, जे नाहीसे होत चालले होते , त्या ते जामु ळे त्याच्या तोंडाकडे दृष्टी
लाववत नव्हती. 8 तर ितच्यापे क्षा पिवत्र आत्म्याची से वा अिधक गौरवयु क्त कशी होणार नाही?
9 कारण ज्या से वेचा पिरणाम दं डाज्ञा ती जर ते जोमय होती, तर िजचा पिरणाम नीितमत्त्व ती
ितच्यापे क्षा िकती िवशे षकरून अिधक ते जोमय असणार. 10 इतकेच नव्हे , तर “�� �������
���� ��” �� ������� ������ ����. 11 कारण जे नाहीसे होणार होते ते जर ते जयु क्त
आहे , तर जे शाश्वत ते िकतीतरी अिधक ते जस्वी असणार.
12 तर मग आम्हास अशी आशा असल्यामु ळे आम्ही फार िधटाईने बोलतो. 13 आम्ही
मोशे पर् माणे करीत नाही; त्याने तोंडावर आच्छादन घातले ते ह्यासाठी की, जे नाहीसे होत चालले
होते ते इस्राएल लोकांस शे वटपयर्ंत बघता ये ऊ नये . 14 पण त्यांची मने कठीण केली गे ली कारण
आजवर ते आच्छादन, तसे च जु न्या कराराच्या वाचनात, न काढले ले रािहले आहे ; ते िख्रस्तात
नाहीसे झाले आहे . 15 पण आजपयर्ंत ते आच्छादन, ते मोशे चे ग्रंथ वाचन करीत असता, त्यां च्या
मनावर घातले ले असते . 16 पण ते जे व्हा प्रभूकडे वळे ल ते व्हा ते आच्छादन काढले जाईल.
17 आिण प्रभू आत्मा आहे व जे थे प्रभूचा आत्मा आहे ते थे मोकळे पणा आहे . 18 पण आपल्या
तोंडावर आच्छादन नसून आपण सवर्जण, जणू आरशात पािहल्याप्रमाणे , प्रभूच्या ते जाकडे
पाहत असता, कले कले ने त्याच्या प्रितरूपात आपले रूपांतर होत आहे . हे प्रभूच्या आत्म्याकडू न
होत आहे .

4
म्हणून, आमच्यावर दे वाची दया झाल्यामु ळे ही से वा आम्हास दे ण्यात आली आहे , म्हणून
आम्ही खचत नाही. 2 आम्ही लज्जास्पद गु प्त गोष्टी आम्ही सोडल्यात; आम्ही कपटाने वागत
नाही िकंवा आम्ही दे वाचे वचन फसवे पणाने हाताळीत नाही तर दे वाच्या दृष्टीसमोर खरे पण प्रकट
करण्यास आम्ही आपणांसमोर सवर् लोकां च्या सद्सदिववे कबु द्धीला पटिवतो. 3 पण आमची सु वातार्
आच्छादली गे ली असे ल तर ज्यांचा नाश होत आहे त्यां च्यासाठी ती आच्छादली गे ली आहे . 4 जो
िख्रस्त दे वाचे प्रितरूप आहे त्याच्या गौरवाच्या सु वातचा प्रकाश त्यांना प्रकाशमान होऊ नये
म्हणून, असे जे िवश्वास ठे वत नाहीत, त्यांची मने या यु गाच्या दुष्ट दै वताने आं धळी केलीली
आहे त. 5 कारण आम्ही स्वतःची घोषणा करीत नाही पण िख्रस्त ये शू जो प्रभू आहे त्याची
आम्ही घोषणा करतो आिण ये शक
ू रता आम्ही तु मचे दास आहोत. 6 कारण ज्या दे वाने प्रकाशाला
अं धारामधून प्रकाशण्यास सां िगतले तो आमच्या अं तःकरणात, ये शू िख्रस्ताच्या मु खावरील,
दे वाच्या गौरवाच्या ज्ञानाचा प्रकाश पाडण्यासाठी प्रकाशला आहे .
1

7 पण आमचे हे धन आमच्याजवळ मातीच्या भांड ात आहे , याचा अथर् हा की, सामथ्यार्ची
पराकाष्ठा आमची नाही पण दे वाची आहे . 8 आम्हावर चारी िदशांनी सं कटे ये तात पण आम्ही
अजून िचरडले गे लो नाही, आम्ही गोधळले लो आहोत पण िनराश झालो नाही. 9 आमचा पाठलाग
केला गे ला, पण त्याग केला गे ला नाही, आम्ही खाली पडले ले आहोत तरी आमचा नाश झाला
नाही. 10 आम्ही िनरं तर आमच्या शरीरात ये शच
ू े मरण घे ऊन जात असतो; यासाठी की, आमच्या
शरीरात ये शच
ू े जीवनही प्रकट व्हावे . 11 कारण आम्ही जे िजवं त आहोत ते ये शक
ू रता मरणाच्या
सतत स्वाधीन केले जात आहोत; म्हणजे आमच्या मरणाधीन दे हात ये शच
ू े जीवनही प्रकट व्हावे .
12 म्हणून, आमच्यात मरण, पण तु मच्यात जीवन हे कायर् करते .
13 मी िवश्वास ठे वला आिण म्हणून मी बोललो, हे पिवत्र शास्त्रात िलिहल्याप्रमाणे आम्ही
िवश्वास ठे वला आहे आिण म्हणून बोलतो; कारण आमच्यात तोच िवश्वासाचा आत्मा आहे .
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14 कारण

आम्ही हे जाणतो की, प्रभू ये शल
ू ा ज्याने उठवले तो आपल्यालाही ये शब
ू रोबर उठवील
आिण आम्हास तु मच्याबरोबरच सादर करील. 15 सवर् गोष्टी तु मच्याकरता आहे त, म्हणजे ही िवपु ल
कृपा पु ष्कळ जणां च्या उपकारस्मरणाने , दे वाच्या गौरवाथर् बहुगु िणत व्हावी.
आम्ही खचत नाही. पण जरी आमचे हे बाहे रील दे हपण नाश पावत आहे , तरी आमचे
अं तयार्म हे िदवसानु िदवस नवीन होत आहे . 17 कारण हे जे हलके दुःख केवळ तात्कािलक आहे ते
आमच्यासाठी फार अिधक मोठ ा अशा सावर्कािलक गौरवाचा भार तयार करते . 18 आता आम्ही
िदसणार्�� ���������� ���� ���� �� � ��������� ���������� ����� ����
��������� ������ ������ ���� �� � ��������� ������ ����������
����.
16 म्हणून

1

5

कारण आम्ही हे जाणतो की, आमचे हे जिगक घर ज्यामध्ये आम्ही राहतो, नष्ट झाले तर
आम्हास दे वापासून िमळाले ले सवर्काळचे घर स्वगार्त आहे . 2 या तं बत
ू आम्ही कण्हत आहोत आिण
आमच्या स्वगार्तील घराचा पोशाख करण्यास आम्ही आतु र झालो आहोत. 3 आम्ही अशाप्रकारे
वस्त्र पिरधान केले ले असलो म्हणजे आम्ही उघडे सापडणार नाही.
4 कारण या मं डपात असले ले आम्ही आमच्यावर भार पडल्यामु ळे कण्हतो पण आमचे वस्त्र
काढले जावे असे इच्छीत नाही, तर आमचा स्वगीर्य पोशाख घातला जावा म्हणजे हे मरणाधीनपण
जीवनात िगळले जावे . 5 आिण याच एका गोष्टीसाठी ज्याने आम्हास तयार केले तो दे व आहे आिण
त्याने च आम्हास पिवत्र आत्मा हा िवसार िदला आहे .
6 म्हणून आम्ही सतत धै यर् धरणारे आहोत कारण आम्ही हे जाणतो की आम्ही शरीरात राहत
असताना प्रभूपासून दरू आहोत. 7 कारण आम्ही िवश्वासाने चालतो, डोळ्यांनी िदसते त्याप्रमाणे
चालत नाही; 8 आम्ही धै यर् धरतो आिण शरीरापासून दरू होऊन प्रभूजवळ राहण्यास आम्ही तयार
आहोत. 9 म्हणून आम्ही झटत आहोत, म्हणजे आम्ही ये थे िकंवा ते थे असलो, तरी दे वाला सं तोष
दे णारे असे असावे . 10 कारण आपल्याला, प्रत्ये क जणाला, िख्रस्ताच्या न्यायासनापु ढे प्रकट
झाले पािहजे ; ह्यासाठी की, शरीरात केले ल्या गोष्टींबद्दल प्रत्ये क मनु ष्यास त्याने जे जे केले असे ल
त्याचे प्रितफळ िमळावे . ते चां गले असे ल िकंवा वाईट असे ल.
11 म्हणून आम्हास प्रभूचे भय कळले असल्यामु ळे आम्ही मनु ष्यांचे मन वळवतो पण आम्ही
दे वाला प्रकट झालो आहो; आिण मी अशी आशा धरतो की, आम्ही तु मच्या िववे कांत प्रकट
झालो आहोत. 12 कारण तु मच्याजवळ आम्ही आमची पु न्हा प्रशं सा करीत नाही, पण तु म्हास
आमच्या बाबतीत अिभमानाला कारण दे तो; म्हणजे , मनु ष्याच्या अं तःकरणािवषयी नाही, पण
त्याच्या बाहे रच्या िस्थतीिवषयी जे अिभमान िमरवतात त्यां च्यासाठी तु मच्याजवळ काही उ र
असावे . 13 कारण आम्ही वे डे झालो असलो तर दे वासाठी आिण आम्ही समं जस मनाचे असलो तर
तु मच्यासाठी आहोत. 14 कारण िख्रस्ताची प्रीती आम्हास आवरते कारण आम्ही असे मानतो की
एक सवार्स
ं ाठी मरण पावला तर सवर् मरण पावले , 15 आिण सवार्स
ं ाठी तो ह्यासाठी मरण पावला की,
ह्यापु ढे जे जगतील त्यांनी आपल्या स्वतःसाठी नाही, पण त्यां च्यासाठी जो स्वतः मरण पावला
आिण पु न्हा उठला त्याच्यासाठी त्यांनी जगावे .
16 म्हणून ह्यामु ळे, आम्ही कोणाला दे हावरून ओळखीत नाही; हो, आम्ही िख्रस्ताला दे हावरून

ओळखले आहे तरी आता ह्यापु ढे ओळखीत नाही. 17 म्हणून कोणी मनु ष्य िख्रस्तात असे ल तर तो
नवी उत्प ी आहे ; जु ने होऊन गे ले आहे , बघा, ते नवे झाले आहे ; 18 हे दे वाकडू न झाले आहे . त्याने
ये शू िख्रस्ताच्या द्वारे आपला स्वतःशी समे ट केला आिण समे टाची से वा आम्हास िदली; 19 म्हणजे
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लोकांचे अपराध त्यां च्या िहशोबी न धरता, दे व जगाचा िख्रस्ताद्वारे स्वतःशी समे ट करीत होता
आिण समे टाचे वचन त्याने आमच्यावर सोपवले .
20 तर मग आम्ही िख्रस्ताच्या वतीने वकील झालो आहो; जणू तु म्हास आमच्याद्वारे दे व िवनं ती
करीत आहे ; िख्रस्ताच्या वतीने आम्ही तु म्हास िवनवणी करतो की, तु म्ही दे वाशी समे ट केले ले असे
व्हा. 21 कारण जो पाप जाणत नव्हता त्यास त्याने आपल्यासाठी पाप असे केले , म्हणजे आपण
त्याच्याठायी दे वाचे नीितमत्त्व असे व्हावे .

1

6

म्हणून त्याच्याबरोबर काम करणारे आम्हीदे खील तु म्हास अशी िवनं ती करतो की, तु म्ही
दे वाच्या कृपे चा स्वीकार व्यथर् होऊ दे ऊ नका. 2 कारण तो म्हणतो,
‘�� ������ ���� ���� ����,
आिण तारणाच्या िदवशी तु झे सहाय्य केले .’
पाहा, आता अनु कूल समय आहे , पाहा, आता तारणाचा िदवस आहे . 3 या से वेला दोष लावला जाऊ
नये म्हणून आम्ही, कशात कोणाला, अडखळण्यास कारण होत नाही. 4 उलट सवर् िस्थतीत दे वाचे
से वक म्हणून, आम्ही आमच्यािवषयीची खातरी पटवून दे तो; आम्ही पु ष्कळ सोिशकपणाने सं कटात,
आप ीत व दुःखात; 5 फटक्यांत, बं िदवासांत व दं गलीत; कष्टांत, जागरणांत व उपासांत; 6 शु द्धते ने
व ज्ञानाने , सहनशीलते ने व ममते ने, पिवत्र आत्म्याने व िनष्कपट प्रीतीने ; 7 खरे पणाच्या वचनाने व
दे वाच्या सामथ्यार्ने, उजव्या हातात व डाव्या हातात नीितमत्त्वाची शस्त्रे बाळगून, 8 गौरवाने व
अपमानाने , अपकीतीर्ने व सत्कीतीर्ने , आम्ही आपली लायकी पटवून दे तो. आमच्यािवषयी खातरी
पटवतो. फसव्या आिण तरी खरे आहोत, 9 अपिरिचत आहोत आिण सु परीिचत आहोत, मरत
आहोत आिण बघा, आम्ही िजवं त आहोत. जणू िशक्षा भोगीत होतो आिण तरी मरण पावलो नाही.
10 आम्ही दुःखीत, तरी सदोिदत आनं द करणारे , आम्ही दिरद्री, तरी पु ष्कळांना धनवान करणारे ,
आमच्याजवळ काही नसले ले आिण तरी सवर् असले ले असे आढळतो.
11 अहो किरं थकर बं धन
ूं ो, तु मच्यासाठी आम्ही तोंड उघडले आहे आिण आमचे अं तःकरण मोठे
झाले आहे . 12 आमच्यात तु म्ही सं कुिचत झाला नाही, पण तु म्ही स्वतःच्या कळवळ्यािवषयी
सं कुिचत झाला आहात. 13 आता तु म्हीही असलीच फेड करून तु मचे ही अं तःकरण मोठे करा. हे
मी तु म्हास मु ले म्हणून सां गतो.

िवश्वास न ठे वणार्�������� ����� ����� ����� ��� ���; कारण नीितमान व
अनाचार ह्यांची भागी कशी होणार? प्रकाश व अं धकार ह्यांचा िमलाप कसा होणार? 15 िख्रस्ताची
बिलयालाशी एकवाक्यता कशी होणार? िकंवा िवश्वास ठे वणारा व िवश्वास न ठे वणारा हे वाटे करी
कसे होणार? 16 आिण दे वाच्या िनवासस्थानाचा मूतीर्बरोबर मे ळ कसा बसणार? कारण तु म्ही िजवं त
दे वाचे िनवास्थान आहात कारण दे वाने म्हणले आहे की,
‘�� ���������� ����� ��� ���������� ������;
मी त्यांचा दे व होईन आिण ते माझी प्रजा होतील.’
17 आिण म्हणून
‘����� ������ ��, त्यां च्यामधून बाहे र या
आिण वे गळे व्हा;
अशु द्ध त्यास िशवू नका;
म्हणजे मी तु म्हास स्वीकारीन.
18 आिण मी तु म्हास िपता होईन आिण तु म्ही माझे पु त्र व्हाल, असे सवर्समथर् प्रभू म्हणतो.’
14

7:1

1442

पौलाचे किरं थकरांस दुसरे पत्र 8:3

7

िप्रयांनो, आपल्यालाही अिभवचने िमळाली आहे त, म्हणून आपण दे हाच्या व आत्म्याच्या
प्रत्ये क अशु द्धते पासून स्वतःला शु द्ध करू आिण दे वाच्या भयात राहन
ू आपल्या पिव याला पूणर्
करावे .
1

2 तु म्ही

आमचा अं िगकार करा; आम्ही कोणावर अन्याय केला नाही, कोणाला िबघडवले नाही,
कोणाचा गै रफायदा घे तला नाही. 3 दोषी ठरवण्यासाठी मी हे म्हणत आहे असे नाही. मी अगोदरही
सां िगतले आहे की, तु मच्याबरोबर आम्ही जगावे आिण मरावे एवढे तु म्ही आमच्या अं तःकरणात
आहात. 4 मला तु मचा मोठा िवश्वास आहे व मला तु मच्यािवषयी फार अिभमान आहे ; माझे पूरेपूर
समाधान झाले आहे आिण आपल्या सवर् दुःखात मी अितशय आनं दीत आहे .
5 कारण आम्ही मासे दोिनयास आल्यावर आमच्या शरीराला स्वास्थ्य नव्हते ; आम्हास
सगळीकडू न त्रास दे ण्यात आला, बाहे रून भांडणे व आतून भीती. 6 तरीही, जो दे व लीन अवस्थे त
असले ल्यांचे सां त्वन करतो त्याने आमचे तीताच्या ये ण्याकडू न सां त्वन केले . 7 आिण केवळ त्याच्या
ये ण्यामु ळे नाही, पण तो जे व्हा तु मची उत्कंठा, तु मचा शोक व तु मची माझ्यािवषयीची तीव्र
सिदच्छा ह्यां िवषयी आम्हास सां गत होता ते व्हा तु मच्याबाबतीत त्याचे जे सां त्वन झाले त्याच्या
योगाने आमचे सां त्वन होऊन मला िवशे ष आनं द झाला. 8 मी माझ्या पत्राने तु म्हास दुःख
िदले ह्याबद्दल मला वाईट वाटत नाही; मला वाईट वाटले होते कारण मला िदसले होते की त्या
पत्राने जणू घटकाभर, तु म्हास दुःखी केले होते ; 9 तरी आता मी आनं द करतो, तु म्हास दुःख
झाले ह्यामु ळे नव्हे , तर पश्चा ाप होण्याजोगे दुःख झाले ह्यामु ळे, कारण दे वानु सार तु मचे हे दुःख
दै वी होते , आमच्याकडू न तु मची कसलीही हानी होऊ नये म्हणून असे झाले . 10 कारण दे वप्रेिरत
दुःख तारणदायी पश्चा ापास कारणीभूत होतो त्याबद्दल वाईट वाटत नाही, पण जगीक दुःख
मरणास कारणीभूत होते . 11 कारण पाहा, तु मचे हे दुःख दै वी होते , या एकाच गोष्टीने तु मच्यामध्ये
केवढी कळकळ, केवढे दोषिनवारण, केवढा सं ताप, केवढे भय, केवढी उत्कंठा, केवढी आस्था, केवढी
िशक्षा करण्याची बु द्धी, उत्पन्न झाली! या बाबतीत तु म्ही सवर् प्रकारे िनदोर्ष आहात ह्याचे प्रमाण
तु म्ही पटवून िदले आहे . 12 तथािप मी तु म्हास िलिहले ते ज्याने अन्याय केला त्याच्यामु ळे नव्हे
आिण ज्यावर अन्याय झाला त्याच्यामु ळेही नव्हे , तर आमच्यािवषयी तु म्ही दाखवत असले ल्या
कळकळीची जाणीव तु म्हास दे वासमक्ष व्हावी म्हणून िलहीले .
13 ह्यामु ळे आमचे सां त्वन झाले आहे आिण आमचे सां त्वन इतकेच नव्हे , तर िवशे षकरून तीताला
आनं द झाल्यामु ळे आम्हीही फारच आनंिदत झालो; कारण तु म्हा सवार्क
ं डू न त्याच्या मनाला
स्वस्थता िमळाली. 14 आिण तु मच्यािवषयी त्याच्यापु ढे मी जर अिभमान िमरवला असे ल तर
मला काही लाज वाटत नाही. पण आम्ही ज्याप्रमाणे तु मच्याबरोबर सवर्काही खरे पणाने बोलतो,
त्याचप्रमाणे तीतापु ढील तु म्हािवषयीचा आमचा अिभमान खरे पणाचा आढळला आहे . 15 तु मच्या
सवार्ंच्या आज्ञां िकतपणाची म्हणजे तु म्ही भय धरून, कापत कापत, त्याचे कसे स्वागत केले याची
त्यास आठवण होत असता तु मच्यासाठी त्याची ममता फारच फार आहे . 16 मला सवर्बाबतीत
तु मचा िवश्वास वाटतो म्हणून मी आनं द करतो.

8
1 बं धन
ू ो,

मासे दोिनयातील मं डळ्यां वर झाले ल्या दे वाच्या कृपे िवषयी आम्ही तु म्हास कळवतो.
ती अशी की, सं कटाच्या िबकट परीक्षे त त्यांचा आत्यं ितक आनं द व त्यांचे कमालीचे दािरद्र्य
ह्यांमध्ये त्यांची औदायर्संपदा िवपु ल झाली. 3 कारण मी साक्ष दे तो की, त्यांना िजतके शक्य होते
िततके त्यांनी िदले आिण त्यां च्या क्षमते पेक्षाही जास्त िदले . त्यांनी उत्सफू तर्पणे आपण होऊन
िदले .
2
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4 पिवत्रजनां च्या से वेमुळे िमळणार्या आशीवार्दामध्ये

सहभागी होण्याची कृपा िमळावी म्हणून
त्यांनी आस्थे वाईकपणे आम्हास िवनं ती केली. 5 आम्हास आशा होती त्याप्रमाने च केवळ नव्हे , तर
त्यांनी प्रथम स्वतःस प्रभूला िदले आिण दे वाच्या इच्छे ने आपणास आम्हासही िदले . 6 ह्यावरून
आम्ही तीताजवळ िवनं ती केली की, जसा त्याने पूवीर् आरं भ केला होता त्याप्रमाने तु मच्यामध्ये
कृपे च्या या कायार्चा शे वटही करावा. 7 म्हणून जसे तु म्ही सवर् गोष्टीत, म्हणजे िवश्वासात,
बोलण्यात ज्ञानात व सवर् आस्थे त व आम्हावरील आपल्या प्रीतीत वाढला आहा, तसे तु म्ही या
कृपे च्या कायार्तही फार वाढावे .
8

हे मी आज्ञा म्हणून सां गत नाही, तर दुसर्यां च्या आस्थे वरून तु मच्याही प्रीतीचा खरे पणा
पडताळू न पाहतो. 9 आपल्या प्रभू ये शू िख्रस्ताची कृपा तु म्हास माहीत आहे , तो धनवान असता
तु मच्याकरता दिरद्री झाला, अशा हे तन
ू े की, त्याच्या दािरद्र्याने तु म्ही धनवान व्हावे . 10 ह्यािवषयी
मी आपले मत सां गतो, कारण हे तु म्हास िहतकारक आहे , तु म्ही मागे च एक वषार्पव
ू ीर् प्रथमतः असे
करण्यास आरं भ केला, इतकेच नव्हे तर अशी इच्छा करण्यासही केला. 11 तर हे कायर् आता पूणर् करा,
ह्यासाठी की जशी इच्छा करण्याची उत्सु कता तु मच्या तु म्हास होती तशी तु मच्या ऐपतीप्रमाणे
कायर्िसद्धी व्हावी. 12 कारण उत्सु कता असली म्हणजे ज्याच्या त्याच्याजवळ जसे असे ल तसे
ते मान्य होते , नसे ल तसे नाही. 13 दुसर्याचे ओझे हलके करण्यासाठी तु मच्यावर ओझे लादावे
असे नाही तर समानता असावी म्हणजे . 14 सध्याच्या काळात तु मच्या िवपु लते तन
ू त्यांची गरज
भागावी, यासाठी की नं तर त्याच्या िवपु लते मुळे तु मच्या गरजा भागिवल्या जाव्यात अशी समानता
व्हावी. 15 पिवत्र शास्त्र म्हणते ,
“������ ����� ������ ���� ���� ����, त्यास जास्त झाला नाही.
ज्याने थोडा गोळा केला होता, त्यास कमी पडला नाही.”
16 जी आस्था माझ्यामध्ये तु मच्यािवषयी आहे ती आस्था दे वाने तीताच्या अं तःकरणात घातली
याबद्दल मी दे वाचे आभार मानतो, 17 कारण तीताने आमच्या आव्हानाचे स्वागतच केले असे
नाही तर तो पु ष्कळ उत्सु कते ने आिण त्याच्या स्वतःच्या मोठ ा आस्थे ने तु मच्याकडे ये त आहे .
18 आिण आम्ही त्याच्याबरोबर एका बं धल
ू ा ज्याची त्याच्या सु वातबद्दलच्या मं डळ्यातील से वेबद्दल
वाहवा होत आहे , त्यास पाठवत आहोत. 19 यापे क्षा अिधक म्हणजे मं डळ्यांनी हे कृपे चे दानापर्ण
घे ऊन जाण्यासाठी आमची िनवड केली. जे आम्ही प्रभूच्या गौरवासाठी करतो आिण मदत
करण्याची आमची उत्सु कता िदसावी म्हणून हे करतो. 20 ही जी िवपु लता आम्हाकडू न से वेस
उपयोगी पडत आहे ितच्या कामात कोणीही आम्हावर दोष लावू नये म्हणून आम्ही काळजीपूवर्क
वागत आहोत. 21 आम्ही ‘��������� �������� �� �����,’ ����� ����� ��
‘��������������’ �������� �� �����, ते करण्याची खबरदारी घे तो. 22 त्यां च्याबरोबर
आम्ही आमच्या दुसर्या एका बं धल
ू ा पाठवले आहे . त्याच्या उत्सु कते ची पारख आम्ही पु ष्कळ
गोष्टीत अने क वे ळा केली आहे आिण आता तु मच्यावर त्याचा फार िवश्वास असल्यामु ळे तो
अिधक उत्सु क आहे . 23 तीताच्या बाबतीत सां गायाचे तर, तो तु मच्यामधील माझा एक सहकारी व
सहकमर्चारी आहे , आमच्या इतर बं धच्ूं या बाबतीत सां गायचे तर, ते िख्रस्ताला गौरव व मं डळ्यांचे
प्रेिषत आहे त. 24 म्हणून या लोकांस तु मच्या प्रीतीचा पु रावा द्या आिण आम्हास तु मच्याबद्दल
वाटत असले ल्या अिभमानबद्दलचे समथर्न करा. यासाठी की, मं डळ्यांनी ते पाहावे .

1 तथािप

9

पिवत्र जनांची से वा करण्यािवषयी मी तु म्हास िलहावे ह्याचे अगत्य नाही. 2 कारण
मदत करण्याबद्दलची तु मची उत्सु कता मला माहीत आहे आिण मी मासे दोिनयातील लोकांस
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यािवषयी अिभमानाने सां गत होतो की, गे ल्या वषार्पासून अखयातील तु म्ही लोक दे ण्यासाठी तयार
आहात आिण तु मच्या उत्साहामु ळे पु ष्कळजण कृित करण्यास आवे शाने पु ढे आले आहे त.
3 तरी या बाबतीत तु मच्यािवषयीचा आमचा अिभमान व्यथर् होऊ नये म्हणून मी या बं धन
ूं ा
पाठवत आहे आिण मी सां िगतल्याप्रमाणे तु म्ही आपली तयारी केले ली असावी. 4 नाही तर
कदािचत, मासे दोिनयाचे लोक जर माझ्याबरोबर आले आिण तु म्ही तयारीत नसले ले आढळला, तर
या खातरीमु ळे आमची आम्ही म्हणत नाही की, तु मची फिजती होईल. 5 म्हणून मला हे आवश्यक
वाटते की, ह्यांनी तु मच्याकडे आधी जावे अशी या बं धन
ूं ा िवनं ती करावी आिण तु म्ही दे ऊ केले ली
दे णगी त्यांनी आधीच तयार करावी; म्हणजे लोभाने घे ऊन नाही पण दे णगी म्हणून ती तयार राहील.
6 हे लक्षात ठे वा जो हात राखून पे रतो तो त्याच प्रमाणात कापणी करील आिण जो उदार हाताने
पे रील तो त्याच प्रमाणात कापणी करील. 7 प्रत्ये क मनु ष्याने आपल्या मनात जे ठरवले असे ल
त्याप्रमाणे त्याने द्यावे ; दुःखी मनाने िकंवा दे णे भाग पडते म्हणून दे ऊ नये कारण ‘��������
������ ������’ �����. 8 तु मच्याजवळ सवर् गोष्टींत सदा, सवर् पु रवठा रहावा आिण
प्रत्ये क चां गल्या कामात तु म्ही सं पन्न व्हावे म्हणून दे व तु म्हास सवर् प्रकारची कृपा पु रवण्यास
समथर् आहे .
9 असे पिवत्र शास्त्रात िलिहले आहे ;
“�� �������� ��������� ����,
त्याचे नीितमत्त्व सवर्काळ राहते .”
10 आता जो पे रणार्���� ��� � ���������� ���� ������ �� �����������
��� ������ ��� �������� ���� � ������� ������������� �� ������.
11 म्हणजे तु म्ही सवर् उदारते साठी प्रत्ये क गोष्टीत सं पन्न व्हाल व ती उदारता आमच्याद्वारे दे वाचे
उपकारस्मरण अिधक होण्यास कारणीभूत होईल. 12 कारण या से वेचे काम केवळ पिवत्रजनां च्या
गरजा पु रवणे एवढे च नाही पण दे वाच्या पु ष्कळ उपकारस्मरणात ते से वाकायर् बहुगु िणत होते . 13 या
से वेच्या कसोटीमध्ये , िख्रस्ताच्या शु भवतर्मानाच्या अं िगकाराबाबत तु मच्या आज्ञां िकतपणामु ळे
आिण त्यां च्यासाठी व इतरांसाठी तु म्ही उदारपणे िदले ल्या दानामु ळे ते दे वाचे गौरव करतात;
14 आणखी ते तु म्हाकिरता प्राथर्ना करीत असता तु म्हावर दे वाने जी िवपु ल कृपा केली आहे त्यामु ळे
तु मची भे ट व्हावी अशी उत्कंठा ते धरतात.
15 दे वाचे अवणर्नीय दान जे त्याचा पु त्र ये श ू िख्रस्त याबद्दल त्याची स्तु ती असो!

10
1 पण जो मी, पौल, तु मच्याबरोबर असताना तु मच्याशी लीनपणे वागतो पण दर
ू असताना
तु मच्याबरोबर कडकपणे वागतो. तो मी तु म्हास िख्रस्ताच्या सौम्यते ने व नम्रते ने िवनं ती करतो.
2 माझे मागणे असे आहे , आम्ही दे हाला अनु सरून चालतो असा आमच्यािवषयी जे िवचार
करतात, त्यां च्याबरोबर कडकपणे बोलण्याचा मी ज्या िवश्वासाने िवचार करीत आहे त्याप्रमाणे
मला त्यां च्यािवरुद्ध कडक होण्याची गरज पडू नये . 3 कारण, आम्ही दे हात चालणारे असूनही
आम्ही दे हस्वभावाप्रमाणे यु द्ध करत नसतो. 4 कारण आमच्या लढाईची शस्त्रे दै िहक नाहीत,
तर दे वासाठी तटबं दी नाश करण्यास ती समथर् आहे त. चु कीच्या वादिववादातून काहीच िनष्पन्न
होत नाही. 5 तकर् िवतकर् व दे विवषयक ज्ञानािवरूद्ध उं च उभारले ले असे सवर्काही पाडू न टाकू न
आम्ही प्रत्ये क िवचार अं िकत करून ितला िख्रस्ता पु ढे मान झु कवण्यास लावतो. 6 आिण तु म्ही
आज्ञापालनांत पूणर् व्हाल ते व्हा सवर् आज्ञाभं गाबद्दल शासन करण्यास आम्ही िसद्ध आहोत.
7 डोळ्यांपुढे आहे ते पाहा; आपण िख्रस्ताचे आहोत असा जर कोणाला स्वतःिवषयी िवश्वास
असे ल तर त्याने आमच्यािवषयी स्वतःशी िवचार करावा की, जसे आपण िख्रस्ताचे आहोत तसे ते ही
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िख्रस्ताचे आहोत. 8 कारण, प्रभूने आम्हास जो अिधकार िदले ला आहे , तो तु मची उन्नती व्हावी
म्हणून िदले ला आहे , तु मचा नाश करण्यास िदले ला नाही, त्याचा मी अिधक अिभमान िमरवल्यास
मला लाज वाटणार नाही; 9 म्हणजे मी पत्रां द्वारे भीती घालू पाहतो असे माझ्यािवषयी कोणास
वाटू नये . 10 कारण ते म्हणतात की, “������� ����� ����� � ������ �����, पण
तो शरीराने अशक्त आहे आिण त्याचे बोलणे ऐकण्याच्या लायकीचे नसते .” 11 अशा लोकांनी हे
समजून घ्यावे की, आम्ही जसे दरू असताना आमच्या पत्रांतील बोलण्यात असतो, तसे आम्ही
जवळ असताना कृतीत असतो. 12 जे िकत्ये क स्वतःची प्रशं सा करतात, त्यां च्याबरोबर आम्ही
आपणांस समजायला िकंवा त्यां च्याशी आपली तु लना करायचे धाडस करीत नाही, ते तर स्वतःस
स्वतःकडू नच मोजत असता व स्वतःची स्वतःबरोबरच तु लना करीत असतात हा शहाणपणा नाही.
13 आम्ही आमच्या मयार्देबाहे र अिभमान िमरवणार नाही; तर दे वाने आम्हास लावून िदले ल्या
आमच्या मयार्देच्या आतच िमरवू, ती मयार्दा तु मच्यापयर्ंत ये ऊन पोहोचली आहे . 14 कारण जणू
आम्ही तु मच्यापयर्ंत पोहोचलो नव्हतो, अशाप्रकारे आम्ही मयार्देबाहे र जात नाही कारण आम्ही
िख्रस्ताचे शु भवतर्मान गाजवीत तु मच्यापयर्ंत प्रथम पोहचलोच आहोत. 15 आम्ही मयार्दा सोडू न
दुसर्������� ����� ������ ������ ����; पण आम्हास आशा आहे की, जसा तु मचा
िवश्वास वाढे ल तसा, आमच्या कामाच्या मयार्देचे प्रमाण अिधक पसरत जाईल. 16 म्हणजे ,
दुसर्������� �������������� ���� ������� ������� ������ ������ �
������, आम्ही तु मच्या पलीकडील प्रांतांत शु भवतर्मान सां गावे .
17 पिवत्र शास्त्र सां गते ,
“�� �� ���� ������ ������ ������ ���������� ������ �������.” 18 कारण
स्वतःची प्रशं सा करणारा स्वीकृत नाही पण प्रभू ज्याची प्रशं सा करतो तोच स्वीकृत
आहे .

11
1 माझी

इच्छा आहे की, तु म्ही माझा थोडासा मूखर्पणा माझ्यासाठी सहन करावा. पण तो तु म्ही
सहन करीतच आहात. 2 कारण मी दे वाच्या आवे शाने तु म्हािवषयी आवे शी आहे , मी एका पतीबरोबर
तु मची मागणी केली आहे , अशा हे तन
ू े की, तु म्हास शु द्ध कुमारी असे िख्रस्ताला सादर करावे . 3 पण
मला भीती वाटते की जसे हव्वे ला सपार्ने कपट करून फसवले तसे तु मचे िवचार कसे तरी िबघडू न ती
िख्रस्ताची शु द्ध भक्ती व सरळपण ह्यापासून भ्रष्ट होतील. 4 कारण, जर कोणीही ये ऊन, आम्ही
ज्याची घोषणा केली नाही अशी दुसर्�� ������ ����� ���� ����� ������� ������
������ ��� ����� ����� ������ ��������� ����� ������ ���������
���� ��� ����� ���������� ������ ��������� �� ������ ������� ���
����. 5 पण मला वाटते मी अितश्रेष्ठ प्रेिषतांपेक्षा कुठल्या प्रकारे कमी नाही. 6 आिण मी
भाषण करण्यात अिशिक्षत असलो तरी ज्ञानात नाही. आम्ही हे तु म्हास सवर् गोष्टीत, सवर् प्रकारे ,
प्रकट केले .
7 तु म्ही उं च व्हावे म्हणून मी आपणाला नीच केले म्हणजे मी दे वाचे शु भवतर्मान तु म्हास फुकट
सां िगतले यामध्ये मी पाप केले काय? 8 तु मची से वा करण्यासाठी मी दुसर्या मं डळ्यांकडू न वे तन
घे ऊन त्यांना लु टले . 9 आिण मी तु म्हाजवळ होतो ते व्हा मला कमी पडले असतानाही मी कोणाला
भार असा झालो नाही कारण मासे दोिनयाहन
ू जे बं ध ू आले त्यांनी माझी गरज पु रिवली आिण सवर्
गोष्टीत मी तु म्हास ओझे होऊ नये म्हणून मी स्वतःस ठे वले आिण यापु ढे ही ठे वीन. 10 िख्रस्ताचे
सत्य माझ्यामध्ये आहे म्हणून मी सां गतो की, अखया प्रांतात कोणीही माझ्या आिभमानास िवरोध
करणार नाही. 11 आिण का? कारण मी तु म्हावर िप्रती करीत नाही काय? दे व जाणतो की, मी
तु मच्यावर प्रीती करतो.

11:12

1446

पौलाचे किरं थकरांस दुसरे पत्र 12:2

12 आिण मी जे

करतो ते मी करीत राहीन यासाठी की, जे कारण पािहजे आहे ते मी त्यां च्यासाठी
ठे वू नये . ते त्यांना ह्यासाठी हवे आहे की, ते ज्या कामात अिभमान िमरवतात त्यामध्ये ते
आमच्यासारखे िदसावे त. 13 कारण असे लोक खोटे प्रेिषत आहे त, ते फसिवणारे कामगार
आहे त, िख्रस्ताच्या प्रेिषतांचे सोंग घे णारी अशी आहे त. 14 आिण यामध्ये आश्चयर् नाही कारण
ू ाचे रुप धारण करतो. 15 म्हणून त्याचे से वकही जर न्यायीपणाच्या से वकाचे
सै तानदे खील ते जस्वी दत
रुप धारण करतात त्यामु ळे त्यामध्ये आश्चयर् वाटण्यासारखे काही नाही, त्यांचा शे वट त्यां च्या
कायार्पर् माणे होईल.
16 मी पु न्हा म्हणतोः कोणीही मला मूढ समजू नये , पण जर तु म्ही समजता तर जसा मूढाचा तसा
माझा स्वीकार करा. यासाठी की मी थोडासा अिभमान बाळगीन. 17 मी हे बोलत आहे ते प्रभूला
अनु सरून बोलत नाही. तर या अिभमानाच्या धीटपणाने , जणू मूखार्सारखे बोलतो. 18 जसे बरे च
लोक दै िहक गोष्टीिवषयी अिभमान िमरवतात, तसा मी पण अिभमान िमरवीन.
19 तु म्ही शहाणे असल्याने मूढांचे आनं दाने सहन करता! 20 वस्तु तः जे कोणी तु म्हास दास करते
िकंवा छळ करते िकंवा तु मचा गै रफायदा घे ते िकंवा स्वतः पु ढे ये ण्याचा प्रयत्न करते िकंवा तु मच्या
तोंडावर मारते तरी तु म्ही त्यांचे सहन करता.
21 स्वतःला िहणवून मी हे बोलतो, तरी ज्या बाबतीत कोणी धीट असे ल, ितच्यात मीही धीट
आहे (हे मी मूढपणाने बोलतो).
22 ते इब्री आहे त काय? मीही आहे . ते इस्राएली आहे त काय? मीिह आहे . ते अब्राहामाचे
सं तान आहे त काय? मीिह आहे . 23 ते िख्रस्ताचे से वक आहे त काय? मी अिधक प्रमाणात आहे
(मी हे वे डगळासारखे बोलतो) मी पु ष्कळ कठीण काम केले आहे . सारखा तु रुं गात जात होतो,
बे सुमार फटके खाल्ले , पु ष्कळ वे ळा मरणाला सामोरे गे लो, म्हणून मीही अिधक आहे . 24 पाच
वे ळेला यहद्य
ू ांकडू न मला चाबकाचे एकोणचाळीस फटके* बसले . 25 तीन वे ळा काठीने मारण्यात
आले , एकदा मला दगडमार करण्यात आला, तीन वे ळा माझे जहाज फुटले , खु ल्या समु दर् ात मी
एक रात्र व िदवस घालिवला. 26 मी सातत्याने िफरत होतो, नदीच्या प्रवासात धोका होता.
लु टारुं कडू न धोका होता. माझ्या स्वतःच्या दे शबां धवांकडू न धोका होता. परराष्ट् रीय लोकांकडू न,
शहरांमध्ये धोका होता. डोंगराळ प्रदे शात धोका होता. समु दर् ातील धोके होते , िवश्वास ठे वणार्या
खोटया बं धक
ूं डू न आले ले धोके होते . 27 मी कष्ट केले आिण घाम गाळला व पु ष्कळ वे ळा जागरण
केले . मला भूक व तहान माहीत आहे . पु ष्कळ वे ळा मी उपाशी रािहलो, थं डीत उघडा असा मी
रािहलो, 28 या सवर् गोष्टीिशवाय दररोज माझ्यावर ये णार दबाव म्हणजे सवर् मं डळ्यां िवषयीची
िचं ता. 29 कोण दुबर्ळ झाला असता तर मी दुबर्ळ होत नाही काय? कोण दुसर्याला पापात
पाडण्यास कारण होतो आिण मला सं ताप होत नाही?
30 जर मला अिभमान बाळगायचा असे ल तर मी आपल्या दुबर्लते च्या गोष्टीिवषयी अिभमान
बाळगीन. 31 दे व आिण प्रभू ये शच
ू ा िपता, ज्याची अनं तकाळपयर्ंत स्तु ती केली पािहजे , तो हे
जाणतो की मी खोटे बोलत नाही. 32 िदिमष्क नगरात अरीतास राजाने ने मले ल्या अिधकार्याने
मला अटक करण्यासाठी िदिमष्ककरां च्या नगरावर पहारा िदला होता. 33 पण मला टोपलीत बसवून
गावकुसाच्या िखडकीतून खाली सोडण्यात आले आिण त्याच्या हातून मी िनसटलो.

12
मला अिभमान िमरवणे भाग पडते ; तरी हे उिचत नाही पण मी प्रभूच्या दशर्नांकडे व
प्रकटीकरणांकडे आता वळतो. 2 मला एक िख्रस्तातील मनु ष्य माहीत आहे ; तो चौदा वषार्प
ं व
ू ीर्
1

*
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(शरीरात की शरीराबाहे र हे मला माहीत नाही, दे वाला माहीत आहे ) ितसर्�� �������������
���� ����. 3 तो मला माहीत आहे आिण असा तो मनु ष्य (शरीरात की शरीरापासून वे गळा हे
मला माहीत नाही, दे वाला माहीत आहे ) 4 त्या मनु ष्यास सु खलोकात उचलून ने ण्यात आले आिण
मनु ष्याने ज्यांचा उच्चारही करणे योग्य नाही अशी वाक्ये त्याने ऐकली. 5 मी अशा मनु ष्यािवषयी
अिभमान िमरवीन, मी स्वतःिवषयी नाही, तर केवळ आपल्या दुबर्लते ची प्रौढी िमरवीन.
6 कारण आपण अिभमान िमरवावा अशी जरी मी इच्छा धरली, तरी मी मूढ होणार नाही, कारण
मी जे खरे ते बोले न; पण मी स्वतःस आवरले पािहजे , म्हणजे कोणी जे माझे पाहतो िकंवा ऐकतो
त्याहन
ू त्याने मला अिधक मानू नये . 7 आिण प्रकटीकरणां च्या िवपु लते मुळे मी मयार्देबाहे र चढून
जाऊ नये म्हणून माझ्या दे हात एक काटा िदले ला आहे , तो मला ठोसे मारणार्�� ��������
��� ���; म्हणजे मी मयार्देबाहे र चढून जाऊ नये . म्हणून तो ठे वण्यात आला आहे .
8 माझ्यामधून तो िनघावा म्हणून मी प्रभूला ह्यािवषयी तीनदा िवनं ती केली. 9 आिण त्याने
मला म्हणले की, ‘���� ���� ���� ���� ���, कारण अशक्तपणात माझे सामथ्यर् पूणर् होते .’
म्हणून, फार आनं दाने , मी माझ्या अशक्तपणात अिभमान िमरवीन, म्हणजे िख्रस्ताचे सामथ्यर्
माझ्यावर रहावे ; 10 आिण म्हणून िख्रस्तासाठी आजारात, अपमानात, आप ीत, पाठलागात
आिण दुःखात मी सं तुष्ट असतो कारण मी जे व्हा अशक्त असतो ते व्हाच सशक्त आहे .
11 मी मूढ बनलो, असे बनण्यास तु म्ही मला भाग पाडले ; तु म्ही माझ्यािवषयी खातरी द्यायला
पािहजे होती कारण मी काहीच नसलो, तरी त्या अितश्रेष्ठ प्रेिषतांपेक्षा मी कोणत्याही गोष्टीत
कमी नाही. 12 िचन्हे , अद्भत
ू े व सामथ्यार्ची कृत्ये यां च्या योगाने खर्या प्रेिषतांची िचन्हे खरोखरच
सवर् सहनशीलते ने तु म्हामध्ये घडिवण्यात आली. 13 कारण मी आपला भार तु म्हावर टाकला नाही,
या एका गोष्टीिशवाय तु म्ही दुसर्�� ������� ������� ������� ��������������
��� ����? मला या अपराधाची क्षमा करा.
14 बघा, मी ितसर्�� ���� ���������� ������� ���� ��� ��� ���������
��� ������ ����; कारण मी तु मच्यापासून काही िमळवू पाहत नाही, तर मी तु म्हास िमळवू
पाहतो कारण मु लांनी आई-वडीलांसाठी साठवू नये पण आई-वडीलांनी मु लांसाठी साठवले पािहजे .
15 मी तु मच्या जीवांसाठी फार आनं दाने खचर् करीन आिण स्वतः सवर्स्व खचीर् पडे न. मी तु मच्यावर
अितशयच प्रीती करतो म्हणून तु म्ही माझ्यावर कमी प्रीती करता की काय?
16 असो, मी तु मच्यावर भार घातला नाही, पण मी धूतर् असल्यामु ळे मी तु म्हास यु क्तीने धरले .
17 मी तु मच्यासाठी ज्यांना पाठवले अशा कोणाकडू न मी तु मचा फायदा घे तला काय? 18 मी तीताला
िवनं ती केली आहे आिण मी एका बं धल
ू ा त्याच्याबरोबर पाठवत आहे . तीताने तु मच्याकडू न फायदा
िमळवला काय? आम्ही एकाच आत्म्याने चाललो नाही काय? एकाच चालीने चाललो नाही काय?
19 तु म्हास इतका वे ळ वाटत असे ल की आम्ही तु मच्यापु ढे आमचे समथर्न करीत आहोत, आम्ही
दे वासमोर िख्रस्ताच्या ठायी बोलत आहो आिण िप्रयांनो या सवर् गोष्टी तु मच्या उन्नतीसाठी
आहे त. 20 कारण मला भीती वाटते की, मी ये ईन ते व्हा, मी अपे क्षा करीत असे न तसे , कदािचत्, तु म्ही
मला आढळणार नाही; आिण तु म्ही अपे क्षा करणार नाही असा मी तु म्हास आढळे न. कदािचत्,
तु मच्यात कलह, ईष्यार्, राग, िवरोध, स्वाथीर् महत्त्वकां क्षा, कुरकुरी, गवर्, अफवा व गोंधळ मला
आढळू न ये तील. 21 िकंवा मी पु न्हा ये ईन ते व्हा माझा दे व तु मच्यासमोर मला लीन करील आिण
ज्यांनी पाप केले असून आपण केले ल्या अमं गळपणाचा, व्यिभचाराचा व कामातु रपणाचा ज्यांनी
पश्चा ाप केले ला नाही अशा पु ष्कळ जणांसाठी मला शोक करावा लागे ल.
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आता ितसर्�� ���� ���������� ��� ���. दोन िकंवा तीन साक्षीदारां च्या तोंडू न
प्रत्ये क शब्द िसद्ध होईल. 2 ज्यांनी पूवीर् पाप केले होते त्यांना आिण दुसर्�� ��������� ��
����� �������� ���� ��� ������� ���� ����� ��� ���� �������������
��� ��� ������ �� ��� ������ ��, मी जर पु न्हा आलो तर गय करणार नाही. 3 कारण
माझ्याद्वारे िख्रस्त बोलतो ह्याचे प्रमाण तु म्हास पािहजे ते हे च; तो तु मच्यासं बंधाने दुबर्ळ नाही
पण तु मच्यात समथर् आहे . 4 कारण जरी अशक्तपणात तो वधस्तं भावर िखळला गे ला तरी दे वाच्या
सामथ्यार्ने तो िजवं त आहे कारण त्याच्यात आम्हीही दुबर्ळ आहोत पण आम्ही दे वाच्या सामथ्यार्ने
तु मच्यासाठी िजवं त राह.ू
5 तु म्ही िवश्वासात आहात िकंवा नाही म्हणून आपली स्वतःची परीक्षा करा. आपली स्वतःची
पारख करा. तु म्हास आपल्यात ये शू िख्रस्त आहे हे कळत नाही काय? नसे ल तर मग, तु म्ही
पसं तीस न उतरले ले आहात. 6 मी आशा करतो की, आम्ही पसं तीस न उतरले ले नाही हे तु म्ही
ओळखाल. 7 आता दे वाजवळ अशी प्राथर्ना करतो की तु म्ही काही वाईट करू नये ; म्हणजे आम्ही
स्वीकृत िदसावे म्हणून नाही, पण आम्ही स्वीकृत नसलो तरी तु म्ही चां गले ते करावे . 8 कारण आम्ही
सत्यािवरुद्ध काही करत नाही, तर सत्यासाठी करतो. 9 जे व्हा आम्ही दुबर्ळ आहोत व तु म्ही बलवान
आहात ते व्हा आम्ही आनं द करतो व तु म्ही पिरपूणर् व्हावे ह्यासाठीही प्राथर्ना करतो.
10 एवढ ाकरता दर
ू असताना मी या गोष्टी िलहीत आहे , म्हणजे प्रभूने मला जो अिधकार
उभारणी करण्यास िदले ला आहे , नाश करण्यास नाही, त्याचा उपयोग करून, मी ते थे असताना
कडकपणाने वागू नये .
1 मी

11 शे वटी, बं धन
ूं ो, आनं द करा तु म्ही आपली अिधकािधक सु धारणा करा. तु मचे सां त्वन होवो.
तु म्ही एकमनाचे व्हा व शांतीने रहा आिण प्रीतीचा व शांतीचा दे व तु मच्याबरोबर राहील. 12 पिवत्र
अिभवादनाने एकमे कांना सलाम करा.
13 तु म्हास सवर् पिवत्रजन सलाम सां गतात.
14 प्रभू ये श ू िख्रस्ताची कृपा, दे वाची प्रीती आिण पिवत्र आत्म्याची सहभािगता तु म्हा
सवार्ब
ं रोबर असो. आमे न.
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The Epistle of Paul the Apostle to the

Galatians
पौलाचे गलतीकरांस पत्र

प्रेिषत पौल या पत्राचा ले खक आहे , हा प्रारं िभक मं डळीचा सवर्समावे शक दृिष्टकोन होता.
आिशया मायनरला आपल्या पिहल्या िमशनरी प्रवासाला हातभार लावण्याआधी, पौलाने दिक्षण
गलतीकरांतील मं डळ्यांना पत्र िलिहले . गलती हे रोम िकंवा किरं थसारखे शहर नव्हते , तर रोमन
प्रांत ज्यामध्ये अने क शहरे आिण असं ख्य मं डळ्या होत्या. गलतीकरांस ज्यां च्यासाठी हे पत्र
सं बोिधत केले होते , ते पौलाचे रूपांतर होते .
साधारण इ.स. 48.
पौलाने कदािचत अं त्यु िखयातील गलतीकरांना पत्र िलिहले होते , कारण हे त्यां च्या घराचा मूळ
आधार होते .
गलतीकरांना पत्र गलतीमधील मं डळीच्या सदस्यांना िलिहण्यात आले होते (गलती. 1:1-2).
या पत्राचा उद्दे श यहुदी लोकां च्या खोट ा सु वातार् नाकारणे , हा या सु वातचा खरा अथर्
होता ज्यामध्ये या यहद
ू ी िख्रस्ती लोकांना असे वाटले की सुं ता ही तारणासाठी आवश्यक आहे
आिण गलतीकरांना त्यां च्या तारणाच्या वास्तिवक आधाराची आठवण करुन दे णे. स्पष्टपणे त्याने
ये शच्ू या बारा अनु यायांपैकी अिधकारांची स्थापना करून आिण त्याद्वारे त्याने सु वातार् सां िगतले ल्या
सु वातार्ची पूतर्ता करून प्रितसाद िदला. केवळ िवश्वासाने कृपे नेच लोक न्यायी आहे त आिण
आत्मिवश्वासाने त्यांचे नवीन आयु ष्य जगणे हे एकटे च िवश्वासाद्वारे आहे .
िख्रस्तामध्ये स्वातं य
रूपरे षा
1. पिरचय — 1:1-10
2. शु भवतर्मानाचे प्रमाणीकरण — 1:11-2:21
3. िवश्वासाद्वारे समथर्न — 3:1-4:31
4. िवश्वासाचे जीवनमान आिण स्वातं य — 5:1-6:18
1-2 गलती प्रां तातील मं डळ्यांस; मनु ष्यांकडू न िकंवा मनु ष्यां च्याद्वारे नव्हे , तर ये श ू
िख्रस्ताच्याद्वारे आिण ज्याने त्यास मरण पावले ल्यातून उठवले तो दे विपता, ह्याच्याद्वारे झाले ला
प्रेिषत पौल, याच्याकडू न आिण माझ्या सोबतीचे सवर् बं धक
ू डू न, 3 दे व जो िपता व आपला प्रभू
ये शू िख्रस्त ह्यांजकडू न तु म्हास कृपा व शांती असो. 4 आपल्या दे विपत्याच्या इच्छे प्रमाणे ,
या आताच्या दुष्ट यु गातून आपल्याला सोडवण्यास, प्रभू ये शू िख्रस्ताने आपल्या पापांबद्दल,
स्वतःला िदले . 5 दे विपत्याला यु गानु युग गौरव असो. आमे न.

की, ज्याने तु म्हास िख्रस्ताच्या कृपे त पाचारण केले त्याच्यापासून, इतक्या
लवकर, तु म्ही दुसर्�� �������������� ���� ����. 7 दुसरे कोणते ही शु भवतर्मान नाही;
पण तु म्हास घोटाळ्यात पाडणारे आिण िख्रस्ताचे शु भवतर्मान िवपरीत करण्याची इच्छा असणारे
असे िकत्ये क आहे त. 8 तर जे शु भवतर्मान आम्ही तु म्हास सां िगतले त्याच्याहन
ू िनराळे शु भवतर्मान
6 मला आश्चयर् वाटते

1:9

1450

पौलाचे गलतीकरांस पत्र 2:8

ू ाने ही सां िगतले , तरी तो शािपत असो.
जर आम्ही सां िगतले िकंवा स्वगार्तील आले ल्या दे वदत
9 आम्ही अगोदर सां िगतले आहे तसे च आता मी पु न्हा सां गतो की, कोणी तु म्हास, जे तु म्ही
स्वीकारले त्याच्यापे क्षा, िनराळे शु भवतर्मान कोणी तु म्हास सां िगतल्यास तो शािपत असो.
10 मी आता मनु ष्याची िकंवा मी दे वाची मनधरणी करावयास पाहत आहे ? मी मनु ष्यांना सं तुष्ट
करावयास पाहत आहे काय? मी अजूनपयर्ंत मनु ष्यांना सं तोषवीत असतो, तर मी िख्रस्ताचा दास
नसतो.

11 कारण, बं धन
ूं ो, मी तु म्हास सां गतो की, मी ज्या शु भवतर्मानाची घोषणा केली ती मनु ष्याच्या
सां गण्याप्रमाणे नाही. 12 कारण ती मला मनु ष्याकडू न िमळाली नाही तसे च ती मला कोणी
िशकवलीही नाही; पण ये शू िख्रस्ताच्या प्रकटीकरणाने ती मला प्राप्त झाली. 13 तु म्ही माझ्या,
यहद
ू ी धमार्तील, पूवीर्च्या आचरणािवषयी ऐकले आहे की, मी दे वाच्या मं डळीचा अत्यं त छळ
करून ितचा नाश करीत असे . 14 आिण मी माझ्या पूवर्जां च्या प्रथां िवषयी पु ष्कळ अिधक आवे शी
असल्यामु ळे माझ्या लोकांतल्या माझ्या वयाच्या पु ष्कळ लोंकापे क्षा यहद
ू ी धमार्त मी पु ढे गे लो
होतो.
15 पण ज्या दे वाने मला आईच्या उदरापासून वे गळे केले व आपल्या कृपे ने मला बोलावले , त्यास
जे व्हा बरे वाटले की, 16 आपल्या पु त्राला माझ्याद्वारे प्रकट करावे , म्हणजे परराष्ट् रीयांमध्ये मी
त्याच्या शु भवतर्मानाची घोषणा करावी ते व्हा मी हे कोणत्याही मानवाची मसलत न घे ता, 17 आिण
माझ्या पूवीर् झाले ल्या प्रेिषतांकडे यरूशले मेस वर न जाता, पण मी लगे च अरबस्तान दे शास िनघून
गे लो व ते थन
ू िदिमष्कास पु न्हा परत आलो.
18 पु ढे , तीन वषार्न
ं ं तर, मी केफाला भे टण्यास वर यरूशले मास गे लो आिण पं धरा िदवस मी
त्याच्याजवळ रािहलो; 19 पण प्रभूचा भाऊ याकोब ह्याच्यािशवाय मी इतर प्रेिषतांपैकी दुसरा
कोणीही माझ्या दृष्टीस पडला नाही. 20 मी जे तु म्हास िलिहत आहे , ते पाहा, दे वासमोर, मी खोटे
बोलत नाही. 21 त्यानं तर मी िसरीया व िकिलिकया प्रांतांत आलो 22 आिण िख्रस्तात असले ल्या,
यहद
ू ीया प्रांतातील मं डळ्यांना मी अपिरिचत होतो. 23 त्यां च्या ऐकण्यात एवढे च ये त असे की,
‘������ ���� �� ������ ���� ���������� ���� ��� ���� ���� ������
�� ��� �������� ����� ���.’ 24 आिण ते माझ्यािवषयी दे वाचे गौरव करू लागले .

2
1 नं तर, चौदा वषार्न
ं ी मी पु न्हा, बणर्बाबरोबर, यरूशले म शहरास वर गे लो, मी आपल्याबरोबर
तीतालाही ने ले. 2 मला प्रकटीकरण झाल्याप्रमाणे मी गे लो आिण जे शु भवतर्मान मी
परराष्ट् रीयात गाजवत असतो, ती मी त्यां च्यापु ढे मांडले ; पण जे िवशे ष मानले ले होते त्यांना
एकांती मांडले ; नाही तर, मी व्यथर् धावतो िकंवा धावलो, असे कदािचत् झाले असते . 3 पण
माझ्याबरोबर असले ला तीत हा ग्रीक असल्यामु ळे, त्यालाही सुं ता करून घे ण्यास भाग पाडण्यात
आले नाही. 4 आिण गु प्तपणे आत आणले ल्या खोट ा बं धम
ू ु ळे दे खील भाग पाडण्यात आले नाही;
ते आम्हास दास्यात घालण्याकरता, िख्रस्त ये शम
ू ध्ये जी मोकळीक आपल्याला आहे ते हे रण्यास,
चोरून आत आले होते . 5 शु भवतर्मानाचे सत्य तु मच्याकडे रहावे म्हणून आम्ही त्यांना घटकाभरही
वश होऊन त्यां च्या अधीन झालो नाही. 6 तरीही, जे िवशे ष मानले ले कोणी होते त्यां च्याकडू न (ते
कसे िह असोत होते त्याचे मला काही नाही; दे व मनु ष्याचे बाह्य रूप पाहत नाही.) कारण जे िवशे ष
मानले ले होते त्यांनी मला काही अिधक िदले नाही. 7 तर उलट सुं ता झाले ल्या यहद्य
ू ांना शु भवतर्मान
सां गणे जसे पे तर् ावर सोपवले होते तसे च सुं ता न झाले ल्या परराष्ट् रीय लोकांस शु भवतर्मान सां गणे
माझ्यावर सोपवले आहे , हे त्यांनी बिघतले . 8 कारण ज्याने पे तर् ाच्याद्वारे सुं ता झाले ल्या लोकात
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प्रेिषतपणा चालवावयास शक्ती पु रवली त्याने मलाही परराष्ट् रीयात तो चालवण्यास शक्ती
पु रवली. 9 आिण त्यांनी मला िदले ले कृपादान ओळखून, याकोब, केफा व योहान हे जे आधारस्तं भ
होते त्यांनी मला व बणर्बाला उजव्या हातांनी हस्तांदोलन केले , ते ह्यासाठी की, आपण दे वाच्या
कायार्ंत सहभागी आहोत हे दशर्वावे व आम्ही परराष्ट् रीयांकडे आिण त्यांनी सुं ता झाले ल्याकडे
जावे . 10 मात्र आम्ही गिरबांची आठवण ठे वावी, अशी त्यांची इच्छा होती; आिण मी तर त्याच
गोष्टी करण्यास उत्कंठीत होतो.
(
)
आिण त्यानं तर, केफा अं त्यु िखयास आला असता, मी त्याच्यासमोर त्यास आडवा आलो,
कारण तो दोषीच होता. 12 कारण याकोबापासून िकत्ये कजण ये ण्याअगोदर तो अन्यजाती
लोकांबरोबर जे वत असे ; पण ते आल्यावर तो सुं ता झाले ल्या लोकांस िभऊन त्याने माघार
घे ऊन वे गळा राहू लागला. 13 ते व्हा तसे च दुसर्�� ����� ������� ��������������
������������� ���� ����; त्यामु ळे बणर्बादे खील त्यां च्या ढोंगाने ओढला गे ला. 14 पण
मी जे व्हा हे बिघतले की, शु भवतर्मानाच्या सत्याप्रमाणे ते नीट चालत नाहीत, ते व्हा सवार्स
ं मोर मी
केफाला म्हटले , “�� ����� ����� ���� �� �� ������������������� ������
��� ��������������� ���� �����, तर जे परराष्ट् रीयांनी यहद्य
ू ांसारखे वागावे म्हणून
तू त्याच्यावर जु लूम किरतोस हे कसे ?”
11

15

आम्ही जन्मापासूनच यहद
ू ी आहोत, पापी परराष्ट् रीयातले नाही. 16 तरी मनु ष्य
ृ
िनयमशास्त्रातील कत्यांनी नीितमान ठरत नाही तर ये शू िख्रस्तावरील िवश्वासाच्याद्वारे ठरतो,
हे ओळखून आम्हीही िख्रस्त ये शव
ू र िवश्वास ठे वला; ह्यासाठी की, िवश्वासाने मनु ष्य नीितमान
ठरवला जातो, म्हणून आम्हीही ये शू िख्रस्तावर िवश्वास ठे वला; म्हणजे आम्ही िख्रस्तावरील
िवश्वासाने नीितमान ठरावे , िनयमशास्त्रातील कृत्यांनी पाळू न नाही, कारण िनयमशास्त्रातील
कृत्यांनी मनु ष्यजातीपै की कोणीही नीितमान ठरणार नाही. 17 पण िख्रस्तात नीितमान ठरवले
जाण्यास पाहत असता जर आपणदे खील पापी आढळलो तर िख्रस्त पापाचा से वक आहे काय?
कधीच नाही. 18 कारण मी जे पाडले आहे ते पु न्हा उभारले तर मी स्वतःला िनयमशास्त्र मोडणारा
ठरवीन. 19 कारण मी िनयमशास्त्राद्वारे िनयमशास्त्राला मरण पावलो आहे , ह्यासाठी की, मी
दे वाकरता जगावे . 20 मी िख्रस्ताबरोबर वधस्तं भावर िखळले ला आहे आिण ह्यापु ढे मी जगतो
असे नाही तर िख्रस्त माझ्याठायी जगतो आिण आता दे हामध्ये जे माझे जगणे आहे ते दे वाच्या
पु त्रावरील िवश्वासाच्याद्वारे आहे . त्याने माझ्यावर प्रीती केली व स्वतःला माझ्याकिरता िदले .
21 मी दे वाची कृपा व्यथर् करीत नाही कारण जर नीितमत्त्व िनयमशास्त्राकडू न असे ल तर िख्रस्ताचे
मरण िवनाकारण झाले .

3
,
अहो बु द्धीहीन गलतीकरांनो, वधस्तं भावर िखळले ला ये शू िख्रस्त ज्यां च्या डोळ्यांपुढे वणर्न
करून ठे वला होता, त्या तु म्हास कोणी भु लिवले आहे ? 2 मला तु म्हापासून इतकेच समजवून
घ्यावयाचे आहे की, तु म्हास जो पिवत्र आत्मा िमळाला तो िनयमशास्त्रातील कृत्यांनी िमळाला
की, सु वातार् ऐकू न िवश्वास ठे वल्यामु ळे िमळाला? 3 तु म्ही इतके बु द्धीहीन आहात काय? तु म्ही
दे वाच्या आत्म्याने प्रारं भ केल्यावर आता दे हस्वभावाने पूणर्त्व िमळवू पाहत आहात काय? 4 तु म्ही
इतके दुःखे सोसली हे व्यथर् काय? ह्याला व्यथर् म्हणावे काय! 5 म्हणून जो तु म्हास दे वाचा आत्मा
पु रवतो आिण तु मच्यात चमत्कार करतो तो हे जे सवर् करतो ते िनयमशास्त्रातील कृत्यांनी करतो
की, सु वातार् ऐकू न िवश्वास ठे वल्यामु ळे ते तो करतो?
1
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ज्याप्रमाणे अब्राहामाने ही दे वावर िवश्वास ठे वला व ते त्यास नीितमत्त्व असे गणण्यात
आले . तसे हे झाले . 7 ह्यावरून तु म्ही समजून घ्या की, जे िवश्वास ठे वतात ते च अब्राहामाचे वं शज
आहे त. 8 आिण दे व परराष्ट् रीयांना िवश्वासाने नीितमान ठरवणार या पूवर्ज्ञानामु ळे शास्त्रले खाने ,
अब्राहामाला पूवीर्च शु भवतर्मान सां िगतले की, ‘���������� ���� �����������
�������� �����.’ 9 तर मग जे िवश्वास ठे वतात त्यांना िवश्वासू अब्राहामाबरोबर आशीवार्द
िदला गे ला आहे .
10 कारण िनयमशास्त्रातील कृत्यां वर िजतके अवलं बन
ू राहणारे आहे त िततके शापाच्या अधीन
आहे कारण पिवत्र शास्त्रात असे िलिहले आहे की, ‘���������������� ��������
�� �������� ��� �� ���� �������� �� ����� ���� ���� �� ����� ���.’
11 िनयमशास्त्राने कोणीही दे वासमोर नीितमान ठरत नाही, हे उघड आहे ; कारण ‘�������
���������� ����.’ 12 आिण िनयमशास्त्र तर िवश्वासाचे नाही पण ‘�� �������
������ ����� �� ������������� ����.’ 13 आपल्याबद्दल िख्रस्त शाप झाला आिण
त्याने आपणाला िनयमशास्त्राच्या शापापासून खं डणी भरून सोडिवले ; असा शास्त्रले ख आहे ‘��
���� ������ �������� ��� �� ����� ���’, असा शास्त्रले ख आहे . 14 ह्यात उद्दे श
हा की, अब्राहामाला िदले ला आशीवार्द िख्रस्त ये शच्ू या द्वारे परराष्ट् रीयांना िमळावा, म्हणजे
आपल्या िवश्वासाद्वारे आत्म्यािवषयीचे अिभवचन िमळावे .
15 आिण बं धन
ूं ो, मी हे व्यावहािरक दृष्टीने बोलतो. एखाद्या मनु ष्याचा करारदे खील तो स्थािपत
केला गे ल्यानं तर कोणी रद्द करीत नाही िकंवा त्यामध्ये भर घालीत नाही. 16 आता, जी वचने
अब्राहामाला व त्याच्या सं तानाला िदली होती. तो ‘���������’ ��� ����������
����� ����, पण ‘������ ��������’ ��� �������� ������ ��� �� ��
������� ���. 17 आिण, मी हे म्हणतो की, दे वाने तो करार आधीच स्थापल्यावर चारशे तीस
वषार्न
ं ं तर झाले ल्या िनयमशास्त्रामु ळे सं पुष्टात ये ऊन त्यामु ळे अिभवचन रद्द करू होत नाही.
18 कारण वतन जर िनयमशास्त्राने प्राप्त होते , तर ते ह्यापु ढे अिभवचनाने होणार नाही; परं तु
अब्राहामाला दे वाने ते कृपे ने अिभवचनाद्वारे िदले .
19

तर मग िनयमशास्त्र कशाला? कारण, ज्या सं तानास वचन िदले होते त्याचे ये णे होईपयर्ंत
ू ां च्याद्वारे ने मन
ते उल्लं घनामु ळे िनयमशास्त्र दे ण्यात आले ; ते मध्यस्थाच्या हाती दे वदत
ू आले .
20 मध्यस्थ हा एकपे क्षा अिधकांसाठी असतो; तरीही दे व तर एकच आहे .
21 तर काय िनयमशास्त्र हे दे वाच्या वचनािवरुद्ध आहे ? कधीच नाही कारण जीवन दे ण्यास
समथर् असले ले िनयमशास्त्र दे ण्यात आले असते तर, नीितमत्त्व खरोखरच िनयमशास्त्राने प्राप्त
झाले असते . 22 तरी त्याऐवजी, िनयमशास्त्राने सवार्स
ं पापामध्ये कोंडू न ठे वले , या उद्दे शासाठी
की, िवश्वास ठे वणार्����� ���� ������������ ���������� �� ������ ��� ��
������� ����.
23 परं तु िख्रस्तात िवश्वास आला त्यापु वीर्, हा जो िवश्वास प्रकट होणार होता, तो
ये ण्याअगोदर आपण बं िदवान असता आपल्याला िनयमशास्त्राखाली असे रखवालीत ठे वले
होते . 24 ह्यां वरून आपण िवश्वासाने नीितमान ठरिवले जावे म्हणून िनयमशास्त्र आपल्याला
िख्रस्ताकडे पोहचवणारे बालरक्षक होते . 25 पण आता, िवश्वासाचे ये णे झाले आहे म्हणून आपण
ह्यापु ढे बालरक्षकाच्या अधीन रािहलो नाही.
26 पण

तु म्ही सवर् िख्रस्त ये शव
ू रील िवश्वासाच्याद्वारे दे वाचे पु त्र आहात. 27 कारण िख्रस्तात
तु म्हामधील िजतक्यांचा बािप्तस्मा झाला आहे िततक्यांनी िख्रस्ताला पिरधान केले आहे .
28 यहद
ू ी िकंवा ग्रीक, दास िकंवा स्वतं तर् नाही, पु रूष िकंवा स्त्री हा भे दच नाही कारण िख्रस्त
ये शम
ू ध्ये तु म्ही सवर्जण एकच आहात. 29 आिण तु म्ही जर िख्रस्ताचे आहा; तर तु म्ही अब्राहामाचे
सं तान आिण अिभवचनाप्रमाणे वारीस आहात.
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4
1 आता मी म्हणतो की, वारीस लहान बाळ आहे , तोपयर्ंत तो सवार्च
ं ा धनी असूनही त्याच्यामध्ये
व दासामध्ये काही फरक नसतो. 2 पण िपत्याने ठरवले ल्या मु दतीपयर्ंत तो िशक्षकां च्या व
कारभार्याच्या स्वाधीन असतो. 3 अशाप्रकारे आपणदे खील बाळ असताना, आपण जगाच्या
प्राथिमक िशक्षणाच्या दास्यात होतो. 4 पण काळाची पूणर्ता झाली ते व्हा दे वाने आपल्या पु त्राला
पाठवले ; तो स्त्रीपासून जन्मास आला, िनयमशास्त्राधीन असा जन्मास आला, 5 ह्यात उद्दे श
हा होता की, िनयमशास्त्राखाली असले ल्यांना त्याने खं डणी भरून सोडवावे ; म्हणजे आपल्याला
पु त्र होण्याचा हक्क िमळावा. 6 आिण तु म्ही पु त्र आहात म्हणून, दे वाने अब्बा-िपता, अशी हाक
मारणार्या आपल्या पु त्राच्या आत्म्याला तु मच्याआमच्या अं तःकरणात पाठवले आहे ; 7 म्हणून
तू आतापासून दास नाही तर पु त्र आहे स; आिण पु त्र आहे स, तर दे वाच्याद्वारे वारीसही आहे स.

8 तथािप पूवीर् तु म्ही दे वाला ओळखीत नव्हता, ते व्हा, जे स्वभावतः दे व नाहीत त्यांचे दास
होता; 9 पण आता तु म्ही दे वाला ओळखीत असताना िकंवा दे व तु म्हास ओळखीत असताना तु म्ही
त्या दुबर्ळ व िनःसत्व प्राथिमक िशक्षणाकडे पु न्हा कसे परत जाता? आिण पु न्हा त्यां च्या दास्यात
राहण्याची इच्छा करता? 10 तु म्ही िदवस, मिहने , ऋतू आिण वष पाळता. 11 तु मच्यासाठी मी
केले ले श्रम कदािचत व्यथर् झाले असतील, अशी मला तु मच्यािवषयी भीती वाटते .
12 बं धन
ूं ो, मी तु म्हास िवनवणी करतो की, तु म्ही माझ्यासारखे व्हा, कारण मीही तु मच्यासारखा
होतो. तु म्ही माझे काहीच वाईट केले नाही. 13 प्रथम तु म्हास शु भवतर्मान सां गण्याचा पिहला
प्रसं ग मला माझ्या शारीरीक व्याधीमु ळे िमळाला हे तु म्हास मािहत आहे . 14 आिण माझ्या
दे हाच्या अशक्तपणात तु मची परीक्षा होत असता, तु म्ही ितरस्कार केला नाही पण माझा दे वाच्या
ू ासारखा, िख्रस्त ये शस
दत
ू ारखा स्वीकार केला. 15 तर ते व्हाचा तु मचा तो आशीवार्द कोठे आहे ?
कारण, मी तु मच्यािवषयी साक्ष दे तो की, शक्य असते तर तु म्ही मला तु मचे स्वतःचे डोळे काढून
िदले असते . 16 मग मी तु म्हास खरे सां गतो म्हणून मी तु मचा वै री झालो आहे काय? 17 ते लोक
तु मच्यािवषयी आवे शी आहे त तरी चां गल्या प्रकारे नाही पण तु म्ही त्यां च्यािवषयी आवे शी असावे
म्हणून ते तु म्हास आमच्यापासून वे गळे करू पाहतात. 18 तर चां गल्या कारणांसाठी सवर्दा आवे शी
असणे हे चां गले आिण मी तु म्हाजवळ प्रत्यक्ष आहे ते व्हाच मात्र आवे शी असावे असे नाही.
19 माझ्या मु लांनो, तु मच्यात िख्रस्ताचे रूप िनमार्ण होईपयर्ंत मला तु मच्यासाठी पु न्हा प्रसूती
वे दना होत आहे त. 20 ह्यावे ळी मी तु मच्याबरोबर हजर असतो आिण आवाज चढवून बोलता आले
असते तर मला बरे वाटले असते कारण तु मच्यािवषयी मी सं शयात आहे .

. 21:8-21; . 54:1
जे तु म्ही िनयमशास्त्राधीन व्हावयास पाहता ते तु म्ही िनयमशास्त्र ऐकत नाही काय? हे
मला सां गा. 22 कारण पिवत्र शास्त्रात असे िलिहले आहे की, अब्राहामाला दोन पु त्र होते ः एक
दासीपासून व एक स्वतं तर् स्त्रीपासून झाले ला. 23 पण दासीपासून झाले ला दे हस्वभावानु सार
जन्माला आला होता; तर स्वतं तर् स्त्रीपासून झाले ला वचनामु ळे जन्मला. 24 या गोष्टी
दृष्टांतरूपाने समजावल्या जावू शकतात. त्या िस्त्रया दोन करारासारख्या आहे त एक सीनाय
पवर्तावरून केले ला व दास्यासाठी मु लांना जन्म दे णारा करार म्हणजे हागार होय. 25 कारण
ही हागार अरबस्तानातील सीनाय पवर्त आहे आिण ती आ ाच्या यरूशले मेच्या जोडीची आहे .
आपल्या मु लांबाळांसह दास्यात आहे . 26 नवीन वरील यरूशले म स्वतं तर् आहे ; ही आपल्या सवार्च
ं ी
आई आहे . 27 पिवत्र शास्त्रात असे िलिहले आहे की, “��� ������, तु ला मूल होत नसले तरी,
21
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तू आनं िदत हो! ज्या तु ला प्रसूितवे दना होत नाही, ती तू आनं दाने जयघोष कर! आनं दाची आरोळी
मार! कारण िजला पती आहे ितच्या मु लांपेक्षा, आशा सोडले ल्या स्त्रीची मु ले अिधक आहे त.”
28

आता बं धन
ू ो, इसहाकासारखे तु म्ही अिभवचनाची सं तती आहात. 29 परं तु त्यावे ळेस
दे हस्वभावानु सार जो जन्मला होता, त्याने जो आत्म्यानु सार जन्मले ल्या मु लाचा छळ केला, तसा
आताही होत आहे . 30 पण शास्त्रले ख काय सां गतो? ‘�� ���� ������ � ������ ������
������ ��; कारण दासीचा मु लगा स्वतं तर् स्त्रीच्या मु लाबरोबर वारीस होणारच नाही.’ 31 तर
मग, बं धन
ूं ो, आपण दासीची मु ले नाही, पण स्वतं तर् स्त्रीची मु ले आहोत.
1 या स्वातं

5

याकिरता िख्रस्ताने आपल्याला मोकळे केले आहे म्हणून त्यामध्ये तु म्ही िटकू न राहा
आिण दासपणाच्या जु वाखाली पु न्हा सापडू नका.
?
पाहा, मी पौल तु म्हास हे सां गतो की, तु म्ही जर सुं ता करून घे तली तर तु म्हास िख्रस्ताचा
उपयोग नाही. 3 कारण सुं ता झाले ल्या प्रत्ये क मनु ष्यास मी हे पु न्हा िनक्षून सां गतो की, तो
सं पण
ू र् िनयमशास्त्र पाळण्यास बां धले ला आहे . 4 िनयमशास्त्राने नीितमान ठरण्याची इच्छा
धरता ते तु म्ही िख्रस्ताला अं तरला आहा; तु म्ही कृपे ला अं तरला आहा, 5 कारण आपण दे वाच्या
आत्म्याच्याद्वारे , िवश्वासाने , नीितमत्त्वाची आशा धरून वाट पाहत आहोत. 6 िख्रस्त ये शम
ू ध्ये
सुं ता काही कामाची नाही आिण सुं ता न होण्यात काही सामथ्यर् आहे असे नाही; तर प्रीतीच्या
द्वारे कायर् करणारा िवश्वास त्याच्यात सामथ्यर् आहे . 7 तु म्ही चां गले धावत होता; तु म्ही खरे पणाला
मान्य होऊ नये म्हणून तु म्हास कोणी अडथळा केला? 8 तु म्हास जो बोलवत आहे त्या परमे श्वराची
ही िशकवण नाही, 9 ‘������ ���� ���� ������ ���� ������.’ 10 मला तु मच्यािवषयी
प्रभूमध्ये खातरी आहे की, तु म्ही दुसरा िवचार करणार नाही पण तु म्हास घोटाळ्यात पाडणारा मग
तो कोणी का असे ना तो दं ड भोगील. 11 आिण बं धन
ूं ो, मी जर अजून सुं तेचा उपदे श करीत असलो,
तर अजून माझा छळ का होत आहे ? मग तसे असते तर वधस्तं भाचे अडखळण नाहीसे झाले आहे .
12 तु मच्या ठायी अिस्थरता उत्पन्न करणारे स्वतःला छे दन
ू घे तील तर बरे होईल.
2

13 कारण बं धन
ूं ो, तु म्हास स्वातं यते किरता बोलावले गे ले आहे . तरी त्या स्वतं तर् ते ने दे ह
वासनांना सं धी दे ऊ नका. पण प्रीतीने एकमे कांची से वा करा. 14 कारण, ‘��� ������
���� ������ ���������� ������ ���.’ �� ��� ��� ��������� ����
����������� �������� �������� ��� ���. 15 पण तु म्ही जर एकमे कांना चावता
आिण खाऊन टाकता, तर तु म्ही एकमे कांचा नाश करू नये म्हणून जपा.
16 म्हणून मी म्हणतो, आत्म्याच्या प्रेरणे ने चाला, म्हणजे तु म्ही दे हाची वासना पूणर् करणारच
नाही. 17 कारण दे हवासना दे वाच्या आत्म्यािवरुद्ध आहे आिण आत्मा दे हवासने िवरुद्ध आहे ; हे
परस्परांस िवरूद्ध आहे त, यासाठी की जे काही तु म्ही इिच्छता ते तु म्ही करू नये . 18 तु म्ही दे वाच्या
आत्म्याच्या प्रेरणे ने चालवले ले आहात तर तु म्ही िनयमशास्त्राच्या अधीन नाही. 19 आता दे हाची
ू ोणा, वै र,
कामे उघड आहे त आिण ती हीः व्यिभचार, अमं गळपणा, कामातु रपणा, 20 मूतीर्पूजा, जादट
कलह, ईष्यार्, राग, िवरोध, फुटी, गट, 21 मत्सर, धुं दी, दं गल आिण ह्यांसारखी आणखी; ह्यां िवषयी
मी जसे पूवीर् सां िगतले होते तसे आता आधी सां गतो की, या गोष्टी करणार्����� ��������
�������� ��� ������ ����. 22 पिवत्र आत्म्याच्याद्वारे िनष्पन्न होणारे फळही आहे त
प्रीती, आनं द, शांती, सहनशीलता, ममता, चां गुलपणा, िवश्वासूपणा, 23 सौम्यता, इं िद्रयदमन
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हे आहे ; अशां िवरूद्ध िनयमशास्त्र नाही.
जे िख्रस्त ये शच
ू े आहे त त्यांनी दे हाच्या भावना व
वासनांसिहत दे हस्वभावाला वधस्तं भावर िखळले आहे .
25 आपण जर दे वाच्या आत्म्याच्या सामथ्यार्ने जगतो तर आपण आत्म्याच्या प्रेरणे नेच चालावे .
26 आपण पोकळ अिभमान बाळगणारे , एकमे काला चीड आणणारे व एकमे कांचा हे वा करणारे असे
होऊ नये .
24

6
1

बं धन
ूं ो, कोणी मनु ष्य एखाद्या अपराधात सापडला, तर तु म्ही जे आित्मक आहात ते त्यास
सौम्यते च्या आत्म्याने पु नःस्थािपत आणा; तू स्वतःही परीक्षे त पडू नये म्हणून स्वतःकडे लक्ष
दे . 2 तु म्ही एकमे कांची ओझी वाहा म्हणजे अशाने िख्रस्ताचा िनयम पूणर् कराल. 3 कारण आपण
कोणी नसता कोणीतरी आहोत असे मानतो, तो स्वतःला फसवतो. 4 पण प्रत्ये काने स्वतःच्या
कामाची परीक्षा करावी आिण मग, त्यास दुसर्������ ������� ����, पण केवळ आपल्यात
अिभमानाला जागा िमळे ल. 5 कारण प्रत्ये काने आपला स्वतःचा भार वािहलाच पािहजे .
6 ज्याला वचनाचे िशक्षण िमळते त्याने िशक्षण दे णार्���� ���� ����������
�������� ���������� ���� ������.
7 फसू नका, दे वाचा उपहास होणार नाही कारण मनु ष्य जे काही पे रतो ते च पीक त्यास िमळे ल.
8 कारण जो आपल्या दे हाकरता पे रतो त्यास दे हाकडू न नाशाचे पीक िमळे ल, पण जो दे वाच्या
आत्म्याकरता पे रतो त्यास आत्म्याकडू न सावर्कािलक जीवनाचे पीक िमळे ल. 9 आिण चां गले
करण्याचा आपण कंटाळा करू नये ; कारण आपण खचलो नाही, तर िनयोिजत समयी कापणी
करू. 10 म्हणून आपल्याला सं धी असे ल तसे आपण सवार्च
ं े बरे करावे व िवशे षतः िवश्वासाने एका
घराण्यात एकत्र आले ल्या िवश्वास ठे वणार्यांचे बरे करावे .
िकती मोठ ा अक्षरात, मी तु म्हास स्वतःच्या हाताने िलिहत आहे . 12 िजतके दै िहक
गोष्टींचा डौल िमरवू पाहतात असे िततके िख्रस्ताच्या वधस्तं भामु ळे त्यांचा छळ होऊ नये
म्हणूनच तु म्हास सुं ता करून घे ण्यास भाग पाडतात; 13 कारण ज्यांची सुं ता झाली आहे ते स्वतः
तर िनयमशास्त्र पाळीत नाहीत पण तु मच्या दे हावरून नावाजून घे ण्यासाठी, म्हणून, तु मची
सुं ता व्हावी अशी त्यांची इच्छा बाळगतात. 14 आपला प्रभू ये शू िख्रस्त ह्याच्या वधस्तं भाच्या
अिभमानािशवाय कशाचाही अिभमान बाळगणे माझ्यापासून दरू राहो पण ज्याच्या द्वारे जग मला
आिण मी जगाला वधस्तं भावर िखळले ला आहे . 15 कारण सुं ता होण्यात िकंवा सुं ता न होण्यात
काही नाही, तर नवी उत्प ी हीच काय ती होय. 16 आिण जे या िनयमाने चालतात अशा सवार्ंवर
व दे वाच्या इस्राएलावर शांती व दया असो.
17 आतापासून कोणी मला त्रास दे ऊ नये , कारण मी आपल्या शरीरावर ये शच्
ू या खु णा धारण
केल्या आहे त.
18 बं धन
ूं ो, आपल्या प्रभू ये शू िख्रस्ताची कृपा तु मच्या बरोबर असो. आमे न.
11 पाहा,
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The Epistle of Paul the Apostle to the

Ephesians
पौलाचे इिफसकरांस पत्र

इिफस 1:1, प्रेिषत पौलाला इिफस पु स्तकाचे ले खक म्हणून ओळखते . मं डळीच्या आरं भापासून
इिफसकरांस पत्र पौलाने िलिहले ले होते आिण प्रेिषतीय विडलांना-रोमचे सौम्य, इग्नािटयस,
हमार्स आिण पॉलीकापर् यांचे सवार्त जु ने भाष्य केले होते .
साधारण इ.स. 60.
रोममध्ये तु रुं गात असताना पौलाने हे पत्र िलिहले असावे .
प्राथिमक प्राप्तकतार् म्हणून इिफस ये थील मं डळी. पौल स्पष्ट सं केत दे तो की त्याचे हे तू
वाचक लोक अन्य जातीय आहे त. इिफस 2:11-13 मध्ये , तो स्पष्टपणे सां गतो की त्याचे वाचक
“������� ���� �����” ���� (2:11) आिण म्हणूनच यहद
ू ी लोकांनी अन्य जातीय लोकांना
“������� ������� ������” ��� ����� (2:12). त्याचप्रकारे , इिफस 3:1 मध्ये ,
पौलाने हे वाचकांना सां िगतले की तो तु रुं गातील कैदी आहे .
पौलाने असा िनष्कषर् काढला की िख्रस्तासारखी पिरपक्वता असले ले सवर्जण हे ले ख प्राप्त
करतील. इिफस पु स्तकामध्ये असले ल्या सोहळ्यामध्ये परमे श्वराच्या खर्या मु लांना िवकिसत
करण्यासाठी आवश्यक िशस्त आहे . िशवाय, इिफसमधील अभ्यासाचा िवश्वास दृढ करण्यासाठी
आिण िवश्वासाहर्ता प्रस्थािपत करण्यास मदत होईल जे णेकरून ते उद्दे श आिण परमे श्वराने
त्यांना िदले ले बोलावणे पूणर् करू शकतील. पौलाने इिफसच्या िवश्वास ठे वणार्यांना त्यां च्या
िख्रस्ती िवश्वासात बळकट करण्याचे आिण मं डळीचे स्वरूप आिण उद्दे श स्पष्ट करून हे स्पष्ट
केले पािहजे . पौलाने इिफसमधील अने क शब्दांचा वापर केला जे त्यांचा पूवीर्चा धमर्, मु ख्यशरीर, पिरपूणर्ता, गूढ, वय, शासक, इत्यादी त्यां च्या यहद
ू ी िख्रस्ती लोकां शी पिरिचत असतील.
त्याने या शब्दांचा उपयोग वाचकांना दाखवून िदला की िख्रस्त दे व आिण अध्याित्मक प्राण्यां च्या
कोणत्याही श्रेणीपे क्षा श्रेष्ठ आिण सवर्शर् े ष्ठ आहे .
िख्रस्तामध्ये आशीवार्द
रूपरे षा
1. मं डळीतील सदस्यांसाठी िसद्धांत — 1:1-3:21
2. मं डळीतील सदस्यांसाठी कतर्व्ये — 4:1-6:24
1 इिफस

शहरातील पिवत्र जन आिण िख्रस्त ये शच्ू या ठायी िवश्वास ठे वणारे यांना, दे वाच्या
इच्छे द्वारे िख्रस्त ये शच
ू ा प्रेिषत, पौल याच्याकडू न 2 दे व आपला िपता आिण प्रभू ये शू िख्रस्त
यापासून तु म्हास कृपा व शांती असो.
3

आपल्या प्रभू ये शू िख्रस्ताच्या िपत्याला धन्यवाद असो; स्वगीर्य गोष्टीिवषयी प्रत्ये क
आित्मक आशीवार्द दे ऊन ज्या दे वाने आम्हास िख्रस्ताकडू न आशीवार्िदत केले आहे . 4 दे वाने
िख्रस्तामध्ये िवश्वास ठे वणार्यांना जगाच्या रचने पव
ू ीर्च िनवडले यासाठी की आम्ही त्याच्या
समक्षते त पिवत्र आिण िनदोर्ष असावे . 5 दे वाच्या प्रीतीप्रमाणे , ये शू िख्रस्ताद्वारे त्याचे स्वतःचे

1:6

1457

पौलाचे इिफसकरांस पत्र 2:8

पु त्र होण्याकरता आम्हास द क घे ण्यासाठी पूवीर्च आमची ने मणूक केली. 6 त्याने हे सवर्
दे वाच्या गौरवी कृपे ची स्तु ती व्हावी म्हणून केले . ही कृपा त्याने त्याच्या िप्रय पु त्राद्वारे आम्हास
भरपूर केली. 7 त्या िप्रय पु त्राच्या ठायी रक्ताने खं डणी भरून आम्हास मु क्त करण्यात आले
आहे , दे वाच्या कृपे च्या िवपु लते ने आम्हास आमच्या पापांची क्षमा िमळाली आहे . 8 दे वाची ही
कृपा आम्हास सवर् ज्ञानाने आिण िववे काने भरपूर पु रवण्यात आली आहे . 9 दे वाने गु प्त सत्याची
योजना आपणास कळवली आहे जी त्याने िख्रस्ताच्याद्वारे आपल्या इच्छे प्रमाणे प्रदिशर्त केली.
10 दे वाच्या योजने पर
् माणे जे व्हा काळाची पूणर्ता होईल ते व्हा तो स्वगार्तील आिण पृ थ्वीवरील
सवर्काही िख्रस्तामध्ये एकत्र आणील.
11 दे वाचे लोक म्हणून आम्ही पूवीर्च िख्रस्तामध्ये त्याच्या योजने पर
् माणे ने मले गे लो होतो, जो
सवर् गोष्टी हे तुपूवर्क त्याच्या इच्छे प्रमाणे करतो, 12 ह्यासाठी की िख्रस्ताच्या गौरवाची स्तु ती
यहद
ू ी आमच्याकडू न व्हावी, ज्याच्यावर आम्ही आधीच आशा ठे वली. 13 िख्रस्ताद्वारे तु म्हीसु द्धा
खर्या वचनाची आिण तु मच्या तारणाची सु वातार् ऐकली आहे आिण त्यावर िवश्वास ठे वला,
ते व्हा पिवत्र आत्म्याच्या अिभवचनाचा तु म्हावर िशक्का मारण्यात आले ला आहे . 14 त्याच्या
िप्रयजनांची खं डणी भरून िमळवले ल्या मु क्तीसाठी हा पिवत्र आत्मा आपल्या वतनाचा पु रावा
आहे जे णेकरून दे वाच्या गौरवाची स्तु ती व्हावी.
15 म्हणून तु मच्यामधील असले ला प्रभू ये शव
ू रचा िवश्वास व तु मची पिवत्रजनां वरची प्रीती
िवषयी ऐकू न 16 मीही तु मच्यासाठी दे वाला धन्यवाद दे ण्याचे आिण माझ्या प्राथर्नेत तु मची
आठवण करण्याचे थांबवले नाही. 17 मी अशी प्राथर्ना करतो की, आमच्या प्रभू ये शू िख्रस्ताचा
दे व, गौरवी िपता, ह्याने तु म्हास आपल्या ओळखीच्या ज्ञानाचा व प्रकटीकरणाचा आत्मा द्यावा;
18 म्हणजे तु मच्या मनाचे डोळे प्रकािशत होऊन तु म्हास हे समजावे की, त्याच्या बोलवण्याच्या
आशे ची िनिश्चतता काय आहे , त्याच्या वतनाच्या गौरवाची सं प ी पिवत्र लोकात िकती आहे ,
19 आिण आपण जे िवश्वास ठे वणारे त्या आपल्यासाठी त्याच्या सामथ्यार्चे अपार महत्त्व ते काय
ते तु म्ही त्याच्या शक्तीशाली पराक् रमाच्या कामावरून ओळखून घ्यावे .
20 त्याने ती कृती िख्रस्ताच्याद्वारे करून त्यास मरणातून उठिवले आिण स्वगार्त दे वाच्या उजव्या
बाजूला बसिवले . 21 त्याने त्यास सवर् अिधपती, अिधकारी, सामथ्यर्, प्रभूत्व आिण प्रत्ये क
सामथ्यार्चे नाव जे याकाळी नव्हे तर ये णार्या काळीही िदले जाईल त्या सवार्प
ं े क्षा फार उं च केले .
22 दे वाने सवर्काही िख्रस्ताच्या पायाखाली केले आिण त्यास सवार्ंवर मं डळीचे मस्तक म्हणून िदले .
23 हे च िख्रस्ताचे शरीर. जो सवार्न
ं ी सवर्काही भरतो त्याने ते भरले ले आहे .

2
1

आिण तु म्ही आपले अपराध आिण पापामु ळे मरण पावला होता, 2 ज्यामध्ये तु म्ही पूवीर्
चालत होता, हे तु मचे कृत्य जगाच्या चालीरीतीप्रमाणे अं तरीक्षाचा राज्यािधपती जो सै तान,
म्हणजे आज्ञा मोडणार्या लोकात आता कायर् करणार्या दुष्ट आत्म्याचा अिधपती, ह्याच्या
वहीवाटीप्रमाणे असे होते . 3 आम्ही सवर् यापूवीर् या अिवश्वासणार्यांमध्ये आपल्या शारीिरक
वासने ने वागत होतो, शरीर आिण मनाच्या इच्छे प्रमाणे करत होतो व आम्ही स्वभावाने
इतरांपर् माणे राग ये णारे लोक होतो. 4 पण दे व खूप दयाळू आहे कारण त्याच्या महान प्रीतीने
त्याने आमच्यावर प्रेम केले . 5 आम्ही आमच्या अपराधामु ळे मरण पावले ले असता त्याने आम्हास
िख्रस्ताबरोबर नवीन जीवन िदले . तु मचे तारण कृपे ने झाले आहे . 6 आिण आम्हास त्याच्याबरोबर
उठवले आिण स्वगीर्य स्थानात िख्रस्त ये शस
ू ोबत बसिवले . 7 यासाठी की, ये शू िख्रस्तामध्ये त्याची
आम्हां वरील प्रीतीच्याद्वारे ये णार्या यु गात त्याची महान कृपा दाखिवता यावी. 8 कारण दे वाच्या
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कृपे ने िवश्वासाच्याद्वारे तु म्हास िशक्षे पासून वाचवले आहे आिण ते आमच्याकडू न झाले नाही, तर
हे दान दे वापासून आहे , 9 आपल्या कमार्मुळे हे झाले नाही यासाठी कोणी बढाई मारू नये . 10 कारण
आम्ही दे वाच्या हाताची कृती आहोत जी िख्रस्तामध्ये आहे जे णेकरूण आम्ही जीवनात चां गली
कामे करावी जे दे वाने आरं भीच योजून ठे वले होते .
11 म्हणून

आठवण करा, एकेकाळी तु म्ही शरीराने परराष्ट् रीय होता आिण ज्यांची शरीराची सुं ता
मनु ष्याच्या हाताने झाले ली होती ते लोक स्वतःला सुं ती असे म्हणत, ते त्यांना बे सुंती सं बोधत.
12 त्यावे ळी तु म्ही िख्रस्तापासून वे गळे होता, इस्राएलाच्या बाहे रचे होता, वचनाच्या कराराशी
तु म्ही अपिरिचत असे होता, तु म्ही तु मच्या भिवष्यािवषयी आशािवरिहत आिण दे वहीन असे जगात
होता. 13 पण आता, िख्रस्त ये शम
ू ध्ये जे तु म्ही एकेकाळी दे वापासून दरू होता, पण आता, ये शू
िख्रस्तामध्ये ते तु म्ही िख्रस्ताच्या रक्ताने त्याच्याजवळ आले आहात.
14 कारण तोच आमची शां ती आहे , त्याने यहद
ू ी आिण िवदे शी या दोघांना एक लोक असे
केले . त्याच्या दे हाने त्याने आम्हास एकमे कांपासून दुभागणारी आडिभं त पाडू न टाकली. 15 त्याने
आज्ञािवधीचे कायदे आिण िनयमशास्त्र आपल्या दे हाने रद्द केले . यासाठी की स्वतःमध्ये दोघांचा
एक नवा मनु ष्य िनमार्ण करून शांती आणावी. 16 त्याने वधस्तं भावर वै र जीवे मारून त्याच्याव्दारे
एका शरीरात दोघांचा दे वाबरोबर समे ट करावा. 17 िख्रस्त आला आिण त्याने जे दरू होते त्यांना
अिण जे जवळ होते त्यांना शांतीची सु वातार् सां िगतली. 18 कारण ये शच्ू याद्वारे , आम्हा दोघांचा
एका पिवत्र आत्म्यात दे वाजवळ प्रवे श होतो. 19 यामु ळे तु म्ही आता परके आिण िवदे शी नाही.
तर त्याऐवजी तु म्ही पिवत्रजनां च्या बरोबरचे सहनागरीक आिण दे वाचे कुटु ं बीय आहात 20 तु म्ही
प्रेिषत आिण सं देष्टे यां च्या िशक्षणाच्या पायावर बां धले ली इमारत आहात आिण िख्रस्त ये शू
स्वतः ितचा कोनिशला आहे . 21 सं पण
ू र् इमारत त्याच्याद्वारे जोडली गे ली आिण प्रभूमध्ये पिवत्र
भवन होण्यासाठी वाढत आहे . 22 त्याच्यामध्ये तु म्हीसु द्धा इतरांबरोबर दे वाच्या आत्म्याद्वारे दे वाचे
राहण्याचे िठकाण तयार करण्यासाठी एकत्र बां धले जात आहात.

3
या कारणासाठी मी पौल तु म्हा परराष्ट् रीयांसाठी िख्रस्त ये शच
ू ा बं िदस्थ आहे . 2 दे वाची
कृपा तु मच्यासाठी मला िमळाली आहे ितच्या कायार्िवषयी तु म्ही ऐकू न असाल; 3 जसे मला
प्रगटीकरणाद्वारे सत्याचे गु िपत कळवले गे ले मी त्यावर कमी िलहीले आहे . 4 जे व्हा तु म्ही ती
वाचाल ते व्हा िख्रस्ताच्या खर्या रहस्यािवषयीचे माझे ज्ञान तु म्हास समजे ल, 5 ते रहस्य जसे आता
आत्म्याच्याद्वारे त्याच्या पिवत्र प्रेिषतांना आिण सं देश दे णार्यांना प्रकट करण्यात आले आहे ,
तसे ते इतर िपढ ां च्या मनु ष्य सं ततीला सां गण्यात आले नव्हते . 6 हे रहस्य ते आहे की, परराष्ट् रीय
ये शू िख्रस्तामध्ये शु भवतर्मानाद्वारे आमच्याबरोबर वारसदार आिण एकाच शरीराचे अवयव आहे त
आिण अिभवचनाचे भागीदार आहे त.
7 दे वाच्या कृतीच्या सामथ्यार्चा पिरणाम म्हणून जे कृपे चे दान मला दे ण्यात आले होते त्यामु ळे
मी त्या शु भवतर्मानाचा से वक झालो. 8 जरी मी सवर् पिवत्र जनांमध्ये अगदी लहानातील लहान
आहे तरी मला हे िख्रस्ताच्या गहन अशा सं प ीची सु वातार् परराष्ट् रीयांना सां गावी हे कृपे चे
दान मला िदले गे ले, 9 आिण ज्याने सवर् िनमार्ण केले त्या दे वाने यु गादीकाळापासून जे रहस्य
गु प्त ठे वले होते त्याची व्यवस्था काय आहे हे सवर् लोकांस मी प्रकट करावे . 10 यासाठी की
आता मं डळीद्वारे स ाधीश आिण आकाशातील शक्ती यांना दे वाचे पु ष्कळ प्रकारचे असले ले ज्ञान
कळावे . 11 दे वाच्या सवर्काळच्या हे तुला अनु सरून जे त्याने आपला प्रभू ये शू िख्रस्त याच्यामध्ये
पूणर् केले आहे . 12 िख्रस्तामध्ये आम्हास त्याच्यावरील िवश्वासामु ळे धै यर् आिण पूणर् िवश्वास
1
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13 म्हणून,

िमळाला आहे .
मी िवनं ती करतो, तु मच्यासाठी मला होणार्या यातने मुळे तु म्ही माघार
घे ऊ नये कारण ही यातना आमचे गौरव आहे .
14-15 या कारणासाठी मी िपत्यासमोर गु डघे टे कतो, ज्याच्यामु ळे प्रत्ये क वं शाला स्वगार्त
आिण पृ थ्वीवर िनमार्ण करून नाव दे ण्यात आले आहे . 16 त्याच्या गौरवाच्या िवपु लते नुसार त्याने
तु म्हास असे द्यावे , दे वाच्या आत्म्याद्वारे सामथ्यर् िमळू न तु म्ही आपल्या अं तयार्मी बलवान व्हावे .
17 िवश्वासाद्वारे िख्रस्ताने तु मच्या अं तःकरणात रहावे ह्यासाठी की, तु म्ही प्रीतीत मु ळावले ले
व खोलवर पाया घातले ले असावे 18 यासाठी की, जे पिवत्रजन आहे त त्यां च्यासह िख्रस्ताच्या
प्रीतीची रुं दी, लांबी, उं ची आिण खोली िकती आहे हे तु म्ही समजून घ्यावे . 19 म्हणजे तु म्हास
समजावे िख्रस्ताची महान प्रीती जी सवार्न
ं ा मागे टाकते , यासाठी की तु म्ही दे वाच्या पूणर्त्वाने
पिरपूणर् भरावे .
20 आिण आता दे व जो आपल्या सामथ्यार्नुसार आपल्यामध्ये कायर् करतो इतकेच नव्हे तर
आमची मागणी िकंवा आमच्या कल्पने पेक्षा अिधक काम करण्यास तो समथर् आहे , 21 त्यास मं डळी
आिण िख्रस्त ये शम
ू ध्ये सवर् िपढ ानिपढ ा सदासवर्काळ गौरव असो. आमे न.

4
1 म्हणून मी,

जो प्रभूमधील बं दीवान, तो तु म्हास िवनं ती करतो, दे वाकडू न तु म्हास जे बोलावणे
झाले ले आहे , त्यास योग्य तसे जगावे . 2 सवर् नम्रते ने, सौम्यते ने आिण एकमे कांना सहन करुन
प्रेमाने स्वीकारा. 3 शांतीच्या बं धनाने आत्म्याचे ऐक्य राखण्यासाठी प्रत्ये क गोष्टीत चां गले ते
करा. 4 ज्याप्रमाणे तु म्हासही एकाच आशे त सहभागी होण्यास बोलावले आहे ‘������������
�� ���� � ��� ����� ���.’ 5 एकच प्रभू, एकच िवश्वास, एकच बािप्तस्मा, 6 एकच दे व
जो सवार्च
ं ा िपता, तो सवार्ंवर आिण सवार्ंमधून आिण सवार्ंमध्ये आहे .
7 िख्रस्ताने िदले ल्या दानाच्या मोजमापाप्रमाणे आपणा प्रत्ये काला दान िमळाले आहे . 8 वचन
असे म्हणते .
जे व्हा तो वर चढला,
ते व्हा त्याने कैद्यास ताब्यात घे तले व ने ले,
आिण त्याने लोकांस दे णग्या िदल्या.
9 आता, जे व्हा वचन असे म्हणते , “�� ����” �� ������ ���� ���? म्हणजे तो
पृ थ्वीच्या अधोलोकी सु द्धा उतरला असाच होतो की नाही? 10 जो खाली उतरला तोच वर सवर्
स्वगार्ंहन
ू उं च िठकाणी चढला. यासाठी की सवर् गोष्टी त्याने भरून काढाव्या. 11 आिण त्याने
स्वतःच काही लोकांस प्रेिषत, सं देष्टे , सु वाितर्क, पाळक आिण िशक्षक असे दाने िदली. 12 त्या
दे णग्या दे वाच्या से वेच्या कायार्स पिवत्रजनांना तयार करण्यास व िख्रस्ताचे शरीर आित्मकिरत्या
सामथ्यर्वान होण्यासाठी िदल्या. 13 दे वाची ही इच्छा आहे की आपण सगळे िवश्वास ठे वणारे
एक होऊ कारण आपण त्याच्या पु त्रावर िवश्वास ठे वतो आिण आपण उन्नत व्हावे म्हणजे
त्याच्यािवषयीचे ज्ञान आपणास समजे ल, दे वाची ही इच्छा आहे की आपण प्रौढ िवश्वास ठे वणारे
व्हावे , एक होऊन, वाढत िख्रस्ता सारखे बनावे जो पिरपूणर् आहे . 14 ह्यासाठी की आपण यापु ढे
लहान मु लांसारखे नसावे . म्हणजे मनु ष्यां च्या कपटाने , फसवणार्या मागार्ने ने णार्या यु क्तीने अशा
प्रत्ये क नव्या िशकवणरूपी वार्याने तु मचे मागर् लाटांनी इकडे ितकडे हे लकावणार्या बोटीसारखे
होऊ नये ; 15 त्याऐवजी आपण प्रेमाने सत्य बोलावे आिण प्रत्ये क मागार्ने त्याच्यामध्ये वाढावे
जो आमचा मस्तक आहे , िख्रस्त 16 ज्यापासून िवश्वास ठे वणार्यांचे सवर् शरीर जु ळवले ले असते
आिण ते प्रत्ये क सां ध्याने एकत्र बां धले ले असते आिण प्रत्ये क भाग त्याने जसे कायर् करायला
पािहजे तसे करतो, आपली रचना प्रीतीमध्ये होण्यासाठी शरीराच्या प्रत्ये क भागाची वाढ होते .

4:17

1460

पौलाचे इिफसकरांस पत्र 5:14

.
मी हे म्हणतो व प्रभूच्या नावात आग्रहाने िवनं ती करतोः ज्याप्रमाणे परराष्ट् रीय
18 त्यांचे िवचार अं धकारमय
भ्रष्ट मनाच्या व्यथर्तेपर् माणे चालतात तसे चालू नका.
झाले ले आहे त आिण त्यां च्या अं तःकरणातील हट् टीपणामु ळे त्यां च्यात अज्ञान असून दे वाच्या
जीवनापासून ते वे गळे झाले आहे त. 19 त्यांनी स्वतःला कामातु रपणाला वाहन
ू घे तले आहे व
20
प्रत्ये क प्रकारच्या अशु द्धते ला हावरे पणाला वाहन
घे
त
ले
आहे
.
परं
त
तु
म्ही
िख्रस्ताबद्दल
ु
ू
21
अशाप्रकारे िशकला नाही.
जर तु म्ही त्याच्याबद्दल ऐकले असे ल आिण त्याकडू न ये शच्ू या
ठायी जे सत्य आहे त्याप्रमाणे तु म्हास त्याच्यामध्ये िशक्षण िमळाले असे ल, 22 तर तु मचा जु ना
मनु ष्य त्यास काढून टाकावा कारण तो तु मच्या पूवीर्च्या आचरणासं बंधी जो जु ना कपटाच्या वाईट
वासनांनी भरले ला असून त्याचा नाश होत आहे , 23 यासाठी तु म्ही आत्म्याद्वारे मनात नवे केले जावे ,
24 आिण जो नवा मनु ष्य, जो दे वानु सार नीितमान आिण खर्या पिवत्रते त िनमार्ण केले ला आहे .
तो धारण करावा.
17 म्हणून

25 ‘������ ���� ����� ����. प्रत्ये काने त्याच्या शे जार्याबरोबर खरे ते च बोलावे कारण
आपण एकमे कांचे अवयव आहोत. 26 तु म्ही रागवा पण पाप करू नका.’ ����������������
������ ����� ��� ����� ������. 27 सै तानाला सं धी दे ऊ नका.
28 जो कोणी चोरी करीत असे ल तर त्याने यापु ढे चोरी करू नये . उलट त्याने आपल्या हातांनी
काम करावे यासाठी की जो कोणी गरजू असे ल त्यास त्यातून वाटा दे ण्यासाठी त्याच्याकडे काहीतरी
असावे . 29 तु मच्या तोंडू न कोणतीही वाईट भाषा न िनघो, त्याऐवजी गरजे नुसार त्यांची चां गली
उन्नती होणारे उपयोगी शब्द मात्र िनघो. यासाठी जे ऐकतील त्यांना कृपा प्राप्त होईल. 30 आिण
दे वाच्या पिवत्र आत्म्याला दुःखी करू नका कारण तु म्हास खं डणी भरून मु क्तीच्या िदवसासाठी
त्याच्याकडू न तु म्हास िशक्का मारले ले असे आहात. 31 सवर् प्रकारची कटू ता, सं ताप, राग, ओरडणे ,
दे वाची िनं दा ही सवर् प्रकारच्या दुष्टाईबरोबर तु म्हामधून दरू करावी. 32 एकमे कांबरोबर दयाळू
आिण कनवाळू व्हा आिण दे वाने िख्रस्तामध्ये मु क्तपणे क्षमा केली तशी एकमे कांना क्षमा करा.

1 तर मग दे वाच्या िप्रय मु लांसारखे

5

अनु करण करणारे व्हा, 2 आिण िख्रस्ताने ही जशी आपल्यावर
प्रीती केली आिण दे वाला सं तुष्ट करणारा सु वास िमळावा म्हणून, आपल्यासाठी ‘����� �
������’ ��� ������� ����, तसे तु म्ही प्रीतीत चाला.
3 जारकमर्, कोणत्याही प्रकारची अशु द्धता िकंवा अधाशीपणा याचे तु मच्यामध्ये नाव व िवचार
ये ऊ नये , हे पिवत्र जनासांठी योग्य नाही. 4 तसे च कोणते ही लािजरवाणे भाषण, मूखर्पणाचे बोलणे
िकंवा घाणे रडे िवनोद तु मच्यात असू नये त. ते योग्य नाही. परं तु त्याऐवजी उपकारस्तु ती असावी.
5 कारण तु म्ही हे समजा की, जो कोणी मनु ष्य जारकमीर्, अशु द्ध िकंवा लोभी म्हणजे मूतीर्पु जक आहे
त्यास िख्रस्ताच्या व दे वाच्या राज्यात वतन नाही.
6 पोकळ भाषणाने कोणी तु म्हास फसवू नये कारण या कारणामु ळे आज्ञा मोडणार्या मु लां वर
दे वाचा क् रोध ये णार आहे . 7 म्हणून त्यांचे भागीदार होऊ नका. 8 कारण एकेकाळी तु म्ही पूणर्पणे
अं धारात होता पण आता तु म्ही प्रभूच्या प्रकाशात आहात. तर आता प्रकाशात चालणार्या
ले करांसारखे व्हा. 9 कारण प्रकाशाची फळे चां गुलपणा, नीितमत्त्व आिण सत्यात िदसून ये तात.
10 प्रभूला कशाने सं तोष होईल हे पारखून घ्या. 11 आिण अं धाराची जी िनष्फळ काय आहे त त्याचे
भागीदार होऊ नका. त्याऐवजी, ती उघडकीस आणा. 12 कारण ज्या गु प्त गोष्टी त्यांनी केल्या
आहे त, त्यािवषयीचे वणर्न करणे देखील लज्जास्पद आहे .
13 सवर्काही प्रकाशाद्वारे उघड होते . 14 कारण त्या सवार्वर तो प्रकाश चमकतो म्हणून असे
म्हणले आहे
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“�� ��������� ���� ��,
आिण मरण पावले ल्यातून ऊठ,
आिण िख्रस्त तु झ्यावर प्रकाशे ल.”
15 म्हणून, तु म्ही कसे जगता, यािवषयी काळजीपूवर्क असा. मूखर् लोकांसारखे होऊ नका, तर
शहाण्या लोकांसारखे व्हा. 16 वे ळेचा चां गला उपयोग करा कारण ज्या िदवसात तु म्ही राहत आहात
ते वाईट आहे त. 17 म्हणून मूखार्सारखे वागू नका, तर उलट परमे श्वराची इच्छा काय आहे ते समजून
घ्या. 18 आिण द्राक्षरस िपऊन िझं गल्यासारखे राहू नका; त्यामु ळे तो नाशाकडे जातो, परं तु उलट
पिवत्र आत्म्याने पूणर्पणे भरले जा, 19 सवर् प्रकारची स्तोत्रे, गीते आिण आित्मक गीतांनी त्याची
स्तु ती करा. एकमे काबरोबर सु संवाद साधा, गीत गा आिण आपल्या अं तःकरणाने परमे श्वराची
स्तु ती करा. 20 आपल्या प्रभू ये शू िख्रस्ताच्या नावात दे व जो आपला िपता आहे त्याचे सवर्
गोष्टीबद्दल ने हमी उपकार माना. 21 िख्रस्ताच्या भयात राहन
ू एकमे कांचा आदर करून स्वतःला
नम्रपणे त्याच्या अधीन करा.
22 पत्नींनो, जशा तु म्ही प्रभूच्या अधीन होता, तशा आपल्या पतीच्या अधीन असा. 23 कारण
िख्रस्त जसा मं डळीचे मस्तक आहे , तसा पती पत्नीचे मस्तक आहे आिण िख्रस्त िवश्वास
ठे वणार्या शरीराचा तारणारा आहे . 24 ज्याप्रमाणे मं डळी िख्रस्ताला शरण जाते , त्याचप्रमाणे
पत्नीने प्रत्ये क बाबतीत आपल्या पतीच्या अधीन असावे . 25 पतीनो, ज्याप्रमाणे िख्रस्त
मं डळीवर प्रीती करतो, तशी तु म्ही आपल्या पत्नीवर िनस्वाथीर् प्रीती करा. त्याने ितच्यासाठी
स्वतःला िदले , 26 यासाठी की, त्याने ितला दे वाच्या वचनरुपी पाण्याने धु ऊन स्वच्छ करून पिवत्र
करावे . 27 यासाठी की, तो मं डळीला स्वतःसाठी गौरवी वधू म्हणून सादर करील, ितला कोणताही
डाग नसे ल िकंवा सु रकुती िकंवा कोणत्याही प्रकारची अपूणर्ता नसे ल तर ती पिवत्र व िनदोर्ष
असे ल. 28 याप्रकारे पतींनी सु द्धा आपल्या पत्नीवर असे च प्रेम करावे , जसे ते स्वतःच्या शरीरावर
प्रेम करतात, जो कोणी त्याच्या स्वतःच्या पत्नीवर प्रेम करतो, तो स्वतःवर प्रेम करतो.
29 कारण आतापयर्ंत कोणीही आपल्या शरीराचा द्वे ष केला नाही. उलट तो त्याचे पोषण करतो,
त्याची काळजी घे तो. ज्याप्रमाणे िख्रस्त मं डळीचे पोषण करतो व काळजी घे तो. 30 कारण आपण
त्याच्या शरीराचे अवयव आहोत. 31 “������ ����������� ����� ������ ����
� �� ����� ����� � �������� ������� ���� ����� ��� �� ���� �����
�����.” 32 हे गु ढ सत्य फार महत्त्वाचे आहे आिण मी हे सां गत आहे की ते िख्रस्त व मं डळीला
लागू पडते . 33 तरीही, तु मच्यातील प्रत्ये काने त्याच्या स्वतःच्या पत्नीवर प्रेम केले पािहजे व
पत्नीने ही पतीचा मान राखला पािहजे .

6
. 20:12;

. 5:16
आपल्या आई-वडीलां च्या आज्ञा पाळा कारण हे योग्य आहे . 2-3 “������
�������� � ���� ��� ���, यासाठी की तु झे सवर्काही चां गले व्हावे व तु ला पृ थ्वीवर दीघर्
आयु ष्य लाभावे .” ������ ������ ��� ����� ����� ���.
4 आिण विडलांनो, तु म्ही आपल्या मु लांना िचडीस आणू नका पण तु म्ही त्यांना प्रभूच्या िशस्तीत
व िशक्षणात वाढवा.
1 मु लांनो, प्रभूमध्ये

5

दासांनो, तु मच्या अं तःकरणाच्या प्रामािणकते ने जशी िख्रस्ताची आज्ञा पाळता तशी पूणर्
आदराने व थरथर कांपत जे दे हानु सार पृ थ्वीवरील मालकां शी आज्ञाधारक असा. 6 मनु ष्यास
सं तोषवणार्या सारखे तोंडदे खल्या चाकरीने नव्हे तर मनापासून, दे वाची इच्छा साधणार्या

6:7
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7 ही

िख्रस्ताच्या दासांसारखे आज्ञां िकत असा,
से वा मनु ष्याची नाही तर प्रभूची से वा आहे अशी
मानून ती आनं दाने करा, 8 प्रत्ये क व्यक्ती जे काही चां गले कायर् करतो, तो दास असो अथवा
स्वतं तर् असो, प्रभूकडू न त्यास प्रितफळ प्राप्त होईल.
9 आिण मालकांनो तु म्ही, त्यांना न धमकावता, तु मच्या दासाशी तसे च वागा, तु म्हास हे ठाऊक
आहे की, दोघाचाही मालक स्वगार्त आहे आिण त्याच्याजवळ पक्षपात नाही.
10 शे वटी, प्रभूमध्ये बलवान होत जा आिण त्याच्या सामथ्यार्ने सशक्त व्हा. 11 सै तानाच्या
कट-कारस्थानी योजनां िवरुद्ध उभे राहता यावे , म्हणून दे वाची सं पण
ू र् शस्त्रसामग्री धारण करा.
12 कारण आपले झगडणे रक्त आिण मांसाबरोबर नाही, तर स ाधीशां िवरुद्ध, अिधकार्यािवरुद्ध,
या अं धकारातील जगाच्या अिधपतीबरोबर आिण आकाशातील दुष्ट आत्म्यािवरुद्ध आहे .
13 या कारणास्तव वाईट िदवसात तु म्हास प्रितकार करता यावा म्हणून दे वाने िदले ली सं पण
ू र्
शस्त्रसामग्री घ्या. म्हणजे तु म्हास सवर् ते केल्यावर िटकू न राहता ये ईल 14 तर मग िस्थर उभे
राहा, सत्याने आपली कंबर बां धा, नीितमत्त्वाचे उरस्त्राण धारण करा. 15 शांतीच्या सु वातसाठी
तयार केले ल्या वहाणा पायात घाला. 16 ने हमी िवश्वासाची ढाल हाती घ्या, िजच्यायोगे त्या
दुष्टाचे सगळे जळते बाण िवझवू शकाल, ती हाती घे ऊन उभे राहा. 17 आिण तारणाचे िशरस्राण
व आत्म्याची तलवार, जी दे वाच वचन आहे , ती घ्या, 18 प्रत्ये क प्राथर्ना आिण िवनं तीद्वारे सवर्
प्रसं गी आत्म्यात प्राथर्ना करा आिण िचकाटीने उ राची वाट पाहा व सवर् पिवत्र जनांसाठी
प्राथर्ना करीत जागृ त राहा. 19 आिण माझ्यासाठी प्राथर्ना करा, जे व्हा मी तोंड उघडीन ते व्हा
मला धै यार्ने सु वातचे रहस्य कळवण्यास शब्द िमळावे , 20 मी, त्यासाठीच बे ड ांत पडले ला वकील
आहे , म्हणजे मला जसे त्यािवषयी बोलले पािहजे तसे धै यार्ने बोलता यावे .
21 पण माझ्यािवषयी, म्हणजे मी काम करीत आहे ते तु म्हास समजावे म्हणून, िप्रय बं ध ू आिण
प्रभूमधील िवश्वासू से वक तु िखक या सवर् गोष्टी तु म्हास कळवील. 22 मी त्यास त्याच हे तन
ू े
तु मच्याकडे धाडले आहे ; म्हणजे तु म्हास माझ्यािवषयी कळावे आिण त्याने तु मच्या मनाचे सां त्वन
करावे .
23 दे विपता आिण प्रभू ये श ू िख्रस्तापासून आता बं धन
ूं ा िवश्वासासह प्रीती आिण शांती लाभो.
24 जे सवर्जण आपल्या प्रभू ये श ू िख्रस्तावर अिवनाशी प्रीती करतात, त्या सवार्बरोबर दे वाची
कृपा असो.
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The Epistle of Paul the Apostle to the

Philippians
पौलाचे िफिलप्पै करांस पत्र

पौल हे पत्र िलिहल्याचा दावा करतो (1:1) आिण सवर् भाषा, शै ली, आिण ऐितहािसक तथ्ये ,
अं तगर्त वै िशष्ट े, यांची पु ष्टी करतो. प्रारं िभक मं डळी पौलाचे ले खकत्व आिण अिधकार याबद्दल
सातत्याने बोलते . िफिलप्पै करांना िलिहले ल्या पत्राने िख्रस्ताचे मन स्पष्ट केले जाते (2:111). पौलाने िफिलप्पै ला एक पत्र िलिहले ते व्हा तो कैदे त होता पण तो आनं दाने भरला होता.
िफिलपै करांस पत्र आम्हाला िशकिवते की आपण कठोर पिरश्रम आिण दुःखात असतानासु द्धा
िख्रस्ती लोक आनं दी होऊ शकतात. िख्रस्तामध्ये आम्हाला आशा असल्यामु ळे आम्ही आनं दी
आहोत.
साधारण इ.स. 61.
तु रुं गात असताना पौलाने रोममध्ये िफिलपै करांस पत्र िलिहले (प्रेिषत 28:30).
िफिलप्पै करांना िलिहले ले पत्र एपफ् रदीत द्वारे दे ण्यात ये णार होते , जे रोममध्ये पौल िफिलप्पै
ये थील मं डळीकडू न आिथर्क मदत घे ऊन ये थे आले होते (िफिलप्पै . 2:25; 4:18). पण रोममध्ये
आपल्या काळात एपफ् रदीत आजारी पडला, ज्याने परत घरी ये ण्यास िवलं ब लावला आिण म्हणून
हे पत्र (2:26-27).
िफिलप्पै शहरातील िख्रस्ती मं डळी हे मासे दोिनया िजल्ह्यातील एका प्रमु ख शहरात होते .
पौलाला वाटत होते िक त्याच्या तु रुं गात त्याच्यासाठी गोष्टी कशा जात होत्या हे मं डळीला
हे समजले पािहजे (1:12-26) आिण त्याच्या योजना काय होत्या, त्याला मु क्त करायला हवे
(िफिलप्पै 2:23-24). मं डळीमध्ये काही िवसं गती आिण िवभाजन झाले असल्यासारखे िदसते
आिण त्यामु ळे प्रेिषत एकता या दृिष्टकोनासह नम्रते ला प्रोत्साहन दे ण्यासाठी िलिहतात
(2:1-18; 4:2-3). पौल जो मं डळीचा मु ख्य धमोर्पदे शक, नकारात्मक िशकवण आिण काही
खोटे िशक्षकां च्या पिरणामांपासून दरू राहण्यासाठी िलहतो (3:2-3), पौलाने तीमथ्याला तसे च
मं डळीला एपफ् रदीतच्या आरोग्य आिण योजनांबद्दल अहवाल दे ण्यास सां िगतले (2:19-30)
आिण पौलाने त्यां च्याबद्दल आिण त्यां च्या दे णग्यांबद्दल मं डळीचे आभार मानायला सां िगतले .
(4:10-20).
जीवनाला आनं दाने भरले
रूपरे षा
1. नमस्कार — 1:1, 2
2. मं डळीसाठी पौलाची पिरिस्थती आिण उ े जन — 1:3-2:30
3. खोटया िशकवणी िवरुद्ध चे तावणी — 3:1-4:1
4. अं ितम उपदे श — 4:2-9
5. धन्यवादाचे शब्द — 4:10-20
6. अं ितम अिभवादन — 4:21-23
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पौल व तीमथ्य, िख्रस्त ये शच
ू े दास ह्यां च्याकडू न; िफिलपै शहरातील िख्रस्त ये शम
ू ध्ये जे
पिवत्र आहे त, त्या सवार्न
ं ा आिण त्यां च्याबरोबर अध्यक्ष व से वक ह्यास सलाम; 2 दे व आपला
िपता व प्रभू ये शू िख्रस्त ह्याच्याद्वारे तु म्हास कृपा व शांती असो.
1

3 मला तु मची जी एकंदर आठवण आहे ितच्यावरून मी आपल्या दे वाचे आभार मानतो. 4 माझ्या
प्रत्ये क प्राथर्नेत मी तु मच्यामधील सवार्स
ं ाठी आनं दाने प्राथर्ना करतो; 5 पिहल्या िदवसापासून
आतापयर्ंत तु मची शु भवतर्मानाच्या प्रसारात जी सहभािगता आहे ितच्यामु ळे दे वाची उपकारस्तु ती
करतो. 6 आिण ज्याने तु मच्यात चां गले काम आरं भले तो ते ये शू िख्रस्ताच्या िदवसापयर्ंत पूणर्तेस
ने ईल हा माझा िवश्वास आहे . 7 आिण तु म्हा सवार्ंिवषयी मला असे वाटणे योग्यच आहे कारण
माझ्या बं धनात आिण शु भवतर्मानासं बंधीच्या प्रत्यु रात व समथर्नात तु म्ही सवर् माझ्याबरोबर
कृपे तील सहभागी असल्यामु ळे, मी आपल्या अं तःकरणात, तु म्हास बाळगून आहे . 8 दे व माझा
साक्षी आहे की, मला िख्रस्त ये शच्ू या कळवळ्यात सवार्ंिवषयी िकती उत्कंठा लागली आहे , 9 मी
अशी प्राथर्ना करतो की, तु मची प्रीती ज्ञानात व पूणर् सारासार िवचारात आणखी अिधकािधक
वाढत जावी, 10 यासाठी की जे श्रेष्ठ ते तु म्ही पसं त करावे आिण तु म्ही िख्रस्ताच्या िदवसासाठी
िनमर्ळ व िनदोर्ष असावे . 11 आिण दे वाचे गौरव व स्तु ती व्हावी म्हणून ये शू िख्रस्ताच्या द्वारे जे
नीितमत्त्वाचे फळ त्याने भरून जावे .
12

माझ्या बं धन
ूं ो, माझ्यािवषयी ज्या गोष्टी घडल्या त्यां च्यापासून शु भवतर्मानाला अडथळा
न होता त्या ितच्या प्रगतीला साधनीभूत झाल्या हे तु म्ही समजावे अशी माझी इच्छा आहे .
13 म्हणजे कैसराच्या हुजु रातीच्या राजवाड ाचे रक्षक व इतर सवर् जणां त, त्यामु ळे माझे बं धने
िख्रस्तासं बंधाने आहे त हे सवार्न
ं ा प्रिसद्ध झाले ; 14 आिण माझ्या बं धनामु ळे प्रभूमधील पु ष्कळ
बं धच
ूं ी खातरी होऊन, ते िनभर्यपणे वचन सां गण्यात अिधक धीट झाले आहे त. 15 िकत्ये क मत्सराने
व वै रभावाने ही िख्रस्ताची घोषणा करीत आहे त; आिण काही खरोखर सिदच्छे ने करीत आहे त.
16 मी शु भवतर्मानासं बंधी प्रत्यु र दे ण्यास ने मले ला आहे हे ओळखून ते ती प्रीतीने करतात.
17 पण इतर आहे त ते माझी बं धने अिधक सं कटाची व्हावी अशा इच्छे ने तट पाडण्याकिरता
दुजाभावाने िख्रस्ताची घोषणा करतात.
काय झाले ? िनिम ाने असो िकंवा खरे पणाने , सवर् प्रकारे िख्रस्ताची घोषणा होते
हे च, ह्यात मी आनं द करतो व करणारच. 19 कारण मी जाणतो की हे , तु मच्या प्राथर्नेने व ये शू
िख्रस्ताच्या आत्म्याच्या पु रवठ ाने माझ्या उद्धारास कारण होईल. 20 कारण माझी उत्कट अपे क्षा
व आशा आहे की, मी कशाने ही लाजणार नाही तर पूणर् धै यार्ने, ने हमीप्रमाणे आतादे खील जगण्याने
िकंवा मरण्याने माझ्या शरीराद्वारे िख्रस्ताचा मिहमा होईल.
18 ह्यापासून

,
?
कारण मला तर जगणे हे िख्रस्त आिण मरणे हे लाभ आहे . 22 पण जर मी दे हात जगणे हे
माझ्या कामाचे फळ आहे ; तर, कोणते िनवडावे हे मला समजत नाही. 23 कारण मी दोघासं बंधाने
पे चात आहे ; ये थन
ू सु टून जाऊन िख्रस्ताजवळ असण्याची मला उत्कंठा आहे कारण दे हात
राहण्यापे क्षा हे अिधक चां गले आहे ; 24 तरीही, मला दे हात राहणे हे तु मच्यासाठी अिधक आवश्यक
आहे . 25 मला अशी खातरी वाटत असल्यामु ळे मी राहणार आहे आिण िवश्वासात तु मची प्रगती व
आनं द व्हावा म्हणून मी तु म्हा सवार्ज
ं वळ राहणार हे मला ठाऊक आहे . 26 हे अशासाठी की तु म्हाकडे
माझे पु न्हा ये णे झाल्याने माझ्यामु ळे िख्रस्त ये शच्ू या ठायी अिभमान बाळगण्याचे तु म्हास अिधक
कारण व्हावे .
21

1:27

1465

िफिलप्पै करांस पत्र 2:20

27 सां गावयाचे

ते इतकेच की िख्रस्ताच्या शु भवतर्मानास शोभे ल असे आचरण ठे वा; म्हणजे मी
ये ऊन तु म्हास भे टलो िकंवा मी दरू असलो, तरी मला तु मच्याबाबतीत हे ऐकता यावे की, तु म्ही
एकिजवाने राहन
ू शु भवतर्मानाच्या िवश्वासासाठी, एकजु टीने लढत िस्थर राहता. 28 आिण िवरोध
करणार्�� ��������� ���������� ����� ���� ����, हे त्यांना त्यां च्या नाशाचे पण
तु मच्या तारणाचे प्रमाण आहे व हे दे वापासून आहे . 29 कारण त्याच्यावर िवश्वास ठे वावा इतकेच
केवळ नव्हे , तर िख्रस्ताच्या वतीने त्याच्याकरता तु म्हास दुःख ही सोसावे अशी कृपा तु मच्यावर
झाली आहे . 30 मी जे यु द्ध केले ते तु म्ही बिघतले आहे व मी जे करीत आहे म्हणून ऐकता, ते च
तु म्हीही करीत आहात.

2
1 ह्यावरून िख्रस्ताच्या ठायी काही आश्वासन, प्रीतीचे काही सां त्वन, आत्म्याची काही
सहभािगता, काही कळवळा व करूणा ही जर आहे त, 2 तर तु म्ही समिच व्हा, एकमे कां वर सारखीच
प्रीती करा आिण एकजीव होऊन एकमनाचे व्हा. अशाप्रकारे माझा आनं द पूणर् करा.
3 आिण तु म्ही िवरोधाने िकंवा पोकळ अिभमानाने काही करू नका, पण मनाच्या लीनते ने
आपल्यापे क्षा एकमे कांना मोठे मानावे . 4 तु म्ही कोणीही आपले च िहत पाहू नका, तर
दुसर्������� ����.
5

अशी जी िच वृ ी िख्रस्त ये शच्ू या ठायी होती ती तु मच्याठायीही असो. 6 तो दे वाच्या
स्वरूपाचा असूनही, त्याने आपण दे वाच्या बरोबरीचे असणे हा लाभ आहे असे त्याने मानले नाही,
7 तर स्वतःला िरकामे केले , म्हणजे मनु ष्याच्या प्रितरूपाचे होऊन दासाचे स्वरूप धारण केले ,
8 आिण मनु ष्य प्रकृतीचे असे प्रकट होऊन त्याने स्वतःला लीन केले आिण त्याने मरण आिण
ते ही वधस्तं भावरचे मरण सोसले ; ये थपयर्ंत आज्ञापालन करून त्याने स्वतःला लीन केले . 9 ह्यामु ळे
दे वाने त्यास सवार्ंहन
ू उं च केले आहे आिण सवर् नावां हन
ू श्रेष्ठ नाव ते त्यास िदले आहे . 10 ह्यात
हे तू हा की, स्वगार्त, पृ थ्वीवर व पृ थ्वीखाली प्रत्ये क गु डघा ये शच्ू या नावाने टे कला जावा, 11 आिण
हे दे विपताच्या गौरवासाठी प्रत्ये क जीभे ने ये शू िख्रस्त हा प्रभू आहे असे कबूल करावे .
12 म्हणून

माझ्या िप्रयांनो, जे तु म्ही सवर्दा आज्ञापालन करीत आला आहा, ते तु म्ही मी जवळ
असता केवळ नव्हे तर िवषे शकरून आता, म्हणजे मी जवळ नसताही, भीत व कांपत आपले तारण
साधून घ्या. 13 कारण इच्छा करणे आिण कायर् करणे तु मच्या ठायी आपल्या सु योजने साठी साधून
दे णारा तो दे व आहे .
14 जे काही तु म्ही कराल कुरकुर आिण वादिववाद न करता करा; 15 ह्यासाठी की, या कुिटल आिण
िवपरीत िपढीमध्ये तु म्ही िनदोर्ष व िनरुपद्रवी दे वाची िनष्कलं क मु ले असे व्हावे ; त्या लोकांमध्ये
तु म्ही जीवनाचे वचन पु ढे करून दाखवतांना ज्योतीसारखे जगात िदसता. 16 जीवनाच्या 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.
17 तु मच्या िवश्वासाचा यज्ञ व से वा, होतांना जरी मी अिपर्ला जात आहे तरी मी त्याबद्दल आनं द
मानतो व तु म्हा सवार्ब
ं रोबर आनं द करतो; 18 आिण त्याचाच तु म्हीही आनं द माना व माझ्याबरोबर
आनं द करा.
प्रभू ये शम
ू ध्ये मी आशा करतो की, लवकरच मी तीमथ्याला तु मच्याकडे पाठवे न म्हणजे ,
तु म्हा िवषयीच्या गोष्टी जाणून माझे समाधान होईल. 20 कारण तु मच्या िवषयीच्या गोष्टीची खरी
19
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21 कारण,

काळजी करील असा, दुसरा कोणी समान वृ तीचा माझ्याजवळ नाही;
सगळे स्वतःच्याच
गोष्टी पाहतात, िख्रस्त ये शच्ू या पाहत नाहीत. 22 पण तु म्ही त्याचे शील हे जाणता की, जसा
मु लगा िपत्याबरोबर से वा करतो, तशी त्याने शु भवतर्मानासाठी माझ्याबरोबर से वा केली. 23 म्हणून
माझे काय होईल ते िदसून ये ताच, त्यास रवाना करता ये ईल अशी मी आशा करतो. 24 पण मीही
स्वतः लवकरच ये ईन असा प्रभूमध्ये मला िवश्वास आहे .
25

तरी मला माझा बं ध ू आिण सहकारी व सहसै िनक आिण तु मचा प्रेिषत आिण माझी
गरज भागवून माझी से वा करणारा एपफ् रदीत ह्याला तु मच्याकडे पाठिवण्याचे आवश्यक वाटले .
26 कारण तो आजारी आहे हे तु म्ही ऐकले होते असे त्यास समजल्यावर त्यास तु म्हा सवार्च
ं ी हुरहुर
लागून तो िचं ताक् रांत अस्वस्थ झाला होता; 27 तो खरोखर, मरणाजवळ आला होता पण दे वाने
त्याच्यावर दया केली आिण केवळ त्याच्यावर नाही तर, मला दुःखावर दुःख होऊ नये म्हणून
माझ्यावरही केली. 28 म्हणून, मी त्यास पाठिवण्याची अिधक घाई केली, म्हणजे त्यास पु न्हा
भे टून तु म्ही आनं द करावा आिण माझे दुःख कमी व्हावे म्हणून हे केले . 29 ह्यावरून पूणर् आनं दाने
तु म्ही त्याचे प्रभूमध्ये स्वागत करा. अशांचा मान राखा. 30 कारण माझी से वा करण्यांत तु मच्या
हातून जी कसूर झाली ती भरून काढावी म्हणून िख्रस्त से वेसाठी त्याने स्वतःचा जीव धोक्यात
घातला व तो मरता मरता वाचला.

3
,

,

1 शे वटी, माझ्या बं धन
ूं ो, प्रभूमध्ये आनं द करा. तु म्हास पु न्हा िलिहण्यास मी कंटाळा करीत
नाही, पण ते तु मच्या सु रिक्षतपणाचे आहे .
2 त्या कु यांपासून सावध राहा. वाईट काम करणार्�������� ���� ����. केवळ दै िहक
सुं ता झाले ल्या लोकां िवषयी सावध राहा. 3 कारण आपण जे दे वाच्या आत्म्याने दे वाची उपासना
करतो, जे िख्रस्त ये शिू वषयी अिभमान बाळगणारे आिण दे हावर िवश्वास न ठे वणारे ते आपण
सुं ता झाले लेच आहोत. 4 तरी दे हावरही भरं वसा ठे वण्यास मला जागा आहे . आपल्याला दे हावर
भरं वसा ठे वता ये ईल असे जर दुसर्या कोणाला वाटत असे ल तर मला तसे अिधक वाटणार.
5 मी तर आठव्या िदवशी सु ं ता झाले ला, इस्राएल लोकातला, बन्यामीन वं शातला, इब्य्रांचा
इब्री, िनयमशास्त्रदृष्टीने परूशी; 6 आस्थे िवषयी म्हणाल तर मं डळीचा छळ करणारा आिण
िनयमशास्त्रातील नीितमत्त्वािवषयी िनदोर्ष ठरले ला असा आहे .

तरी मला ज्या गोष्टी लाभाच्या होत्या त्या मी िख्रस्तामु ळे हानीच्या अशा समजलो आहे .
इतकेच नाही, तर िख्रस्त ये शू माझा प्रभू ह्याच्यािवषयीच्या ज्ञानाच्या श्रेष्ठत्वामु ळे मी
सवर्काही हानी समजतो. त्याच्यासाठी मी सवर् गोष्टींची हानी सोसली आिण मी त्या केरकचरा
ले खतो, ह्यासाठी की, मला िख्रस्त ये शू हा लाभ प्राप्त व्हावा. 9 आिण मी त्याच्याठायी आढळावे
आिण माझे नीितमत्त्व माझे स्वतःचे नव्हे म्हणजे िनयमशास्त्राच्या योगे िमळणारे नीितमत्त्व
नव्हे तर ते िख्रस्तावरील िवश्वासाद्वारे , म्हणजे दे वाकडू न िवश्वासाद्वारे िमळणारे नीितमत्त्व असे
असावे . 10 हे अशासाठी आहे की, तो व त्याच्या पु नरुत्थानाचे सामथ्यार्चे व त्याच्या दुःखांची
सहभािगता ह्यांची, त्याच्या मरणाशी एकरूप होऊन, मी ओळख करून घ्यावी. 11 म्हणजे कसे ही
करून मी मृ तांमधून पु नरुत्थान िमळवावे .
12 मी आताच जणू िमळवले आहे िकंवा मी आताच पूणर् झालो आहे असे नाही. पण मी ज्यासाठी
िख्रस्त ये शन
ू े मला आपल्या ताब्यात घे तले ते मी आपल्या ताब्यात घ्यावे म्हणून मी त्याच्यामागे
लागलो आहे . 13 बं धन
ूं ो, मी ते आपल्या ताब्यात घे तले असे मानीत नाही पण मी हीच एक गोष्ट
7

8
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करतो की, मागील गोष्टी िवसरून जाऊन आिण पु ढील गोष्टींवर लक्ष लावून, 14 िख्रस्त ये शच्ू या
ठायी दे वाचे जे वरील पाचारण त्या सं बंधीचे बिक्षस िमळिवण्यासाठी पु ढच्या मयार्देवरील खु णेकडे
मी धावतो. हे च एक माझे काम. 15 तर जे वढे आपण प्रौढ आहोत, ते वढ ांनी हीच िच वृ ी
ठे वावी आिण तु म्ही एखाद्या गोष्टीिवषयी िनराळी िच वृ ी ठे वली, तरी दे व ते ही तु म्हास प्रकट
करील. 16 तथािप आपण ज्या िवचाराने ये थवर मजल मारली ितच्याप्रमाणे पु ढे चालावे .
17

बं धन
ूं ो, तु म्ही सवर्जण माझे अनु करण करणारे व्हा आिण आम्ही तु म्हास िक ा घालून
िदल्याप्रमाणे जे चालतात, त्यां च्याकडे लक्ष द्या. 18 कारण मी तु म्हास, पु ष्कळ वे ळा, सां िगतले
आिण आता रडत सां गतो की, पु ष्कळजण असे चालतात की, ते िख्रस्ताच्या वधस्तं भाचे वै री
आहे त. 19 नाश हा त्यांचा शे वट, पोट हे त्यांचे दै वत, त्यांचा िनलर्ज्जपणा हे त्यांचे भु षण आहे ,
ते जिगक गोष्टींवर िच ठे वतात.
20 आपले नागिरकत्व तर स्वगार्त आहे ; ते थन
ू प्रभू ये शू िख्रस्त हा तारणारा ये णार आहे ; त्याची
आपण वाट पाहत आहोत. 21 ज्या सामथ्यार्ने तो सवर्काही आपल्या स्वाधीन करण्यास समथर् आहे
त्या सामथ्यार्न
ं े तो तु मचे आमचे नीच िस्थतीचे शरीर आपल्या गौरवीच्या शरीरासारखे व्हावे म्हणून
त्यांचे रूपांतर करील.

4
1 म्हणून माझ्या िप्रयजनहो, मी ज्यां च्यासाठी उत्कंिठत आहे ते तु म्ही माझा आनं द व मु कुट
आहात म्हणून माझ्या िप्रय बं धन
ूं ो, तु म्ही प्रभूमध्ये तसे च िस्थर राहा.
2 मी यु वदीये ला िवनं ती करतो आिण सु ं तुखे ला िवनं ती करतो की, तु म्ही प्रभूच्या ठायी
एकमनाचे व्हा. 3 आिण हे माझ्या खर्या सोबत्या पण मी तु लाही िवनिवतो की, तू या िस्त्रयांनी
माझ्याबरोबर आिण क्ले मेंत व ज्यांची नावे जीवनाच्या पु स्तकात िलिहले ली आहे त असे माझे
सहकारी ह्यां च्याबरोबर शु भवतर्मानाच्या कामी श्रम केले त्यांना साहाय्य कर.
4 प्रभूमध्ये सवर्दा आनं द करा; पु न्हा सां गतो, आनं द करा. 5 सवर् लोकांस तु मची सहनशीलता
कळू न ये वो; प्रभू समीप आहे . 6 कशा ही िवषयाची काळजी करू नका पण प्राथर्ना आिण िवनं ती
करून आभारप्रदशर्नासह आपली मागणी दे वाला कळवा; 7 म्हणजे सवर् बु द्धीसामथ्यार्च्या पलीकडे
असले ली दे वाची िदले ली शांती तु मची अं तःकरणे व तु मचे िवचार िख्रस्त ये शच्ू या ठायी राखील.
8 बं धन
ूं ो, शे वटी इतके सां गतो की, जे काही खरे आहे , जे काही आदरणीय आहे , जे काही न्याय्य
आहे , जे काही शु द्ध आहे , जे काही प्रशं सनीय, जे काही श्रवणीय, जो काही सद्गुण, जी काही
स्तु ती, त्यावर िवचार करा. 9 माझ्यापासून जे तु म्ही िशकला, जे स्वीकारले व माझे जे ऐकले व
पािहले ते तु म्ही आचरीत राहा आिण शांतीदाता दे व तु मच्याबरोबर राहील.
10 मला प्रभूमध्ये फार आनं द झाला. आता तु मची माझ्यािवषयीची काळजी पु न्हा जागृ त
झाली. ही काळजी तु म्ही करीतच होता, पण तु म्हास सं धी नव्हती. 11 मला काही कमी पडल्यामु ळे
मी बोलत आहे असे नाही, कारण मी असे न त्या िस्थतीत सं तुष्ट राहण्यास िशकलो आहे . 12 दीन
अवस्थे त कसे रहावे हे मी जाणतो आिण िवपु लते त कसे रहावे हे ही मी जाणतो; कसे ही व कोणत्याही
पिरिस्थतीत, तृ प्त होण्यास तसे च उपाशी राहण्यास, िवपु लते त राहण्यास तसे च गरजे त राहण्यास
मला िशक्षण िमळाले आहे . 13 आिण मला जो सामथ्यर् दे तो त्याच्याकडू न मी सवर्काही करावयास
शक्तीमान आहे .
14 पण माझ्या दुःखात तु म्ही सहभागी झालात हे तु म्ही चां गले केले त. 15 िफिलप्पै करांनो, तु म्ही
जाणता की, शु भवतर्मानाच्या प्रारं भी जे व्हा मी मासे दोिनयामधून िनघालो, ते व्हा तु मच्यािशवाय
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कोणतीच मं डळी माझ्याबरोबर दे ण्याघे ण्याच्या बाबतीत माझी भागीदार झाली नाही. 16 मी
थे स्सलनीकात होतो ते व्हा तु म्ही एकदाच नाही दुसर्������� ���� ��� �������. 17 मी
दे णगीची अपे क्षा करतो असे नाही पण तु मच्या िहशोबी जमे ची बाजू वाढावी अशी इच्छा करतो.
18 पण माझ्याजवळ सवर्काही आहे आिण िवपु ल आहे आिण एपफ् रदीताच्या हाती तु म्ही जे पाठवले
ते िमळाल्याने मला भरपूर झाले आहे . ते जणू काय सु गंध, असे दे वाला मान्य व सं तोषकारक अपर्ण
असे आहे . 19 माझा दे व आपल्या सं पत्यनु रूप तु मची गरज िख्रस्त ये शच्ू या ठायी गौरवाच्याद्वारे
पु रवील. 20 आपला दे विपता ह्याला यु गानु युग गौरव असो. आमे न.
21 िख्रस्त ये शत
ू ील सवर् पिवत्र जनांस सलाम सां गा. माझ्याबरोबरचे बं ध ू तु म्हास सलाम
सां गतात. 22 सवर् पिवत्रजन आिण िवशे षतः कैसराच्या घरचे तु म्हास सलाम सां गतात.
23 प्रभू ये श ू िख्रस्ताची कृपा तु मच्या आत्म्याबरोबर असो.
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The Epistle of Paul the Apostle to the

Colossians
पौलाचे कलस्सै करांस पत्र

कलस्सै करांस पत्र हे पौलाचे वास्तिवक पत्र आहे (1:1). प्रारं िभक मं डळीमध्ये , ले खकाबद्दल
बोलतात ते सवर् लोक पौलाला सं बोधून बोलतात. कलस्सै ये थील मं डळी पौलाने स्वत: स्थापन
केली नाही. पौलाचा एक सहकारी, कदािचत एपफ् रास, याने प्रथम कलस्सै ये थे सु वातार् गाजवली
(4:12, 13). खोटे िशक्षक एका िविचत्र आिण नवीन िसद्धांतासह कलस्सै ये थे आले होते . त्यांनी
मूतीर्पु जक तत्वज्ञान आिण यहद
ू ी धमार्सह िख्रस्तत्वात एकित्रत केले . िख्रस्त सवर् गोष्टींवर आहे
हे दाखवून दे ण्याच्या या चु कीच्या िशकवणीचा पौल िवरोध करतो. नवीन करारामध्ये कलस्सै करांस
पत्राला सवार्त िख्रस्त केंद्रीत पत्र म्हटले गे ले आहे . यावरुन िदसून ये ते की ये शू िख्रस्त सवर्
गोष्टींवर प्रमु ख आहे .
साधारण इ.स. 60.
रोममध्ये पिहल्यांदा तु रुं गात असताना पौलाने हे िलिहले असावे .
पौलाने या पत्रात कलस्सै मधील मं डळीला उद्दे शन
ू म्हटले आहे जसे िक “������ �����
����������� ��� � �������� ���������” (1:1-2), लायकस दरीच्या मध्यभागी
इिफसहन
ू शं भर मै ल अं तरावरील मं डळी यांना िलिहले आहे . प्रेिषताने कधीही मं डळीला भे ट
िदली नव्हती (1:4; 2:1).
पौलाने आपल्या वाचकांना प्रोत्सािहत करण्यासाठी, सं पण
ू र् िनिमर्तीवर (1:15; 3:4) िख्रस्ताचे
पिरपूणर्, प्रत्यक्ष आिण सतत सावर्भौमत्व सां गन
ू , िवद्व ापूणर् प्रश्नांचे उ र दे ण्यासाठी,
कलस्सै मध्ये िनमार्ण झाले ल्या धोकादायक पाखं डी सल्ल्याबद्दल सल्ला दे ण्यासाठी िलिहले
िख्रस्ताच्या दृिष्टकोनातून जीवन जगणे (3:5; 4:6) आिण मं डळीला आपल्या िशस्तबद्ध िख्रस्ती
जीवनांबरोबरच खोट ा िशक्षकां च्या धमकीच्या आशे वर िवश्वासाने िस्थरता राखण्यासाठी
प्रोत्सािहत करणे . (2:2-5).
िख्रस्ताची सवोर्च्चता
रूपरे षा
1. पौलाची प्राथर्ना — 1:1-14
2. िख्रस्तामध्ये व्यक्तीसाठी पौलाच्या िशकवणी — 1:15-23
3. दे वाच्या योजना व उद्दे शातील पौलाचा भाग — 1:24-2:5
4. खोटया िशकवणु कीबद्दल चे तावणी — 2:6-15
5. धमकावणार्या पाखं डी लोकां शी पौलाचा सामना — 2:16-3:4
6. िख्रस्तामध्ये नवीन मनु ष्याचे वणर्न — 3:5-25
7. प्रशं सा आिण अिभवादन समाप्ती — 4:1-18
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दे वाच्या इच्छे ने िख्रस्त ये शच
ू ा प्रेिषत पौल आिण बं ध ू तीमथ्य ह्यांजकडू न; 2 कलस्सै
शहरातील पिवत्र जनांस व िख्रस्तामधील िवश्वासू बां धवांस दे व आपला िपता ह्याजकडू न तु म्हास
कृपा व शांती असो.
1

आम्ही तु मच्यासाठी प्राथर्ना करतो, ते व्हा आम्ही िनत्य दे वाचे , म्हणजे आपला प्रभू ये शू
िख्रस्त ह्याच्या िपत्याचे उपकार मानतो 4 कारण िख्रस्त ये शम
ू धील तु मच्या िवश्वासािवषयी
आिण सवर् पिवत्र जनां िवषयी तु मच्यात असले ल्या प्रीतीिवषयी आम्ही ऐकले आहे . 5 जी आशा
तु मच्यासाठी स्वगार्त ठे वली आहे या आशे िवषयी, तु म्ही प्रथम, सु वातच्या सत्यवचनात ऐकले .
6 ती सु वातार् तु मच्यात आली, तु म्ही ऐकलीत आिण तु म्हास सत्याद्वारे दे वाच्या कृपे चे ज्ञान झाले ,
त्या िदवसापासून, ती जशी सार्�� ���� ��� �� �������� �� ��� ��� ��� ����
���. 7 आिण या कृपे िवषयीही तु म्ही एपफ् रासकडू न िशकलात; तो आमचा िप्रय जोडीदारकामकरी आिण आमच्या वतीने तु मच्यात असले ला िख्रस्ताचा िवश्वासू से वक आहे . 8 त्याने च
आत्म्याकडू न असले ली तु मची प्रीती त्याने च आम्हास कळवली.
9 म्हणून, हे ऐकले त्या िदवसापासून, आम्हीदे खील खं ड पडू न दे ता, तु मच्यासाठी प्राथर्ना करतो
आिण मागतो की, तु म्हास सवर् आित्मक ज्ञान व बु द्धी प्राप्त होऊन त्याच्या इच्छे िवषयीच्या
ज्ञानाने तु म्ही भरावे . 10 ह्यासाठी की, तु म्ही प्रभूला सवर् प्रकारे सं तोष दे ण्यास, प्रत्ये क चां गल्या
कामात फळ दे ऊन त्यास शोभे ल असे जगावे व दे वाच्या ज्ञानाने तु मची वाढ व्हावी. 11 आिण
तु म्हास सवर् धीर व आनं द दे णारी सहनशीलता िमळण्यास त्याच्या गौरवाच्या बळाप्रमाणे तु म्हास
सं पण
ू र् सामथ्यर् िमळू न तु म्ही समथर् व्हावे ; 12 आिण प्रकाशातील पिवत्रजनां च्या वतनात तु म्ही
भागीदार व्हावे , म्हणून ज्याने तु म्हास पात्र केले , त्या िपत्याचे तु म्ही उपकार मानावे त. 13 त्याने
आपल्याला अं धकाराच्या स े तन
ू सोडवून त्याच्या िप्रय पु त्राच्या राज्यात आणले आहे , 14 आिण
त्याच्याठायी त्याच्या रक्ताच्याद्वारे आपल्याला मु क्ती म्हणजे पापांची क्षमा िमळाली आहे .
3

15 िख्रस्त अदृश्य दे वाचा प्रितरूप आहे आिण सवर् उत्प ीत ज्ये ष्ठ आहे . 16 कारण स्वगार्त
व पृ थ्वीवर, दृश्य आिण अदृश्य, राजासने िकंवा शासने , स ा िकंवा शक्ती, अशा सवर् गोष्टी
त्याच्याद्वारे केल्या गे ल्या; सवर् गोष्टी त्याच्याद्वारे व त्याच्यामध्ये केल्या गे ल्या. 17 तो सवार्ंच्या
आधीचा आहे आिण त्याच्यामध्ये सवर्काही अिस्तत्वात आहे . 18 तो शरीराचे मस्तक म्हणजे
मं डळीचे मस्तक आहे . तो आरं भ आहे आिण मृ तांतन
ू प्रथम जन्मले ला आहे , म्हणजे त्यास सवर्
गोष्टींत प्राधान्य असावे . 19 हे यासाठी की, त्याच्यात दे वाची सवर् पूणर्ता वसावी या िनणर्यात
त्यास सं तोष होता. 20 आिण आपण त्याच्या वधस्तं भाच्या रक्ताद्वारे शांती करून, पृ थ्वीवर िकंवा
स्वगार्त असले ल्या सवर् गोष्टींचा, त्याच्याद्वारे आपल्या स्वतःशी समे ट करावा हे दे वाला बरे वाटले .
21 आिण तु म्ही जे एकेकाळी दे वाशी परके होता आिण तु मच्या दुष्ट वासनां मुळे, मनाने वै री झाला
होता, 22 त्या तु मचा, त्याने त्याच्या दै िहक शरीरात त्याच्या मरणाद्वारे , आता, स्वतःशी समे ट
केला आहे . म्हणजे त्याने तु म्हास त्याच्या दृष्टीपु ढे पिवत्र, िनष्कलं क व िनदोर्ष असे सादर करावे .
23 कारण, तु म्ही िवश्वासात पाया घातले ले व िस्थर असे रािहला आहात आिण तु म्ही ऐकले ल्या व
आकाशाखालच्या सवर् सृ ष्टीला गाजिवण्यांत आले ल्या सु वातच्या आशे पासून तु म्ही ढळला नाही;
आिण मी पौल ितचा से वक झालो आहे .
24

तु मच्यासाठी या माझ्या दुःखात मी आनं द करीत आहे आिण आता, िख्रस्ताच्या दुःखात
त्याच्या शरीराकरता जे उणे आहे ते माझ्या दे हात मी पु रे करीत आहे आिण त्याचे शरीर मं डळी
आहे . 25 आिण दे वाचे वचन पूणर् करण्यास तु मच्यासाठी दे वाचा कारभार मला िदला आहे . त्यामध्ये
मी मं डळीचा से वक झालो आहे . 26 जे रहस्य यु गानु युग व िपढ ानिपढ ा गु प्त ठे वले ले होते
परं तु आता, त्याच्या पिवत्रजनांना प्रकट झाले आहे , ते हे वचन आहे . 27 त्या रहस्याच्या
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गौरवाची सं प ी परराष्ट् रीयांमध्ये काय आहे , हे आपल्या पिवत्रजनांना कळिवणे दे वाला बरे
वाटले ; गौरवाची आशा असा जो िख्रस्त तु म्हांमध्ये आहे तो ते रहस्य आहे . 28 आम्ही त्याची
घोषणा करतो, प्रत्ये क मनु ष्यास बोध करतो आिण सवर् ज्ञानीपणाद्वारे प्रत्ये क मनु ष्यास आम्ही
िशकवतो, ते ह्यासाठी की, आम्ही प्रत्ये क मनु ष्यास िख्रस्ताच्या ठायी प्रौढ करून सादर करावे .
29 याकिरता त्याची जी शक्ती माझ्याठायी सामथ्यार्ने त्याचे कायर् चालवीत आहे ितच्या मानाने मी
झटू न श्रम करीत आहे .
1

2

कारण माझी इच्छा आहे की, तु मच्यासाठी व त्याचप्रमाणे जे लावदीिकया शहरात आहे त
आिण ज्यांनी मला शारीरीकिरत्या पािहले ले नाही, अशा तु म्हा सवार्स
ं ाठी माझा लढा िकती मोठा
आहे हे तु म्हास समजून, 2 ते पिरश्रम ह्यांसाठी की, त्यां च्या मनास उ े जन प्राप्त व्हावे आिण
तु म्ही प्रीतीत एकत्र जोडले जावे . बु द्धीची पूणर् खातरी िवपु लते ने िमळावी व दे वाचे रहस्य म्हणजे
िख्रस्त ह्यांचे पूणर् ज्ञान त्यास व्हावे .
त्याच्यात सवर् ज्ञानीपणाचे व ज्ञानाचे धन लपले ले आहे त. कोणी तु म्हास लाघवी भाषणांनी
फसवू नये म्हणून मी हे सां गत आहे . 5 कारण मी दे हाने दरू असलो तरी मनाने तु मच्याजवळ
आहे आिण तु मची व्यवस्था व तु मच्यात असले ल्या िख्रस्तावरील िवश्वासाचा िस्थरपणा पाहन
ू
मी आनं द करीत आहे . 6 आिण म्हणून, िख्रस्त ये शू जो प्रभू ह्याला तु म्ही जसे स्वीकारले आहे
तसे तु म्ही त्याच्यात चाला. 7 तु म्ही त्याच्यात मु ळावले ले आिण त्याच्यावर उभारले ले व तु म्हास
िशक्षण िदल्याप्रमाणे तु म्ही िवश्वासात िस्थरावले ले होऊन, उपकारस्मरण करीत, त्यामध्ये वाढत
जा.
3-4

8 तु म्ही अशी काळजी घ्या की, कोणी मनु ष्यां च्या सं पर
् दायास अनु सरून, जगाच्या मूलतत्त्वांस
अनु सरून असणार्�� �������������� � �������� ���� ��������� �������
������� ��� ���; ते िख्रस्ताला अनु सरून नाही. 9 कारण िख्रस्ताच्या ठायीच दे वपणाची
सवर् पूणर्ता शरीरधारी होऊन त्याच्यात राहते . 10 तो सवर् स ा व शक्ती ह्यां वर मस्तक असून
त्याच्याठायी तु म्ही पूणर् झाला आहा, 11 आिण िख्रस्ताच्या सुं तािवधीने तु मचे पापमय दै िहक
शरीर काढले जाऊन, कोणी हातांनी न केले ल्या सुं तािवधीने तु मचीही त्यां च्यात सुं ता झाली आहे .
12 त्याच्याबरोबर तु म्ही बािप्तस्म्यात पु रले गे ला व ज्याने त्यास मरण पावले ल्यातून उठवले त्या
दे वाच्या कृतीवरील िवश्वासाद्वारे तु म्ही त्यामध्ये च त्याच्याबरोबर उठवले गे ला, 13 आिण तु म्ही जे
तु मच्या अपराधांमुळे व दे हस्वभावाची सुं ता न झाल्यामु ळे मरण पावले ले होता त्या तु म्हास दे वाने
त्याच्याबरोबर िजवं त केले आहे . त्याने आपल्या अपराधांची क्षमा केली आहे ; 14 आिण आपल्या
आड ये णारा जो िनयमांचा हस्तले ख आपल्यािवरुद्ध असले ले म्हणजे आपल्याला प्रितकू ल असले ले
िवधीचे ऋणपत्र त्याने खोडले व तो त्याने वधस्तं भाला िखळू न ते त्याने रद्द केले . 15 त्याने त्यावर
स ांना व शक्तींना िनःशस्त्र केले व त्यां च्यावर जय िमळवून त्यांचे उघड प्रदशर्न केले .
16 म्हणून तु मच्या खाण्यािपण्यावरून, सण, अमावस्या िकंवा शब्बाथ पाळण्यावरून कोणाला
तु मचा न्याय करू दे ऊ नका. 17 या गोष्टी तर ये णार्�� ��������� ���� ��� ����;
ू ांची उपासना करणार्या,
पण शरीर िख्रस्ताचे आहे . 18 लीन म्हणवून घे ण्याच्या इच्छे ने व दे वदत
स्वतःला िदसले ल्या गोष्टीवर अवलं बन
ं े फुगणार्या
ू राहणार्या व दै िहक मनाने िवनाकारण गवार्न
कोणा मनु ष्यास तु म्हास तु मच्या बिक्षसास मु कवू दे ऊ नका; 19 असा मनु ष्य मस्तकाला धरून राहत
नाही; त्या मस्तकापासून सवर् शरीराला सां धे व बं धने ह्यां च्या द्वारे पु रवठा होत आहे व ते दृढ जडले
जात असता त्याची दै वी वाढ होते .
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20 म्हणून

जगाच्या मूलतत्त्वांना तु म्ही िख्रस्ताबरोबर मरण पावला आहात, तर जगात जगत
असल्याप्रमाणे तु म्ही िनयमाधीन का होता? 21 िशवू नको, चाखू नको, हातात घे ऊ नको 22 अशा
िनयमांतील सवर् गोष्टी या उपभोगाने नष्ट होणार्�� ������ ����. 23 या गोष्टींत स्वे च्छे ची
उपासना, मनाची लीनता व शरीराची उपे क्षा असल्यामु ळे ह्यात खरोखर ज्ञानीपणाची भाषा आहे ,
पण दे हाच्या लालसे ला प्रितबं ध करण्याची योग्यता नाही.

3
1 म्हणून तु म्ही िख्रस्ताबरोबर उठवले गे ला आहात तर िख्रस्त दे वाच्या उजवीकडे जे थे बसला
आहे ते थल्या वरील गोष्टी िमळिवण्याचा प्रयत्न करा. 2 वरील गोष्टींकडे मन लावा, पृ थ्वीवरील
गोष्टींकडे लावू नका; 3 कारण तु म्ही मृ त झला आहात आिण तु मचे जीवन िख्रस्ताबरोबर दे वामध्ये
गु प्त ठे वले ले आहे . 4 आपले जीवन जो िख्रस्त तो प्रकट केला जाईल ते व्हा तु म्हीही त्याच्याबरोबर
गौरवात प्रकट केले जाल.
5 तर पृ थ्वीवरील तु मचे अवयव म्हणजे जारकमर्, अमं गळपणा, कामवासना, कुवासना व लोभ
ह्याला मूतीर्पूजा म्हणावे , हे िजवे मारा. 6 त्यामु ळे दे वाचा कोप होतो. 7 तु म्हीही पूवीर् त्या वासनांत
जगत होता ते व्हा त्यांमध्ये तु म्ही चालत होता. 8 परं तु आता तु मच्यातील क् रोध, राग व दुष्टपण,
िनं दा आिण तु मच्या मु खाने िशवीगाळ करणे , हे सवर् आपणापासून दरू करा. 9 एकमे कां शी खोटे बोलू
नका कारण तु म्ही जु न्या मनु ष्यास त्याच्या कृतींसिहत काढून टाकले आहे 10 आिण जो नवा मनु ष्य,
आपल्या िनमार्ण करणार्������ �������������� ����� ������� ��� ���� ���
���, त्यास तु म्ही पिरधान केले आहे . 11 ह्यात ग्रीक व यहद
ू ी, सुं ता झाले ला व न झाले ला, बबर्र
व स्कुथी, दास व स्वतं तर् हा भे दच नाही, तर िख्रस्त सवर्काही आहे व सवार्ंत आहे .
12 ते व्हा तु म्ही दे वाचे पिवत्र व िप्रय असे िनवडले ले लोक आहात, म्हणून करूणायु क्त हृदय,
दया, सौम्यता, लीनता व सहनशीलता धारण करा. 13 एकमे कांचे सहन करा आिण कोणाचे कोणाशी
भांडण असल्यास एकमे कांची क्षमा करा; प्रभूने तु मची क्षमा केली तशी एकमे कांची क्षमा करा.
14 पूणर्ता करणारे बं धन अशी जी प्रीती ती या सवार्ंवर धारण करा. 15 िख्रस्ताची शां ती तु मच्या
अं तःकरणात राज्य करो. ितच्याकिरता एक शरीर असे पाचारण्यांत आले आहे ; आिण तु म्ही कृतज्ञ
असा. 16 िख्रस्ताचे वचन तु म्हांमध्ये भरपूर राहो. तु म्ही सवर् ज्ञानीपणाने एकमे कांस िशकवा व बोध
करा; आपल्या अं तःकरणात दे वाला स्तोत्रे, गीते व आित्मक गीते कृपे च्या प्रेरणे ने गा. 17 आिण
बोलणे िकंवा करणे जे काही तु म्ही कराल, ते सवर् प्रभू ये शच्ू या नावाने करा; आिण त्याच्याद्वारे दे व
जो िपता त्याचे उपकारस्तु ती करा.
18 िस्त्रयांनो, जसे

प्रभूमध्ये योग्य आहे त्याप्रमाणे तु म्ही आपआपल्या पतीच्या अधीन असा.
आपआपल्या पत्नीवर प्रीती करा; ितच्याशी िनष्ठू रते ने वागू नका.
20 मु लांनो, तु म्ही सवर् गोष्टींत आपल्या आई-वडीलां च्या आज्ञा पाळा कारण हे प्रभूला सं तोष
दे णारे आहे .
21 विडलांनो, तु म्ही आपल्या मु लांना िचडीस आणू नका; नाही तर, कदािचत ती िनरुत्साही होतील.
22 दासांनो, दै िहक दृष्ट ा जे तु मचे मालक आहे त त्यांचे सवर् गोष्टींत आज्ञापालन करा.
मनु ष्यांना खु श करणार्�� ���������� ����������� ������� ���; तर सालस मनाने
प्रभूची भीती बाळगून पाळा. 23 आिण जे काही तु म्ही करता ते मनु ष्यांसाठी म्हणून करू नका
तर प्रभूसाठी म्हणून िजवे भावे करा. 24 प्रभूपासून वतनरूप प्रितफळ तु म्हास िमळे ल तु म्ही हे
तु म्हास मािहत आहे . प्रभू िख्रस्ताची से वा करीत जा. 25 कारण अन्याय करणार्याने जो अन्याय
केला तोच त्यास िमळे ल आिण पक्षपात होणार नाही.
19 पतींनो,

4:1
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4

तु म्हांसही स्वगार्त धनी आहे हे लक्षात ठे वून तु म्ही आपल्या दासांबरोबर न्यायाने व
समते ने वागा.
2

प्राथर्नेत तत्पर असा व ितच्यांत उपकारस्तु ती करीत जागृ त रहा. 3 आणखी आम्हासाठी
दे खील प्राथर्ना करा; अशी की, कारण िख्रस्ताच्या ज्या रहस्यामु ळे मी बं धनातही आहे ते
सां गावयास दे वाने आम्हांसाठी वचनाकिरता द्वार उघडावे . 4 म्हणजे मला जसे सां िगतले पािहजे
तसे च मी ते रहस्य प्रकट करावे .
5 बाहे रच्या लोकांबरोबर सु ज्ञानीपणाने वागा. सं धी साधून घ्या. 6 तु मचे बोलणे ने हमी कृपायु क्त,
िमठाने रूचकर केल्यासारखे असावे , म्हणजे प्रत्ये काला कसकसे उ र द्यावयाचे हे तु म्ही समजावे .
7 माझा िप्रय बं ध ू तु िखक, प्रभूमधील िवश्वासू से वक व माझ्यासोबतीचा दास हा माझ्यािवषयी

सवर् गोष्टी तु म्हास कळवील. 8 मी त्यास त्याच हे तन
ू े तु मच्याकडे पाठवले आहे की, म्हणजे
आमच्यािवषयीच्या सवर् गोष्टी त्याने तु म्हास कळवून तु मच्या मनाचे समाधान करावे . 9 मी
त्याच्याबरोबर िवश्वासू व िप्रय बं ध ू अने िसम, जो तु मच्यांतलाच आहे त्यालाही पाठवले आहे ;
ते तु म्हास ये थील सवर् गोष्टी कळवतील.
10 माझा सोबतीचा बं िदवान अिरस्ताखर् तु म्हास सलाम सां गतो, तसाच बणर्बाचा भाऊबं द माकर्
हाही तु म्हास सलाम सां गतो. (त्याच्यािवषयी तु म्हास आज्ञा िमळाल्या आहे त. तो जर तु मच्याकडे
आला तर तु म्ही त्याचा स्वीकार करा.) 11 यु स्त म्हणले ला ये शू हाही तु म्हास सलाम सां गतो;
सुं ता झाले ल्यांपैकी हे च मात्र दे वाच्या राज्यासाठी माझे सहकारी आहे त आिण त्यां च्याद्वारे
माझे सां त्वन झाले आहे . 12 िख्रस्त ये शच
ू ा दास एपफ् रास जो तु मच्यातलाच आहे तो तु म्हास
सलाम सां गतो; तो आपल्या प्राथर्नांमध्ये सवर्दा तु म्हासाठी जीव तोडू न िवनं ती करीत आहे की,
दे वाच्या सं पण
ू र् इच्छे नु सार तु म्ही पिरपूणर् असून तु मची पूणर् खात्री होऊन िस्थर असे उभे रहावे .
13 तु म्हासाठी व जे लावदीिकयात व हे रापलीत आहे त त्याच्यांसाठी तो फार श्रम करीत आहे ,
अशी त्याच्यािवषयी मी साक्ष दे तो. 14 िप्रय वै द्य लूक आिण दे मास हे तु म्हास सलाम सां गतात.
15 लावदीिकयातील बं ध ू आिण नु ं फा व ितच्या घरी जमणारी मं डळी ह्यांना सलाम द्या. 16 हे पत्र
तु मच्यांत वाचून झाल्यावर की, लावदीिकयातील मं डळीतही वाचले जावे आिण लावदीिकयाकडील
पत्र तु म्हीही वाचावे . 17 अिखर्पाला सां गा की, जी से वा तु ला प्रभूमध्ये िमळाली आहे ती पूणर्
करण्याकडे म्हणून काळजी घे .
18 मी पौलाने स्वहस्ते िलहीले ला सलाम; मी बं धनात आहे याची आठवण ठे वा. तु म्हांबरोबर
ृ
कपा असो.
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The First Epistle of Paul to the

Thessalonians
पौलाचे थे स्सलनीकाकरांस पिहले पत्र
प्रेिषत पौलाने स्वतःला या पत्राचा ले खक म्हणून दोनदा सं बोधले आहे (1:1; 2:18). सीला
आिण तीमथ्य (3:2, 6), मं डळीची स्थापना झाल्यानं तर दुसर्या सु वातार् फेरी मधील पौलाचा
प्रवास (प्रेिषत 17:1-9), त्याने हे पत्र ते सोडू न गे ल्यावर काही मिहन्यां च्या आत िवश्वास
ठे वणार्यांना िलिहले . थे स्सलनीका ये थील पौलाच्या से वेने अथार्तच फक्त यहद्य
ू ांनाच नाही तर
अन्य जातीय लोकांनाही स्पशर् केले . मं डळीतील अने क अन्य जातीय मूतीर्पूजेतन
ू बाहे र आले
होते , जे त्या काळातील यहद्य
ू ांमध्ये िविशष्ट समस्या नव्हती (1 थे स्सल. 1:9).
साधारण इ.स. 51.
पौलाने किरं थ शहरातील थे स्सलनीका ये थील मं डळीला आपले पिहले पत्र िलिहले .
जरी हे सवर्साधारणपणे सवर्तर् िख्रस्ती लोकां शी बोलत असले तरी, 1 थे स्स. 1:1
थे स्सलनीकाकरांना पिहल्या पत्राचे अपे िक्षत वाचक म्हणून “���������� ����� �����”
���� ��������� �����.
पौलाचा हे पत्र िलिहण्याचा उद्दे श होता िक नवीन रुपांतरीत लोकांना त्यां च्या परीक्षे त उ े जन
दे णे (3:3-5), धािमर्क जीवन जगण्याकिरता सूचना दे णे (4:1-12) आिण िख्रस्ताच्या परत
ये ण्याआधी मरणार्या िवश्वासणार्यां च्या भिवष्याबद्दल आश्वासन दे णे. (4:13-18), काही इतर,
नै ितक आिण व्यावहािरक गोष्टी सु धारण्यासाठी हे पत्र िलिहले .
मं डळीच्या सं बंिधत काही गोष्टी
रूपरे षा
1. धन्यवाद दे णे — 1:1-10
2. प्रेिषतीय िक् रयांचे सं रक्षण — 2:1-3:13
3. थे स्सलनीकाकरांसाठी उपदे श — 4:1-5:22
4. समाप्तीची प्राथर्ना आिण िनष्ठा — 5:23-28
1 दे विपता व प्रभू ये श ू िख्रस्ता याच्यात असले ली थे स्सलनीका शहरातील मं डळी िहला पौल,
िसल्वान व तीमथ्य ह्याच्याद्वारे तु म्हास कृपा व शांती असो.
2 आम्ही आपल्या प्राथर्नां मध्ये तु मची आठवण करीत सवर्दा तु म्हा सवार्ंिवषयी दे वाची
उपकारस्तु ती करतो. 3 आपल्या दे विपत्यासमोर तु मचे िवश्वासाने केले ले काम, प्रीतीने केले ले
श्रम व आपल्या प्रभू ये शू िख्रस्तावरच्या आशे मुळे धरले ली सहनशीलता ह्यांची आम्ही िनरं तर
आठवण करतो. 4 बं धन
ूं ो, तु म्ही दे वाचे िप्रय आहात, तु मची झाले ली िनवड आम्हास ठाऊक
आहे च; 5 कारण आमची सु वातार् केवळ शब्दाने नव्हे , तर सामथ्यार्ने, पिवत्र आत्म्याने व पूणर्
खात्रीने तु म्हास कळिवण्यात आली तसे च तु मच्याकिरता आम्ही तु मच्याबरोबर असताना कसे
वागलो हे तु म्हास ठाऊक आहे . 6 तु म्ही फार सं कटात असताना पिवत्र आत्म्याच्या आनं दाने वचन
अं गीकारुन आमचे व प्रभूचे अनु करण करणारे झाला; 7 अशाने मासे दोिनया व अखया ह्यांतील
सवर् िवश्वास ठे वणार्यांना तु म्ही उदाहरण असे झाला आहात. 8 मासे दोिनया व अखया ह्यात
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तु मच्याकडू न प्रभूच्या वचनाची घोषणा झाली आहे ; इतकेच केवळ नव्हे तर दे वावरील तु मच्या
िवश्वासाची बातमीही सवर्तर् पसरली आहे ; ह्यामु ळे त्यािवषयी आम्हास काही सां गायची गरज
नाही. 9 कारण तु म्हामध्ये आमचे ये णे कोणत्या प्रकारचे झाले , हे ते आपण होऊन आम्हािवषयी
सां गतात; तु म्ही मूतीर्पासू
ं न दे वाकडे कसे वळला आिण िजवं त व खर्या दे वाची से वा करण्यास,
10 आिण त्याचा पु त्र ये श ू याची स्वगार्ंतन
ू ये ण्याची वाट पाहण्यास, तो पु त्र म्हणजे ये शू ज्याला
दे वाने मरण पावले ल्यातून उठवले व तो आपल्याला भावी क् रोधापासून सोडिवणारा आहे .

2
बं धन
ू ो, तु म्हामध्ये आमचे ये णे व्यथर् झाले नाही, हे तु म्हासही माहीत आहे . 2 परं तु पूवीर्
िफिलप्पै त आम्ही दुःख भोगून व अपमान सोसून, हे तु म्हास माहीतच आहे , मोठा िवरोध असता,
दे वाची सु वातार् तु म्हास सां गण्याचे धै यर् आपल्या दे वाकडू न आम्हास िमळाले . 3 कारण आमचा
बोध फसवण्याने अथवा अशु द्धपणा ह्यांतन
ू िनमार्ण झाले ला नसून कपटाचा नव्हता; 4 तर सु वातार्
आमच्यावर सोपवून दे ण्यास दे वाने आम्हास पारखून पसं त केल्यामु ळे आम्ही ती सां गतो; आम्ही
मनु ष्यांना खूश करण्यासारखे न बोलता आमची अं तःकरणे पारखणारा दे व हा ज्यामु ळे खूश
होईल तसे बोलतो. 5 कारण आम्ही खु शामत करणारे भाषण कधी करीत नव्हतो, हे तु म्हास
माहीत आहे तसे च लोभ ठे वून ढोंगीपणाने वागलो नाही. दे व साक्षी आहे ; 6 आम्ही िख्रस्ताचे
प्रेिषत असल्यामु ळे जरी आम्हास आपला िवशे ष अधीकार चालवता आला असता तरी आम्ही
मनु ष्यांपासून, तु म्हापासून िकंवा दुसर्यांपासून गौरव िमळिवण्याची खटपट करीत नव्हतो; 7 तर
आपल्या मु लांबाळांचे पालनपोषण करणार्या आईसारखे आम्ही तु म्हामध्ये सौम्य वृ ीचे होतो.
8 आम्हास तु मच्यािवषयी कळकळ वाटत असल्यामु ळे आम्ही तु म्हास केवळ दे वाच्या सु वातचे
दानच दे ण्यास नव्हे , तर तु म्हावरील आमच्या अत्यं त प्रीतीमु ळे तु म्हाकिरता आपला जीवही
दे ण्यास तयार होतो.
9 बं धन
ू ो, आमचे श्रम व कष्ट याची आठवण तु म्हास आहे ; तु म्हातील कोणाला आमचा भार होऊ
नये म्हणून आम्ही रात्रंिदवस उद्योग करून तु म्हापु ढे दे वाच्या सु वातची घोषणा केली. 10 तु म्हा
िवश्वास ठे वणार्यांत आम्ही पिवत्रते ने, नीितने व िनदोर्षते ने कसे वागलो ह्यािवषयी तु म्ही साक्षी
आहात व दे वही आहे 11 तु म्हास ठाऊकच आहे की, िपता आपल्या मु लांना करतो तसे आम्ही
तु म्हापै की प्रत्ये काला बोध करीत, धीर दे त व आग्रहपूवर्क िवनं ती करीत सां गत होतो की, 12 जो
दे व आपल्या राज्यात व गौरवात तु म्हास पाचारण करीत आहे त्यास शोभे ल असे तु म्ही चालावे .
1

13 या कारणां मुळे आम्ही सु द्धा दे वाची िनरं तर उपकारस्तु ती किरतो की, तु म्ही आम्हापासून
ऐकले ले दे वाचे वचन स्वीकारले ते मनु ष्यांचे म्हणून नव्हे तर दे वाचे म्हणून स्वीकारले आिण खरे
पहाता ते असे च आहे ; ते तु म्हा िवश्वास ठे वणार्यात कायर् करीत आहे . 14 बं धन
ूं ो, यहद
ू ीयातील
दे वाच्या ज्या मं डळ्या िख्रस्त ये शच्ू या ठायी आहे त त्यांचे अनु करण करणारे झाला, म्हणजे त्यांनी
यहद
ू यां च्या हातून जी दुःखे सोसली तशीच तु म्हीही आपल्या स्वदे शीयां च्या हातून सोसली; 15 त्या
यहद्य
ू ा व सं देष्ट ांनाही िजवे मािरले आिण आमचा छळ करून आम्हास बाहे र
ू ांनी प्रभू ये शल
घालिवले ; ते दे वाला सं तोषवीत नाहीत व सवर् मनु ष्यांचेही िवरोधी झाले आहे त; 16 परराष्ट् रीयांचे
तारण व्हावे म्हणून आम्ही त्यां च्याबरोबर बोलावे याची ते मनाई करतात; हे ह्यासाठी की, त्यांनी
आपल्या पापांचे माप सवर्दा भरीत रहावे ; त्यां च्यावरील दे वाच्या क् रोधाची पिरसीमा झाली आहे .
17 बं धन
ू ो, आम्ही हृदयाने नव्हे तर दे हाने तु म्हापासून थोडा वे ळ वे गळे झाल्याने आम्हास िवरह
ु
दःख होऊन तु मचे तोंड पाहण्याचा आम्ही फार उत्कंठे ने िवशे ष प्रयत्न केला; 18 ह्यांमुळे आम्ही
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तु म्हाकडे ये ण्याची इच्छा धरली; मी पौलाने एकदा नाही तर दोनदा इिच्छले परं तु सै तानाने आम्हास
अडिवले . 19 कारण आपल्या प्रभू ये शू िख्रस्ताच्या समक्षते त, त्याच्या ये ण्याच्या वे ळेस आमची
आशा िकंवा आमचा आनं द िकंवा आमच्या अिभमानाचा मु कुट काय आहे ? तु म्हीच आहात ना?
20 कारण तु म्ही आमचे गौरव व आमचा आनं द आहात.

3
1 म्हणून आमच्याने आणखी दम धरवे ना, ते व्हा आम्ही अथे नै शहरातच एकटे मागे रहावे , हे
आम्हास बरे वाटले . 2 आिण आम्ही आपला बं ध ू तीमथ्य, िख्रस्ताच्या सु वातत दे वाचा से वक ह्याला
ह्यासाठी पाठवले की, त्याने तु म्हास िस्थर करावे आिण तु मच्या िवश्वासाच्या वाढीिवषयी उपदे श
करावा; 3 तो असा की, या सं कटात कोणी घाबरू नये ; कारण आपण ह्यासाठीच ने िमले ले आहोत. हे
तु म्ही स्वतः जाणून आहात. 4 कारण आम्ही तु म्हाजवळ होतो ते व्हा आम्ही तु म्हास सां गन
ू ठे वले
की, आपल्याला सं कटे भोगावयाची आहे त आिण त्याप्रमाणे घडले ही, हे तु म्हास माहीतच आहे .
5 ह्यामु ळे मलाही आणखी दम धरवे ना, म्हणून मी तु मच्या िवश्वासासं बंधाने िवचारपूस करण्याचे
पाठवले ; कोण जाणे , कदािचत परीक्षकाने तु म्हास मोह घातल्याने आमचे श्रम व्यथर् झाले असतील.
6 आता तीमथ्याने तु म्हापासून आम्हाकडे ये ऊन, तु मचा िवश्वास व प्रीती ह्यां िवषयी आिण
जसे आम्ही तु म्हास भे टावयास उत्कंिठत आहोत तसे तु म्हीही आम्हास भे टावयास उत्कंिठत असून
आमची प्रेमाने ने हमी आठवण करता ह्यािवषयीची शु भवतर्मान आम्हाकडे आणले ; 7 ह्यामु ळे
बं धन
ू ो, आम्हास आपल्या सवर् अडचणीत व सं कटात तु मच्या िवश्वासावरून तु म्हािवषयी समाधान
िमळाले ; 8 कारण जर तु म्ही प्रभूमध्ये खं बीरपणे िटकता तर आता आम्ही िजवात जीव आल्यासारखे
राहतो. 9 कारण आपल्या दे वापु ढे , आम्ही तु मच्याकरता, ज्या सवर् आनं दामु ळे आनं द करतो
त्याबद्दल आम्ही दे वाला तु मच्याकरीता काय धन्यवाद दे ऊ शकणार? 10 आम्ही रात्रंिदवस पु ष्कळ
प्राथर्ना करतो की, आम्ही तु म्हास तोंडोतोंड पाहावे आिण तु मच्या िवश्वासांतील उणे आहे ते पूणर्
करावे .
11 दे व, आपला िपता हा स्वतः व आपला प्रभू ये श ू हा, आमचे तु म्हाकडे ये णे कुठलीही अडचण न
ये ता होऊ दे वो; 12 आिण जशी आमची प्रीती तु म्हावर आहे , तशी प्रभू तु मची प्रीती एकमे कां वर व
सवार्ंवर वाढवून िवपु ल करो; 13 ह्यासाठी की, आपला प्रभू ये शू आपल्या सवर् पिवत्र जनांसह ये ईल
त्यावे ळेस त्याने तु मची अं तःकरणे दे व आपला िपता ह्याच्यासमोर पिवत्रते त िनदोर्ष होण्यासाठी
िस्थर करावी.

4
1

बं धन
ू ो, शे वटी आम्ही तु म्हास िवनं ती करतो व प्रभू ये शम
ू ध्ये बोध करतो की, कोणत्या
वागणूकीने दे वाला सं तोषवावे हे तु म्ही आम्हापासून ऐकू न घे तले व तु म्ही त्याप्रमाणे वागत आहा,
त्यामध्ये तु मची अिधकािधक वाढ व्हावी. 2 कारण प्रभू ये शच्ू या वतीने कोणकोणत्या आज्ञा आम्ही
तु म्हास िदल्या त्या तु म्हास ठाऊक आहे त.
3 कारण दे वाची इच्छा ही आहे की, तु मचे पिवत्रीकरण व्हावे , म्हणजे तु म्ही जारकमार्पासून दर
ू
रहावे 4 आिण तु मच्यातील प्रत्ये काला समजावे की, ज्याने त्याने आपल्या दे हाला पिवत्रते ने
व आदरबु द्धीने आपल्या स्वाधीन कसे करून घ्यावे . 5 दे वाला न ओळखर्या परराष्ट् रीयांपर् माणे
वासने च्या लोभाने करू नये . 6 कोणी या गोष्टींचे उल्लं घन करून आपल्या बं धच
ू ा गै रफायदा घे ऊ
नये कारण प्रभू या सवर् गोष्टींबद्दल शासन करणारा आहे ; हे आम्ही तु म्हास आधीच सां िगतले होते
व बजावले ही होते . 7 कारण दे वाने आपल्याला अशु द्धपणासाठी नव्हे तर पिवत्रेते साठी पाचारण
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केले आहे .
जो कोणी नाकार करतो तो मनु ष्याचा नव्हे तर तु म्हास आपला पिवत्र आत्मा
दे णारा दे व याचा नाकार करतो.
9 बं धुपर
् े मािवषयी आम्ही तु म्हास िलहावे याची तु म्हास गरज नाही; कारण एकमे कां वर प्रीती
करावी, असे तु म्हास दे वाने च िशकिवले आहे ; 10 आिण अिखल मासे दोिनयांतील सवर् बं धुवगार्वर
तु म्ही ती करीतच आहात. तरी बं धन
ूं ो, आम्ही तु म्हास बोध करतो की, ती अिधकािधक करावी.
11 आम्ही तु म्हास आज्ञा केल्याप्रमाणे शां तीने राहा. आपआपला व्यवसाय करणे आिण आपल्या
हातांनी काम करणे याची आवड तु म्हास असावी. 12 बाहे रच्या लोकांबरोबर सभ्यते ने वागावे आिण
तु म्हास कशाचीही गरज पडू नये .
8 म्हणून

पण बं धन
ूं ो, मी इच्छीत नाही की, जे मरण पावले त त्यां च्यािवषयी तु म्ही अज्ञानी असावे ,
म्हणजे ज्यांना आशा नाही अशा इतरांपर् माणे तु म्ही दुःख करू नये . 14 कारण ये शू मरण पावला व
पु न्हा उठला असा जर आपण िवश्वास ठे वतो, तर ये शम
ू ध्ये जे मरतात त्यांनाही दे व त्याच्याबरोबर
आणील.
15 कारण प्रभूच्या वचनावरून आम्ही तु म्हास हे सां गतो की, आपण जे िजवं त आहोत व जे
प्रभूच्या ये ण्यापयर्ंत मागे राह,ू ते आपण तोपयर्ंत मरण पावले ल्यां च्या पु ढे जाणार नाही. 16 कारण
ू ांची वाणी आिण दे वाच्या कण्यार्चा आवाज ये ईल, ते व्हा प्रभू
आज्ञा करणार्या गजर्णेने, आद्यदे वदत
स्वतः स्वगार्तन
ू उतरे ल आिण िख्रस्तात मरण पावले ले प्रथम उठतील. 17 मग आपण जे िजवं त
आहोत व मागे राह,ू ते प्रभूला अं तराळात भे टण्यासाठी ढगात उचलले जाऊ आिण सवर्काळ
प्रभूबरोबर राह.ू
18 म्हणून तु म्ही या वचनांनी एकमे कांचे सां त्वन करा.
13

5
1

बं धन
ू ो, काळ व समय ह्यां िवषयी तु म्हास काही िलिहण्याची गरज नाही. 2 कारण तु म्हा
स्वतःला पक्के माहीत आहे की जसा रात्री चोर ये तो, तसाच प्रभूचा िदवस ये तो. 3 “�����
���, सु रिक्षतता आहे ” ��� �� �������, ते व्हा गरोदर स्त्रीला ज्याप्रमाणे अचानक वे दना
सु रु होतात त्याप्रमाणे त्यांचा अचानक नाश होईल आिण ते िनभावणारच नाहीत. 4 बं धुनो, त्या
िदवसाने चोरासारखा तु म्हास गाठावे असे तु म्ही अं धारात नाही. 5 कारण तु म्ही सगळे प्रकाशाची
प्रजा व िदवसाची प्रजा आहात; आपण रात्रीचे व अं धाराचे नाही. 6 ह्यावरून आपण इतरांपर् माणे
झोप घे वू नये , तर जागे व सावध रहावे . 7 झोप घे णारे रात्री झोप घे तात आिण िझं गणारे रात्रीचे
िझं गतात. 8 परत जे आपण िदवसाचे आहोत त्या आपण सावध असावे ; िवश्वास व प्रीती हे
उरस्त्राण व तारणाची आशा हे िशरस्राण घालावे . 9 कारण आपल्यावर क् रोध व्हावा म्हणून नव्हे
तर आपला प्रभू ये शू िख्रस्त ह्याच्याद्वारे आपले तारण व्हावे म्हणून दे वाने आपल्याला ने मले आहे .
10 प्रभू ये श ू िख्रस्त आपल्यासाठी याकिरता मरण पावला की, आपण जरी मागे रािहलो िकंवा मरण
पावलो तरी आपण त्याच्याबरोबर िजवं त रहावे .
11 म्हणून तु म्ही एकमे कांचे सां त्वन करा आिण एकमे कांची उभारणी करा; हे तु म्ही करतही आहात.
12 आिण

बं धन
ूं ो, आम्ही तु म्हास िवनं ती करतो की, जे तु मच्यांत पिरश्रम करतात, जे प्रभूमध्ये
तु मच्यां वर आहे त आिण तु म्हास बोध करतात त्यां च्याकडे लक्ष द्या; 13 आिण त्यांना त्यां च्या
कामावरून प्रीतीने फार थोर माना आिण एकमे कां शी शांतीने रहा.
14 आता बं धन
ूं ो, आम्ही तु म्हास बोध करतो की, जे अव्यवस्थीत आहे त त्यांना तु म्ही इशारा द्या,
जे अल्पधीराचे आहे त त्यांना धीर द्या, अशक्त आहे त त्यांना आधार द्या; सवार्ब
ं रोबर सहनशील
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असा.
आिण तु म्ही हे पाहा की, कोणी कोणाला वाईटाबद्दल वाईट असे भरून दे ऊ नये ; पण
तु मच्यात एकमे कांसाठी व सवर्साठी जे चां गले आहे त्याच्या सतत मागे लागा.
16 सदोिदत आनं द करा. 17 िनत्य प्राथर्ना करा. 18 प्रत्ये क गोष्टींत उपकार माना कारण
तु मच्यासं बधी िख्रस्त ये शम
ू ध्ये दे वाची इच्छा हीच आहे . 19 पिवत्र आत्म्याला िवझवू नका.
20 सं देशाचा उपहास करू नका. 21 सवर् गोष्टींची पारख करा. जे चां गले आहे ते मजबूत धरा.
22 वाईटाच्या प्रत्ये क प्रकारापासून दर
ू रहा.
23 आिण स्वतः शां तीचा दे व तु म्हास पूणर् पिवत्र करो; आिण आपला प्रभू ये श ू िख्रस्त ह्याचे
ये णे होईल ते व्हा तु मचा आत्मा, जीव आिण शरीर पूणर् िनदोर्ष राहो. 24 तु म्हास जो बोलवत आहे
तो िवश्वासू आहे ; तो हे करीलच.
25 बं धन
ूं ो, आमच्यासाठी प्राथर्ना करा.
26 सवर् बं धन
ूं ा पिवत्र प्रीतीने नमस्कार सां गा.
27 मी तु म्हास प्रभूची आज्ञा म्हणून सां गतो की, हे पत्र सवर् बं धन
ूं ा वाचून दाखवा.
28 आपला प्रभू ये श ू िख्रस्त याची कृपा तु मच्याबरोबर असो. आमे न.
15
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The Second Epistle of Paul the Apostle to the

Thessalonians
पौलाचे थे स्सलनीकाकरांस दुसरे पत्र

1 थे स्सलनीकाकरांपर् माणे च हे पत्र पौल, सीला आिण तीमथ्य यां च्याकडू न आहे . या पत्राचा
ले खक 1 थे स्सलनीकाकरांस आिण पौलाच्या इतर पत्रांसारख्या शै लीचा वापर करतो. यावरुन
िदसून ये ते की मु ख्य ले खक पौल होता. सीला आिण तीमथ्य हे अिभवादनांमध्ये समािवष्ट
आहे त (2 थे स्सल. 1:1) अने क अध्यायांमध्ये आपण असे िलिहतो की, त्या सवर् तीन जणांनी
सहमती दशर्िवली. िलिखत स्वरूपाचे िलखाण पौलाचे नव्हते कारण त्याने फक्त शे वटच्या शु भेच्छा
(अिभवादन) आिण प्राथर्ना िलिहल्या (2 थे स्सल 3:17). पौलाने कदािचत तीमथ्य िकंवा सीलाला
पत्र िलिहले असावे .
साधारण इ.स. 51 - 52.
पौलाने 2 थे स्सलनीकाकरांस हे किरं थमध्ये िलिहले , जे थे त्याने 1 थे स्सलनीकाकरांस िलिहले .
2 थे स्सलनीकाकरांस 1:1 “����������������
थे स्सलनीकाकरांसच्या उद्दे शाने वाचकांना सूिचत करते .

�����”

������

2

परमे श्वराच्या िदवसाबद्दल सै द्धां ितक त्रुटी सु धारण्याचा उद्दे श होता. िवश्वासणार्यांची प्रशं सा
करणे आिण त्यांचा िवश्वास दृढ असल्याचे त्यांना उ े जन दे णे आिण जे लोक त्यां च्या आत्मभ्रामक स्वाथार्मुळे िवश्वास ठे वत होते , त्यांनी असा िवचार केला होता की परमे श्वराचा िदवस
ये ण्याआधीच परमे श्वराच्या परत आला होता आिण या िशकवणीचा त्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी
दुखावला होता.
आशे मध्ये राहणे
रूपरे षा
1. नमस्कार — 1:1, 2
2. अडचणीत सां त्वन — 1:3-12
3. परमे श्वराच्या िदवसािवषयी सु धारणा — 2:1-12
4. त्यां च्या भाग्यासं दभार्त स्मरण — 2:13-17
5. व्यावहािरक बाबींसं बंधी उद्बोधन — 3:1-15
6. अं ितम अिभवादन — 3:16-18
1

दे व आमचा िपता व प्रभू ये शू िख्रस्त ह्यां च्या ठायी असले ल्या थे स्सलनीका शहरातील
मं डळीला पौल, िसल्वान व तीमथ्य ह्यां च्याकडू नः 2 दे विपता व प्रभू ये शू िख्रस्त ह्याच्याद्वारे
तु म्हास कृपा व शांती असो.
3 बं धन
ू ो, आम्ही सवर्दा तु म्हािवषयी दे वाची उपकारस्तु ती केली पािहजे आिण हे योग्यच आहे
कारण तु मचा िवश्वास अितशय वाढत आहे आिण तु म्हा सवार्ंमधील प्रत्ये कांची एकमे कां वरील
प्रीती िवपु ल होत आहे ; 4 ह्यावरून तु मच्या सवर् छळांत व तु म्ही जी सहनशीलता व जो िवश्वास
दाखिवता त्याबद्दल दे वाच्या मं डळ्यांतन
ू आम्ही स्वतः तु मचा अिभमान बाळगतो. 5 ते दे वाच्या
योग्य न्यायाचे प्रमाण आहे ; तो न्याय हा की, ज्यासाठी तु म्ही दुःख सोशीत आहात त्या दे वाच्या
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राज्याला तु म्ही योग्य ठरले जावे . 6 तु म्हावर सं कट आणणार्या लोकांची सं कटाने परतफेड करणे
आिण सं कट सोसणार्या तु म्हास आम्हाबरोबर िवश्रांती दे णे, हे दे वाच्या दृष्टीने न्याय्य आहे ,
7 म्हणून प्रभू ये श ू प्रकट होण्याच्या समयी ते होईल; तो आपल्या सामथ्यर्वान दे वदत
ू ांसह
स्वगार्तन
ू अिग्नज्वाले सिहत प्रकट होईल. 8 ते व्हा जे दे वाला ओळखत नाहीत व आपल्या
प्रभू ये शच
ू ी सु वातार् मानीत नाहीत त्यांचा तो सूड उगवील. 9 ते व्हा त्यांना प्रभूच्या समोरून
व त्याच्या सामथ्यार्च्या गौरवापासून दरू करण्यांत ये ऊन सवर्काळचा नाश ही िशक्षा त्यांना
िमळे ल. 10 आपल्या पिवत्रजनां च्या ठायी गौरव िमळावे म्हणून आिण त्यािदवशी पिवत्रजनां च्या
ठायी आश्चयर्पात्र व्हावे म्हणून तो ये ईल कारण आम्ही िदले ल्या साक्षीवर तु म्ही िवश्वास ठे वला
आहे . 11 याकिरता तर आम्ही तु म्हासाठी सवर्दा अशी प्राथर्ना करतो की, आपल्या दे वाने तु म्हास
झाले ल्या या पाचारणास योग्य असे मानावे आिण चां गुलपणाचा प्रत्ये क मनोदय व िवश्वासाचे
कायर् सामथ्यार्ने पूणर् करावे ; 12 ह्यासाठी की, आपला दे व व प्रभू ये शू िख्रस्त ह्यां च्या कृपे ने आपला
प्रभू ये शू ह्याच्या नावाला तु मच्या ठायी व तु म्हास त्याच्याठायी, गौरव िमळावे .

2
1 बं धन
ू ो, आपल्या प्रभू ये शू िख्रस्ताचे ये णे व त्याच्याजवळ आपले एकत्र होणे ह्यासं बंधाने
आम्ही तु म्हास अशी िवनं ती करतो की, 2 तु म्ही एकदम दचकू न भांबावून जाऊ नका व घाबरू
नका; प्रभूचा िदवस ये ऊन ठे पला आहे असे सां गणार्या आत्म्याने िकंवा जणू काय आम्हाकडू न
आले ल्या वचनाने अथवा पत्राने घाबरू नका; 3 कोणत्याही प्रकारे कोणाकडू न फसू नका; कारण
त्या िदवसाच्या अगोदर िवश्वासाचा त्याग होऊन तो अनीितमान पु रूष, नाशाचा पु त्र प्रकट
होईल; 4 तो नाशाचा पु त्र, िवरोधी व ज्याला दे व िकंवा उपासनीय म्हणून म्हणतात त्या सवार्पेक्षा
स्वतःला उं च करणारा, म्हणजे मी दे व आहे , असे स्वतःचे प्रदशर्न करीत दे वाच्या भवनात बसणारा
असा आहे .
5 मी तु मच्याबरोबर असतांना हे तु म्हास सां गत असे याची तु म्हास आठवण नाही काय? 6 त्याने
ने मले ल्या समयीच प्रकट व्हावे , अन्य वे ळी होऊ नये , म्हणून जे आता प्रितबं ध करीत आहे ते
तु म्हास ठाऊक आहे . 7 कारण अनीतीचे रहस्य आताच आपले कायर् चालवीत आहे , परं तु जो आता
अडथळा करीत आहे तो मधून काढला जाईपयर्ंत अडथळा करीत राहील; 8 मग तो अनीितमान
पु रूष प्रकट होईल, त्यास प्रभू ये शू आपल्या मु खातील श्वासाने मारून टािकल आिण तो ये ताच
आपल्या दशर्नाने त्यास नष्ट करील; 9 सै तानाच्या कृतीमु ळे त्याचे ये णे होईल; तो सवर् प्रकारे खोटे
सामथ्यर्, तशीच िचन्हे व अद्भत
ू े करीत ये ईल 10 ज्यांचा नाश होत चालला आहे त्यांनी आपले तारण
साधावे म्हणून सत्यािवषयीची प्रीती धरली नाही; त्यामु ळे त्याच्यांसाठी सै तानाच्या कृतीप्रमाणे
सवर् प्रकारची खोटी महत्कृत्ये , िचन्हे , अद्भत
ू े आिण सवर्पर् कारचे अनीितजनक कपट ह्यांनी यु क्त
असे त्या अनीितमानाचे ये णे होईल. 11 त्यांनी असत्यावर िवश्वास ठे वावा म्हणून दे व त्यां च्याठायी
भ्रांतीचे कायर् चाले ल असे करतो; 12 ज्यांनी सत्यावर िवश्वास ठे वला नाही, तर अनीतीत सं तोष
मानला त्या सवार्च
ं ा न्यायिनवाडा व्हावा म्हणून असे होईल.
13 प्रभूच्या

िप्रयजनांनो, तु म्हािवषयी आम्ही दे वाची उपकारस्तु ती ने हमी केली पािहजे कारण
पिवत्र आत्म्याच्याद्वारे होणार्या पिवत्रीकरणात व सत्यावरच्या िवश्वासात दे वाने तु म्हास
प्रथमफळ म्हणून तारणासाठी िनवडले आहे ; 14 त्यामध्ये त्याने तु म्हास आमच्या सु वातच्या द्वारे
आपल्या प्रभू ये शू िख्रस्ताचे गौरव प्राप्त करून घे ण्यासाठी पाचारण केले आहे .
15 तर मग बं धन
ू ो, िस्थर राहा आिण तोंडी िकंवा आमच्या पत्राद्वारे जे सं पर् दाय तु म्हास
िशकिवले ते बळकट धरून राहा. 16 आपला प्रभू ये शू िख्रस्त हा आिण ज्याने आपल्यावर प्रीती
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करून सवर्काळचे सां त्वन व चां गली आशा कृपे ने िदली तो दे व आपला िपता,
सां त्वन करो आिण प्रत्ये क चां गल्या कृतीत व गोष्टीत तु म्हास िस्थर करो.

17

तु मच्या मनाचे

3
1 शे वटी बं धन
ू ो, आता इतकेच सां गणे आहे की, आम्हासाठी प्राथर्ना करीत जा की, जशी
तु मच्यामध्ये झाली त्याप्रमाणे प्रभूच्या वचनाची लवकर प्रगती व्हावी व त्याचे गौरव व्हावे ;
2 आिण हे केखोर व दुष्ट मनु ष्यांपासून आमचे सं रक्षण व्हावे ; कारण सवार्च्या ठायी िवश्वास आहे
असे नाही.
3 परं तू प्रभू िवश्वसनीय आहे , तो तु म्हास िस्थर करील व त्या दुष्टापासून राखील. 4 तु म्हािवषयी
प्रभूमध्ये आमचा असा िवश्वास आहे की, आम्ही तु म्हास जे सां गतो ते तु म्ही करीत असता व पु ढे ही
करीत जाल. 5 प्रभूही तु मची मने दे वावरच्या प्रीतीकडे व िख्रस्ताच्या सहनशीलते कडे लावो.
6 बं धन
ू ो, आम्ही आपल्या प्रभू ये शू िख्रस्ताच्या नावाने तु म्हास आज्ञा करतो की,
अव्यविस्थतपणे वागणार्या व चालणार्या सं पर् दायाप्रमाणे प्रत्ये क बं धुपासून तु म्ही दरू व्हावे .
7 आमचे अनु करण कोणत्या रीतीने केले पािहजे हे तु म्हा स्वतःला ठाऊक आहे ; कारण आम्ही
तु म्हामध्ये असताना अव्यविस्थतपणे वागलो नाही; 8 आिण आम्ही कोणाचे अन्न फुकट खाल्ले
नाही; परं तु तु म्हापै की कोणावरही भार घालू नये म्हणून आम्ही रात्रंिदवस श्रम व कष्ट करून
काम केले . 9 तसा आम्हास अिधकार नाही असे नाही, पण आमचे अनु करण करण्यासाठी आम्ही
तु म्हास उदाहरण घालू द्यावे म्हणून असे केले . 10 कारण आम्ही तु मच्याबरोबर होतो ते व्हा दे खील
आम्ही तु म्हास अशी आज्ञा केली होती की, कोणाला काम करण्याची इच्छा नसे ल तर त्याने खाऊही
नये . 11 तरी तु मच्यामध्ये िकत्ये क अव्यविस्थतपणाने वागणारे असून ते काहीएक काम न करता
लु डबु ड करतात, असे आम्ही ऐकतो. 12 अशा लोकांस आम्ही प्रभू ये शू िख्रस्ताच्या नावाने आज्ञा
व उ े जन दे तो की, त्यांनी स्वस्थपणे काम करून स्वतःचे च अन्न खावे .
13 तु म्ही तर बं धन
ूं ो, बरे करतांना खचू नका. 14 या पत्रातील आमचे वचन जर कोणी मानीत
नसे ल तर तो मनु ष्य लक्षात ठे वा आिण त्यास लाज वाटावी म्हणून त्याची सं गत धरू नका; 15 तरी
त्यास शत्रू समजू नका, तर त्यास बं ध ू समजून त्याची कानउघडणी करा.
16 शां तीचा प्रभू हा सवर्काळ सवर् प्रकारे तु म्हास शां ती दे वो. प्रभू तु म्हा सवार्ब
ं रोबर असो.
17 मी, पौलाने , स्वहस्ते िलिहले ला नमस्कार; ही प्रत्ये क पत्रां त खूण आहे . मी अशा रीतीने
िलहीत असतो. 18 आपला प्रभू ये शू िख्रस्त याची कृपा तु म्हा सवार्ब
ं रोबर असो.
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The First Epistle of Paul the Apostle to

Timothy
पौलाचे तीमथ्याला पिहले पत्र

पत्राचा ले खक पौल आहे , 1 तीमथ्याचा मजकू र स्पष्टपणे सां गतो की प्रेिषत पौलाने “���,
दे वाच्या इच्छे द्वारे िख्रस्त ये शच
ू ा प्रेिषत” (1 तीमथ्य. 1:1) असे िलिहले होते . प्रारं िभक मं डळीने
ते खरोखरच पौलाची ले खणी म्हणून स्वीकारले होते .
साधारण इ.स. 62 - 64.
जे व्हा त्याने इिफसमध्ये तीमथ्याला सोडले , ते व्हा तो मासे दोिनयाला गे ला, जे थे त्याने त्याला
िलिहले (1 तीमथ्य. 1:3; 3:14, 15).
1 तीमथ्य हे नाव दे ण्यात आले कारण ते तीमथ्याला उद्दे शन
ू आहे , जो पौलाच्या प्रचारक
प्रवासात सहकारी व मदतनीस होता. तीमथ्य आिण सं पण
ू र् मं डळी ही दोन्ही 1 तीमथ्याचे वाचक
आहे त.
दे वाचे घर स्वतः कसे चालले पािहजे हे तीमथ्याला सां गण्याकिरता (3:14-15) आिण तीमथ्याने
या सूचनांचे पालन कसे करायचे होते हे सां िगतले . ही वचने 1 तीमथ्य पु स्तकाच्या पौलािवषयीच्या
िनवे दनानु सार कायर् करते . त्यांनी असे िलिहले आहे की ते लोक दे वाच्या गौरवाचे भागीदार
होण्याच्या दृष्टीने कारक म्हणजे िनरपराध लोकां च्या कारभार्यांपर् माणे ओळखतात, ते सत्य
लोकांना जीवन सां गते आिण या मागार्द्वारे , पौल मं डळ्यांना बळकट व बां धणी करण्याच्या
पद्धतींवर आपल्या माणसांना पत्र पाठवत आिण सूचना दे त आहे .
तरुण िशष्यासाठी सूचना
रूपरे षा
1. से वाकायार्तील सराव — 1:1-20
2. से वाकायार्तील िसद्धांत — 2:1-3:16
3. से वाकायार्तील जबाबदार्या — 4:1-6:21
1 दे व आपला तारणारा आिण िख्रस्त ये श ू आपली आशा यां च्या आज्ञे ने िख्रस्त ये शच
ू ा प्रेिषत
पौल याजकडू न: 2 िवश्वासातील माझे खरे मूल तीमथ्य यास आपला दे व जो िपता आिण आपला
िख्रस्त ये शू आमचा प्रभू याच्याकडू न कृपा, दया आिण शांती असो.
3 मासे दोिनयास जातांना जशी मी तु ला कळकळीने िवनं ती केली होती तशी आताही करतो की,
तू इिफसात रहावे , जे णेकरून तू िकत्ये कास िनक्षून सां गावे की, त्यांनी अन्य िशकवण िशकवू नये .
4 आिण जी दै वी व्यवस्था िवश्वासाच्याद्वारे आहे ितच्या उपयोगी न पडणार्या पण वाद मात्र
उत्पन्न करणार्या कहाण्यांकडे व अनं त वं शावळ्यांकडे लक्ष दे ऊ नका. ते च मी आतां ही सां गतो.
5 आिण या आज्ञे चे उद्िदष्ट प्रीती आहे , जी शु द्ध अं तःकरणातून, चां गल्या िववे कभावातून व
िनष्कपट िवश्वासातील असावी. 6 या गोष्टी सोडू न िकत्ये कजण व्यथर् बोलण्याकडे वळले आहे त.
7 त्यांना िनयमशास्त्राचे िशक्षक व्हायचे होते पण ते ज्या गोष्टीिवषयी मोठ ा आत्मिवश्वासाने
बोलतात व सां गतात त्या त्यांनाच कळत नाहीत.
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8 परं तु

आम्हास हे माहीत आहे की, कोणी िनयमशास्त्राचा खरोखरच यथाथर् उपयोग केल्यास ते
चां गले आहे . 9 आिण आपल्याला हे ठाऊकच आहे की, िनयमशास्त्र हे नीितमान लोकांसाठी केले ले
नाही तर आज्ञाभं ग करणार्या आिण िवद्रोही, पापी, भिक्तहीन, अधमीर्, अशु द्ध, विडलांना ठार
मारणारे व आईला ठार मारणारे , मनु ष्यघातक 10 जारकमीर्, समलैं गीक, मनु ष्यांचा व्यापार करणारे ,
खोटारडे , खोटी शपथ वाहणारे यां च्यासाठी आहे आिण शु द्ध िशकवणीिवरुद्ध जर काही दुसरे असे ल
तर त्यासाठीही आहे . 11 गौरवी सु वातार् जी धन्यवािदत दे वाकडू न ये ते आिण जी माझ्यावर सोपवली
आहे , ितला हे अनु सरून आहे .
12 ज्याने

मला शक्ती िदली त्या िख्रस्त ये शू आपल्या प्रभूचे मी उपकार मानतो कारण त्याने
मला िवश्वासू मानून से वेत ठे वले आहे . 13 जरी मी पूवीर् दे विनं दा करणारा, छळणारा आिण िहं सक
होतो पण मी ते अजाणता व अिवश्वासाने केले म्हणून माझ्यावर दया झाली. 14 परं तु िवश्वास
आिण प्रीती जी िख्रस्त ये शम
ू ध्ये सापडते ती आपल्या प्रभूच्या कृपे ने ओसं डून वािहली. 15 ही
गोष्ट िवश्वसनीय व पूणर् अं गीकार करण्यास योग्य आहे की, िख्रस्त ये शू पापी लोकांस तारावयला
जगात आला आिण त्या पापी लोकांपैकी मी मु ख्य पापी आहे . 16 परं तु केवळ याच हे तन
ू े माझ्यावर
दया दाखिवण्यात आली की माझ्यासारख्या अत्यं त वाईट पाप्यावर िख्रस्त ये शन
ू े सहनशीलता
दाखवली त्या उदाहरणावरून, पु ढील काळात जे त्याजवर िवश्वास ठे वतील त्यांना सवर्काळचे
जीवन िमळावे .
17 आता सवर्काळचा राजा जो अिवनाशी व अदृश्य आहे अशा एकाच दे वाला सन्मान आिण
गौरव सदासवर्काळासाठी असो. आमे न.
18 तीमथ्या, माझ्या मु ला, मी तु ला तु झ्यािवषयी पूवीर्च सां गण्यात आले ल्या सं देशानु सार ही
आज्ञा सोपवत आहे . यासाठी की तू त्यां च्याद्वारे चां गली लढाई करावी. 19 आिण िवश्वास व चां गला
िववे कभाव धर. िकत्ये कांनी हा झु गारून िदल्यामु ळे त्यांचे िवश्वासरुपी तारू फुटले . 20 त्यामध्ये
हम
ू नाय आिण आले क्सांदर् आहे त त्यांना मी सै तानाच्या स्वाधीन केले आहे यासाठी की, िनं दा न
करण्यास िशकावे .

2
1 तर सवार्ंत प्रथम मी हा बोध करतो की, मागण्या, प्राथर्ना, िवनं त्या व आभारप्रदशर्न सवर्
लोकांसाठी कराव्या. 2 आिण िवशे षतः राजांकरता आिण जे मोठे अिधकारी आहे त त्या सवार्क
ं रीता
प्राथर्ना करा, यासाठी की आपण पूणर् सु भक्तीत व गं भीरपणात शांतीचे व िस्थरपणाचे असे जीवन
जगावे . 3 कारण हे आपल्या तारणार्या दे वाच्या दृष्टीने चां गले व स्वीकार करण्यास योग्य आहे ,
4 त्याची इच्छा आहे की सवर् लोकांचे तारण व्हावे आिण त्यांनी खरे पणाच्या पूणर् ज्ञानास पोहचावे .
5 कारण एकच दे व आहे आिण दे व व मनु ष्य यां च्यामध्ये िख्रस्त ये श ू हा मनु ष्य एकच मध्यस्थ आहे .
6 त्याने सवार्ंच्या खं डणीकिरता स्वतःला िदले . यािवषयीची साक्ष योग्यवे ळी दे णे आहे . 7 आिण या
साक्षीचा प्रसार करण्यासाठी मला घोषणा करणारा आिण प्रेिषत मी खरे सां गतो; खोटे सां गत
नाही, असा परराष्ट् रीय लोकांमध्ये िवश्वास आिण सत्याचा िशक्षक म्हणून ने मले ला आहे .
8 म्हणून माझी अशी इच्छा आहे की सवर् िठकाणी पु रुषांनी राग व भांडण सोडू न पिवत्र हात
वर करून प्राथर्ना करावी. 9 त्याचप्रमाणे , माझी अशी इच्छा आहे की, िस्त्रयांनी स्वतःला
केस गु ं फणे , सोने िकंवा मोती िकंवा महाग कपडे यांनी नव्हे तर सभ्य वे शाने िवनयाने व मयार्देने
सु शोिभत करावे . 10 तसे च दे वासाठी समिपर्त जीवन जगणार्या िस्त्रयांना जसे शोभते , तसे
स्वतःला चां गल्या कृत्यांनी सु शोिभत करावे . 11 स्त्रीने शांतपणे व पूणर् अधीनते ने िशकावे . 12 मी
स्त्रीला िशकिवण्याची परवानगी दे त नाही िकंवा पु रुषावर अिधकार गाजवण्यास परवानगी दे त
नाही. त्याऐवजी ितने शांत रहावे . 13 कारण प्रथम आदाम िनमार्ण करण्यात आला त्यानं तर हव्वा.
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14 आिण

आदाम फसवला गे ला नाही तर स्त्री फसवली गे ली आिण ती पापात पडली. 15 तथािप
मु लांना जन्म दे ण्याच्या वे ळेस ितचे रक्षण होईल, ती मयार्देने िवश्वास, प्रीती व पिवत्रपण यांमध्ये
रािहल्यास हे होईल.

3
1 हे वचन िवश्वसनीय आहे ः जर कोणी अध्यक्ष सवार्ंगीण काळजीवाहक होण्याची इच्छा धरतो
तर तो चां गल्या कामाची इच्छा धरतो. 2 तर अध्यक्ष हा िनदोर्ष, एका पत्नीचा पती, िमताचारी,
सावधान, मयार्दशील, पाहुणचार करणारा, िशकवण्यात िनपु ण, असा असावा. 3 तो मद्य िपणारा
िकंवा मारका (िकंवा घाणे रड ा लाभाची आवड धरणारा) नसावा तर तो सौम्य, न भांडणारा,
पै शाचा लोभ न धरणारा. 4 आपल्या स्वतःच्या घरावर चां गल्या प्रकारचा अिधकार चालवणारा,
पूणर् गं भीरपणे आपल्या मु लांना स्वाधीन राखणारा असा तो असावा. 5 जर एखाद्याला स्वतःच्या
कुटु ं बाची दे खभाल करता ये त नसे ल तर तो दे वाच्या मं डळीची काळजी कशी घे ईल? 6 तो या कायार्त
नविशका नसावा म्हणजे तो गवार्ने फुगून सै तानाच्या दं डात पडू नये . 7 त्याचे बाहे रच्या लोकांमध्ये
चां गले नाव असावे . यासाठी की त्याच्यावर टीका होऊ नये व त्याने सै तानाच्या जाळ्यात सापडू
नये .
8 त्याचप्रमाणे से वकही प्रितिष्ठत असावे त, ते दुतोंडी िकंवा मद्यपान करणारे नसावे त आिण
अनीितने पै से िमळवून श्रीमं त होण्याची त्यांना आवड नसावी. 9 दे वाने जे आम्हास प्रकट केले
आहे ते आमच्या िवश्वासाचे सखोल सत्य त्यांनी शु द्ध िववे काने धरून ठे वावे . 10 वडीलांपर् माणे
यांचीसु द्धा प्रथम परीक्षा व्हावी, मग िनदोर्ष ठरल्यास, त्यांनी से वकपण करावे . 11 त्याचप्रमाणे ,
िस्त्रयांनीही गं भीर असावे , त्या चहाडखोर नसाव्यात. तर सभ्य व प्रत्ये क बाबतीत िवश्वसनीय
असाव्यात. 12 प्रत्ये क से वक एका पत्नीचा पती असावा आिण त्यांनी त्यां च्या मु लांची व कुटु ं बाची
चां गल्या प्रकारे काळजी घ्यावी. 13 कारण ज्यांनी से वकपण चां गले केले , ते आपणास चां गली
पदवी आिण िख्रस्त ये शव
ू रील िवश्वासांत फार धै यर् िमळवतात.
14 मी तु झ्याकडे लवकरच ये ण्याची आशा धरून असलो तरी मी तु ला या गोष्टी िलिहल्या आहे .
15 तरी मला उशीर लागल्यास, दे वाचे घर म्हणजे िजवं त दे वाची मं डळी जी सत्याचा खांब व पाया
आहे , त्या दे वाच्या घरात तु ला कसे वागले पािहजे , हे तु ला समजावे .
16 सु भक्तीचे रहस्य िनिवर्वाद मोठे आहे
तो दे हात प्रकट झाला,
आत्म्याने तो नीितमान ठरवला गे ला,
ू ां च्या दृष्टीस पडला,
तो दे वदत
राष्ट् रांमध्ये गाजवला गे ला,
जगात त्याच्यावर िवश्वास ठे वण्यात आला,
तो गौरवात वर घे तला गे ला.

4
1

दे वाचा आत्मा स्पष्ट म्हणतो की, नं तरच्या काळात काहीजण िवश्वास सोडतील, ते भिवष्य
सां गणारे आत्मे , जे फसिवणारे आहे त त्यां च्याकडे लक्ष दे तील, 2 ज्या मनु ष्यांची सद्सदिववे कबु द्धी
तर डाग िदल्यासारखीच आहे आिण भूतापासून ये णार्या िशक्षणाकडे आिण ढोंगी फसवीणार्यांकडे
लक्ष दे तील. 3 ते लोकांस लग्न करण्यास मना करतील व जे अन्न िवश्वास ठे वणार्यांनी व खरे पण
जाणणार्यांनी उपकारस्तु ती करून स्वीकारावी म्हणून दे वाने अिस्तत्वांत आणली ती वज्यर् करावी
असे सां गतील. 4 तर दे वाने अिस्तत्वात आणले ली प्रत्ये क वस्तू चां गली आहे आिण उपकारस्तु ती
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5 कारण प्रत्ये क वे ळी ती दे वाच्या शब्दाने

करून घे तले असता काहीही वज्यर् नाही.
आिण प्राथर्नेने
पिवत्र केली जाते .
6 जर तू या गोष्टी िख्रस्ती बं धन
ू ा िशकिवल्या, तर तू जो सत्यात व िवश्वासात वाढलास
व चां गल्या िशक्षणाला अनु सरलास तो तू िख्रस्त ये शच
ू ा चां गला से वक होशील. 7 परं तु
वृ द्ध िस्त्रयां च्या आवडत्या अमं गळपणाच्या कथांचा स्वीकार करू नकोस, तू स्वतःला दे वाच्या
सु भक्तीिवषयी तयार कर. 8 कारण शरीराच्या कसरतीला अल्प महत्त्व आहे पण दे वाच्या से वेला
सवर् प्रकारे महत्त्व आहे कारण ते सध्याच्या जीवनािवषयी आिण भिवष्यातील जीवनािवषयी
आशीवार्दाचे अिभवचन आहे . 9 हे वचन िवश्वसनीय आहे जे सवर्दा स्वीकारावयास योग्य आहे .
10 याकिरता आम्ही श्रम व खटपट करतो कारण जो सवर् लोकांचा व िवशे षेकरून िवश्वास
ठे वणार्यांचा तारणारा, त्या िजवं त दे वावर आम्ही आशा ठे वली आहे .
11 या गोष्टी आज्ञारूपाने सां ग आिण िशकव. 12 कोणीही तु झे तरुणपण तु च्छ मानू नये , तर
बोलण्यात, वतर्णुकीत, प्रीतीत, (आत्म्यात) िवश्वासात, शु द्धपणांत, िवश्वास ठे वणार्यांचा आदशर्
हो. 13 मी ये ईपयर्ंत वाचणे , बोध करणे व िशकवणे , याकडे लक्षय लाव. 14 तु झ्यावर वडीलवगर् हात
ठे वण्याचा वे ळेस सं देशाच्या द्वारे दे ण्यात आले ले असे जे कृपादान तु झ्यामध्ये आहे , त्याकडे दुलर्क्ष
करू नको. 15 या सवर् गोष्टींकडे पूणर् लक्ष दे , त्यामध्ये पूणर् गढून जा. यासाठी की तु झी प्रगती सवर्
लोकांस िदसून यावी. 16 आपणाकडे व आपल्या िशक्षणाकडे लक्ष दे . त्यामध्ये िटकू न राहा कारण
असे केल्याने तू स्वतःचे व जे तु झे ऐकतात, त्यांचे चु कीच्या िशक्षणापासून बचाव करशील.

1

5

वडील मनु ष्यास कठोरपणे बोलू नको, उलट िपत्याप्रमाणे त्यास बोध कर. 2 तरुणांना
भावासारखे , वृ द्ध िस्त्रयांना आईसारखे , तरुण िस्त्रयांना बिहणीसारखे पूणर् शु द्ध भावाने वागव.
3 ज्या िवधवा खरोखरीच्या गरजवं त आहे त त्यांचा सन्मान कर. 4 पण जर एखाद्या िवधवे ला
मु ले िकंवा नातवं डे असतील तर त्यांनी प्रथम आपल्या घरच्यां शी धािमर्कते ने वागायला व
आपल्या विडलांचे उपकार फेडायला िशकावे कारण हे दे वाच्या दृष्टीने चां गले आहे . 5 तर जी
खरोखरी िवधवा आहे व ितची काळजी घे ण्यासाठी कोणी नाही ितने दे वावर आपली आशा ठे वली
आहे व ती रात्रंिदवस दे वाकडे प्राथर्ना व िवनं त्या करीत राहते . 6 पण जी िवधवा चै नीत
राहते , ती िजवं त असता मरण पावले ली आहे . 7 त्यांनी िनदोर्ष व्हावे म्हणून त्यांना या गोष्टी
आज्ञारूपाने लोकांस सां ग 8 पण जर कोणी त्याच्या स्वतःच्या नाते वाईकासाठी आिण िवशे षतः
त्याच्या कुटु ं बातील जवळच्यांसाठी तरतूद करीत नाही, तर त्याने िवश्वास नाकारले ला आहे व तो
अिवश्वासू मनु ष्यापे क्षा वाईट आहे .
9 जी िवधवा साठ वषार्च्या आत असून एकाच पतीची स्त्री झाली असे ल. 10 जी चां गल्या
कृत्यांसाठी नावाजले ली असे ल म्हणजे िजने मु लाबाळांना वाढवले असे ल, िजने अनोळखी लोकांचे
स्वागत केले असे ल, पिवत्रजनांचे पाय धु तले असतील, त्रासात असले ल्यांना मदत केली असे ल
व सवर् चां गले काम करण्यात स्वतःला वाहन
ू घे तले असे ल, अश्या िवधवांचा यादीत समावे श
करावा. 11 पण तरुण िवधवांची यादीत नोंद करण्याचे टाळावे कारण जे व्हा त्या िख्रस्ताला सोडू न
अिवचारी होतात, ते व्हा त्यांना पु न्हा लग्न करावे से वाटते . 12 आिण त्या दोषी धरल्या जातील,
कारण त्यांनी त्यांचा पिहला िवश्वास टाकू न िदला. 13 आणखी त्या घरोघरी िफरून आळशी बनतात
व एवढे च नाही तर वटवट ा व लु डबु ड ा होऊन ज्या गोष्टी बोलू नये त, त्या गोष्टी बोलतात.
14 यासाठी माझी अशी इच्छा आहे की, तरुण िवधवा िस्त्रयांनी लग्न करावे . मु लांचे सं गोपन
करावे व आपले घर चालवावे . आपल्या िवरोधकाला आपली िनं दा करण्यास वाव िमळू दे ऊ नये .
15 मी तर असे म्हणतो कारण काही िवधवा सै तानामागे जाण्यासाठी वळल्यादे खील आहे त. 16 जर
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एखाद्या िवश्वास ठे वणार्या स्त्रीच्या घरात िवधवा असतील तर ितने त्यांची काळजी घ्यावी व
मं डळीवर भार टाकू नये . यासाठी की ज्या िवधवा खरोखरच गरजवं त आहे त त्यांना ते मदत करू
शकतील.
17 जे उपदे श करण्याचे व िशकिवण्याचे काम करतात त्यांना व वडील मं डळीची चां गली
से वा करतात त्यांना दुप्पट मान दे ण्याच्या िवशे ष योग्यते चे समजावे . 18 कारण शास्त्रले खात
िलिहल्याप्रमाणे , “�������� ���� ������ ������ ������� ����� ���” ���
“������� �������� ������� ���� ���.” 19 दोन िकंवा तीन साक्षीदारांनी पािठं बा
िदल्यािशवाय से वकावरील आरोप दाखल करू नकोस.
20 जे पाप करीत राहतात त्यांचा जाहीरपणे िनषे ध कर. यासाठी की, इतरांनाही भय वाटावे .
21 दे व, ये श ू िख्रस्त व िनवडले ले दे वदत
ू यां च्यासमोर मी िनक्षून आज्ञा करतो की, तू कोणताही
पूवर्गर् ह न ठे वता या गोष्टी पाळ व पक्षपाताने काहीही करू नको. 22 घाईने कोणावर हात ठे ऊ
नको आिण इतरां च्या पापांत वाटे करी होऊ नको. ने हमी स्वतःला शु द्ध राख.
23 ह्यापु ढे पाणीच पीत राहू नको, तर आपल्या पोटासाठी, म्हणजे आपल्या वारं वार होणार्या
आजारामु ळे, थोडासा द्राक्षरस घे त जा.
24 िकत्ये क मनु ष्यांची पापे उघड असून ती अगोदर न्यायिनवाड ाकरता जातात आिण
िकत्ये कांची मागून जातात. 25 त्याचप्रमाणे , चां गली कामे ही स्पष्ट आहे त ती सु द्धा कायमची
लपवता ये त नाहीत.

6
1 जे

सवर् दास म्हणून जु वाखाली आहे त िततक्यानी आपापल्या मालकास सवर् सन्मानास योग्य
मानावे यासाठी की दे वाचे नाव आिण िशकवण यांची िनं दा होऊ नये . 2 आिण ज्यांचे मालक िवश्वास
ठे वणारे आहे त त्यांना ते बं ध ू आहे त म्हणून त्यांचा अपमान करू नये तर अिधक आदराने दास्य करावे
कारण ज्यांना से वेचा लाभ होतो ते िवश्वास ठे वणारे व िप्रय आहे त या गोष्टी िशकवून बोध कर.
3 जर कोणी काही वे गळे

िशकिवतो व िख्रस्त ये शू आपला प्रभू याची जी सु वचने आिण दे वाच्या
से वेचे शु द्ध िशक्षण मान्य करीत नाही 4 तर तो गवार्ने फुगले ला आहे व त्यास काही समजत नाही.
त्याऐवजी तो भांडणे व शब्दकलह यांनी वे डािपसा झाले ला आहे . या गोष्टींपासून हे वा, भांडण,
िनं दा, दुष्ट तकर् ही होतात. 5 मन िबघडले ल्या व खरे पण िवरिहत झाले ल्या भक्ती ही कमाईचे
साधन आहे अशी कल्पना करणार्या मनु ष्यांची सतत भांडणे होतात, त्यां च्यापासून दरू राहा.
6 वास्तिवक पाहता सं तोषाने दे वाची से वा करीत असताना िमळणारे समाधान हा फार मोठा लाभ
आहे . 7 कारण आपण जगात काहीही आणले नाही आिण आपल्याच्याने या जगातून काहीही बाहे र
घे ऊन जाता ये त नाही. 8 जर आपणास अन्न, वस्त्र असल्यास ते वढ ाने आपण सं तुष्ट असावे .
9 पण जे श्रीमं त होऊ पाहतात ते परीक्षे त आिण सापळ्यात व अित मूखर्पणाच्या आिण हािनकारक
अिभलाषां च्या आहारी जाऊन नाश पावतात. 10 कारण पै शाचे प्रेम हे सवर् वाईटाचे मूळ आहे .
काही लोक त्याची हाव धरल्याने िवश्वासापासून दरू गे ले आहे त त्यामु ळे त्यांनी स्वतःलाच पु ष्कळ
दुःख करून घे तले आहे .
11 हे दे वाच्या मनु ष्या, तू या गोष्टींपासून दर
ू राहा. न्यायीपणा, सु भक्ती, िवश्वास आिण प्रीती,
सहनशीलता आिण लीनता यां च्या पाठीस लाग. 12 िवश्वासासं बंधी चां गले यु द्ध कर, ज्यासाठी
तु ला बोलावले होते . त्या सावर्कािलक जीवनाला धरून ठे व. तू अने क साक्षीदारांसमोर चां गली
साक्ष िदलीस, 13 जो सवार्न
ं ा जीवन दे तो त्या दे वासमोर आिण पं तय िपलातासमोर ज्याने चां गली
साक्ष िदली त्या िख्रस्त ये शस
ू मोर मी तु ला आज्ञा करतो. 14 आपला प्रभू ये शू िख्रस्त प्रकट
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15 जो धन्यवादीत, एकच सावर्भौम,

होईपयर्ंत िनष्कलं क आिण िनदोर्ष रहावे म्हणून ही आज्ञा पाळ.
राजांचा राजा आिण प्रभूं चा प्रभू, 16 ज्या एकालाच अमरत्व आहे , जो अगम्य प्रकाशात राहतो
ज्याला कोणा मनु ष्याने पािहले नाही आिण कोणाच्याने पाहवत नाही, तो ते त्याचे प्रकट होणे
यथाकाली दाखवील, त्यास सन्मान व सावर्कािलक सामथ्यर् आहे . आमे न. 17 या यु गातील
श्रीमं तास आज्ञा कर की, गिवर्ष्ठ होऊ नका. पै सा जो चं चल आहे त्यावर त्यांनी आशा ठे वू नये , परं तु
दे व जो िवपु लपणे उपभोगासाठी सवर् पु रवतो त्यावर आशा ठे वावी. 18 चां गले ते करावे , चां गल्या
कृत्यात धनवान, उदार व परोपकारी असावे . 19 जे खरे जीवन ते बळकट धरण्यास पु ढील काळी
चां गला आधार होईल असा साठा स्वतःसाठी करावा.
20 तीमथ्या, तु झ्याजवळ िवश्वासाने सां भाळावयास िदले ल्या ठे वीचे रक्षण कर. अधमार्च्या
िरकाम्या वटवटीपासून आिण चु कीने ज्याला तथाकिथत “������” ������� ����������
������� �������� ������������ ��������� ��� ��. 21 ती िवद्या स्वीकारून
िकत्ये क िवश्वासापासून बहकू न गे ले आहे त दे वाची कृपा तु म्हाबरोबर असो.
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The Second Epistle of Paul the Apostle to

Timothy
पौलाचे तीमथ्याला दुसरे पत्र

रोममध्ये तु रुं गातून सोडल्यानं तर आिण त्याच्या चौथ्या प्रचारक दौर्यानं तर, त्याने 1 तीमथ्य
िलिहले त्या वे ळी, पौल पु न्हा सम्राट िनरोच्या तु रुं गात होता. याच काळात त्याने 2 तीमथ्य
िलिहले . त्याच्या पिहल्या कारावासच्या तु लने त, जे व्हा तो ‘���������� ����’ ���� ����
(प्रेिषत 28:30), ते व्हा आता तो सामान्य गु न्हे गारासारखा (4:13) थं ड तांबुस पडला होता (1:16;
2:9) पौलाला हे माहीत होते की त्याचे काम पूणर् झाले आिण त्याचे जीवन जवळजवळ सं पले (4:68).
साधारण इ.स. 66 - 67.
पौल रोम मध्ये त्याच्या दुसर्यावे ळी तु रुं गवासामध्ये होता आिण आपल्या हौतात्म्याची
प्रतीक्षा करीत असताना त्याने हे पत्र िलिहले .
तीमथ्य हा 2 तीमथ्य या पत्राचा मु ख्य वाचक होता, परं तु िनिश्चतपणे त्याने मं डळीसमोर हा
िवषय मांडला.
तीमथ्याला अं ितम प्रोत्साहनात्मक व प्रोत्सािहत करण्याबरोबरच पौलाने त्याला धै यार्ने (1:314), केंिद्रत (2:1-26) आिण धीर धरायला (3:14-17; 4:1-8) सोपवले होते .
िवश्वासू से वाकायार्ला आकार
रूपरे षा
1. से वाकायार्तील प्रेरणा — 1:1-18
2. से वाकायार्तील नमु ना — 2:1-26
3. खोट ा िशकवणी िवरुद्ध चे तावणी — 3:1-17
4. प्रोत्साहनाचे बोल व अं ितम शब्द — 4:1-22
1

िख्रस्त ये शम
ू ध्ये असले ल्या जीवनािवषयीच्या अिभवचनाची घोषणा करण्यास, दे वाच्या
इच्छे ने िख्रस्त ये शच
ू ा प्रेिषत पौल याजकडू न, 2 िप्रय मु लगा तीमथ्य याला, दे विपता आिण
िख्रस्त ये शू आमचा प्रभू याच्यापासून कृपा, दया व शांती असो.
3 माझ्या पूवर्जांपर
् माणे ज्या दे वाची मी शु द्ध िववे कभावाने से वा करतो, त्या दे वाचे मी उपकार
मानतो आिण रात्रंिदवस माझ्या प्राथर्नेत तु झी ने हमी आठवण करतो. 4 तु झी आसवे आठवून तु ला
भे टण्याची उत्कंठा धरतो ह्यासाठी की मी आनं दाने पूणर् व्हावे . 5 तु झ्यातील िनष्कपट िवश्वासाची
मला आठवण होते जो पिहल्यांदा तु झी आजी लोईसमध्ये होता आिण तु झी आई यु नीकेमध्ये होता
आिण माझी खात्री आहे की तोच िवश्वास तु झ्यामध्ये ही आहे .
6

या कारणासाठी मी तु ला आठवण करून दे तो की, दे वाचे जे कृपादान माझे हात तु झ्यावर
ठे वल्यामूळे तु झ्या ठायी आहे , ते प्रज्विलत कर. 7 कारण दे वाने आम्हास िभत्रेपणाचा आत्मा
िदला नाही तर सामथ्यार्चा, प्रीतीचा व सं यमनाचा आत्मा िदला आहे . 8 म्हणून आपल्या
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प्रभूिवषयी साक्ष दे ण्यासाठी लाज धरु नको िकंवा मी जो त्याच्यासाठी कैदी झालो त्या माझी
लाज धरू नको. तर सु वातसाठी दे वाच्या सामथ्यार्पर् माणे तू माझ्याबरोबर दुःखाचा वाटा घे . 9 त्याने
आम्हास तारले आिण पिवत्र पाचारण केले . आम्ही काही सत्कृत्ये केली म्हणून नाही तर त्याच्या
स्वतःच्या हे तन
ू े व कृपे ने केले . ही कृपा यु गाच्या सु रुवातीलाच दे वाने िख्रस्त ये शम
ू ध्ये आम्हास
िदली होती. 10 पण जी आता आम्हास आमचा तारणारा िख्रस्त ये शू याच्या प्रकट होण्याने
दाखवली गे ली आहे . िख्रस्ताने मरणाचा नाश केला आिण सु वातद्वारे अिवनाशीपण व जीवन
प्रकाशात आणले . 11 मला त्या सु वातचा घोषणाकतार्, प्रेिषत आिण िशक्षक असे ने मले होते .
12 आिण या कारणामु ळे मीसु द्धा दुःख भोगीत आहे . परं तु मी लाजत नाही कारण ज्याच्यावर मी
िवश्वास ठे वला आहे त्यास मी ओळखतो आिण माझी खात्री पटली आहे की, तो िदवस ये ईपयर्ंत
त्याने जे माझ्याकडे सोपवले आहे त्याचे तो रक्षण करील. 13 ज्या सु वचनांचा नमु ना तू माझ्यापासून
ऐकू न घे तला, तो नमु ना िख्रस्त ये शत
ू ील िवश्वास व प्रीती यामध्ये बळकट धर. 14 आपणामध्ये
वस्ती करणार्या पिवत्र आत्म्याद्वारे त्या चां गल्या ठे वीचे रक्षण कर.
15 आिशया प्रां तामध्ये असणार्या सवार्न
ं ी मला सोडले आहे हे तु ला ठाऊकच आहे . त्यामध्ये
फुगल व हमर्गने स आहे त. 16 अने िसफरच्या घरावर प्रभू दया दाखवो कारण त्याने अने कदा माझे
समाधान केले आहे आिण माझ्या तु रूंगात असण्याची त्यास लाज वाटली नाही. 17 उलट रोम
शहरामध्ये असताना त्याने माझा तपास लागे पयर्ंत झटू न माझा शोध केला. 18 प्रभू करो आिण
त्यास त्यािदवशी प्रभूकडू न दया िमळो कारण माझ्या इिफसात िकतीतरी प्रकारे माझी से वा केली
हे तु ला चां गले माहीत आहे .

2
1 माझ्या मु ला तू िख्रस्त ये शच्
ू या ठायी असले ल्या कृपे त बलवान हो. 2 माझ्याकडू न ज्या गोष्टी
तू पु ष्कळ साक्षीदारांसमोर ऐकल्यास त्या घे व इतरांना िशकिवण्यास समथर् अशा िवश्वासू लोकांस
सोपवून दे .
3 िख्रस्त ये शच
ू ा चां गला सै िनक या नात्याने माझ्याबरोबर दुःख सोस. 4 सै िनकाचे काम करणारा
कोणीही जीवनातील सं साराच्या कामकाजात अडकत नाही. यासाठी की त्यास आपल्या विरष्ठ
अिधकार्याला सं तुष्ट करता यावे . 5 जर कोणी मल्ल यु द्ध करतो, तर ते िनयमाप्रमाणे केल्या
वाचून त्यास मु कुट िमळत नाही. 6 कष्ट करणार्या शे तकर्याने पिहल्याने िपकाचा वाटा घे णे योग्य
आहे . 7 जे मी बोलतो ते समजून घे , कारण प्रभू तु ला या सवर् गोष्टींची समज दे ईल.
8 माझ्या सु वातप्रमाणे जो मरण पावले ल्यातून उठिवले ला दािवदाच्या वं शातला ये श ू िख्रस्त,
याची आठवण कर. 9 कारण त्या सु वातमु ळे मी दुःख सहन करत आहे , ये थपयर्ंत की गु न्हे गाराप्रमाणे
साखळदं डानी मला बां धण्यात आले , पण दे वाचे वचन बां धले गे ले नाही. 10 ह्यामु ळे दे वाच्या
िनवडले ल्यांसाठी मी सवर्काही धीराने सोशीत आहे , म्हणजे त्यांनाही िख्रस्त ये शद्व
ू ारे िमळणारे
तारण व सवर्काळचे गौरव प्राप्त व्हावे .
11 हे वचन िवश्वसनीय आहे की,
जर आम्ही त्याच्यासह मरण पावलो, तर त्याच्याबरोबर िजवं तही राहू
12 जर आम्ही दुःख सहन केले तर आम्ही त्याच्याबरोबर राज्यसु द्धा करू
जर आम्ही त्यास नाकारले , तर तोसु ध्दा आम्हास नाकारील
13 जरी आम्ही अिवश्वासू आहोत तरी तो अजूनही िवश्वासू आहे कारण तो स्वतःला नाकारु शकत
नाही.
14

लोकांस या गोष्टीची आठवण करून दे त राहा. दे वासमोर त्यांना िनक्षून ताकीद दे की,
शब्दयु द्ध करू नका. असे भांडण कोणत्याही फायद्याचे नाही. जे कोणाच्याही उपयोगी न पडता
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ऐकणार्यां च्या नाशास कारण होते . 15 तू सत्याचे वचन योग्य रीतीने सां गणारा असा आिण जे
काम करतोस त्यामध्ये लाज वाटण्यासारखे काहीही कारण नसले ला दे वास स्वीकृत असा कामकरी
होण्याचा प्रयत्न कर. 16 पण अमं गळपणाचा िरकामा वादिववाद टाळ कारण तो लोकांस दे वापासून
अिधकािधक दरू ने तो. 17 आिण अशाप्रकारे वादिववाद करणार्यांची िशकवण ककर् रोगासारखी
पसरते . या लोकांमध्ये हम
ू नाय आिण िफले त आहे त, 18 ते सत्यापासून दरू गे ले आहे त. पु नरुत्थान
होऊन गे ले आहे असे ते म्हणतात आिण िकत्ये कां च्या िवश्वासाचा नाश करीतात. 19 तथािप दे वाने
घातले ला पाया िस्थर राहीला आहे , त्यास हा िशक्का आहे की, “����� �� ������ ����
������� �����,” ��� “�� ���� ������� ��� ���� ������ ���������� ���
�����.”
20 मोठ ा घरात केवळ सोन्याचांदीची भांडी असतात असे नाही तर लाकू ड व माती यापासून
बनवले लीही असतात. काही सन्मानास व काही अवमानास ने मले ली असतात. 21 म्हणून जर कोणी
त्यापासून दरू राहन
ू स्वतःला शु द्ध करील, तर तो पिवत्र केले ले, मालकाला उपयोगी पडणारे ,
प्रत्ये क चां गल्या कामास तयार केले ले असे मानाचे पात्र होईल.
22 पण तरुणपणाच्या वासनांपासून दर
ू पळ आिण जे प्रभूला शु द्ध अं तःकरणाने हाक मारतात व
प्रभूवर िवश्वास ठे वतात, अशां च्या बरोबर, नीितमत्त्व, िवश्वास, प्रीती आिण शांती यां च्यामागे
लाग. 23 परं तु मूखर्पणाच्या व अज्ञानाच्या वादिववादापासून दरू राहा कारण तु ला माहीत आहे की,
त्यामु ळे भांडणे िनमार्ण होतात.
24 दे वाच्या से वकाने भांडू नये , तर सवर् लोकां शी सौम्यते ने वागावे , तसे च िशक्षणात कुशल व
सहनशील असावे . 25 जे त्यास िवरोध करतात, त्यांना लीनते ने िशक्षण द्यावे कदािचत त्यांनी
खरे पण जाणावे म्हणून दे व त्यांना पश्चा ाप करण्याची बु द्धी दे ईल. 26 आिण सै तानाने आपल्या
इच्छे प्रमाणे पकडू न ने लेले त्याच्या फासातून सु टून शु द्धीवर ये तील.

3
परं तु शे वटच्या काळामध्ये सं कटाचा िदवस आपल्यावर ये ईल हे समजून घे . 2 लोक
स्वाथीर्, धनलोभी, बढाईखोर, गिवर्ष्ठ, िनं दा करणारी, आई-वडीलांची आज्ञा न मानणारी,
अनु पकारी, अधािमर्क 3 इतरां वर प्रीती न करणारी, क्षमा न करणारी, चहाडखोर, असं यमी, क् रूर,
चां गल्याबद्दल प्रेम न बाळगणारी. 4 िवश्वासघातकी, उतावीळ, गवार्ने फुगले ली, दे वावर प्रीती
करण्यापे क्षा चै नीची अिधक आवड धरणारी अशी होतील; 5 ते दे वाच्या से वेचे बाहे रचे स्वरूप चां गले
राखतील परं तु त्याचे सामथ्यर् नाकारतील. त्यां च्यापासून ने हमी दरू राहा. 6 मी हे म्हणतो कारण
त्यां च्यांपैकी काही घरात िशरकाव करतात व पापाने भरले ल्या, सवर् प्रकारच्या वाईट अिभलाषांनी
भरले ल्या, कमकुवत िस्त्रयां वर ताबा िमळवतात. 7 अशा िस्त्रया ने हमी िशकण्याचा प्रयत्न
करतात. पण सत्याच्या पूणर् ज्ञानापयर्ंत त्या कधीही जाऊ शकत नाहीत. 8 यान्ने स व यांबर् े स यांनी
जसा मोशे ला िवरोध केला तसा, ही माणसे सत्याला िवरोध करतात. ज्यांची मने भ्रष्ट आहे त व
िवश्वास अनु सरण्यात अयशस्वी ठरले ली अशी माणसे आहे त. 9 ते पु ढे अिधक प्रगती करणार
नाहीत कारण जसा त्यांचा मूखर्पणा प्रकट झाला तसा यांचा मूखर्पणा सवार्न
ं ा प्रकट होईल.
1

10 तरीही तू माझी िशकवण, वागणूक, जीवनातील माझे

ध्ये य, माझा िवश्वास, माझा धीर, माझी
प्रीती, माझी सहनशीलता, माझा झाले ला छळ, माझ्यावर आले ली सं कटे , ही ओळखून आहे स,
11 अं त्यु िखया, इकुन्या आिण लु सर
् या शहरांमध्ये ज्या गोष्टी माझ्याबाबतीत घडल्या, जो भयं कर
छळ मी सोसला ते माझे दुःख तु ला माहीत आहे , परं तु प्रभूने या सवर् त्रासांपासून मला सोडिवले .
12 खरे पाहता, जे जे िख्रस्त ये शम
ं ा छळ होईल.
ू ध्ये शु द्ध जीवन जगू इिच्छतात, त्या सवार्च
13 पण दुष्ट लोक व भोंद ू लोक इतरांना वरचे वर फसवत राहतील आिण स्वतःही फसून अिधक
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वाईटाकडे जातील. 14 पण तु झ्याबाबतीत, ज्या गोष्टी तू िशकलास व ज्यावर तु झा िवश्वास आहे
त्या तू तशाच धरून राहा. 15 तु ला माहीत आहे की, तू आपल्या बाल्यावस्थे त असल्यापासूनच
तु ला पिवत्र शास्त्राची मािहती आहे . ते िख्रस्त ये शम
ू धील िवश्वासाच्याद्वारे तु ला शहाणे
बनवण्याचे व तारणाकडे घे ऊन जाण्याचे सामथ्यर् आहे . 16 प्रत्ये क शास्त्रले ख दे वाच्या प्रेरणे ने
िलिहला असल्यामु ळे तो िशकवण्यास, वाईटाचा िनषे ध करण्यास, चु का सु धारण्यास व योग्य
जीवन जगण्याचे मागर्दशर्न करण्यास उपयु क्त आहे . 17 यासाठी की, दे वाचा मनु ष्य तरबे ज होऊन
पूणर्पणे प्रत्ये क चागं ल्या कामासाठी सज्ज व्हावा.

4
1

दे वासमोर आिण जो िख्रस्त ये शू िजवं तांचा व मृ तांचा न्याय करील त्याच्यासमक्ष त्याच्या
प्रकट होण्याला व त्याच्या राज्याला स्मरून मी िनक्षून सां गतो की, 2 वचनाची घोषणा कर
सु वेळी अवे ळी तयार राहा, सवर् प्रकारच्या सहनशीलते ने व िशक्षणाने दोष दाखीव, िनषे ध कर
व बोध कर. 3 मी असे म्हणतो कारण अशी वे ळ ये ईल जे व्हा लोक चां गले िशक्षण सहन करणार
नाहीत. त्याऐवजी त्यां च्या स्वतःच्या इच्छांना पूरक असे िशक्षक ते त्यां च्यासाठी जमा करतील.
4 सत्यापासून ते आपले कान दुसरीकडे वळवतील व आपले लक्ष ते काल्पिनक कथांकडे लावतील.
5 पण तू सवर् परीिस्थतीत सावधानते ने वाग, दुःख सहन कर; सु वातची घोषणा करण्याचे काम कर;
दे वाने िदले ली से वा पूणर् कर.
6 कारण आता माझे अपर्ण होत आहे व माझी या जगातून जाण्याची वे ळ आली आहे . 7 मी
सु युद्ध केले आहे . मी माझी धाव सं पवली आहे . मी िवश्वास राखला आहे . 8 आता पु ढे माझ्यासाठी
जो िनतीमत्वाचा मु कुट ठे वला आहे , तो त्यािदवशी नीितमान न्यायाधीश प्रभू मला दे ईल आिण
केवळ मलाच नव्हे , तर त्याचे प्रकट होणे ज्यांना िप्रय आहे त्या सवार्न
ं ाही दे ईल.
9 माझ्याजवळ

लवकर ये ण्याचा प्रयत्न कर. 10 कारण दे मास मला सोडू न थे स्सलनीका शहरास
गे ला आहे कारण त्यास जगाचे सु ख िप्रय आहे . क् रे स्केस गलतीया प्रांतास गे ला आहे व
तीत दालमतीया प्रांतास गे ला आहे . 11 लूक मात्र माझ्याजवळ आहे , जे व्हा तू ये शील ते व्हा
माकार्लाही तु झ्याबरोबर घे ऊ नये कारण से वेकरता तो मला उपयोगी आहे . 12 तु िखकाला मी इिफस
शहरास पाठवले आहे . 13 त्रोवस शहरात कापार्च्या घरी रािहले ला माझा झगा ये ताना घे ऊन ये .
तसे च माझी पु स्तके, िवशे षतः चमर्पत्राच्या गु ं डाळ्या घे ऊन ये . 14 आले क्सांदर् तांबटाने माझे खूप
नु कसान केले आहे . त्याने केले ल्या त्याच्या कृत्यांबद्दल दे व त्याची फेड करील. 15 त्याच्यापासून
स्वतःचे रक्षण कर कारण त्याने आपल्या िशक्षणाला जोरदारपणे िवरोध केला होता.
16 पिहल्यांदा जे व्हा मला माझा बचाव करायचा होता ते व्हा मला कोणीही साथ केली नाही.
त्याऐवजी ते सवर् मला सोडू न गे ले. दे वाकडू न हे त्यां च्यािवरुद्ध मोजले जाऊ नये . 17 प्रभू माझ्या
बाजूने उभा रािहला आिण मला सामथ्यर् िदले यासाठी की, माझ्याकडू न सं देशाची पूणर् घोषणा
व्हावी व सवर् परराष्ट् रीयांनी ती ऐकावी आिण त्याने मला िसं हाच्या मु खातून सोडवले . 18 प्रभू
मला प्रत्ये क वाईट कामापासून सोडवील व आपल्या स्वगीर्य राज्यात घे ण्यासाठी तारील. त्यास
सदासवर्काळपयर्ंत गौरव असो. आमे न.
19 िप्रस्कीला, अिक्वला आिण अने िसफरच्या घरातील लोकांस सलाम सां ग. 20 एरास्त किरं थ
शहरात रािहला. त्रिफमाला मी िमले ता शहरात सोडले कारण तो आजारी होता.
21 तू िहवाळ्यापूवीर् ये ण्याचा अिधक प्रयत्न कर. यु बु ल, पु दे स, लीन व क्लौिदया व इतर सवर्
बं ध ू तु ला सलाम सां गतात.
22 प्रभू तु झ्या आत्म्यासोबत असो. दे वाची कृपा तु म्हा सवार्ब
ं रोबर असो.
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The Epistle of Paul to

Titus
पौलाचे तीताला पत्र

पौलाने स्वतः तीताला िलिहले ल्या पत्राची ओळख केली, त्याने स्वतःला परमे श्वराचा दास
आिण ये शू िख्रस्ताचा प्रेिषत म्हटले (1:1). तीताबरोबरच्या पौलाच्या सं बंधांची सु रवात रहस्यमय
आहे , परं तु आम्ही ती एकित्रत करू शकतो की त्याने पौलाच्या से वाकायार्मध्ये रूपांतर केले असावे
ज्याने तीताला सामान्य िवश्वासाने माझे खरे मु ल म्हटले (1:4). पौलाने तीताला सु वातार् घोिषत
करणारा एक िमत्र व सहकारी या नात्याने , तीताची प्रशं सा करणे , त्याच्या िजव्हाळ्याची भावना,
आिण इतरांना सां त्वन दे ण्याबद्दल स्पष्ट आदर िदला.
साधारण इ.स. 63 - 65.
प्रेिषतांची त्यां च्या पिहल्या रोम ये थील तु रुं गातील सु टकेनं तर, पौलाने िनकोपोिलसपासून
तीताला आपले पत्र िलिहले . इिफस ये थे तीमथ्याला ते थे जाण्यासाठी, पौल तीतासह क् रे ते च्या
बे टावर गे ला.
तीता, दुसरा सहकारी आिण िवश्वासात मु लगा, जो क् रे ते मध्ये होता.
क् रे ते च्या जु न्या मं डळीमधल्या काही दोषांची दुरुस्ती करण्यासाठी सल्ला दे णे, त्यांना सं घिटत
करणे आिण अनु िचत वतर्नासह सदस्यांसह त्यांची कमतरता सु धारणे (1) नवीन विरष्टांची ने मणूक
करणे आिण (2) क् रे ते मध्ये अिवश्वासणार्यांसमोर िवश्वासाची अिधक चां गली साक्ष दे ण्यासाठी
त्यांना तयार करणे . (1:5).
आचरणाचे हस्तिलिखत
रूपरे षा
1. अिभवादन — 1:1-4
2. वडीलजणांची ने मणूक — 1:5-16
3. िविवध वयोगटांसंबंधी सूचना — 2:1-3:11
4. अं ितम िटप्पणी — 3:12-15
1

दे वाच्या िनवडले ल्यां च्या िवश्वासासाठी आिण सु भक्तीनु सार असले ल्या सत्याच्या पूणर्
ज्ञानासाठी ने मले ला ये शू िख्रस्ताचा प्रेिषत आिण दे वाचा दास पौल, ह्याच्याकडू नः 2 जे
सवर्काळचे जीवन ज्याला असत्य बोलवत नाही त्या दे वाने यु गाच्या काळापूवीर् दे ऊ केले ,
3 त्या जीवनाची आशा बाळगणार्या, दे वाच्या िनवडले ल्या लोकां च्या िवश्वासासाठी आिण
सु भक्तीदायक सत्याच्या ज्ञानासाठी, त्यािवषयीचे वचन त्याच आपल्या तारणार्या दे वाच्या आज्ञे ने
मला सोपवले ल्या घोषणे त यथाकाळी त्याने प्रकट केले . 4 आपल्या सामाईक असले ल्या
िवश्वासाप्रमाणे माझे खरे ले करू तीत यास; दे विपत्यापासून व आपला तारणारा प्रभू ये शू िख्रस्त
याच्यापासून कृपा, दया व शांती असो.
5 मी

तु ला क् रे त बे टावर ह्यासाठी ठे वून आलो की, तू पूणर् न झाले ल्या गोष्टींची व्यवस्था करावी
आिण मी तु ला आज्ञा केल्याप्रमाणे तू प्रत्ये क नगरांत वडील ने मावे . 6 ज्याला ने मावयाचे
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तो िनदोर्ष असावा, एका स्त्रीचा पती असावा, त्याची मु ले िवश्वास ठे वणारी असून त्यां च्यावर
बे तालपणा केल्याचा आरोप आले ला नसून ती अनावर नसावी. 7 अध्यक्ष हा दे वाचा कारभारी आहे
म्हणून तो िनदोर्ष असावा, तो स्वच्छं दी, रागीट, मद्यपी, मारका अनीतीने पै से िमळिवणारा नसावा;
8 तर अितिथिप्रय, चां गुलपणाची आवड धरणारा; मयार्दशील, नीितमान, पिवत्र, सं यमी, 9 आिण
िदले ल्या िशक्षणाप्रमाणे जे िवश्वसनीय वचन त्यास धरुन राहणारा असा असावा; यासाठी की
त्याने सु िशक्षणाने बोध करावयास व उलट बोलणार्यास कुंिठत करावयासही शक्तीमान व्हावे .
हे महत्त्वाचे आहे कारण पु ष्कळ लोक बं ड करणारे आहे त. जे व्यथर् गोष्टीिवषयी बडबड
करतात व लोकांस फसिवतात. मी िवशे षेकरून, जे सुं ता झाले ले आहे त त्यांना सं बोधून बोलत
आहे . 11 त्यांची तोंडे बं द केली पािहजे त; त्यांनी िशकवू नये त त्या गोष्टी ते अयोग्य लाभासाठी
िशकवतात आिण सं पण
ू र् घराची उलथापालथ करतात. 12 त्यां च्यामधील एका सं देष्ट ाने म्हणले
आहे की, ‘������ ��� �� ������ ����, पशु ं सारखे खतरनाक, आळशी व खादाड आहे त.’
13 ही साक्ष खरी आहे . तर त्यांनी िवश्वासात िस्थर व्हावे म्हणून तू त्यांचा िनषे ध कर. 14 यासाठी
की, त्यांनी यहद
ू ी कहाण्यांकडे आिण सत्याकडू न वळिवणार्��, मनु ष्यां च्या आज्ञांकडे लक्ष दे ऊ
नये . िवश्वासात खं बीर व्हावे . 15 जे शु द्ध आहे त अशा लोकांस सवर् गोष्टी शु द्ध आहे त पण जे
िवटाळले ले आहे त आिण िवश्वास ठे वत नाहीत अशांना काहीच शु द्ध नाही पण त्यांचे मन आिण
िववे क हे ही मलीन आहे त. 16 ते लोक ‘����� ������ �����’ ��� ��� �������, पण
ते कृतीत त्यास नाकारतात. ते अमं गळ व अवमान करणारे आिण कोणत्याही चां गल्या कामात
कसोटीस न उतरले ले आढळतात.
10

2
1 तू तर सु िशक्षणास शोभणार्�� ������ ���� ��. 2 त्या अशा की, वृ द्ध पु रुषांनी सं यमशील,

गं भीर व समं जस व्हावे आिण िवश्वास, प्रीती व सहनशीलता ह्यात दृढ व्हावे .
3 वृ द्ध िस्त्रयांनी, त्याचप्रमाणे , आपल्या आचरणात पिवत्रेस शोभणार्या असाव्या; चु गलखोर,
मद्य िपणार्या नसाव्या; चां गले िशक्षण दे णार्�� �������; 4 आिण आपल्यातील तरुण
िस्त्रयांना असे िशक्षण द्यावे की, त्यांनी आपल्या पतींवर व मु लां वर प्रेम करावे . 5 आिण त्यांनी
समं जस, शु द्धाचरणी, घर सं भाळणार्��, ममताळू व पतीच्या अधीन राहणार्�� ������; म्हणजे
दे वाच्या वचनाची िनं दा होणार नाही.
6 आिण तसे च तरुण पु रुषांनी समं जस मनाचे व्हावे म्हणून, तू त्यांना बोध कर.
7 तू सवर् गोष्टींत चां गल्या कामांचे उदाहरण असे स्वतःला दाखव; तु झ्या िशक्षणात िनमर्ळपणा,
गं भीरता, 8 आिण िनरपवाद चां गली िशकवण िदसू दे , म्हणजे तु झ्यावर िटका करणार्����
����������� �������� ���� ���� � ����� �� ������ ������.
9 आिण दासांनी सवर् गोष्टींत त्यां च्या स्वामीच्या आज्ञे त रहावे , त्यांना सं तोष दे णारे व्हावे
आिण उलट बोलू नये ; 10 त्यांनी चोर्�� ��� ���� �� ���� �������� ������
����������� �������; आिण आपल्या तारक दे वाच्या िशकवणीस, सवर् लोकात, त्यांनी
शोभा आणावी; असा तू त्यांना बोध कर.
11 कारण, सवर् लोकांस तारणारी दे वाची कृपा प्रकट झाली आहे . 12 ती आपल्याला असे

िशकवते
की, अभक्तीचा व जगीक वासनांचा त्याग करून, आपण या आताच्या यु गात सं यमाने , नीितने व
सु भक्तीने वागले पािहजे . 13 आिण आपल्या धन्य आशे ची, म्हणजे आपला महान दे व व तारणारा
ये शू िख्रस्त ह्याच्या गौरवी आगमनाची प्रतीक्षा करावी; 14 आपल्यासाठी त्याने स्वतःचे दान केले
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ते ह्यासाठी की, आपली सवर् अनाचारातून सु टका करावी आिण चां गल्या कामात आवे शी असले ले
आपले स्वतःचे लोक आपणासाठी शु द्ध करावे त.
15 तू या गोष्टी समजावून सां ग, बोध कर आिण सवर् अिधकार पूवर्क दोष पदरी घाल. कोणी
तु झा उपहास करू नये .

3
1 त्यांना असे सु चव की त्यांनी सरकारी स ाधीश व अिधकारी ह्यां च्या अधीन रहावे . त्यां च्या
आज्ञा पाळाव्या, प्रत्ये क चां गल्या कामाला तयार असावे . 2 कोणाची िनं दा करू नये , भांडखोर
नसावे पण सहनशील होऊन सवार्न
ं ा सवर् गोष्टींत सौम्यता दाखवावी, अशी त्यांना आठवण दे .
3 कारण आपणही अगोदर अिवचारी, अवमान करणारे व बहकले ले होतो; नाना वासनांचे व सु खांचे
दास होतो, कुवृ ीत व मत्सरात होतो. आपण अमं गळ मानले गे लो व एकमे कांचा द्वे ष करणारे
होतो; 4 पण आपल्या तारक दे वाची दया व मानवजातीवरील प्रीती प्रकट झाली, 5 ते व्हा आपण
केले ल्या, नीितमत्त्वाच्या कामांमुळे नाही, पण त्याने आपल्याला त्याच्या दये मुळे, नव्या जन्माचे
स्नान घालून पिवत्र आत्म्याच्या नवीिनकरणाने तारले . 6 आिण आपल्या तारक ये शू िख्रस्ताच्या
द्वारे आपल्यावर तो आत्मा िवपु लते ने ओतला. 7 म्हणजे आपण त्याच्या कृपे ने नीितमान ठरून
सावर्कािलक जीवनाच्या आशे पर् माणे वारीस व्हावे .
8 हे एक िवश्वसनीय वचन आहे आिण माझी इच्छा आहे की, तू या गोष्टी िनक्षून सां गत जा.
म्हणजे , ज्यांनी दे वावर िवश्वास ठे वला आहे त्यांनी चां गल्या कामात राहण्याची काळजी घ्यावी.
या गोष्टी चां गल्या असून सवर् मनु ष्यांसाठी िहतकारक आहे त. 9 पण मूखर्पणाचे वाद, वं शावळ,
कलह आिण िनयमशास्त्रािवषयीची भांडणे टाळीत जा कारण या गोष्टी िनरुपयोगी आिण व्यथर्
आहे त. 10 तु मच्यामध्ये फुट पडणार्या मनु ष्यास एकदा व दोनदा बोध केल्यावर आपल्यापासून
दरू ठे व. 11 तू जाणतोस की, असा मनु ष्य बहकले ला असतो व स्वतः पाप करीत रािहल्याने
त्याच्याकडू न त्याचा स्वतःचा न्याय होतो.
12 मी

अं तर्माला िकंवा तु िखकला तु झ्याकडे धाडू न िदल्यावर, तू माझ्याकडे िनकापलीस शहरास
िनघून ये ण्याचा प्रयत्न कर कारण मी ते थे िहवाळा घालिवण्याचे ठरवले आहे . 13 जे ना शास्त्री व
अपु ल्लो ह्यांना काही उणे पडणार नाही अशाप्रकारे पोहोचते कर. 14 आिण आपल्या लोकांनी
आपल्या आवश्यक गरजांसाठी चां गली कामे करण्यास िशकण्याची काळजी घ्यावी; म्हणजे ते
िनष्फळ होणार नाहीत.
15 माझ्याबरोबरचे सगळे तु ला नमस्कार सां गतात. जे आपल्यावर िवश्वासामु ळे प्रीती करतात
त्यांना माझा नमस्कार सां ग. तु म्हा सवार्ब
ं रोबर कृपा असो.

1
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The Epistle of Paul to

Philemon
पौलाचे िफलेमोनाला पत्र

िफले मोनाच्या पु स्तकाचे ले खक प्रेिषत पौल होता (1:1). िफले मोनाला िलिहले ल्या पत्रात
पौल सां गतो की तो अने िसमला िफले मोनकडे परत पाठवत आहे आिण कलस्सै 4:9 मध्ये
अने िसमची ओळख पटली आहे ज्याने तु िखकस (कलस्सै करांना पत्र पाठिवणारा) असले ली
कलस्सै मध्ये ये त आहे . हे मनोरं जक आहे की पौलाने हे पत्र दे खील आपल्या हातांनी िलिहले
आहे , हे दाखिवण्यासाठी की ते त्याच्यासाठी िकती महत्त्वपूणर् होते .
साधारण इ.स. 60.
पौलाने रोममध्ये िफले मोन यास पत्र िलिहले , पौल िफले मोनाला पत्र िलिहण्याच्या वे ळी कैदी
होता.
पौलाने िफले मोन, अिफ्फया, आिण अिखर्प्पच्या घरी भे टणार्या मं डळीला पत्र िलिहले . पत्र
सामग्री पासून, हे प्राथिमक हे तू वाचक िफले मोन होता स्पष्ट आहे .
पौलाने िफले मोनला अने िसमला (दास अने िसम याने आपला मालक िफिलमोन याला लु टले
आिण पळू न गे ला) दं डािशवाय परत घे ण्यास सां िगतले (10-12, 17). यािशवाय िफले मोनने
अने िसमला केवळ दास म्हणून नव्हे तर “����� ����” ������ ��������� ����� ���
(15-16). अने िसम अजूनही िफले मोनाची सं प ी होता आिण पौलाने आपल्या स्वामीला परत
ये ण्याची वाट मोकळी करण्यासाठी िलिहले . पौलाच्या त्याच्यािवषयीच्या साक्षीद्वारे , अने िसम
िख्रस्ती झाला होता (1:10).
क्षमाशीलता
रूपरे षा
1. नमस्कार — 1:1-3
2. धन्यवाद दे णे — 1:4-7
3. अने िसमसाठी मध्यस्थी — 1:8-22
4. अं ितम शब्द — 1:23-25
1 पौल, िख्रस्त ये शच
ू ा बं िदवान आिण भाऊ तीमथ्य यां च्याकडू न; आमचा िप्रय आिण सोबतीचा

कामकरी िफले मोन ह्यास, 2 आिण बहीण अिफ्फया िहला व अिखर्प आमचा सोबतीचा िशपाई यास
व तु झ्या घरी जी िख्रस्ती मं डळी आहे ितला, 3 दे व आपला िपता व प्रभू ये शू िख्रस्त ह्यांजकडू न
तु म्हास कृपा व शांती असो.
4

मी आपल्या प्राथर्नांमध्ये सवर्दा तु झी आठवण करून, माझ्या दे वाची उपकारस्तु ती करतो;
कारण प्रभू ये शव
ू र तु झा जो िवश्वास आहे आिण सवर् पिवत्रजनां वर तु झी जी प्रीती आहे ,
त्यां िवषयी मी ऐकले आहे . 6 आिण मी अशी प्राथर्ना करतो की तु म्हामध्ये असले ल्या िख्रस्त
ये शत
ू ल्या प्रत्ये क चां गल्या गोष्टीचे पूणर् ज्ञान झाल्याने तु झे िवश्वासातील सहभागीपण कायर्कारी
5

7
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व्हावे .
तु झ्या प्रीतीमु ळे मला फार आनं द व सां त्वन झाले आहे कारण हे बं ध,ू तु झ्याकडू न
पिवत्र जनांची अं तःकरणे समाधान पावली आहे त.
8 याकिरता जे योग्य ते तु ला आज्ञा करून सां गण्याचे जरी मला िख्रस्ताद्वारे पूणर् धै यर् आहे .
9 तरी प्रीतीस्तव िवनं ती करून सां गणे मला बरे वाटते . मी वृ द्ध झाले ला पौल आिण आता िख्रस्त
ये शस
ू ाठी बं िदवान. 10 मी बं धनात असता ज्याला आध्याित्मक जन्म िदला ते माझे ले करू अने िसम
ह्याच्यािवषयी तु ला िवनं ती करतो. 11 तो पूवीर् तु ला िनरुपयोगी होता पण आता, तु ला व मला
दोघांनाही उपयोगी आहे . 12 म्हणून मी त्यास म्हणजे माझ्या िजवालाच, तु झ्याकडे परत पाठवले
आहे . 13 सु वातमु ळे मी बं धनात पडलो असता तु झ्याऐवजी त्याने माझी से वा करावी म्हणून त्यास
जवळ ठे वण्याचे माझ्या मनात होते . 14 पण, तु झ्या सं मतीिशवाय काही करणे मला बरे वाटले नाही,
ह्यासाठी की, तु झा उपकार जु लमाने झाल्यासारखा नसावा तर खु शीने केले ला असावा.
15 कदािचत तो तु झ्यापासून ह्यामु ळेच काही वे ळ वे गळा झाला असे ल की, त्याने सवर्काळासाठी
तु झे व्हावे . 16 त्याने आजपासून केवळ दासच नव्हे तर दासापे क्षा श्रेष्ठ, म्हणजे िप्रय बं ध,ू असे
व्हावे , मला तो िवशे ष िप्रय आहे आिण तु ला तर तो दे हदृष्ट ा व प्रभूच्या ठायी ह्याहन
ू िकतीतरी
अिधक िप्रय असावा. 17 म्हणून जर तू मला आपला भागीदार समजतोस, तर तो मीच आहे असे
मानून त्याचा स्वीकार कर. 18 त्याने तु झे काही नु कसान केले असे ल िकंवा तो तु झे काही दे णे लागत
असे ल तर ते माझ्या िहशोबी मांड. 19 मी पौल हे स्वहस्ते िलिहत आहे ; मी स्वतः त्याची फेड करीन.
िशवाय तू स्वतःच माझे ऋण आहे स, पण याचा उल्ले ख मी करीत नाही. 20 हे बं ध,ू प्रभूच्या ठायी
माझ्यावर एवढा उपकार कर; िख्रस्ताच्या ठायी माझ्या िजवाला िवश्रांती दे .
7 कारण

हे मान्य करशील अशा भरवशाने मी तु ला िलिहले आहे ; आिण मी जाणतो की, तू माझ्या
म्हणण्यापे क्षा अिधकही करशील. 22 िशवाय माझ्यासाठी राहण्याची व्यवस्था करून ठे व कारण
तु मच्या प्राथर्नांमुळे माझे तु मच्याकडे ये णे होईल अशी आशा मी करत आहे .
23 िख्रस्त ये शम
ू ध्ये माझा सहबं िदवान एपफ् रास, हा तु ला नमस्कार पाठवत आहे ; 24 आिण
तसे च माझे सहकारी माकर् , अिरस्ताखर्, दे मास व लूक हे तु ला नमस्कार सां गतात.
25 आपला प्रभू ये श ू िख्रस्त याची कृपा तु मच्या आत्म्यासोबत असो. आमे न.
21 तू

1:1
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The Epistle to the

Hebrews
इब्री लोकांस पत्र

इब्रीकरांस पत्राचा ले खक गूढते त दडले ला आहे . पौलाला काही िवद्वानांनी ले खक म्हणून
सु चवले आहे , परं तु खरा ले खक िननावी राहतो. दुसरे कोणते ही पु स्तक इतक्या उत्साहाने
िख्रस्ताला िख्रस्तत्वाचा मु ख्य याजक, अहरोनाच्या याजकगणापे क्षा श्रेष्ठ आिण िनयमशास्त्र
आिण भिवष्यवाण्यां च्या पूतर्तेिवषयी पिरभािषत करत नाही. हे पु स्तक आपल्या िवश्वासाचा
ले खक आिण पूणर् करणारा म्हणून िख्रस्ताला प्रस्तु त करते (इब्री 12:2).
साधारण इ.स. 64 - 70.
इब्री भाषे त िलिहले ले पत्र यरूशले ममध्ये , ये शू िख्रस्ताच्या स्वगार्रोहणानं तर आिण
यरूशले मचा नाश होण्यापूवीर् िलिहले ले होते .
हे पत्र मु ख्यत्वे यहद
ू होते जे जु न्या कराराशी पिरिचत होते
ू ी रुपांतरीत िख्रस्ती लोकांना उद्दे शन
आिण जे यहद
ी
धमार्
क
डे
परत
जाण्याचा
िक
ं
वा
सु
व
ातार्
च
ा
न्याय
करण्यासाठी प्रलोभन करीत होते .
ू
असे ही सु चवले गे ले आहे की प्राप्तकत “������ ���������� ���� �� ����������
��������� ����� ����” (प्रेिषत 6:7).
इब्रीच्या ले खकाने आपल्या श्रोत्यांना स्थािनक यहद
ू ोबत
ू ी िशकवणींना नाकारले आिण ये शस
ू ,
िवश्वासू राहण्यास आिण ये शू िख्रस्त श्रेष्ठ असल्याचे दाखवून िदले . दे वाचा पु त्र दे वदत
याजक, जु न्या करारातील ने ते िकंवा कोणत्याही धमार्पेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे म्हटले . वधस्तं भावर
मरून आिण मे लेल्यातून उठू न, ये शू आपल्या िवश्वासांबद्दल तारण आिण अनं तकाळचे जीवन
दे तो, आमच्या पापांसाठी िख्रस्ताने िदले ले बिलदान पिरपूणर् आिण पूणर् होते , िवश्वासामु ळे दे वाला
प्रसन्न होते , आपण परमे श्वराच्या आज्ञे त राहन
ू आपला िवश्वास व्यक्त करतो.
िख्रस्ताचे श्रेष्ठत्व
रूपरे षा
ू ांपेक्षा श्रेष्ठ आहे — 1:1-2:18
1. ये शू िख्रस्त स्वगर्दत
2. ये शू िनयमशास्त्र आिण जु न्या करारापे क्षा श्रेष्ठ आहे — 3:1-10:18
3. िवश्वासू राहन
ू परीक्षांमध्ये धीर धरणे — 10:19-12:29
4. अं ितम उपदे श आिण अिभवादन — 13:1-25
1

दे व प्राचीन काळांमध्ये आपल्या पूवर्जां शी सं देष्ट ां च्या द्वारे अने क वे ळेस वे गवे गळ्या
मागार्न
ं ी बोलला, 2 परं तु या शे वटच्या िदवसात तो आपल्याशी त्याच्या पु त्राद्वारे बोलला आहे ,
त्याने पु त्राला सवर् गोष्टींचा वारस म्हणून ने मले . दे वाने पु त्राकरवीच िवश्व िनमार्ण केले . 3 पु त्र
हा दे वाच्या गौरवाचे ते ज आहे . तो दे वाच्या स्वभावाचे तं तोतं त प्रितरूप असा आहे . पु त्र आपल्या
सामथ्यर्शाली शब्दाने सवर् गोष्टी राखतो. पु त्राने लोकांस त्यां च्या पापांपासून शु द्ध केले , नं तर तो
स्वगार्तील सवर्शर् े ष्ठ दे वाच्या उजव्या बाजूला बसला.

1:4
4 तो दे वदत
ू ांपेक्षा श्रेष्ठ झाला.
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त्याचे नावसु द्धा जे वारशाने त्यास िमळाले ते त्यां च्या नावापे क्षा

श्रेष्ठ आहे .
5 दे वाने कोणत्याही दे वदत
ू ाला म्हणले नाही कीः
“�� ���� ����� ����;
आज मी तु झा िपता झालो आहे ?”
आिण पु न्हा,
‘�� ������ ���� ����,
व तो माझा पु त्र होईल?’
6 आिण पु न्हा, दे व जे व्हा त्याच्या पु त्राला जगामध्ये आणतो, तो म्हणतो, “������ ����
ू ािवषयी दे व असे म्हणतो,
������ ����� ��� ����.” 7 दे वदत
“�� �������� ���������� ���� �����,
आिण त्याच्या से वकांना तो अग्नीच्या ज्वाला बनवतो.”
8 पु त्रािवषयी तर तो असे म्हणतोः
हे दे वा, तु झे राजासन सदासवर्काळासाठी आहे ,
आिण तु झे राज्य यु गानु युगीचे आहे आिण “���� ������ ����������� ������ ���.
9 नीितमत्त्व तु ला ने हमी िप्रय आहे . अनीतीचा तू द्वे ष करतोस.
म्हणून दे वाने , तु झ्या दे वाने ,
तु झ्या सोबत्यांपेक्षा तु ला आनं ददायी ते लाचा अिभषे क केला आहे .”
10 आिण हे प्रभू, सु रुवातीला तू पृ थ्वीचा पाया घातलास,
आिण आकाश तु झ्या हातचे काम आहे .
11 ती सं पुष्टात ये तील पण तू सतत राहशील
ते कापडासारखे जु ने होतील.
12 तू त्यांना अं गरख्यासारखे गु ं डाळशील,
तू त्यांना कपड ासारखे बदलशील,
पण तू ने हमी सारखाच राहशील,
आिण तु झी वष कधीही सं पणार नाहीत.
13 तो कोणत्याही दत
ू ाला असे म्हणाला नाही,
तु झ्या वै र्याला तु झे पादासन करीपयर्ंत
तू माझ्या उजवीकडे बै स.
14 सवर् दे वदत
ू दे वाच्या से वेतील आत्मे नाहीत काय? आिण तारणाचा वारसा ज्यांना िमळे ल
त्यांना मदत करायला ते पाठवले जातात की नाही?
1

2

या कारणास्तव ज्या सत्यािवषयी आपण ऐकले ले आहे त्याकडे आपण अिधक काळजीपूवर्क
लक्ष िदले पािहजे . यासाठी की, आपण त्यापासून भरकटू न जाऊ नये . 2 कारण िनयमशास्त्र जे
ू ांकरवी सां िगतले गे ले ते इतके प्रभावी होते आिण जर प्रत्ये क आज्ञाभं गाच्या व प्रत्ये क
दे वदत
अवमानाच्या कृत्याला योग्य ती िशक्षा होते . 3 तर आपण अशा महान तारणाकडे दुलर्क्ष केल्यास,
मग आपण िशक्षे पासून कसे सु टू? या तारणाची पिहली घोषणा प्रभूने केली. ज्यांनी प्रभूचे ऐकले
त्यां च्याकडू न याची खात्री पटली 4 दे वाने सुद्धा िचन्हां द्वारे , अद्भत
ू कृत्यां द्वारे आिण िनरिनराळ्या
चमत्कारां द्वारे , त्यां च्या साक्षीची भर व त्याच्या इच्छे नु सार पिवत्र आत्म्याची दाने वाटू न िदली.
5 आम्ही ज्या भावी जगािवषयी बोलत आहोत, त्याचे स ाधीश म्हणून दे वाने दे वदत
ू ांची िनवड
केली नाही. 6 पिवत्र शास्त्रामध्ये एका िठकाणी असे िलिहले आहे
“������ ��� ��� �� ������ ���� ����� �����?
िकंवा मनु ष्याचा पु त्र कोण आहे की ज्याचा तू िवचार करावा?

2:7
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7 थोड

ू ांपेक्षा कमी केले
ा काळासाठी तू त्यास दे वदत
तू त्यास गौरव व सन्मान यांचा मु कुट घातला आहे स
8 तू सवर्काही त्याच्या पायाखाली ठे वले स.”
दे वाने सवर्काही त्याच्या अिधपत्याखाली ठे वले आिण कोणतीही गोष्ट त्याच्या अिधपत्याखाली
ठे वायची सोडली नाही. पण आता अजूनपयर्ंत सवर्काही त्याच्या अिधपत्याखाली ठे वले ले आपल्या
ू ांपेक्षा
दृष्टीस पडत नाही खरे . 9 परं तु आपण ये शल
ू ा पाहतो, ज्याला काही काळासाठी दे वदत
िकंचीत कमी केले होते . आता आम्ही त्याला, त्याने सहन केले ल्या मरणामु ळे, गौरव व सन्मान
यांचा मु कुट घातल्याचे पाहत आहोत कारण दे वाच्या कृपे मुळे ये शन
ू े सवर् मानवजातीसाठी मरण
सोसले . 10 दे व, ज्याने सवर् गोष्टी िनमार्ण केल्या आिण ज्याच्या गौरवासाठी सवर् गोष्टी आहे त,
त्याच्या गौरवाचे भागीदार होण्यासाठी पु ष्कळ पु त्र व कन्या आणाव्यात म्हणून दे वाने ये शल
ू ा
दुःखसहनाद्वारे पिरपूणर् करून लोकांचा तारणारा बनिवले . 11 जो लोकांस पिवत्र करतो व ज्यांना
पिवत्र करण्यात आले आहे , ते सवर् एकाच कुटु ं बाचे आहे त या कारणासाठी तो त्यांना बं ध ू म्हणण्यास
लाजत नाही. 12 तो म्हणतो,
मी तु झ्या नावाची थोरवी माझ्या बं धन
ूं ा सां गेन
मी मं डळीसमोर तु झी स्तु ती गाईन.
13 तो आणखी म्हणतो,
“�� ���� ������� ���������� �����.”
आिण तो पु न्हा म्हणतो,
ये थे मी आहे आिण माझ्याबरोबर दे वाने िदले ली मु ले आहे त.
14 म्हणून मु ले रक्त व मांस यांची बनले ली असल्याने तोही त्यां च्यासारखा रक्तमांसाचा झाला,
ये शन
ू े हे यासाठी केले की, ज्याच्याकडे मरणाची स ा आहे , अशा सै तानाचा मरणाने नाश करावा.
15 आिण जे लोक त्यां च्या सवर् आयु ष्यात मरणाचे भय ठे वून त्याचे दास असल्यासारखे जगत होते
ू ां च्या साहाय्यास नाही, तर अब्राहामाचे जे
त्यांना मु क्त करावे . 16 कारण खरे पाहता, तो दे वदत
वं शज आहे त त्यांना तो मदत करतो, 17 या कारणासाठी दे वाच्या से वेतील दयाळू व िवश्वासू
असा महायाजक होण्यासाठी आिण लोकां च्या पापांसाठी प्रायिश्चत करण्यासाठी ये शल
ू ा सवर्
गोष्टींमध्ये आपल्या बां धवांसारखे होणे अत्यं त आवश्यक होते . 18 कारण ज्याअथीर् ये शल
ू ा स्वतः
परीक्षे ला व दुःखसहनाला तोंड द्यावे लागले , त्याअथीर् ज्यांना आता परीक्षे ला तोंड द्यावे लागत
आहे त्यांना मदत करण्यास तो समथर् आहे .

3
1

म्हणून पिवत्र बं धन
ू ो, जे आपण स्वगीर्य पाचारणाचे भागीदार आहोत, त्यांनी ये शिू वषयी
िवचार करावा. तो दे वाचा प्रेिषत आिण आमच्या िवश्वासाचा महायाजक आहे . 2 दे वाच्या सं पण
ू र्
घराण्यात जसा मोशे दे वाशी िवश्वासू होता तसा ज्या दे वाने त्यास प्रेिषत व महायाजक म्हणून
ने मले त्याच्याशी तो िवश्वासू होता. 3 ज्याप्रमाणे घरापे क्षा घर बां धणार्याला अिधक सन्मान
असतो, त्याप्रमाणे ये शू हा मोशे पेक्षा अिधक सन्मानास पात्र गणला गे ला. 4 कारण प्रत्ये क घर
बां धणारा कोणीतरी असतो, पण सवर्काही दे वाने बां धले ले आहे .
5 दे वाच्या सं पण
ू र् घराण्यात मोशे हा से वक म्हणून अिधक िवश्वासू होता, दे वाच्या गोष्टी पु ढील
काळात ज्या होणार होत्या, त्यािवषयी त्याने लोकांस साक्ष िदली. 6 परं तु िख्रस्त हा पु त्र म्हणून
दे वाच्या घराण्यात िवश्वासू आहे आिण जर आम्ही आपला िवश्वास व आशा यांचा अिभमान
बाळगतो व धीर धरतो, तर आपणही त्याचे घर आहोत. आपण सतत दे वाला अनु सरले पािहजे .
. 95:7-11
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7 म्हणून,

पिवत्र आत्मा शास्त्रामध्ये म्हणतो, त्याप्रमाणे ,
“��, जर तु म्ही दे वाची वाणी ऐकाल,
8 तर आपली अं तःकरणे कठीण करू नका.
ज्याप्रमाणे इस्त्राएल लोकांनी
अरण्यामध्ये दे वाची परीक्षा पाहण्यासाठी दे वािवरुद्ध बं डखोरी केली,
9 जे थे तु मच्या वाडविडलांनी माझी परीक्षा पािहली व मला कसोटीस लावले ,
ते थे त्यांनी चाळीस वष माझी कृत्ये पािहली.”
10 त्यामु ळे मी या िपढीवर रागावलो आिण
मी म्हणालो, “�� ��������� ��������� ����� ������ ����� �����,
या लोकांनी माझे मागर् कधीही जाणले नाहीत.”
11 म्हणून मी रागाने शपथ वाहन
ू म्हणालो,
“�� ��� �� ��� �������� ������������ ������ ���� ������ �����
�����.”
12 बं धुजनहो, िजवं त दे वाला सोडू न दे ण्याइतके अिवश्वासाचे

दुष्ट मन तु म्हातील कोणाचे ही असू
नये म्हणून जपा.
13 जोपयर्ंत, “��” �������� ��� ��� ��������, प्रत्ये क िदवशी एकमे कांना उ े जन
द्या, यासाठी की तु मच्यापै की कोणाचीही पापामु ळे फसगत होऊन तु मची अं तःकरणे कठीण होऊ
नये त. 14 कारण जर आपण आपला आरं भीचा िवश्वास शे वटपयर्ंत दृढ धरला तरच आपण िख्रस्ताचे
सहभागी आहोत. 15 पिवत्र शास्त्रात असे म्हणले आहे ;
“�� �� ������ ������ ���� ����,
ते व्हा इस्त्राइल लोकांनी दे वािवरुद्ध बं ड केले ; तशी आपली अं तःकरणे कठीण करू नका.”
16 ज्यांनी दे वाची वाणी ऐकली पण त्याच्यािवरुध्द बं ड केले असे कोण होते ? ते च लोक नव्हते
का, ज्यांना मोशे ने िमसर दे शातून बाहे र ने ले होते ? 17 आिण तो कोणावर चाळीस वष रागावला
होता? ते सवर् ते च नव्हते काय, ज्यांनी पाप केले आिण ज्यांची प्रेते अरण्यात पडली होती.
18 कोणािवषयी दे वाने अशी शपथ वािहली की ते माझ्या िवसाव्याच्या िठकाणी प्रवे श करणार
नाहीत? ज्यांनी त्याच्या आज्ञा मोडल्या ते च नव्हते काय? 19 ह्यावरून आपण पाहतो की, ते लोक
दे वाच्या िवसाव्याच्या िठकाणी त्यां च्या अिवश्वासामु ळे ये ऊ शकले नाहीत.
1

4

म्हणून दे वाच्या िवसाव्याच्या िठकाणी प्रवे श करण्यासाठी दे वापासून िमळाले ले अिभवचन
अजूनही आहे आिण यास्तव तु मच्यापै की कोणीही ते चु कवू नये म्हणून काळजी घ्या. 2 कारण
आम्हास सु द्धा सु वातार् सां िगतली गे ली आहे ज्याप्रमाणे ती इस्राएल लोकांस सां गण्यात आली
होती. परं तु जो सं देश त्यांनी ऐकला त्यापासून त्यांना फायदा झाला नाही कारण तो सं देश त्यांनी
ऐकला पण त्यांनी िवश्वासाने स्वीकारला नाही.
3 ज्या आपण िवश्वास ठे वला ते पिवत्र शास्त्रात िलिहल्याप्रमाणे त्या िवसाव्याच्या िठकाणी
प्रवे श करणार आहोत. असे दे वाने म्हणले आहे .
“������ �� ������ �������� ���� ��� ��� ����� �������,
‘�� ������ ������������ ������ ���� ������ ����� �����”
जगाच्या िनिमर्तीपासूनचे त्याचे काम सं पले ले होते तरी तो असे म्हणाला.
4 कारण पिवत्र शास्त्रात तो सातव्या िदवसाबद्दल असे बोलला आहे कीः
“��� ������� ����� ������ �������� ���� ��������� ���������
�����.”
5 आिण पु न्हा तो म्हणतो,
“�� ������ ������������ ������ ����� ������ ����� �����.”
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6

ज्यांना अगोदर सु वातार् सां गण्यात आली होती त्यांचा त्यां च्या अिवश्वासामु ळे त्यामध्ये
प्रवे श झाला नाही, तरी हे खरे आहे की, काही जणांचा त्या िवसाव्यात प्रवे श होणार आहे .
7 त्यां च्यासाठी दे वाने पु न्हा एक वे ळ िनिश्चत केली असून त्यास तो “��” �� �� ��� ����
����� ��� ����� ����������������� ������ �������� �� ����������
������ ��� ������,
“��, जर तु म्ही त्याची वाणी ऐकाल,
तर आपली अं तःकरणे कठीण करू नका.”
8 कारण जर यहोशवा त्यांना दे वाने िदले ल्या िवसाव्याच्या िठकाणी घे ऊन गे ला, तर दे व दुसर्या
िदवसाबद्दल पु न्हा बोलला नसता. 9 म्हणून दे वाच्या लोकांसाठी अजूनही िवसाव्याचा *िदवस आहे .
10 कारण जो कोणी दे वाच्या िवसाव्याच्या िठकाणी प्रवे श करतो, तो त्याच्या स्वतःच्या कामापासून
िवसावा घे तो. ज्याप्रमाणे दे वाने त्याच्या कामापासून िवसावा घे तला होता.
11 म्हणून त्या िवसाव्याच्या िठकाणी प्रवे श करण्यासाठी आपण होईल िततका प्रयत्न करावा.
यासाठी की, कोणीही इस्राएल लोकांनी आज्ञाभं ग केल्याप्रमाणे त्यांचे अनु करण करू नये .
12 कारण दे वाचे वचन सजीव, सक् रीय कोणत्याही दुधारी तलवारीपे क्षा अिधक धारदार असून
ू आरपार जाणारे आिण मनातील िवचार व हे तू ह्यांची पारख करणारे
जीव, सां धे व मज्जा यांना भे दन
असे आहे . 13 आिण कोणतीही िनिमर्त गोष्ट त्याच्यापासून लपले ली नाही आिण ज्याच्यापाशी
आम्हास सवर् गोष्टींचा िहशोब द्यावयाचा आहे , दे वासमोर सवर् गोष्टी उघड व स्पष्ट अशा आहे त.
14 म्हणून, ज्याअथीर् आम्हास ये श ू दे वाचा पु त्र हा महान महायाजक लाभला आहे व जो
स्वगार्त गे ला आहे , असा जो िवश्वास आपण गाजिवतो तो अखं डपणे भक्कम धरून राहू या.
15 कारण आपल्याला लाभले ला महायाजक असा नाही, जो आपल्या अशक्तपणाबद्दल सहानु भत
ू ी
दशर्वण्यास असमथर् आहे . पण आपल्याला असा याजक लाभला आहे की, जो आमच्यासारखाच
सवर् प्रकारच्या मोहाच्या अनु भवातून गे ला. तरीही तो पूणर्पणे पापिवरहीत रािहला. 16 तर मग
आपण दे वाच्या कृपे च्या राजासनाजवळ िनधार्राने जाऊ या. यासाठी की, आमच्या गरजे च्या वे ळी
साहाय्य िमळावे म्हणून आम्हास दया व कृपा प्राप्त व्हावी.

1

5

प्रत्ये क यहद
ू ी महायाजकाची िनवड लोकांमधून होते आिण लोकां च्या वतीने त्यां च्या
पापांसाठी यज्ञ व दाने ही दोन्ही दे वाला अपार्वी, त्या कामाकरता महायाजक ने मले ला असतो.
2 जे चु का करतात व जे अज्ञानी आहे त, त्यां च्याशी प्रत्ये क मु ख्य याजक सौम्यपणे वागू शकतो
कारण तो स्वतः दुबर्ल असतो. 3 आिण त्या दुबर्लपणामु ळे त्याने त्याच्या पापांसाठी तसे च लोकां च्या
पापांसाठी अपर्णे केलीच पािहजे त.
4 आिण कोणीही मु ख्य याजकपणाचा बहुमान स्वतःच्या पु ढाकाराने घे त नसतो, तर अहरोनाला
होते तसे त्यालाही दे वाचे पाचारण असणे आवश्यक असते . 5 त्याचप्रमाणे , िख्रस्ताने महायाजक
होण्याचा गौरव स्वतःहन
ू आपणावर घे तले नाही, परं तु दे व िख्रस्ताला म्हणाला,
“�� ���� ����� ����
आज मी तु ला जन्म िदला आहे .”
6 दुसर्या शास्त्रभागात तो असे म्हणतो,
“������������� ����������������
तू यु गानु युग याजक आहे स.”
7 ये शन
ू े आपल्या दे हाच्या िदवसात दे वाकडे मोठ ाने ओरडू न आिण रडू न प्राथर्ना व िवनं त्या
केल्या. जो दे व त्यास मृ त्यु पासून वाचवू शकत होता आिण दे वािवषयीच्या त्याच्या सदभक्तीमु ळे
ये शच्ू या प्राथर्ना ऐकण्यात आल्या. 8 जरी तो दे वाचा पु त्र होता, तरी त्याने जे दुःख सोसले
*
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9 आिण

त्यापासून तो आज्ञाधारकपणा िशकला.
नं तर त्यास पिरपूणर् केल्यावर. जे त्याच्या आज्ञा
पाळतात त्यां च्यासाठी सावर्कािलक तारणाकतार् तो झाला 10 व मलकीसदे काच्या सं पर् दायास
अनु सरून दे वाकडू न तो महायाजक म्हणून िनयु क्त झाला.
सां गण्यासारखे पु ष्कळ आहे , पण तु म्हास ते स्पष्ट करणे कठीण आहे कारण तु म्ही
ऐकण्यात खूप मं द झाला आहात. 12 आतापयर्ंत तु म्ही िशक्षक व्हायला हवे होते , तरी दे वाच्या
िशक्षणाचे प्राथिमक धडे पु न्हा तु म्हास कोणीतरी िशकिवण्याची गरज आहे . तु म्हास दुधाची गरज
आहे , जड अन्नाची नाही असे तु म्ही झाला आहात. 13 कारण जो कोणी अजून दुधावरच राहतो तो
नीितमत्त्वाच्या वचनाशी पोक्त नाही कारण अजून तो बाळच आहे . 14 परं तु ज्यां च्या ज्ञाने िद्रयांना
विहवाटीने चां गले आिण वाईट पारख करण्याचा सराव झाला आहे अशा प्रौढांसाठी जड अन्न
आहे .
11 यािवषयी

1

6

म्हणून आपण िख्रस्तािवषयीच्या प्राथिमक बाबीसं बंधी बोलत राहण्याचे सोडू न दे ऊ
व प्रौढते पर् त जाऊ. पु न्हा एकदा दे वावरचा िवश्वास, िनजीर्व गतजीवनाचा पश्चा ाप,
2 बािप्तस्म्यांचे, डोक्यावर हात ठे वण्याचे , मृ तांचे पु नरुत्थान आिण सावर्कािलक न्यायिनवाडा
िशकवण, या मूलभूत गोष्टींचा पाया आपण पु न्हा घालू नये . 3 दे व होऊ दे ईल तर हे आपण करू.
4 कारण ज्यांना एकदा प्रकाश िमळाला, ज्यांनी स्वगीर्य दानांचा अनु भव घे तला आहे व जे
पिवत्र आत्म्याचे भागीदार झाले आहे त, 5 आिण ज्यांनी दे वाच्या वचनाची व ये णार्या यु गाच्या
सामथ्यार्ची रुची अनु भवली आहे , 6 त्यानं तर िख्रस्तापासून जर ते दरू गे ले तर त्यांना पश्चा ापाकडे
वळवणे अशक्य आहे , कारण त्यां च्या स्वतःच्या हािनकरता ते दे वाच्या पु त्राला पु न्हा वधस्तं भावर
िखळतात व लोकां च्या अवकृपे च्या समोर त्यास आणतात. 7 कारण जी जमीन वे ळोवे ळी पडणार्या
पावसाचे पाणी िपते व ज्या लोकांकडू न ितची लागवड होते त्यां च्यासाठी धान्य उपजिवते ितला
दे वाकडू न आशीवार्द प्राप्त होतो. 8 पण जी जमीन काटे व कुसळे उपजिवते , ती िनरुपयोगी आहे
व ितला शाप िमळण्याची िभती असते ; ितचा अग्नीने नाश होईल.
9 िप्रयजनहो, आम्ही या गोष्टी तु म्हास सां गत आहोत, पण खरोखर आम्ही तु मच्याकडू न अिधक
चां गल्याची अपे क्षा करतो. आम्हास अशी खात्री आहे की, ज्या तारणाचा भाग असले ल्या गोष्टी
आहे त त्या तु म्ही कराल. 10 कारण तु म्ही केले ली पिवत्र जनांची से वा, त्या से वेत तु म्ही अजूनही
दाखवीत असले ले सातत्य, तु मचे काम व त्याच्या लोकांस दानाद्वारे व इतर मदत करण्याद्वारे तु म्ही
त्याच्या नावावर केले ली प्रीती ही सवर् िवसरण्याइतका दे व अन्यायी नाही. 11 पण आमची
अशी इच्छा आहे की, तु मच्या आशे च्या पूतीर्ची पूणर् खात्री होण्याकरता तु मच्यातील प्रत्ये काने
शे वटपयर्ंत कायार्ची अशीच आवड दाखवावी. 12 आम्हास असे वाटते की, तु म्ही आळशी बनू नये .
तर जे लोक िवश्वासाद्वारे व धीराद्वारे दे वाने िदले ल्या अिभवचनाचा वारसा िमळवतात अशा लोकांचे
अनु करण करणारे तु म्ही व्हावे .
13 जे व्हा दे वाने अब्राहामाला वचन िदले , ते व्हा त्याच्यापे क्षा कोणी मोठा नसल्याने दे वाने
स्वतःच्याच नावाने शपथ वािहली. 14 तो म्हणाला, “�� ���� ����� �������� �����
��� �� ������ �������� ���� ������ �������� ����� ����.” 15 म्हणून
धीराने वाट पािहल्यानं तर दे वाने जे वचन त्यास िदले होते ते त्यास प्राप्त झाले . 16 लोक, ने हमी
शपथ वाहताना आपल्यापे क्षा जो मोठा असतो त्याच्या नावाचा उपयोग करतात कारण शपथ ही
िविदत केले ल्या सत्याची खात्री पटवणे व सवर् वादाचा शे वट करणे यासाठी असते . 17 आपल्या
योजने चे कधीही न बदलणारे स्वरूप वचनाच्या वारसदारांना कळावे अशी दे वाची इच्छा आहे .
म्हणून त्याने वािहले ल्या शपथे च्या द्वारे याबाबत हमी िदली. 18 दे वाने असे केले यासाठी की,
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ज्यां च्यािवषयी लबाडी करणे दे वासाठी अशक्य आहे अशा दोन न बदलणार्या कृतींमुळे जे आपण
आश्रयाकरता िनघालो आहोत, त्या आपणास त्या आशे संबधाने अिधक उ े जन प्राप्त व्हावे .
19 आम्हासही आशा जणू काय भक्कम, सु रिक्षत अशा नां गरासारखी आत्म्याला आहे व ही आशा
परमे श्वराच्या भवनाच्या पडद्यामागील आतील बाजूस प्रवे श करते , 20 ते थे आमच्यापु ढे धावत
ये शू आमच्यासाठी आत गे लेला आहे . तो मलकीसदे काप्रमाणे यु गानु युगासाठी महायाजक झाला
आहे .

7
. 14:17-20

1 हा मलकीसदे क शाले माचा राजा व तो सवोर्च्च दे वाचा याजक होता.

अब्राहाम राजांचा पराभव
करून परत ये त असताना मलकीसदे क त्यास भे टला. मलकीसदे काने त्यास आशीवार्द िदला. 2 व
अब्राहामाने आपल्या सवर्स्वाचा दहावा भाग मलकीसदे काला िदला. मलकीसदे काच्या नावाचा
अथर् “������������� ����” ������������ �� �������� ���� ��������
������ ���� “������� ����” ��� ����. 3 मलकीसदे काचे आईवडील िकंवा त्याचे
पूवर्ज, त्याचा जन्म िकंवा मृ त्यु ची नोंद आढळत नाही. दे वपु त्रा प्रमाणे तो िमळताजु ळता
असल्यामु ळे तो दे खील अनं तकाळासाठी याजकच राहणार आहे .
4 यावरुन तु म्ही ध्यानात घ्या, मलकीसदे क िकती महान पु रूष होता! मूळ पु रूष अब्राहाम
याने सुद्धा आपल्या लु टीतील दहावा भाग त्यास िदला. 5 आिण ले वीचे वं शज जे याजक झाले त्यांनी
मोशे च्या िनयमशास्त्रातील आज्ञे पर् माणे इस्त्राइल लोकांपासून म्हणजे अब्राहामाच्या पोटी
जन्म घे तले ल्या आपल्या बां धवापासून, िनयमशास्त्राप्रमाणे दशां श गोळा करावा. 6 मलकीसदे क
ले व्यां च्या वं शजांपैकी नव्हता, पण तरीही त्याने अब्राहामाकडू न दशमां श घे तला आिण ज्याला
दे वाकडू न अिभवचन िमळाले होते , त्यास त्याने आशीवार्द िदला. 7 यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा
सं शय नाही की, श्रेष्ठ व्यक्ती किनष्ठाला आशीवार्द दे ते. 8 एका बाबतीत म्हणजे जो मनु ष्य
मरतो तो दशमां श गोळा करतो, पण दुसर्या बाबतीत म्हणजे मलकीसदे काच्या बाबतीत, पिवत्र
शास्त्रात िलिहल्याप्रमाणे दशमां श अशा व्यक्तीने घे तला की जी अजूनही िजवं त आहे . 9 एखादा
असे ही म्हणू शकतो की, ले वी जे दशमां श गोळा करतात, प्रत्यक्षात ते ही अब्राहामाद्वारे
मलकीसदे काला दशमां श दे तात. 10 कारण जे व्हा मलकीसदे क अब्राहामाला भे टला त्यावे ळी ले वी
जणू त्याचा पूवर्ज अब्राहाम याच्या शरीरात बीजरुपाने होता.
. 110:4
वं शजां च्या याजकीय पद्धतीने लोकांस िनयमशास्त्र िदले गे ले, पण तशा प्रकारच्या
याजकीय पद्धतीने लोक धािमर्कदृष्ट ा पिरपूणर् बनू शकले नसते . म्हणून आणखी एका याजकाच्या
ये ण्याची आवश्यकता होती. तो अहरोनासारखा नसून मलकीसदे कासारखा हवा होता. 12 कारण
जे व्हा याजकपण बदलते ते व्हा िनयमशास्त्रसु द्धा अवश्य बदलते . 13 कारण या सवर् गोष्टी
ज्याच्याबद्दल सां िगतल्या आहे त, तो ले वी वं शापे क्षा वे गळ्या वं शाचा आहे व त्याच्या वं शातील
कोणीही वे दीजवळ अशा प्रकारची याजकीय से वा केले ली नाही. 14 हे स्पष्ट आहे की, आमचा
प्रभू यहद
ू ा वं शातील होता आिण या वं शासं बंधी याजकपणाबद्दल मोशे ने काहीही सां िगतले नाही.
15 आिण जे व्हा या दुसर्या प्रकारचा नवीन याजक मलकीसदे कासारखा ये तो ते व्हाही गोष्ट आणखी
स्पष्ट होते . 16 मानवी िनयमशास्त्राच्या हुकू माने त्यास याजक करण्यात आले नव्हते तर अक्षय
जीवनाच्या सामथ्यार्च्या आधारे त्यास याजक करण्यात आले . 17 कारण अशाप्रकारे त्याच्यािवषयी
शास्त्रवचन साक्ष दे ते
“�� ��������������
यु गानु युगासाठी याजक आहे स.”
11 ले वीय
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जु ना िनयम बाजूला ठे वण्यात आला आहे , कारण तो दुबळा व िनरुपयोगी होता. 19 कारण
िनयमशास्त्रामु ळे कोणतीच गोष्ट पूणर् झाली नाही आिण आता अिधक चां गली आशा आम्हास
दे ण्यात आली आहे , िजच्यामु ळे आम्ही दे वाजवळ ये तो. 20 हे सु द्धा महत्त्वाचे आहे की दे वाने ये शल
ू ा
मु ख्य याजक करताना शपथे िशवाय केले नाही. 21 जे व्हा इतरांना याजक करण्यात आले ते व्हा ते
शपथे वाचून याजक झाले आहे त पण ये शू जे व्हा याजक बनला, ते व्हा तो शपथे ने बनला. ज्याने
त्यास सां िगतले की,
‘������� ��� ������ ��� ��� �� ���� �� ������ ����,
तू यु गानु युगाचा याजक आहे स.’
22 याचा अथर् असा की, ये श ू हा अिधक चां गल्या कराराची खात्री आहे 23 तसे च, इतर पु ष्कळ
मु ख्य याजक होते . परं तु मरणामु ळे िनरं तर ते याजकपद चालवू शकले नाही. 24 त्याचे याजकपद
कायमचे आहे , कारण तो ‘���������’ �����. 25 म्हणून, जे त्याच्याद्वारे दे वाकडे ये तात त्यांना
तो अनं तकाळासाठी तारण्यास समथर् आहे कारण त्यां च्यासाठी मध्यस्थी करण्यास तो सदै व िजवं त
आहे .
26 म्हणून अगदी असाच महायाजक आपल्याला असणे योग्य होते . तो पिवत्र, िनष्कपट
आिण िनष्कलं क आहे ; दोषिवरिहत आिण शु द्ध आहे , तो पाप्यांपासून वे गळा केले ला आहे . त्यास
आकाशाहन
ू ही उं च केले ले आहे . 27 जे मु ख्य याजक पिहल्यांदा त्यां च्या स्वतःच्या पापांसाठी व मग
लोकां च्या पापांसाठी जसे अपर्ण करतात तसे त्यास करण्याची गरज नाही. त्याने जे व्हा स्वतःला
अपर्ण केले त्याचवे ळी एकदाच व कायमचे च अपर्ण केले आहे . 28 कारण िनयमशास्त्र मानवी
दुबर्लता असले ल्या मनु ष्याची मु ख्य याजक म्हणून ने मणूक करते . पण िनयमशास्त्रानं तर शपथे चे
वचन “���������” ������� ��������� ������ ����� �� ������������
�������� ��� ����� ���� ����.
18

8
1

आम्ही जे सां गत आहोत त्याचा मु द्दा असा आहे की, जो स्वगार्मध्ये दे वाच्या राजासनाच्या
उजव्या बाजूस बसले ला असा महायाजक आम्हास लाभले ला आहे , 2 तो पिवत्रस्थानाचा व
कोणते ही मानविनिमर्त नव्हे , तर प्रभू परमे श्वराने बनवले ल्या खर्या सभामं डपाचा से वक आहे .
3 प्रत्ये क महायाजकाची ने मणूक दाने व अपर्णे सादर करण्यासाठी झाले ली असते , म्हणून
ह्याच्याजवळही अिपर्ण्यास काहीतरी असणे जरुरीचे होते . 4 जर िख्रस्त पृ थ्वीवर असता तर
तो याजकदे खील झाला नसता कारण ये थे अगोदरचे िनयमशास्त्राप्रमाणे दानांचे अपर्ण करणारे
आहे त. 5 ते जी कामे करतात, ती स्वगार्तील गोष्टींची नक्कल आिण छाया अशी आहे त.
परमे श्वराचा मं डप घालीत असताना दे वाने मोशे ला जो आदे श िदला, तशी ही से वा आहे , कारण दे व
म्हणाला, “���� �������� �� �� ����� ������ ���� ���������� ��������
����� ��.” 6 परं तु आता ज्या कराराचा मध्यस्थ िख्रस्त आहे तो अिधक चां गल्या अिभवचनांनी
स्थािपत असल्यामु ळे, जे वढ ा प्रमाणात तो अिधक चां गला आहे , ते वढ ा प्रमाणात अिधक
श्रेष्ठ से वा त्यास िमळाली आहे .
. 31:31-34
पूवीर्चा करार िनदोर्ष असता तर त्याच्या जागी दुसर्या करार शोधण्याची गरज नव्हती.
8 परं तु दे वाला लोकां मध्ये दोष आढळला. तो म्हणाला,
परमे श्वर असे म्हणतो, ‘����, असे िदवस ये त आहे त,
जे व्हा मी इस्राएलाचे घराणे व यहद
ू ाचे घराणे ह्यां च्याबरोबर नवा करार करीन.
9 ज्याप्रमाणे मी त्यां च्या पूवर्जां शी केला तशा प्रकारचा हा करार असणार नाही.
त्यािदवशी मी त्यां च्या हाताला धरून िमसर दे शातून बाहे र आणले ,
7 जर
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ते माझ्याशी केले ल्या कराराशी िवश्वासू रािहले नाही, त्यामु ळे
मी त्यां च्याकडे दुलर्क्ष केले ,’ ��� ����� ������.
10 त्या िदवसानं तर मी इस्राएल लोकांबरोबर असा करार करीन; तो हा
मी माझे िनयम त्यां च्या अं तःकरणात घालीन,
त्यां च्या हृदयां वर ते िलहीन,
मी त्यांचा दे व होईन,
ते माझे लोक होतील.
11 तु मच्या परमे श्वरास ओळखा असे एखाद्या मनु ष्याने आपल्या शे जार्याला
अथवा आपल्या बं धल
ू ा सां गण्याची गरज पडणार नाही,
कारण त्यां च्यातील किनष्टांपासून विरष्टांपयर्ंत
सवर्जण मला ओळखतील.
12 कारण मी त्यां च्या अनीतीच्या कृत्यां िवषयी दयाशील होईन.
आिण त्यांची पापे मी ह्यापु ढे आठवणारच नाही.
13 या कराराला नवीन करार म्हणले म्हणून त्याने पिहला करार जु ना ठरवला. जे जु ने व जीणर्
होत आहे , नाहीसे होण्याच्या बे तात आले आहे .

9
आता पिहल्या करारातही उपासने संबंधी काही िनयम होते आिण एक पिवत्रस्थान होते .
पण ते पृ थ्वीवरचे होते 2 कारण मं डपामध्ये खोल्या तयार केल्या होत्या, बाहे रील खोली त्यास
पिवत्रस्थान असे म्हणले आहे . त्यामध्ये िदव्यांचे झाड, मे ज व समिपर्त भाकरी होत्या. 3 आिण
दुसर्या पडद्यामागे एक मं डप होता, त्यास परमपिवत्रस्थान म्हणत 4 त्यामध्ये ऊद जाळण्यासाठी
सोन्याची धूपाटणे आिण सं पण
ू र् सोन्याने मढवले ला कराराचा कोष लाकडी पे टी होती. त्या कोषात
एका सोन्याच्या भांड ात मान्ना होता, तसे च कळ्या आले ली अहरोनाची काठी व कराराच्या दगडी
पाट ा होत्या. 5 या कोषावर गौरवाचे करुबीम दयासनावर सावली करीत होते . परं तु आता याबाबत
सिवस्तर सां गत नाही. 6 या वस्तूंच्या अशा व्यवस्थे नुसार याजकगण उपासना करायला पिहल्या
मं डपात प्रवे श करीत असत. 7 पण केवळ एकटा महायाजकच वषार्तन
ू एकदाच दुसर्या मं डपात
जाई, तो स्वतःबद्दल व लोकां च्या अज्ञानाने झाले ल्या पापांबद्दल जे रक्त अपर्ण करत असतो, ते
घे तल्यािशवाय तो आत जात नाही. 8 याद्वारे पिवत्र आत्मा दशर्वतो की, पिहला मं डप उभा आहे
तोपयर्ंत परमपिवत्रस्थानाची वाट प्रकट झाली नाही. 9 तो मं डप वतर्मान काळात दृष्टांतरूप आहे .
याचा अथर् असा की, दे वाला िदले ली दाने व त्यास वािहले ली अपर्णे यामु ळे उपासना करणार्यांचा
िववे कभाव पूणर् करण्यास समथर् नाहीत ती अिपर्ण्यात ये तात. 10 हे िवधी केवळ दै िहक बाबी म्हणजे
अन्न व पाणी तसे च िनरिनराळ्या प्रकारच्या औपचािरक धु ण्याबाबत सं बंिधत आहे त. हे केवळ
सु धारणु कीच्या काळापयर्ंत लावून िदले आहे त.
1

11 पण आता िख्रस्त हा घडू न आले ल्या चां गल्या गोष्टींचा महायाजक म्हणून आला आहे आिण
अिधक मोठा व अिधक पूणर्, मनु ष्याच्या हातांनी केले ला नव्हे , म्हणजे या सृ ष्टीतला नाही, अशा
मं डपाच्याव्दारे , 12 बकरे िकंवा वासरु यांचे रक्त घे ऊन नव्हे , तर आपले स्वतःचे च रक्त घे ऊन; व
त्याने सावर्कािलक खं डणी िमळवून एकदाच परमपिवत्रस्थानात गे ला; 13 कारण बकरे व बै ल यांचे
रक्त; तसे च कालवडीची राख ही अशु द्ध झाले ल्यां वर िशं पडल्याने जर दे हाची शु द्धी होईल इतके
पिवत्र करतात, 14 तर ज्याने सावर्कािलक आत्म्याकडू न िनष्कलं क अशा स्वतःस दे वाला अिपर्ले,
त्या िख्रस्ताचे रक्त तु मच्या िववे कभावांस िजवं त दे वाची से वा करण्यासाठी िनजीर्व कृत्यांपासून
िकती िवशे षेकरून शु द्ध करील? 15 िख्रस्त याकिरता नव्या कराराचा मध्यस्थ आहे की, पिहल्या
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करारासं बंधी जी उल्लं घने झाली त्यापासून खं डणी भरून िमळवले ली सु टका होण्यासाठी आपले
मरण झाल्याने , जे बोलावले ले त्यांना सावर्कािलक वतनाचे वचन िमळावे .
16 जे थे मृ त्यु पत्र केले ले आहे ते थे ते करून ठे वणार्याचा मृ त्यू झाला आहे , हे िसद्ध होणे जरुरीचे
असते . 17 कारण मृ त्यु पत्र करणारा िजवं त आहे तोपयर्ंत मृ त्यु पत्र अं मलात ये ऊ शकत नाही.
18 म्हणून पिहल्या कराराची स्थापना रक्तावाचून झाली नाही. 19 कारण िनयमशास्त्राची प्रत्ये क
आज्ञा सवर् लोकांसमोर जाहीर केल्यानं तर मोशे ने पाण्याबरोबर वासराचे व बकर्याचे रक्त तसे च
िकरिमजी लोकर आिण एजोबाच्या फां द्या हे सवर् बरोबर घे तले ; आिण ते त्याने िनयमशास्त्राच्या
पु स्तकावर आिण सवर् लोकां वर िशं पडले . 20 तो म्हणाला, “�� ���� ��������� ������
������� ����� ���� ���� ���� ������� �� ���� ���.” 21 त्याचप्रमाणे त्याने
मं डपावर व उपासने साठी वापरण्यात ये णार्या सवर् वस्तूंवर ते रक्त िशं पडले . 22 खरे पाहता,
िनयमशास्त्राप्रमाणे रक्ताने सवर्काही शु द्ध होते आिण रक्त ओतल्यावाचून पापक्षालन होत नाही.
23 म्हणून स्वगार्तील गोष्टींच्या नमु न्याप्रमाणे

असले ल्या वस्तू यज्ञाच्या द्वारे शु द्ध करणे जरुरीचे
होते . पण त्याहन
ू ही अिधक चां गल्या यज्ञाने स्वगीर्य गोष्टीच्या प्रितमा शु द्ध केल्या जातात.
24 कारण िख्रस्ताने मानवी हातांनी केले ल्या पिवत्रस्थानात पाऊल ठे वले असे नाही, तर ते
स्थान खर्या वस्तूची केवळ प्रितमाच आहे . दे वाच्या समोर हजर होण्यासाठी खु द्द स्वगार्त त्याने
प्रवे श केला. 25 जसा महायाजक दरवषीर् स्वतःचे नसले ले रक्त घे ऊन परमपिवत्रस्थानात जातो
तसे त्यास पु न्हा पु न्हा स्वतःचे अपर्ण करायचे नव्हते . 26 तसे असते तर िख्रस्ताला जगाच्या
स्थापने पासून स्वतःचे अपर्ण पु ष्कळ वे ळा करावे लागले असते . परं तु आता यु गाच्या शे वटी
आपल्या स्वतःला अपर्ण करून पाप नाहीसे करण्यासाठी तो एकदाच प्रकट झाला आहे .
27 ज्याअथीर् लोकांस एकदाच मरणे व नं तर न्याय होणे ने मन
ू ठे वले आहे , 28 तसाच िख्रस्त िह,
पु ष्कळांची पापे वाहन
ने
ण्
यास
एकदाच
अिपर्
ल
ा
गे
ल
ा
आिण
त्याची
वाट पाहणार्यांस पापासं बंधात
ू
ु
नव्हे तर तारणासाठी दसर्याने िदसे ल.

10
.
अशाप्रकारे , पु ढे होणार्या चां गल्या गोष्टी आहे त त्यांची िनयमशास्त्रात छाया आहे . त्या
सत्याचे ते खरे स्वरूप नाही, म्हणून ते प्रितवषीर् िनत्य अपीर्ल्या जाणार्या त्याच त्याच यज्ञांनी
जवळ ये णार्यांना पूणर् करण्यास केव्हाही समथर् नाही. 2 जर िनयमशास्त्र लोकांस पिरपूणर् करू
शकले असते तर यज्ञ अपर्ण करण्याचे थांबले नसते का? कारण उपासना करणारे कायमचे च शु द्ध
झाले असते आिण त्यानं तर पापांची भावना नसल्याने दोषी ठरले नसते . 3 परं तु त्याऐवजी ते यज्ञ
वषार्नुवष पापांची आठवण करून दे तात. 4 कारण बै लां च्या िकंवा बकर्याच्या रक्ताने पाप नाहीसे
होणे अशक्य आहे .
5 म्हणून िख्रस्त जे व्हा या जगात आला, ते व्हा तो दे वाला म्हणाला,
“���� ���� � ������ ���� ����� ������,
त्याऐवजी तू माझ्यासाठी शरीर तयार केले .
6 होमापर्णांनी व पापाबद्दलच्या अपर्णांनी तु ला आनं द वाटला नाही.
7 ह्यावरून मी म्हणालो, हे दे वा, ग्रंथपटात माझ्यािवषयी िलहन
ू ठे वले आहे , तु झ्या इच्छे प्रमाणे
करण्यासाठी मी आलो आहे .”
8 वर उल्ले खल्याप्रमाणे तो म्हणाला, “����, अन्नापर्णे, होमापर्णे व पापाबद्दलची अपर्णे, ह्यांची
इच्छा तु ला नव्हती व त्यामध्ये तु ला सं तोष नव्हता.” (जरी िनयमशास्त्रानु सार ही अपर्णे करण्यात
ये तात.) 9 मग तो म्हणाला, “�� �� ���! तु झी इच्छा पूणर् करण्यास मी आलो आहे .” �����
1
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�������� ������ �� ����� ����� �����.
इच्छे नु सार ये शू िख्रस्ताच्या
एकदाच झाले ल्या दे ह अपर्णाद्वारे आपण पिवत्र करण्यात आलो आहोत.
10 दे वाच्या

11 प्रत्ये क याजक तर दररोज से वा करत आिण ज्यामु ळे पाप नाहीसे होत नाही असे यज्ञ तो
वारं वार अपर्ण करतो. 12 परं तु आपल्या पापांबद्दल सवर्काळासाठी एकदाच िख्रस्ताने अपर्ण केले व
तो आता दे वाच्या उजवीकडे बसला आहे . 13 आिण ते व्हापासून आपले वै री नमवून आपले पादासन
होईपयर्ंत वाट पाहत आहे . 14 कारण जे पिवत्र केले जात आहे त त्यांना त्याने एकाच अपर्णाने
सवर्काळासाठी पूणर् केले .
15 पिवत्र

आत्माही याबाबत आपल्याला साक्ष दे तो. पिहल्यांदा तो असे म्हणतो,

म्हणतो, “���� ��������� ����������� �� ���� ����
तो हा; मी माझे िनयम त्यां च्या मनात घालीन
आिण ते त्यां च्या हृदयपटां वर िलहीन.”
17 “��� �� ������� ���� � ����� ������ ����� ������� ����.”
18 जे थे या पापांची क्षमा झाली आहे , ते थे पापाबद्दल अपर्ण व्हायचे नाही.
16 परमे श्वर

म्हणून बं धन
ू ो, ये शच्ू या रक्ताद्वारे आपल्याला परमपिवत्रस्थानात जाण्याचे धै यर् आहे .
पडद्यामधून म्हणजे आपल्या स्वतःच्या दे हातून, आपल्यासाठी ती नवीन व िजवं त वाट
स्थािपत केली आहे . 21 कारण दे वाच्या घरावर आपल्याला महान असा मु ख्य याजक िमळाला
आहे . 22 म्हणून आपली हृदये दुष्ट िववे कभावापासून मु क्त होण्यासाठी िशं पडले ली आिण आपले
शरीर िनमर्ळ पाण्याने धु तले ले असे आपण खर्या अं तःकरणाने िवश्वासाच्या पूणर् खात्रीने जवळ
यावे . 23 आपल्याला जी आशा आहे ितला आपण घट् ट धरुन राहू कारण ज्याने आपल्याला
अिभवचन िदले , तो िवश्वासू आहे . 24 आपण एकमे कांस समजून घे ऊ व प्रीती आिण चां गली
कामे करण्याकिरता एकमे कांना उ े जन दे ऊ. 25 आपण िकत्ये काच्या चालीप्रमाणे आपले एकत्र
िमळणे न सोडता एकमे कास बोध करावा आिण दे वाचा िदवस जवळ ये त असताना अधीकाधीक
उ े जन द्यावे .
26 सत्याचे ज्ञान प्राप्त झाल्यानं तरसु द्धा जर आपण जाणूनबु जून पाप करीत रािहलो, तर मग
पापांसाठी यापु ढे आणखी अपर्ण करण्याचे बाकी रािहले नाही. 27 पण जे दे वाला िवरोध करतात
त्यांना भयं कर अशा न्यायिनवाड ािशवाय व भयं कर अशा भस्म करणार्या अग्नीिशवाय दुसरे
काही िशल्लक रािहले नाही. 28 जो कोणी मोशे चे िनयमशास्त्र नाकारतो त्यास दोघा िकंवा
ितघां च्या साक्षीच्या आधारे कसलीही दया न दाखिवता मरणदं ड होतो. 29 तर मग ज्याने दे वाच्या
पु त्राला पायाखाली तु डवले , कराराच्या ज्या रक्ताने त्यास पिवत्र केले त्या रक्ताला अपिवत्र
ठरवले आिण ज्याने कृपे च्या आत्म्याचा अपमान केला, तो मनु ष्य िकती अिधक दं डास पात्र ठरे ल
म्हणून तु म्हास वाटते ? 30 कारण त्यास ओळखतो तो म्हणतो, “��� ���� ������ ���� ���;
मी परतफेड करीन.” ������ �� ��� ������, “����� ������ ������� �����
����.” 31 िजवं त दे वाच्या हाती सापडणे िकती भयं कर गोष्ट आहे .
19

20 त्याने

32 ते

पूवर् काळचे िदवस आठवा, जे व्हा नु कताच तु म्हास सु वातचा प्रकाश प्राप्त होत असता,
ते व्हा तु म्ही भयं कर दुःखे सोसली. 33 काही वे ळा जाहीरपणे तु मचा अपमान करण्यात आला आिण
वाईट शब्द वापरण्यात आले , तर काही वे ळा ज्यांना अशा रीतीने वागणूक िमळाली त्यांचे सहभागी
व्हावे लागले . 34 जे तु रूंगात होते त्यांना तु म्ही समदुःखी झाला आिण जे तु मच्याकडे होते ते
तु मच्याकडू न घे ण्यात आले तरी तु म्ही आनं दी होता कारण तु मच्याजवळ अिधक चां गली व सवर्काळ
िटकणारी सं प ी आहे , हे तु म्ही जाणून होता.
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म्हणून धै यर् सोडू नका, त्याचे प्रितफळ मोठे आहे .
तु म्ही धीर धरणे जरूरीचे आहे .
म्हणजे जे व्हा तु म्ही दे वाची इच्छा पूणर् करून त्याने तु म्हास िदले ल्या त्याच्या वचनाप्रमाणे तु म्हास
प्रितफळ िमळावे .
37 पिवत्र शास्त्र असे म्हणते ;
कारण अगदी थोडा वे ळ राहीला आहे ;
“�� ������ ���, तो ये ईल, तो उशीर लावणार नाही.
38 माझा नीितमान मनु ष्य िवश्वासाने जगे ल;
आिण जर तो माघार घे ईल, तर त्याच्यािवषयी माझ्या जीवाला सं तोष होणार नाही.” 39 परं तु
ज्यांचा नाश होईल अशा माघार घे णार्यापै की आपण नाही; तर जीवाच्या तारणासाठी
िवश्वास ठे वणार्यापै की आहोत.
35

36

11
1 िवश्वास हा आशा धरले ल्या गोष्टींिवषयीचा भरवसा आिण न िदसणार्या गोष्टीबद्दलची
खात्री असा आहे . 2 िवश्वासाच्या बाबतीत आमच्या पूवर्जां िवषयी साक्ष दे ण्यात आली.
3 िवश्वासाने आपल्याला समजते की, दे वाच्या शब्दाने िवश्व िनमार्ण झाले ; म्हणजे ज्या गोष्टी
िदसतात त्या दृश्य गोष्टींपासून झाल्या नाहीत.

. 4:1-6;
. 5:18-24;
. 6:5-8:22
िवश्वासाने , हाबे लाने काइनापे क्षा अिधक चां गले बिलदान दे वाला अपर्ण केले ; त्याद्वारे तो
नीितमान आहे अशी त्याच्यािवषयी साक्ष दे ण्यात आली कारण दे वाने त्याच्या अपर्णािवषयी साक्ष
िदली आिण त्याद्वारे तो मरण पावला असताही अजूनही बोलतो.
5 हनोखाला मरणाचा अनु भव घे ऊ नये म्हणून, त्यास िवश्वासाने लोकां तरी ने ण्यात आले ; आिण
तो कोठे सापडला नाही, कारण दे वाने त्यास ने ले. त्यास लोकांतरी ने ण्यापूवीर् त्याच्यािवषयी अशी
साक्ष दे ण्यात आली की, तो दे वाला सं तोषवीत असे . 6 पण िवश्वासािशवाय त्यास सं तोषवणे
अशक्य आहे , कारण जो त्याच्याकडे ये तो त्याने िवश्वास ठे वला पािहजे की, तो आहे आिण जे
त्यास झटू न शोधतात त्यांना प्रितफळ दे णारा आहे .
7 िवश्वासाने , नोहाने , पूवीर् कधी न िदसले ल्या गोष्टींिवषयी त्यास सूचना िमळाल्याप्रमाणे ,
आदराने भय धरून, आपले कुटु ं ब तारण्यासाठी िवश्वासाने तारू बां धले ; आिण त्याद्वारे त्याने
जगाला दोषी ठरवले आिण िवश्वासाने प्राप्त होणार्�� ������������� �� �����
����.
4

. 15:1-6; 21:1-7
िवश्वासाने , अब्राहामाने , त्यास जे िठकाण वतन िमळणार होते ितकडे जाण्यास त्यास
बोलवण्यात आले ते व्हा आज्ञा मानली. तो कोठे जाणार होता हे त्यास माहीत नसताना तो िनघाला.
9 िवश्वासाने , तो वचनद दे शात, जणू परदे शात प्रवासी म्हणून रािहला; आिण त्याच वतनात
त्याचे जोडीचे वारीस इसहाक व याकोब ह्यां च्याबरोबर तो डे र���
्
����� ����. 10 कारण,
ज्याचा योजणारा व बां धणारा दे व आहे अशा नगराची अब्राहाम वाट पाहत होता.
11 िवश्वासाने , सारे लाही, ती स्वतः वयातीत झाली असता गभर्धारणे ची क्षमता िमळाली;
कारण ज्याने वचन िदले त्यास ितने िवश्वसनीय मानले . 12 म्हणून केवळ एकापासून आिण अशा
मृ तवत झाले ल्या पासून सं ख्ये ने आकाशातील तार्����������, समु दर् ाच्या िकनार्������
����������� ������ ����� ������� ����.
13 हे सगळे िवश्वासात िटकू न मरण पावले ; त्यांना वचनांची प्राप्ती झाली नव्हती. पण त्यांनी
ती दुरून बघून त्यांना वं दन केले आिण त्यांनी मानले की, आपण पृ थ्वीवर परके आिण प्रवासी
8
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14 कारण, असे

आहोत.
जे म्हणतात ते स्वतःचा दे श िमळवू पाहत आहे त हे ते दाखवतात. 15 आिण
खरोखर, ते ज्या दे शातून िनघाले होते त्याचा ते िवचार करीत असते , तर ितकडे परत जाण्याची सं धी
त्यांना िमळाली असती. 16 पण आता, ते अिधक चां गल्या दे शाची म्हणजे स्वगीर्य दे शाची इच्छा
धरतात, ह्यामु ळे आपणाला त्यांचा दे व म्हणून घे ण्यास दे वाला त्यांची लाज वाटत नाही कारण त्याने
त्यां च्यासाठी एक नगर तयार केले आहे .
. 22:1-14; 48:8-16; 50:22-25
त्याची परीक्षा केली जात असता िवश्वासाने , इसहाकाचे अपर्ण केले ; म्हणजे ,
ज्याने वचने स्वीकारली होती तो आपला एकुलता एक मु लगा अिपर्ला. 18 त्याच्यािवषयी हे म्हणले
होते की, ‘����������� ������ ���� ����� �������.’ 19 तरी, दे व त्यास मरण
पावले ल्यातून उठवायलादे खील समथर् आहे असे त्याने मानले . तो त्यास ते थन
ू , जणू लाक्षिणक
अथार्ने, परतही िमळाला.
20 इसहाकाने , याकोबाला व एसावाला ये णार्�� ������������ ����������,
आशीवार्द िदला.
21 याकोबाने मरते वेळी योसे फाच्या प्रत्ये क मु लाला िवश्वासाने , आशीवार्द िदला व आपल्या
काठीच्या टोकावर टे कू न नमन केले .
22 िवश्वासाने , योसे फाने , मरते वेळी, इस्राएलाच्या सं तानाच्या िनघण्यािवषयी सूचना केली व
आपल्या अस्थींिवषयी आज्ञा िदली.
17 अब्राहामाने ,

. 2:1-10; 12:31-51
िवश्वासाने , मोशे जन्मल्यावर, त्यास त्याच्या आई-वडीलांनी तीन मिहने लपवून ठे वले ;
कारण मूल सुं दर आहे हे त्यांनी बिघतले व त्यांना राजाच्या आज्ञे चे भय वाटले नाही.
24 मोशे ने, िवश्वासाने , तो मोठा झाल्यावर फारोच्या कन्ये चा मु लगा म्हणवण्याचे नाकबूल केले .
25 पापांची क्षिणक सु खे भोगण्यापे क्षा दे वाच्या लोकांबरोबर दुःख सोसणे त्याने पसं त केले , 26 आिण
िख्रस्ताप्रीत्यथर् िवटं बना सोसणे हे िमसरातील भांडारापे क्षा मोठे धन मानले ; कारण श्रमांबद्दल
िमळणार्या वे तनावर त्याची दृष्टी होती.
27 िवश्वासाने राजाच्या क् रोधाला न िभता त्याने िमसर दे श सोडला; कारण जो अदृश्य आहे
त्यास पाहत असल्याप्रमाणे तो ठाम रािहला.
28 िवश्वासाने त्याने वल्हांडण व रक्तिसं चन हे िवधी पाळले , ते ह्यासाठी की, प्रथम
जन्मले ल्यांना मारणार्���� ������� ���� ���.
29 िवश्वासाने ते तांबड ा समु दर
् ामधून, कोरड ा जिमनीवरून गे ल्याप्रमाणे गे ले व िमसरी तसे
करण्याच्या प्रयत्नात बु डू न मरण पावले .
30 िवश्वासाने , त्यांनी सात िदवस, यरीहोच्या तटासभोवती फेर्या घातल्यावर ते तट पडले .
31 िवश्वासाने राहाब वे श्या ही अवज्ञा करणार्�� ���������� ��� ����� ����; कारण
ितने शांतीने हे रांचे स्वागत केले होते .
32 आता मी अिधक काय सां ग?
ू िगदोन, बाराक, शमशोन आिण इफ्ताह, तसे च दावीद व शमु वेल
आिण सं देष्टे यां च्यािवषयी मी सां गू लागलो तर मला वे ळ अपु रा पडे ल. 33 िवश्वासाने त्यांनी
राज्ये िजं कली, नीितमत्त्व आचरली, वचने िमळवली, िसं हाची तोंडे बं द केली. 34 त्यांनी अग्नीची
शक्ती सं पवली, तलवारीच्या धारे पासून ते िनभावले , अशक्तपणात सशक्त झाले , यु द्धात पराक् रमी
झाले , त्यांनी परक्यांची सै न्ये पळवली. 35 िकत्ये क िस्त्रयांना त्यांचे मरण पावले ले, पु न्हा िजवं त
होऊन, परत िमळाले आिण िकत्ये कांनी अिधक चां गले पु नरुत्थान िमळवण्यास आपली सु टका न
पतकरल्यामु ळे त्यांचे हाल हाल करण्यात आले . 36 आणखी दुसर्����� ����������� �
���� ���������, िशवाय बे ड ांचा व बं िदवासाचा अनु भव घे तला. 37 त्यांना दगडमार केला
23
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गे ला, त्यांना करवतीने कापले , त्यांची परीक्षा केली गे ली, ते तलवारीने मारले गे ले आिण दुरावले ले,
नाडले ले व पीडले ले होऊन ते में ढरांची व शे रड ांची कातडी पांघरून भटकले . 38 जग त्यां च्यासाठी
लायक नव्हते ते रानांमधून, डोंगरांमधून, गु हांमधून व जिमनीमधील खं दकामधून िफरत रािहले .
39 या सवार्न
ं ी िवश्वासाद्वारे साक्ष िमळवली असे असता त्यांना वचन प्राप्त झाले नाही. 40 कारण
ते आपल्यािशवाय पूणर् केले जाऊ नये त अशी दे वाच्या दृष्टीपु ढे आपल्यासाठी अिधक चां गली
गोष्ट होती.

12
1 म्हणून, आपण एवढया मोठया साक्षीरुपी मे घाने वे ढले ले आहोत म्हणून आपणही सवर् भार व
सहज अडवणारे पाप टाकू न, आपल्याला ने मन
ू िदले ल्या धावे वरून धीराने धावावे . 2 जो आमचे
िवश्वासात ने तृत्व करतो आिण पूणर्त्वास ने तो त्या ये शव
ू र आपले लक्ष केिद्रत करू या. जो
आनं द त्याच्यासमोर होता त्यासाठी ये शन
ू े वधस्तं भ सहन केला होता. वधस्तं भावरील िनं दास्पद
मरणाला त्याने तु च्छ मानले आिण आता त्याने दे वाच्या राजासनाजवळील उजवीकडे जागा घे तली
आहे . 3 तु म्ही खचून जाऊ नये आिण धीर सोडू नये म्हणून ज्याने पापी लोकांचा इतक्या मोठ ा
प्रमाणातील िवरोध सहन केला, त्याचा िवचार करा.

. 3:11, 12

4 तु म्ही पापािवरुद्ध झगडत असता रक्त सांडेपयर्ंत अजून प्रितकार केला नाही. 5 आिण तु म्हास

पु त्राप्रमाणे केले ला हा बोध तु म्ही िवसरून गे ला आहात काय?
माझ्या मु ला, प्रभूच्या िशक्षे चा अनादर करू नको,
आिण त्याच्याकडू न दोष पदरी पडला असता खचू नको.
6 कारण ज्याच्यावर परमे श्वर प्रीती करतो, त्यास तो िशक्षा करतो
आिण ज्यांना तो आपले पु त्र म्हणून स्वीकारतो, त्या प्रत्ये कांना तो िशक्षा करतो.
7 हा कठीण समय आहे म्हणून िशस्त सहन करा. ते असे दशर्वते की, दे व तु म्हास मु लांसारखी
वागणूक दे त आहे ; कारण असा कोणता मु लगा आहे ज्याला वडील िशस्त लावीत नाहीत? 8 परं तु
ज्या िशक्षे चे सवर् भागीदार झाले आहे त अशा िशक्षे वाचून जर तु म्ही आहा, तर तसे तु म्ही दासीपु त्र
आहात आिण तु म्ही खरे पु त्र नाही. 9 यािशवाय आम्हा सवार्न
ं ा 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 बरे ? 10 आमच्या
मानवी विडलांनी त्यां च्या दृष्टीने अती उ म अशी िशस्त थोड ा काळासाठी लावली. पण दे व
आम्हास आमच्या चां गल्यासाठी िशस्त लावतो, यासाठी की, त्याच्या पिवत्रपणात आपणही
वाटे करी व्हावे . 11 कोणतीही िशक्षा तर सध्या आनं दाची वाटत नाही, तर दुःखाची वाटते तरी
ितचा अनु भव ज्यांना िमळाला आहे , त्यांना ती पु ढे नीितमत्त्व हे शांतीकारक फळ दे ते.
12 म्हणून तु मचे लोंबकळत असले ले हात उं च करा आिण तु मचे लटपटणारे गु डघे बळकट करा!
13 तु मच्या पावलांकरीता सरळ वाटा तयार करा यासाठी की, जे लं गडे त्यास मागार्तन
ू घालवले
जाऊ नये , तर त्यापे क्षा त्याने िनरोगी व्हावे .
14

सवर् लोकांबरोबर शांतीने राहण्याचा व ज्यावाचून कोणालाही प्रभूला पाहता ये त नाही ते
पिवत्रीकरण िमळवण्याचा झटू न प्रयत्न करा. 15 तु म्ही सां भाळू न राहा, यासाठी की दे वाच्या
कृपे ला कोणी अं तरू नये , ज्यामु ळे पु ष्कळ जण िबघडू न जातील अशा कोणा कडू पणाच्या मु ळाने
अं कुरीत होऊन तु म्हास उपद्रव दे ऊ नये , 16 कोणीही व्यिभचारी असू नये िकंवा एका जे वणासाठी
आपला वडील हक्क िवकू न टाकणार्या एसावासारखे जिगक िवचाराचे असू नये याकडे लक्ष द्या.
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नं तर तु म्हास माहीत आहे जे व्हा त्यास वारसाहक्काने आशीवार्द अपे िक्षत होता, ते व्हा तो
नाकारण्यात आला. जरी त्याने रडू न आशीवार्द िमळिवण्याचा प्रयत्न केला, तरी पश्चा ापाने
आपल्या विडलांचे मन तो बदलू शकला नाही.
18 ज्या पवर्ताला हाताने स्पशर् करता ये तो; जो अग्नीच्या ज्वालांनी पे टले ला आहे , जो अं धार,
ु
दःख व वादळ यांनी भरले ला आहे , अशा पवर्ताकडे तु म्ही आला नाही. तर एका नवीन िठकाणी
आला आहात. 19 कण्यार्च्या आवाजाजवळ तु म्ही आला नाहीत िकंवा शब्द उच्चारणार्याच्या वाणी
याजवळ तु म्ही आला नाही. असा आवाज ज्यांनी ऐकला, दे वाकडे त्यांनी अशी िवनं ती केली की,
त्यांनी यापु ढे आणखी वाणी ऐकवू नये . 20 कारण जी आज्ञा दे वाने केली होती ती ते सहन करू शकले
नाहीत, “�� ������� ���������� ��� �������� ������ ���� ��� �����
������ ������� ����.” 21 खरोखर ते दृश्य इतके भयं कर होते की, मोशे म्हणाला, “��
��� �����” � ����� ���� ���. 22 परं तु तु म्ही िसयोन पवर्ताजवळ आिण िजवं त दे वाचे
ू 23 स्वगार्तील यादीतल्या ज्ये ष्ठांचा समाज व मं डळी,
नगर म्हणजे स्वगीर्य यरूशले म, लाखो दे वदत
सवार्च
ं ा न्यायाधीश दे व व पूणर् केले ल्या नीितमानांचे आत्मे , 24 आिण तु म्ही जो नव्या कराराचा
मध्यस्थ ये शू त्याच्याकडे आला आहात आिण तु म्ही िशं पडण्यात आले ल्या रक्ताकडे आलात की
जे रक्त हाबे लाच्या रक्तापे क्षा अिधक उ म बोलते .
25 मोशे जो बोलतो आहे त्याचा अवमान करू नये म्हणून जपा कारण पृ थ्वीवर आज्ञा
सां गणार्याचा अवमान करणारे इस्राएल लोक जर िनभावले नाहीत, तर स्वगार्तन
ू आज्ञा
सां गणार्या िख्रस्तापासून बहकल्यास आपण िवशे षेकरून िनभावणार नाही. 26 त्यावे ळेस दे वाच्या
आवाजाने भूमी हादरली पण आता त्याने असे अिभवचन िदले आहे की, “������ ���� ��
���� ������� ����� �� ������ ������.” 27 “������ ����” ���� ���� ���
���� ��, ज्या गोष्टी उत्पन्न केले ल्या आहे त त्या काढून टाकण्यात ये तील. ज्या गोष्टी हलवता
ये त नाहीत त्या तशाच राहतील.
28 म्हणून, आम्हास अढळ असे राज्य कृपे ने दे ण्यात ये त असताना आपण त्यािवषयी कृतज्ञता
बाळगू या आिण आदराने व भयभीत होऊन दे वाला मान्य होईल अशी त्याची से वा करू; 29 कारण
आपला “��� ���� ������ ����� ���.”

13
1 बं धुजनां वरील प्रीती िनरं तर राहो. 2 लोकांचा पाहुणचार करण्याचे िवसरू नका. असे करण्याने
ू ांचे स्वागत केले आहे .
काहींनी त्यां च्या नकळत दे वदत
3 तु म्ही स्वतः त्यां च्याबरोबर तु रुं गात होता असे समजून जे तु रुं गात आहे त त्यांची आठवण करा.
तु म्हीही शरीरात असल्याने जे दुःख भोगीत आहे त त्यांची आठवण ठे वा.
4 सवार्न
ं ी लग्नाचा आदर करावा व अं थरूण िनदोर्ष असावे कारण जे व्यिभचारी व जारकमीर् आहे त
अशा लोकांचा दे व न्याय करील.
5 आपले जीवन पै शाच्या लोभापासून दर
ू ठे वा व तु मच्याकडे जे आहे त्यामध्ये च समाधान माना
कारण दे वाने असे म्हणले आहे , “�� ����� ���� ������ ����, मी कधीही तु ला त्यागणार
नाही” 6 म्हणून आपण धै यार्ने म्हणू शकतो,
“��� ���� ����������� ���, मी िभणार नाही.
मनु ष्य माझे काय करणार?”
7 ज्यांनी

तु म्हास दे वाचे वचन िदले त्या पु ढार्यांची आठवण ठे वा. त्यां च्या जीवनातील आचार
पाहा व त्यां च्या िवश्वासाचे अनु करण करा.
8 ये श ू िख्रस्त काल, आज आिण यु गानु युग सारखाच आहे .
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9 िविवध आिण िविचत्र िशक्षणाने

बहकू न जाऊ नका कारण ज्यांकडू न आचणार्यांना लाभ नाही
अशा अन्नाच्या िवधीने नव्हे , तर दे वाच्या कृपे ने आपली अं तःकरण िस्थर केले ले असणे चां गले .
10 ज्या वे दीवरील अन्न खाण्याचा िकंवा सहभागी होण्याचा अिधकार मं डपात से वा करणार्यांनाही
नाही, अशी वे दी आपल्याकडे आहे . 11 यहद
ू ी मु ख्य याजक प्राण्यांचे रक्त परमपिवत्रस्थानात
पापाचे अपर्ण म्हणून घे ऊन जातात. परं तु केवळ प्राण्यांची शरीरे छावणीच्या बाहे र ने ऊन
जाळतात. 12 म्हणून ये शन
ू े सु द्धा स्वतःच्या रक्ताने लोकांस पिवत्र करावे यासाठी नगराच्या
वे शीबाहे र मरण सोसले , 13 म्हणून आपण छावणीच्या बाहे र जाऊ आिण ये शच्ू या अपमानाचे
वाटे करी होऊ. 14 कारण स्थाियक असे नगर आपल्याला ये थे नाही तरी भिवष्यकाळात ये णारे
जे नगर आहे त्याच्याकडे आपण पाहत आहोत.
15 म्हणून त्याचे नाव पत्करणार्या “������ �� ��� �������� ���� ���
���������� ������ ����� ����� �����.” 16 आिण इतरांसाठी चां गले ते करण्यास
आिण दानधमर् करण्यास िवसरू नका कारण अशा अपर्णाने दे वाला सं तोष होतो.
17 आपल्या अधीकार्यां च्या आज्ञा पाळा आिण त्यां च्या अधीन असा. ज्यांना िहशोब द्यावयाचा
असतो त्यां च्याप्रमाणे तु मच्या जीवासं बंधाने ते जागरूक असतात, त्यां च्या आज्ञा पाळा यासाठी
की, त्यांनी त्यांचे काम दुःखाने न करता आनं दाने करावे .
18 आमच्यासाठी प्राथर्ना करा. आमची सद्सदिववे कबु द्धी शु द्ध आहे यािवषयी आमची खात्री
आहे आिण सवर्बाबतीत जे ने हमी बरोबर आहे तसे च सदै व वागत रहावे अशी आमची इच्छा आहे .
19 मी तु म्हास िवनं ती करतो की, दे वाने मला लवकरच तु मच्याकडे परत पाठवावे म्हणून कळकळीने
प्राथर्ना करा.
20 ज्या शां तीच्या दे वाने आपल्या में ढरांचा में ढपाळ, आपला प्रभू ये श ू िख्रस्त याला रक्ताच्या
सवर्काळच्या नव्या कराराद्वारे उठवले . 21 त्याची इच्छा पूणर् करायला तु म्हास चां गल्या गोष्टींनी
िसद्ध करो आिण ये शू िख्रस्ताच्या द्वारे त्यास सं तोष दे णारे काम आपल्यामध्ये करो. त्यास
सदासवर्काळ गौरव असो. आमे न.
22 बं धुजनहो, हा जो बोधपर सं देश मी थोडक्यात िलिहला आहे , तो धीर धरून ऐका अशी िवनं ती
तु म्हास करतो.
23 आपला बं ध ू तीमथ्य हा तु रुं गातून सु टला आहे . जर तो लवकर माझ्याकडे आला, तर जे व्हा
मी तु म्हास भे टायला ये ईन ते व्हा तो मजकडे ये ईल.
24 तु मच्या सवर् पु ढार्यांना व दे वाच्या सवर् पिवत्रजणांना सलाम सां गा, इटली ये थील िवश्वास
ठे वणारे लोक तु म्हास सलाम सां गतात.
25 दे वाची कृपा तु म्हा सवार्ब
ं रोबर असो. आमे न.
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The General Epistle of

James
याकोबाचे पत्र

ले खक याकोब (1:1) जो यरूशले म मं डळीमध्ये एक प्रमु ख पु ढारी आिण ये शू िख्रस्ताचा भाऊ
आहे . याकोब हे िख्रस्ताच्या अने क भावांपैकी एक होता, कदािचत तो म य 13:55 मधील सवार्त
प्रमु ख यादी असे ल. प्रथम त्याने ये शव
ू र िवश्वास ठे वला नाही आिण त्याला आव्हान दे खील
िदले आिण त्याच्या कायार्ला चु कीचे समजले (योहान 7:2-5). नं तर तो मं डळीमध्ये प्रमु ख झाला.
तो पु नरुत्थानानं तर (1 किरं थ 15:7) िख्रस्ताने िनवडले ला िनवडक व्यक्ती होता. पौलाने त्याला
मं डळीचा आधारस्तं भ म्हटले (गलती 2:9).
साधारण इ.स. 40 - 50.
इ.स. 50 मध्ये यरूशले म पिरषदे पव
ू ीर् आिण इ.स. 70 मध्ये मं िदराचा नाश होण्यापूवीर्.
पत्राचा प्राप्तकतार् यहद
ू ा आिण शोमरोनात पसरले ले बहुदा यहद
ू ा िवश्वासणारा होता.
तरीही, याकोबावर आधािरत “���� �������� ������� ��������� ����
���” ������������ ��������� ������� �� ������� ���������� ���
������������� ���������� ����� ������ ����.
याकोबाचा व्यापक उद्दे श याकोब 1:2-4 मध्ये पाहा. आपल्या सु रुवातीच्या शब्दात, याकोबाने
आपल्या वाचकांना सां िगतले की माझ्या आनं दाने , माझ्या बं ध-ू भिगनींना जे व्हा आपण अने क
प्रकारच्या परीक्षांचा सामना करता ते व्हा हे लक्षात घ्या की तु मच्या िवश्वासाची चाचणी िचकाटी
िनमार्ण करते , हा पिरच्छे द असे दशर्िवतो की, याकोबाचे प्रेक्षक अने क प्रकारच्या परीक्षांचा
सामना करत होते . याकोबाने आपल्या श्रोत्यांना दे वाकडू न बु द्धीच्या (1:5) मागे जाण्यासाठी
बोलावले जे णेकरून त्यां च्या परीक्षांमध्ये त्यांना आनं द िमळू शकेल. याकोबाच्या श्रोत्यांपैकी
काही जण िवश्वासापासून दरू गे ले होते . आिण याकोबाने त्यांना अशी ताकीद िदली की जगातल्या
िमत्रांबरोबर (4:4), याकोबाने आज्ञे त राहण्याकरता त्यांना नम्र केले जे णेकरून दे व त्यांना उं च
केले जाईल. त्याने िशकवले की दे वासमोर नम्रता हा बु द्धीचा मागर् आहे (4:8-10).
वास्तिवक िवश्वास
रूपरे षा
1. अिभवादन आिण खर्या धमार्वरील याकोबाच्या सूचना — 1:1-27
2. सत्कमार्ंद्वारे खरा िवश्वास प्रदिशर्त होतो — 2:1-3:12
3. प्रामािणक बु द्धी दे वाकडू न ये ते — 3:13-5:20
1 याकोब, दे वाचा आिण प्रभू ये श ू िख्रस्ताचा से वक, याजकडू न, जगभर पां गले ल्या, िवश्वास
ठे वणार्या बारा यहद
ू ी वं शांना नमस्कार.
2 माझ्या बं धन
ूं ो, ज्या ज्या वे ळी तु मच्यावर िनरिनराळया परीक्षा ये तात ते व्हा तु म्ही आनं दच
माना. 3 तु म्हास माहीत आहे की, तु मच्या िवश्वासाच्या परीक्षे मुळे सहनशीलता िनमार्ण होते .
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4

आिण त्या सहनशीलते ला आपले कायर् पूणर् करू द्या. यासाठी की तु म्ही प्रौढ, पिरपूणर् व
कोणत्याही बाबतीत कमतरता नसले ले असे पूणर् व्हावे .
5 म्हणून जर तु मच्यातील कोणी ज्ञानाने उणा असे ल तर त्याने दे वाकडे मागावे म्हणजे ते त्यास
िमळे ल कारण तो दोष न लावता सवार्स
ं उदारपणे दे तो. 6 पण त्याने िवश्वासाने मागावे व सं शय
धरू नये कारण जो सं शय धरतो तो वार्यामु ळे लोटले ल्या व उचबं ळले ल्या समु दर् ातील लाटे सारखा
आहे . 7 अशा मनु ष्यांने असा िवचार करू नये की, प्रभूपासून त्यास काही प्राप्त होईल. 8 कारण
तो द्िवमनाचा असून तो सवर् मागार्त अिस्थर असतो.
9 दीन असले ल्या बं धन
ू े , आपल्या उच्चपणािवषयी अिभमान बाळगावा. 10 आिण श्रीमं त बं धन
ू े
आपल्या दीन िस्थतीिवषयी अिभमान बाळगावा कारण तो एखाद्या गवताच्या फुलासारखा नाहीसा
होईल. 11 सूयर् त्याच्या तीव्र ते जाने उगवला आिण त्याने गवत कोमजवले . मग त्याचे फुल
गळू न पडले व त्याच्या रुपाची शोभा नाहीशी झाली. त्याचप्रमाणे श्रीमं त मनु ष्यदे खील त्याच्या
उद्योगात भरात कोमे जन
ू जाईल.
12 जो परीक्षा सोसतो तो धन्य आहे कारण परीक्षे त उतरल्यावर जो जीवनाचा मु कुट प्रभूने
आपल्यावर प्रीती करणार्यांस दे ऊ केला आहे तो त्यास िमळे ल.
13 कोणाची पिरक्षा होत असता, ते व्हा त्याने असे म्हणू नये की “������ ��� �����
�����.” ���� ������ ���� ��������� ��� ����� ���� ��� �� ��������
����� ���� ����. 14 तर प्रत्ये कजण त्याच्या स्वतःच्या इच्छे नु सार मोहात पडतो व भु लवला
जातो. 15 मग इच्छा गभर्वती होऊन पापाला जन्म दे ते व पापाची पूणर् वाढ झाल्यावर मरणाला
उपजवते .
16 माझ्या िप्रय बं धन
ूं ो, स्वतःची फसवणूक होऊ दे ऊ नका. 17 प्रत्ये क उ म दान व पिरपूणर्
दे णगी दे वाकडू न आहे . जो बदलत नाही व िफरण्याने छाये त नाही अशा स्वगीर्य प्रकाश
असणार्या िपत्यापासून ते उतरते . 18 आपण त्याच्या िनमीर्ती मधील जसे काय प्रथमफळ व्हावे
म्हणून त्याने सत्यवचनाद्वारे स्वतःच्या इच्छे ने आपणाला जन्म िदला.
19

माझ्या िप्रय बं धन
ूं ो, हे लक्षात ठे वा प्रत्ये क मनु ष्य ऐकण्यास तत्पर असावा, बोलण्यात
सावकाश असावा आिण रागास मं द असावा. 20 कारण मनु ष्याच्या रागामु ळे दे वाचे नीितमत्त्वाचे
कायर् घडत नाही. 21 म्हणून तु मच्यासभोवतीच्या सवर् अमं गळ गोष्टींपासून पूणर्पणे स्वतःची
सु टका करून घ्या आिण जी तु मच्या आत्म्याचे तारण करण्यास समथर् आहे ती दे वाची िशकवण
तु मच्या अं तःकरणात मु ळावले ली आहे ती लीनते ने स्वीकारा.
22 वचनाप्रमाणे आचरण करणारे असा व फक्त ऐकणारे च असू नका तर त्याप्रमाणे करा कारण
जर तु म्ही फक्त ऐकता तर तु म्ही स्वतःची फसवणूक करता. 23 जो कोणी दे वाचे वचन ऐकतो परं तु
त्यानु सार वागत नाही, तो आरशामध्ये आपले शारीिरक तोंड पाहणार्या मनु ष्यासारखा आहे . 24 तो
मनु ष्य स्वतःकडे लक्षपूवर्क पाहतो. नं तर िनघून जातो आिण आपण कसे होतो ते लगे च िवसरून
जातो. 25 परं तु जो स्वातं याच्या पिरपूणर् िनयमाचे बारकाईने पालन करतो आिण वचन ऐकू न ते
िवसरून न जाता त्यानु सार चालतो, तो मनु ष्य जे काही करतो त्यामध्ये आशीवार्िदत होईल.
26 जर एखादा मनु ष्य स्वतःला धािमर्क समजतो आिण तरी स्वतःच्या जीभे वर ताबा ठे वत
नाही, तर तो स्वतःच्या अं तःकरणाला फसवतो. त्या व्यक्तीची धािमर्कता िनरथर्क आहे .
27 अनाथ व िवधवा यां च्या सं कटात जो त्यांची काळजी घे तो व स्वतःला जगातील िबघडले ल्या
वातावरणापासून दरू ठे वतो, अशा मनु ष्याची धािमर्कता दे वासमोर शु द्ध व िनदोर्ष ठरते .

2
1

नका

माझ्या बं धन
ूं ो, गौरवशाली प्रभू ये शू िख्रस्तावर िवश्वास ठे वणारे तु म्ही पक्षपाताने वागू
2 कारण तु मच्या सभास्थानात कोणी सोन्याची अं गठी घालणारा, भपकेदार कपड ातला
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3 तर

मनु ष्य आला आिण ते थे मळक्या कपड ात कोणी गरीबही मनु ष्य पण आला,
भपकेदार झगा
घातले ल्या मनु ष्याकडे तु म्ही आदराने पाहता व त्यास म्हणता की, “��� �������� ����
���”; आिण गिरबाला म्हणता, “�� ���� ��� ���,” ����� “��� ������ ������
��.” 4 तर, तु म्ही आपसात भे द ठे वता आिण दुष्ट िवचार करणारे न्यायाधीश झालात ना?
5 माझ्या िप्रय बं धन
ूं ो, ऐका; दे वाने जगात जे गरीब आहे त त्यांना िवश्वासात धनवान होण्यास
आिण जे त्याच्यावर प्रीती करतात त्यांना त्याने ज्याचे वचन िदले आहे त्या राज्याचे वारीस
होण्यास िनवडले आहे की नाही? 6 पण तु म्ही गिरबांना तु च्छ मानले आहे . जे श्रीमं त आहे त
ते तु म्हास जाचतात आिण न्यायालयात खे चन
ू ने तात की नाही? 7 आिण तु म्हास जे उ म
नाव िख्रस्तात िमळाले त्या चां गल्या नावाची ते िनं दा करतात ना? 8 खरोखर, “�� ���
�������� ���� ������ ���������� ������ ��,” �� ��������������
�������� ���� �� ������ ����� ���� ���� �� ������ ������ ���� ����.
9 पण तु म्ही पक्षपात बाळगीत असाल तर तु म्ही पाप करता आिण उल्लं घन करणारे म्हणून
िनयमशास्त्राकडू न तु म्ही दोषी ठरवले जाता. 10 कारण कोणीही मनु ष्य सं पण
ू र् िनयमशास्त्र पाळतो
आिण एखाद्या िनयमािवषयी अडखळतो, तरी तो सवार्ंिवषयी दोषी ठरतो. 11 कारण ज्याने म्हणले
की, “�������� ��� ���,” ������� ������ ��, “��� ��� ���” ���, तू जर
व्यिभचार केला नाहीस, पण तू खून केला आहे स तर तू िनयमशास्त्र उल्लं घणारा झालास. 12 तर
स्वातं याच्या िनयमाप्रमाणे ज्यांचा न्याय होणार आहे त्यां च्याप्रमाणे बोला आिण करा. 13 कारण,
ज्याने दया दाखवली नाही त्याचा न्याय दये वाचून होईल व दया न्यायावर िवजय िमळवते .
14 माझ्या बं धन
ूं ो, कोणी मनु ष्य म्हणत असे ल की “��������� ������� ���”; पण
त्याच्याजवळ जर कृती नाही, तर त्यास काय लाभ? िवश्वास त्यास तारू शकेल काय? 15 जर
कोणी भाऊ उघडा असे ल िकंवा कोणी बहीण उघडी असे ल आिण रोजच्या अन्नाच्या अडचणीत
असे ल, 16 आिण तु मच्यातील कोणी त्यांना म्हणे ल की, “������� ��, ऊब घ्या आिण
तृ प्त व्हा,” �� ��������� ��������� ������ �� ������ ������� ������
����, तर काय लाभ? 17 म्हणून कृतींिशवाय िवश्वास िनजीर्व आहे . 18 आता, कोणी मनु ष्य
म्हणे ल की, “��������� ������� ��� ��� ��������� ���� ����.” ������
���������� ���� ������� ��� ���� ��� �� ������ �������� ����
������� ���� ������. 19 एकच दे व आहे , असा िवश्वास तू धरतोस काय? भूतेसुद्धा
िवश्वास धरतात व थरथर कापतात. 20 परं तु मूखर् मनु ष्या, कृतीिशवाय िवश्वास िनरथर्क आहे ,
हे तु ला समजावे अशी तु झी इच्छा आहे काय? 21 आपला पूवर्ज अब्राहाम ह्याने आपला मु लगा
इसहाक ह्याला जे व्हा यज्ञवे दीवर अपर्ण केले , ते व्हा तो कृतीनी नीितमान ठरला नव्हता काय?
22 आता, त्याच्या कृतीबरोबर िवश्वासाने कसे काम केले आिण त्या कृतीकडू न िवश्वास पूणर्
केला गे ला, हे तु ला िदसते का? 23 ‘����������� ������ ������� ����� ��� ��
�������� ������� ���������� ������� ���’, हे म्हणणारा शास्त्रले ख पूणर् झाला
आिण त्यास दे वाचा िमत्र म्हणण्यात आले . 24 तर तु म्ही हे पाहता की, कोणी मनु ष्य केवळ
िवश्वासाने नाही, पण कृतीनी नीितमान ठरतो. 25 तसे च राहाब वे श्ये ने जे व्हा जासु सांना आत घे तले
व दुसर्�� ������ ������ ����, ते व्हा ती कृतीनी नीितमान ठरली नाही काय? 26 कारण
ज्याप्रमाणे आत्म्यािशवाय शरीर िनजीर्व आहे त्याचप्रमाणे कृतीिशवाय िवश्वास िनजीर्व आहे .

3
1

माझ्या बं धन
ूं ो, तु मच्यापै की पु ष्कळजण िशक्षक होऊ नका कारण आपल्याला अिधक दं ड
होईल हे तु म्हास माहीत आहे . 2 कारण पु ष्कळ गोष्टीत आपण सवर्जण अडखळतो. कोणी जर
बोलण्यात चु कत नसे ल तर तो पूणर् मनु ष्य आहे ; तो आपले सवर् शरीरही िनयं तर् णात ठे वण्यास समथर्
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आहे .
आपण घोड ां च्या तोंडांत लगाम घालतो की, त्यांनी आपले ऐकावे ; आिण त्याद्वारे
आपण त्यांचे सवर् शरीर वळवतो. 4 तारवे ही बघा; ती इतकी मोठी असतात आिण प्रचं ड वार्����
����� �����, पण ती चालवणार्�� ����������� ����� ���� ����� ��� ����
�������� ������ ����� ����� �����. 5 त्याचप्रमाणे जीभ एक लहान अवयव आहे
आिण मोठ ा गोष्टींची फुशारकी मारते . पहा, लहानशी आग िकती मोठे रान पे टवते . 6 आिण
जीभ एक आग आहे , एक अनीतीचे भु वन आहे . जीभ ही सवर् अवयवात अशी आहे की, ती सवर्
शरीराला अमं गळ करते , सृ ष्टीक् रमाला आग लावते ; आिण नरकाने पे टले ली अशी आहे . 7 कारण
प्रत्ये क जातीचे पशू व पक्षी आिण सरपटणारे व जलचर प्राणी, कह्यात ये तात आिण मनु ष्याने
कह्यात आणले आहे त. 8 पण कोणीही मनु ष्य आपली जीभ कह्यात आणू शकत नाही. ती अनावर व
अपायकारक असून, ती प्राणघातक िवषाने भरले ली आहे . 9 आपण ितचाच उपयोग करून परमे श्वर
िपत्याचा धन्यवाद करतो; आिण दे वाच्या प्रितमे पर् माणे िनमार्ण झाले ल्या मनु ष्यांना ितने च शाप
दे तो. 10 एकाच मु खातून स्तु ती आिण शाप बाहे र िनघतात. माझ्या बं धन
ूं ो, या गोष्टी अशा होऊ
नये त. 11 झर्������ ���� ������� ��� ���� � ��� ���� ����� ���? 12 माझ्या
बं धन
ूं ो, अं िजराचे झाड जै तुनाची फळे दे ईल काय? िकंवा द्राक्षवे ल अं जीरे दे ईल काय? तसे च
खार्या पाण्यातून गोड पाणी िनघणार नाही.
3 पहा,

13 तु मच्यात ज्ञानी व समं जस कोण आहे ? त्याने चां गल्या आचरणातून, ज्ञानीपणाच्या सौम्यते ने,
आपल्या स्वतःची कृती दाखवावी. 14 पण तु मच्या मनात कडवट ईष्यार् आिण स्वाथीर्पणा असे ल
तर सत्यािवरुद्ध अिभमान िमरवून खोटे बोलू नका. 15 हे ज्ञानीपण वरून ये त नाही. ते पृ थ्वीवरचे ,
जीवधारी स्वभावाचे व सै तानाकडचे असते . 16 कारण ईष्यार् आिण स्वाथीर्पणा जे थे आहे त ते थे
अव्यवस्था व प्रत्ये क वाईट गोष्ट असते . 17 पण जे ज्ञानीपण वरून ये ते ते प्रथम शु द्ध, त्यािशवाय
शांतीशील, सहनशील आिण िवचारशील असते . ते दये ने व चां गल्या फळांनी भरले ले असते ;
ते िनःपक्षपाती व िनदोर्ष असते . 18 आिण शांती करणार्������� �������������� ��
������ �� ������ ����� ����.

4
1 तु मच्यामध्ये लढाया व भांडणे कोठू न ये तात? तु मच्या अवयवात ज्या वाईट वासना लढाई
करतात त्यातून की नाही काय? 2 तु म्ही लोभ धरता पण तु म्हास िमळत नाही; तु म्ही घात व
हे वा करता, पण तु म्हास िमळवता ये त नाही. तु म्ही भांडता व लढाई करता तरी तु म्हास िमळत
नाही, कारण तु म्ही मागत नाही. 3 तु म्ही मागता आिण तु म्हास िमळत नाही; कारण तु म्ही वाईट
वासना बाळगून मागता, म्हणजे आपण आपल्या चै नीसाठी खचार्वे म्हणून मागता. 4 हे दे वाशी
अप्रामािणक िपढी! जगाशी मै तर् ी म्हणजे दे वाशी वै र हे तु म्ही जाणत नाही काय? म्हणून
जो कोणी जगाचा िमत्र होऊ इिच्छतो तो दे वाचा वै री आहे . 5 िकंवा ‘������� �������
������ ����� ��������’, असे शास्त्रले ख व्यथर् म्हणतो, असे तु म्हास वाटते काय? 6 पण
तो अिधक कृपा करतो, म्हणून शास्त्रले ख असे म्हणतो की, “��� ������������ �����
����, पण लीनां वर कृपा करतो.” 7 म्हणून दे वाच्या अधीन रहा; आिण सै तानाला आडवा, म्हणजे
तो तु मच्यापासून दरू पळू न जाईल. 8 तु म्ही दे वाच्या जवळ या म्हणजे तो तु मच्याजवळ ये ईल.
अहो पाप्यांनो, तु म्ही हात शु द्ध करा; अहो द्िवमनाच्या मनु ष्यांनो, अं तःकरणे शु द्ध करा. 9 दुःखी
व्हा, शोक करा आिण रडा; तु मच्या हसण्याचा शोक होवो; तु मच्या आनं दाची िखन्नता होवो.
10 परमे श्वरासमोर नम्र व्हा, म्हणजे तो तु म्हास उच्च करील.
11 बं धन
ूं ो, एकमे कां िवषयी वाईट बोलू नका. जो बं धिू वषयी वाईट बोलतो व आपल्या बं धल
ू ा
दोष लावतो तो िनयमशास्त्रािवषयी वाईट बोलतो आिण िनयमशास्त्राला दोष लावतो. पण तू
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जर िनयमशास्त्राला दोष लावलास तर तू िनयम पाळणारा नाहीस पण न्यायाधीश आहे स. 12 जो
तारण्यास व नष्ट करण्यास समथर् आहे असा िनयमशास्त्र दे णारा व न्यायाधीश एकच आहे . मग
शे जार्���� ��� ������� �� ���?
13 अहो! तु म्ही जे म्हणता की, “�� ����� ����� ��� �� ������ ���, ते थे वषर्भर
राहू आिण व्यापार करून कमावू.” 14 पण उद्या काय होईल हे तु म्हास माहीत नसते . तु मचे आयु ष्य
काय आहे ? तु म्ही केवळ वाफ आहा; ती थोडा वे ळ िदसते आिण नं तर, िदसे नाशी होते . 15 त्याबद्दल
तु म्ही असे म्हणा की, “����������� ����� ������� ��� ����� ��� ��� �� ���
����� �� ���.” 16 आता, तु म्ही आपल्या योजने चा अिभमान िमरवता. अशा प्रकारचा सवर्
अिभमान व्यथर् आहे . 17 म्हणून चां गले करणे कळत असून, जो ते करीत नाही त्यास ते पाप आहे .

5
1 धनवान लोकहो ऐका, तु मच्यावर जी सं कटे

ये त आहे त त्याबद्दल रडा व आक् रोश करा. 2 तु मची
सं प ी नाश पावली आहे व तु मच्या कपड ांना कसर खाऊन टाकीत आहे त. 3 तु मचे सोने चांदी
मातीमोल झाले आहे . त्याच्यावर चढले ला थर तु मच्यािवरुध्द साक्ष दे ईल आिण तु मचे शरीर
अग्नीसारखे खाऊन टाकील. तु म्ही शे वटल्या िदवसांसाठी धन साठवून ठे वले आहे . 4 पहा! तु मच्या
शे तात कापणी करणार्या मजु रांची मजु री जी तु म्ही अडवून धरलीत ती ओरडू न दुःख करीत आहे
आिण ते रडणे सै न्याच्या परमे श्वराच्या कानी पोहोचले आहे . 5 जगात असताना तु म्ही चै नबाजी
व िवलास केला आिण मन माने ल तसे वागला. वधावयाच्या िदवासासाठी खाऊनिपऊन तयार
केले ल्या सारखे तु म्ही पु ष्ट झालात. 6 जे लोक तु म्हास काहीही िवरोध करीत नाही अशा नीितमान
लोकांस तु म्ही दोषी ठरवले आहे आिण त्यांची हत्या केली आहे .
7 यासाठी बं धन
ूं ो, प्रभूच्या ये ण्यापयर्ंत धीर धरा, लक्षात ठे वा की, शे तकरी आपल्या शे तातील
मोलवान िपकाची वाट पाहतो. तो धीराने त्याची वाट पाहतो. पिहला व शे वटचा पाऊस िमळे पयर्ंत
वाट पाहतो. 8 तु म्हीसु द्धा धीराने वाट पािहली पािहजे . तु मचे अं तःकरण बळकट करा कारण प्रभूचे
दुसरे आगमन जवळ आले आहे . 9 बं धन
ूं ो, एकमे कां िवरुद्ध कुरकुर करण्याचे थांबवा, यासाठी की तु म्ही
दोषी ठरू नये . पहा, न्यायाधीश दाराजवळ आत ये ण्यासाठी तयारीत उभा आहे . 10 बं धन
ूं ो, जे
सं देष्टे प्रभूच्या नावाने बोलले त्यांचे दुःख सहन व धीरािवषयी उदाहरण घ्या. 11 त्यांनी दुःखसहन
केले म्हणून आपण त्यांना धन्य म्हणतो, हे लक्षात ठे वा. तु म्ही ईयोबाच्या सहनशीलते िवषयी ऐकले
आहे आिण प्रभूकडू न जो त्याचा शे वट झाला तोसु ध्दा पािहला आहे , तो असा की प्रभू फार दयाळू
आिण कनवाळू आहे .
12 माझ्या बं धन
ूं ो, मु ख्यतः शपथ वाहू नका; स्वगार्ची, पृ थ्वीची िकंवा दुसरी कशाचीही शपथ
वाहू नका. तु म्ही दोषी ठरू नये म्हणून तु म्हास होय म्हणायचे तर होयच म्हणा. तु म्हास नाही
म्हणायचे तर नाहीच म्हणा. 13 तु मच्यातील कोणी सं कटात आहे काय? त्याने प्राथर्ना करावी.
कोणी आनं दी आहे काय? त्याने स्तु ितगान करावे . 14 तु मच्यापै की कोणी आजारी आहे काय? त्याने
मं डळीतील वडीलांना बोलवावे व त्यांना त्याच्यासाठी प्राथर्ना करण्यास सां गावे आिण प्रभूच्या
नावाने त्याच्यावर ते ल लावावे 15 िवश्वासाने केले ली प्राथर्ना आजारी मनु ष्यास बरे करील व प्रभू
त्यास उठवील. जर त्याने पापे केली असतील तर प्रभू त्याची क्षमा करील. 16 म्हणून एकमे कांकडे
आपल्या पापांची कबु ली द्या आिण एकमे कांसाठी प्राथर्ना करा. यासाठी की, तु म्ही बरे व्हावे .
नीितमान मनु ष्याची प्राथर्ना सामथ्यर्युक्त व पिरणामकारक असते . 17 एलीया हा आपल्यासारख्या
स्वभावाचा मनु ष्य होता. पाऊस पडू नये म्हणून त्याने कळकळीने प्राथर्ना केली आिण नं तर
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साडे तीन वष दे शात पाऊस पडला नाही.
त्याने पु न्हा प्राथर्ना केली व आकाशाने पाऊस
िदला आिण पृ थ्वीने आपले धान्य उपजवले .
19 माझ्या बं धन
ूं ो, जर तु मच्यापै की कोणी चु कला िकंवा सत्यापासून दरू भटकला असे ल आिण
जर कोणी त्यास परत आणले तर पापी मनु ष्यास चु कीच्या मागार्वरून तो परत आणतो. 20 तो
त्याचा जीव मरणापासून तारील व पापांची रास झाकील.
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The First Epistle General of

Peter
पे तर् ाचे पिहले पत्र

सु रुवातीचे वचन दशर्िवते की, िख्रस्त ये शच
ू ा प्रेिषत पे तर् , ले खक आहे . जो स्वतःला ये शू
िख्रस्ताचा प्रेिषत म्हणतो. (1 पे तर् 1:1) िख्रस्ताच्या दुःखाबद्दल त्याचा वारं वार उल्ले ख (2:2124; 3:18; 4:1; 5:1) हे दाखवून दे तो की दुःखी दासाचे रे खाकृती त्याच्या स्मृ तीत गिहवरपणे
कोरली गे ली. त्याने माकर् ला त्याचा “�����” ������ (5:13), त्याने नमूद केले ल्या तरुण आिण
कुटु ं बाबद्दलचे स्ने ह परत करणे (प्रेिषत 12:12). प्रेिषत पे तर् ाने हे पत्र िलहन
ू ठे वले ले हे तथ्य
नै सिगर्किरत्या गृ हीत धरतात.
साधारण इ.स. 60 - 64.
5:13 मध्ये ले खक बाबे लमधील मं डळीतून शु भेच्छा पाठवतो.
पे तर् ाने हे पत्र आिशया मायनरच्या उ रे कडील भागात पसरले ल्या िख्रस्ती लोकां च्या एका
गटाला िलिहले . त्याने लोकसमु दायातील एका समूहाला िलिहले , ज्यात कदािचत यहद
ू ी व
परराष्ट् रीय दोन्ही लोकांचा समावे श होता.
पे तर् ाने आपल्या वाचकांना प्रोत्सािहत करण्यासाठी असे िलिहले होते की ज्यांचा त्यां च्या
िवश्वासासाठी छळ होत आहे . तो त्यांना पूणर्पणे आश्वासन दे ऊ इिच्छतो की िख्रस्तत्व म्हणजे
दे वाची कृपा आहे आिण म्हणूनच िवश्वास सोडू नये . 1 पे तर् 5:12 मध्ये उल्ले ख केल्याप्रमाणे ,
मी तु म्हाला थोडक्यात िलिहले आहे की, प्रोत्सािहत करुन सां गतो की ही दे वाची खरी कृपा आहे .
त्यामध्ये िस्थर राहा. स्पष्टपणे हा छळ त्याच्या वाचकांदरम्यान व्यापक होता. 1 पे तर् उ र
आिशया मायनरच्या सं पण
ू र् िख्रस्ती लोकां च्या छळाला प्रितिबं िबत करते .
दुख:स प्रितसाद दे णे.
रूपरे षा
1. अिभवादन — 1:1, 2
2. त्याच्या कृपे बद्दल दे वाला स्तु ती करा — 1:3-12
3. जीवनातील पिवत्रते बद्दल उपदे श — 1:13-5:12
4. अं ितम अिभवादन — 5:13, 14
िख्रस्ताचा प्रेिषत पे तर् ह्याजकडू न, पं त, गलतीया, कप्पदुिकया, आिशया व िबथु िनया
या प्रांतात उपरी म्हणून पां गले ल्या दे वाच्या लोकांस पत्र, 2 दे विपत्याच्या पूवर्ज्ञानानु सार,
आत्म्याच्या पिवत्रीकरणाद्वारे , ये शच्ू या आज्ञे त राहण्यासाठी त्याचे रक्त िशं पडू न िनवडले ले
तु म्हास कृपा व शांती िवपु ल िमळोत.
1 ये श ू

3 आपला

प्रभू ये शू िख्रस्त याचा दे व आिण िपता धन्यवािदत असो! त्याने आपल्या महादये ने
ये शू िख्रस्ताला मृ तांतन
ू उठवून आपल्याला एका िजवं त आशे त पु न्हा जन्म िदला आहे , 4 आिण
त्याद्वारे िमळणारे अिवनाशी, िनमर्ळ व अक्षय वतन स्वगार्त तु मच्यासाठी राखून ठे वले आहे ,
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5 आिण शे वटच्या काळात प्रकट करण्याकरता िसद्ध केले ल्या तारणासाठी तु म्ही दे वाच्या सामथ्यार्ने

िवश्वासाद्वारे , राखले ले आहात.
6 आिण या कारणास्तव, आताच्या काळात, िनरिनराळया प्रकारच्या परीक्षां मुळे तु म्हास थोडा
वे ळ भाग पडल्यास तु म्ही दुःख सोशीत असताही आनंिदत होता. 7 म्हणजे , नाशवं त सोन्याची
परीक्षा अग्नीने करतात, त्या सोन्याहन
ू मोलवान असले ल्या तु मच्या िवश्वासाची परीक्षा, ये शू
िख्रस्ताचे ये णे होईल त्यावे ळी, प्रशं सेला, गौरवाला व मानाला कारण व्हावी. 8 तु म्ही त्यास
बिघतले नसताही तु म्ही त्याच्यावर प्रीती करता आिण त्यास पािहले नसताही त्याच्यावर
िवश्वास ठे वून, तु म्ही अवणर्नीय, गौरवी आनं दाने उल्लसीत होता. 9 कारण, तु मच्या िवश्वासाचे
प्रितफळ, म्हणजे तु मच्या आत्म्याचे तारण तु म्ही िमळवत आहात. 10 तु म्हास प्राप्त होणार्��
��������� ���� ������������� ����� �������� �� �� ����������
����� � ��� ���� ����. 11 त्यां च्यामधील िख्रस्ताचा आत्मा जे व्हा िख्रस्ताच्या
दुःखां िवषयी व त्यानं तरच्या त्याच्या िजवं त उठण्याच्या गौरवी गोष्टींिवषयी पूवीर्च सां िगतले
होते , ते व्हा त्याने कोणता िकंवा कोणत्या प्रकारचा काळ दशर्वला याचा ते िवचार करीत होते .
12 त्यांना प्रकट झाले होते की, स्वगार्तन
ू खाली पाठवले ल्या पिवत्र आत्म्याच्या प्रेरणे ने, तु म्हास
शु भवतर्मान सां गणार्����� ��� ���� ������ ������� ����������, त्यामध्ये ते
ू ांना
स्वतःची नाही, पण तु मची से वा करीत होते . त्या गोष्टी न्याहाळू न पाहण्याची इच्छा दे वदत
आहे .
13

म्हणून तु म्ही आपल्या मनाची कंबर कसून सावध रहा आिण ये शू िख्रस्ताचे ये णे होईल
त्यावे ळी तु मच्यावर जी कृपा होणार आहे ितच्यावर पूणर् आशा ठे वा. 14 तु म्ही आज्ञां िकत मु ले
होऊन, तु मच्या पूवीर्च्या अज्ञानातील वासनांपर् माणे स्वतःला वळण लावू नका. 15 परं तु तु म्हास
ज्याने पाचारण केले तो जसा पिवत्र आहे तसे तु म्ही आपल्या सवर् वागण्यात पिवत्र व्हा. 16 कारण
असे जे पिवत्र शास्त्रात िलिहले आहे की, “������ ������ ��� ���� �� ������
���.” 17 आिण पक्षपात न करता, जो प्रत्ये क मनु ष्याचा कामाप्रमाणे न्याय करतो त्यास
तु म्ही जर िपता म्हणून हाक मारता, तर तु मच्या प्रवासाच्या काळात तु म्ही भय धरून वागले
पािहजे . 18 कारण तु म्हास माहीत आहे की, तु मच्या पूवर्जांनी लावून िदले ल्या िनरथर्क आचरणातून
चांदीसोन्यासारख्या नाशवं त गोष्टीद्वारे , तु मची सु टका केली गे ली नाही. 19 िनष्कलं क व िनदोर्ष
कोकरा झाले ल्या िख्रस्ताच्या मोलवान रक्ताद्वारे तु म्ही मु क्त झाला आहात. 20 खरोखर, जगाच्या
स्थापने अगोदर, तो पूवीर्पासून ने मले ला होता. पण या शे वटच्या काळात तो तु मच्यासाठी प्रकट
झाला, 21 आिण त्याच्याद्वारे तु म्ही दे वावर िवश्वास ठे वला; कारण दे वावर तु मचा िवश्वास व तु मची
आशा असावी म्हणून त्यास मृ तांतन
ू उठवून गौरव िदला.
22 तु म्ही जर आत्म्याच्याद्वारे , सत्याचे आज्ञापालन करून, िनष्कपट बं धुपर
् े मासाठी आपले
जीव शु द्ध केले आहे , तर तु म्ही आस्थे ने एकमे कां वर मनापासून प्रीती करा. 23 कारण तु म्ही
नाशवं त बीजाकडू न नाही पण अिवनाशी बीजाकडू न, म्हणजे दे वाच्या, िजवं त िटकणार्��
�������������� ����� ������ ���� ������� ����.
24 कारण पिवत्रशास्त्रात असे िलिहले आहे , “���� �������� ��������� ��� �
���� ���� ���� �������� ��������� ��� ��� ����� � ������ ��� ����.
25 परं तु परमे श्वराचे वचन सवर्काळ िटकते .” ������� ����� ������ ����������
������� ��������� ��� �� ��� ���.

2

दरू ठे वून, 2-3 परमे श्वर कृपाळू
आहे , असा तु म्ही अनु भव घे तला आहे तर तु म्ही त्याद्वारे तारणासाठी तु मची वाढ व्हावी म्हणून नूतन
जन्मले ल्या बालकांसारखे आध्याित्मक िनर्या दुधाची इच्छा धरा.
1 म्हणून तु म्ही सवर् दुष्टपणा, सवर् कपट, ढोंग, हे वा व सवर् दुभार्षणे
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. 118:22; . 28:12
मनु ष्यांनी नाकारले ल्या पण दे वाने िनवडले ल्या मोलवान अशा िजवं त दगडाकडे तु म्ही ये त
असता, 5 तु म्हीही िजवं त दगडांपर् माणे , आित्मक भवन असे , रचले जात आहात दे वाला आवडणारे
आध्याित्मक यज्ञ, ये शू िख्रस्ताद्वारे , अपर्ण करण्यासाठी एक पिवत्र याजकगण असे उभारले जात
आहात.
6 म्हणून शास्त्रले खातही असे आहे की, “����, मी एक िनवडले ला व मोलवान असले ला,
कोनिशला िसयोनात ठे वतो आिण जो त्याच्यावर िवश्वास ठे वतो तो फजीत होणार नाही.”
7 म्हणून िवश्वास ठे वणार्�� ������� �� ������ ���; पण, जे िवश्वास ठे वत नाहीत
त्यांना ‘������������� �� ��� ������� ��� ��������� ����� �������
���� ���.’
8 असा दे खील शास्त्रले ख आहे ,
“���������� ��� � ��������� ��� ���� ���.” �� ��� ����� ����������
������� ��� ��������� �� ������� ����.
9 पण तु म्ही एक िनवडले ला वं श, एक राजकीय याजकगण, एक पिवत्र राष्ट् र, दे वाचे स्वतःचे
लोक असे आहा; ह्यासाठी की, तु म्हास ज्याने अं धारातून आपल्या अद्भत
ू प्रकाशात बोलावले
त्याचे गु ण तु म्ही प्रिसद्ध करावे त. 10 ते तु म्ही पूवीर् लोक नव्हता पण आता दे वाचे लोक आहात;
तु मच्यावर दया केली नव्हती पण आता दया केली गे ली आहे .
11 माझ्या िप्रयांनो, तु म्ही उपरी व प्रवासी असल्यामु ळे मी तु म्हास िवनं ती करतो की,
आत्म्याबरोबर लढाई करणार्�� ����� ����������� ��� ���. 12 परराष्ट् रीयात आपले
आचरण चां गले ठे वा, म्हणजे तु म्हास दुराचरणी मानून, ते जरी तु मच्यािवषयी वाईट बोलतात, तरी
तु मची जी चां गली कामे त्यांना िदसतील, त्यावरून त्याच्या भे टीच्या िदवशी त्यांनी दे वाचे गौरव
करावे .
4

13 प्रत्ये क प्रकारच्या मानवी व्यवस्थे ला, प्रभूकरता, आज्ञाधारक रहा.
राजा श्रेष्ठ
म्हणून त्याच्या अधीन राहा. 14 जे अिधकारी असतील त्यांना आज्ञां िकत रहा; कारण वाईट
करणार्����� ������ ������� � ������ ����������� ������� �������
�� �������� ����. 15 कारण दे वाची इच्छा आहे की, तु म्ही चां गले करीत राहन
ू िनबु र्द्ध
मनु ष्यां च्या अज्ञानाला गप्प करावे . 16 तु म्ही स्वतं तर् आहात, परं तु वाईट प्रवृ तीवर पांघरूण
घालण्यास स्वातं याचा उपयोग न करता, दे वाचे दास म्हणून जगावे 17 सवार्न
ं ा मान द्या; बं धुवगार्वर
प्रीती करा; दे वाचे भय धरा; राजाला मान द्या.

. 53:7-9
घरच्या नोकरांनो, तु म्ही पूणर् आदराने आपल्या स्वामीच्या आज्ञे त रहा. जे चां गले आिण
सहनशील असतील त्यांनाच नव्हे , पण कठोर असतील त्यांनादे खील आज्ञे त रहा 19 कारण, जर
कोणी दे वािवषयी िववे क बाळगून, अन्याय सोसून, दुःख सहन करीत असे ल, तर ते स्तु त्य आहे ;
20 पण तु म्ही पाप करता ते व्हा तु म्हास ठोसे िदले गे ले आिण तु म्ही ते सहन केले त तर त्यामध्ये काय
मोठे पणा आहे ? पण चां गले करून सोसावे लागते ते व्हा तु म्ही ते सहन केले , तर ते दे वाला आवडणारे
आहे . 21 कारण ह्यासाठीच तु म्हास पाचारण करण्यात आले आहे ; कारण िख्रस्ताने ही तु मच्यासाठी
दुःख सोसले आहे ; आिण तु म्ही त्याच्या पावलां वरून मागोमाग जावे म्हणून त्याने तु मच्यासाठी
िक ा ठे वला आहे .
22 त्याने पाप केले नाही व
त्याच्या मु खात काही कपट आढळले नाही.
23 त्याची हे टाळणी होत असता त्याने िफरून हे टाळले नाही,
18
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आिण सोशीत असता त्याने धमकावले नाही; पण दे व जो नीतीने न्याय करतो त्याच्या हातात त्याने
स्वतःस सोपवले .
24 त्याने स्वतः तु मची आमची पापे स्वदे ही वाहन
ू वधस्तं भावर ने ली, ह्यासाठी की, आपण
पापाला मरून नीितमत्त्वाला िजवं त रहावे ; त्यास बसले ल्या माराने तु म्ही िनरोगी झाला आहात.
25 कारण तु म्ही में ढरांसारखे बहकत होता; पण जो तु मच्या जीवांचा में ढपाळ व रक्षक आहे ,
त्याच्याकडे आता परत आला आहात.

3
1-2

आिण तु म्ही िववािहत िस्त्रयांनो, आपल्या पतीच्या अधीन रहा; म्हणजे कोणी वचनाला
अमान्य असे ल, तरी तु मचे भीडस्तपणाचे िनमर्ळ वतर्न पाहन
ू ते वचनां वाचून आपल्या िस्त्रयां च्या
वतर्नाने िमळवून घे तले जावे कारण ते तु मचे शु द्ध, आदराचे आचरण पाहतील. 3 तु मची शोभा
ही केस गु ं फणे , सोन्याची दािगने घालणे आिण उं ची वस्त्रे वापरणे ह्यांची बाहे रची शोभा असू
नये ; 4 पण अं तःकरणात गु प्त राहणार्�� ����� ��������, म्हणजे दे वाच्या दृष्टीने बहुमोल
असले ल्या, सौम्य आिण शांत आत्म्याच्या अिवनाशी भूषणात ती असावी. 5 कारण दे वावर आशा
ठे वणार्��, प्राचीन काळच्या, पिवत्र िस्त्रयांनीही अशाप्रकारे आपल्या पतीच्या अधीन राहन
ू
स्वतःला शोभवत असत. 6 उदाहरणाथर्, सारे ने ही अब्राहामाला धनी म्हणून त्याच्या आज्ञा
पाळल्या. तु म्ही चां गले करीत असाल आिण कोणत्याही भयाला भीत नसाल तर तु म्ही ितच्या
मु ली झाला आहात.
7 पतींनो, तु म्हीही आपल्या पत्नीला अिधक नाजूक पात्राप्रमाणे , आपल्या ज्ञानानु सार, मान
द्या आिण जीवनाच्या कृपे चे जोडीचे वारीस म्हणून एकत्र रहा, म्हणजे तु मच्या प्राथर्नेत व्यत्यय
ये वू नये .
8 शे वटी सवर्जण एकमनाचे व्हा आिण एकभावाचे होऊन बं धुपर
् े म बाळगणारे , कनवाळू व प्रेमळ
मनाचे व्हा. 9 तर वाईटाबद्दल वाईट आिण िनं देबद्दल िनं दा, अशी परतफेड करू नका, पण आशीवार्द
द्या कारण ह्यासाठीच तु म्हास पाचारण करण्यात आले आहे ; म्हणजे तु म्हास आशीवार्द हे वतन
िमळावे .
10 कारण, “�� �������� ��� ���� � ������ ���� ������ ��� ����� ����
त्याने वाईटापासून आपली जीभ कपटी भाषणापासून, आपले ओठ आवरावे त
11 त्याने वाईट सोडू न चां गले करावे ,
शांतीचा शोध करून ितला अनु सरावे .
12 कारण परमे श्वराचे डोळे नीितमानां वर असतात व त्याचे कान त्यां च्या िवनं तीकडे असतात
पण वाईट करणार्���� ����������� ���� ��� ����.”
13 आिण तु म्ही जर चां गल्यािवषयी आवे शी झाला, तर कोण तु मचे वाईट करील? 14 पण,
नीितमत्त्वाकरता तु म्ही सोसले तर तु म्ही धन्य! त्यां च्या भयाने िभऊ नका िकंवा अस्वस्थ होऊ
नका. 15 पण िख्रस्ताला प्रभू म्हणून आपल्या अं तःकरणात पिवत्र माना व तु मच्या आशे चे
कारण िवचारणार्�� �������� �������� ��������� � ������ �����������
������� ������ ����� ���� ���. 16 आिण चां गला िववे क ठे वा; म्हणजे , तु मच्यािवषयी
वाईट बोलत असता, िख्रस्तातील तु मच्या चां गल्या आचरणावर खोटे आरोप करणार्�����
��� ������. 17 कारण चां गले केल्याबद्दल तु म्ही सोसावे हे जर दे वाला बरे वाटते , तर वाईट
केल्याबद्दल सोसण्यापे क्षा ते अिधक बरे . 18 कारण, आपल्याला दे वाकडे आणण्यास िख्रस्तसु द्धा
पापांसाठी, नीितमान अनीितमान लोकांसाठी, एकदा मरण पावला. तो दे हाने मारला गे ला, पण
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19 आिण

आत्म्याने िजवं त केला गे ला.
तो त्याद्वारे गे ला व त्याने तु रूंगातल्या आत्म्यांना घोषणा
केली. 20 नोहाच्या िदवसात, तारू तयार होते वेळी, दे वाची सहनशीलता प्रतीक्षा करीत असता,
पूवीर् ज्यांनी अवमान केला ते हे होते . त्या तारवात केवळ थोडे , म्हणजे आठ जीव, पाण्याकडू न
तारले गे ले. 21 आतासु द्धा, त्याचे प्रितरूप असा बािप्तस्मा; दे हाचा मळ काढून नाही, पण चां गल्या
िववे काने दे वाला िदले ले वचन म्हणून, ये शू िख्रस्ताच्या पु नरुत्थानाकडू न आपल्याला तारतो. 22 तो
ू , अिधकारी व स ाधीश त्याच्या अधीन
स्वगार्त गे ला असून दे वाच्या उजवीकडे आहे आिण दे वदत
आहे त.

4
1 म्हणून िख्रस्ताने दे हाने दुःख सोसले आिण तु म्हीही त्याच्या वृ ीची शस्त्रसामग्री पिरधान
करा कारण ज्याने दे हात सोसले आहे तो पापापासून दरू झाला आहे . 2 म्हणून अशा मनु ष्याने
आपल्या दे हातील पु ढील आयु ष्य, मनु ष्यां च्या वासनांसाठी नाही, पण दे वाच्या इच्छे साठी
जगावे . 3 कारण परराष्ट् रीयां च्या इच्छे प्रमाणे करण्यास गे लेला काळ पु रे झाला. ते व्हा तु म्ही
कामातु रपणात, वासनांत, दारूबाजीत, दं गलीत, तसे च बदफैली व अमं गळ मूतीर्पूजेत आपल्या
मागार्ने गे लात. 4 अशा बे तालपणाच्या स्वै राचरणात आता तु म्ही त्यां च्याबरोबर घु सत नाही,
ह्याचे त्यांना नवल वाटू न ते तु मची िनं दा करतात. 5 तरीही, दे व जो िजवं तांचा व मृ तांचा न्याय
करण्यास तयार आहे त्यास ते आपला िहशोब दे तील. 6 कारण, याकिरता, मृ तांनादे खील शु भवतर्मान
सां गण्यात आले होते ; म्हणजे जरी मनु ष्यांपर् माणे त्यांचा दे हात न्याय झाला तरी त्यांनी दे वाप्रमाणे
आत्म्यात िजवं त रहावे .
7 पण सवर् गोष्टींचा शे वट जवळ आला आहे म्हणून समं जस मनाचे व्हा आिण प्राथर्नेसाठी सावध
रहा; 8 आिण सवार्ंत महत्त्वाची गोष्ट ही की आपल्यात वाढती प्रीती ठे वा, कारण प्रीतीने पापांची
रास झाकली जाते . 9 काही कुरकुर न करता तु म्ही सवर्जण एकमे कांचा पाहुणचार करणारे व्हा.
10 तु म्ही दे वाच्या बहुिवध कृपे चे चां गले कारभारी या नात्याने , प्रत्ये कास िमळाले ल्या कृपादानाने
एकमे कांची से वा करा. 11 जो भाषण करतो त्याने आपण दे वाची वचने बोलत आहोत असे बोलावे
व जो से वा करतो त्याने आपण आपली से वा दे वाने िदले ल्या शक्तीने करीत आहोत अशी करावी.
म्हणजे , ये शू िख्रस्ताद्वारे , सवर् गोष्टींत दे वाचे गौरव करावे , त्यास गौरव व पराक् रम ही यु गानु युग
असोत. आमे न.

तु मच्या परीक्षे साठी, तु मची अिग्नपरीक्षा होण्यात तु म्हास काही अपूवर् झाले , असे
वाटू न त्याचे नवल मानू नका. 13 उलट तु म्ही िख्रस्ताच्या दुःखात भागीदार होत आहात म्हणून
आनं द करा. म्हणजे त्याचे गौरव प्रकट होईल ते व्हाही फार मोठ ा आनं दाने तु म्ही उल्लािसत
व्हावे . 14 िख्रस्ताच्या नावाकरता तु मची िनं दा होत असे ल तर तु म्ही धन्य! आहात कारण गौरवाचा
आत्मा म्हणजे दे वाचा आत्मा तु मच्यावर ये ऊन रािहला आहे .
15 पण तु मच्यातील कोणी खु नी िकंवा चोर म्हणून, वाईट करणारा िकंवा दुसर्������ �����
������ ������ ������ ���� ���� ���� ���. 16 िख्रस्ती म्हणून जर कोणाला
दुःख सहन करावे लागत असे ल तर त्यास लाज वाटू नये ; त्या नावामु ळे दे वाचे गौरव करावे .
17 कारण दे वाच्या घराण्यापासून न्यायिनवाड ास आरं भ होण्याची वे ळ आता आली आहे आिण
तो जर प्रथम आपल्यापासून झाला, तर जे दे वाचे शु भवतर्मान मानीत नाहीत त्यांचा शे वट काय
होईल? 18 नीितमान जर कष्टाने तर जो भिक्तहीन व पापी ह्याला िठकाण कोठे िमळे ल? 19 म्हणून
जे दे वाच्या इच्छे प्रमाणे सोसतात त्यांनी चां गले करीत राहन
ू , जो िवश्वासू िनमार्णकतार् आहे
त्याच्याहाती आपले जीव सोपवावे त.
12 िप्रयांनो,
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5
1 तु मच्यात जे कोणी वडील आहे त त्यांना मी एक सोबतीचा वडील व िख्रस्ताच्या दुःखांचा साक्षी
म्हणून व त्याचप्रमाणे , पु ढे प्रकट होणार असले ल्या गौरवाचा एक भागीदार म्हणून हा बोध करतो.
2 तु मच्यामधील दे वाच्या कळपाचे पालन करा; भाग पडते म्हणून नाही पण दे वाला आवडे ल असे ,
स्वे च्छे ने , द्रव्यलोभासाठी नाही पण उत्सु कते ने करा 3 आिण, वतनावर धनीपण चालवून नाही, पण
कळपाला उदाहरणे होऊन त्याचे पालन करा. 4 आिण मु ख्य में ढपाळ प्रकट होईल ते व्हा तु म्हास
गौरवाचा न कोमे जणारा मु कुट िमळे ल. 5 तसे च तरुणांनो, तु म्ही विडलां च्या अधीन रहा आिण तसे च
तु म्ही सगळे जण एकमे कांची से वा करण्यास नम्रतारूप वस्त्र घे ऊन कमरे स गु ं डाळा; कारण दे व
गिवर्ष्ठांना िवरोध करतो पण लीनांना कृपा पु रवतो.
6

म्हणून दे वाच्या पराक् रमी हाताखाली लीन व्हा ह्यासाठी की त्याने तु म्हास योग्यवे ळी उं च
करावे . 7 तु म्ही आपली सवर् िचं ता त्याच्यावर टाका, कारण तो तु मची काळजी करतो.
8 सावध रहा; जागृ त रहा कारण तु मचा शत्रू सै तान हा गजर्णार्या िसं हाप्रमाणे , कोणाला
िगळावे म्हणून शोधीत िफरतो. 9 तु म्ही िवश्वासात िस्थर राहन
ू त्याच्यािवरुध्द उभे रहा कारण
तु म्ही जाणता की, जगात असले ल्या तु मच्या बां धवां वर तशीच दुःखे आणली जात आहे त.
10 पण तु म्हास ज्याने िख्रस्ताद्वारे , आपल्या सनातन गौरवात बोलावले आहे तो सवर् कृपे चा
दे व, तु म्ही अल्पकाळ सोसल्यानं तर, स्वतः तु म्हास पिरपूणर् करील, िस्थर करील आिण दृढ करील.
11 त्याचा पराक् रम यु गानु युग आहे . आमे न.
12 मी ज्या िसल्वानला िवश्वासू बं ध ू म्हणून मानतो त्याच्याहाती तु म्हास थोडक्यात िलहन
ू
पाठवून, बोध करतो आिण साक्ष दे तो की, ही दे वाची खरी कृपा आहे . त्यामध्ये तु म्ही िस्थर रहा.
13 बाबे ल ये थील, तु मच्या जोडीची िनवडले ली मं डळी तु म्हास सलाम पाठवत आहे आिण माझा
मु लगा माकर् हाही पाठवत आहे 14 प्रीतीच्या अिभवादनाने एकमे कांना सलाम द्या. िख्रस्तामधील
तु म्हा सवार्न
ं ा शांती असो.
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The Second Epistle General of

Peter
पे तर् ाचे दुसरे पत्र

पे तर् ाचे दुसरे पत्र याचा ले खक 2 पे तर् 1:1 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रेिषत पे तर् आहे , तो
3:1 मध्ये दावा करतो, पे तर् ाचे दुसरे पत्र याचा ले खक ये शच्ू या रूपांतराचा साक्षीदार (1:1618) असल्याचा दावा करतो सारां िशत शु भवतर्माना नु सार, पे तर् तीन िशष्यांपैकी एक होता जो
ये शब
ू रोबर (दुसरे याकोब आिण योहान होते ) होता. पे तर् ाचे दुसरे पत्र याचा ले खक दे खील त्यास
सं दिभर्त करतो की तो हुतात्माचा मृ त्यू (1:14) असल्याचे िदसते असे मानले जाते ; योहान 21:1819 मध्ये , कैदे च्या काळात पे तर् ाला शहीद केले जाईल अशी भिवष्यवाणी ये शन
ू े केली होती.
साधारण इ.स. 65 - 68.
हे बहुदा रोमहन
ू िलिहले आहे िजथे प्रेिषताने आपल्या जीवनाच्या शे वटची काही वष व्यिथत
केली.
हे कदािचत उ र आिशया मायनरमधील पिहल्या पे तर् ासमान श्रोत्यांना िलिहले जाऊ शकते .
पे तर् ाने िख्रस्ती िवश्वासाच्या तत्त्वाची आठवण करून दे ण्यासाठी (1:12-13, 16-21)
आिण त्यां च्या िशक्षणाच्या परं परे ची पु ष्टी करून िवश्वासातील िवश्वास ठे वणारे (1:15)
भिवष्यकाळातील िपढ ांना िनदिशत करण्यासाठी िलिहले . पे तर् ाने आपला वे ळ कमी असल्याचे
म्हटले आिण पे तर् ाला हे माहीत होते की दे वाच्या लोकांना अने क सं कटांचा सामना करावा लागला
(1:13-14; 2:1-3), पे तर् ाने आपल्या वाचकांना खोटया िशक्षकां िवरूद्ध चे तावणी िदली (2:1-22)
जे लवकर ये णार्या परमे श्वराला नाकारतात (3:3-4).
खोट ा िशक्षकां िवरूद्ध चे तावणी
रूपरे षा
1. अिभवादन — 1:1, 2
2. िख्रस्ती गु णधमार्ंमध्ये वाढ — 1:3-11
3. पे तर् ाच्या सं देशाचा उद्दे श — 1:12-21
4. खोट ा िशक्षकां िवरूद्ध चे तावणी — 2:1-22
5. िख्रस्ताचे परतणे — 3:1-16
6. िनष्कषर् — 3:17, 18
1 आपला दे व व तारणारा ये श ू िख्रस्त ह्याच्या नीितमत्त्वाने आमच्यासारखा, मोलवान िवश्वास
िमळाले ल्या लोकांस, ये शू िख्रस्ताचा दास व प्रेिषत िशमोन पे तर् ह्याजकडू न पत्र; 2 दे व आिण
आपला प्रभू ये शू ह्यां च्या ओळखीने तु म्हास कृपा व शांती िवपु ल िमळत राहो.

दे वाने तु म्हा आम्हास आपल्या गौरवासाठी व साित्वकते साठी बोलावले आहे , त्याच्या
ओळखीच्या द्वारे , त्याच्या दै वी सामथ्यार्ने जीवनास व सु भक्तीस आवश्यक असले ल्या सवर् गोष्टी
िदल्या आहे त. 4 त्यां च्यायोगे मोलवान व अित महान वचने दे ण्यात आली आहे त; ह्यासाठी की,
त्यां च्याद्वारे तु म्ही वासने पासून उत्पन्न होणारी जगातील भ्रष्टता चु कवून दै वी स्वभावाचे भागीदार
व्हावे . 5 ह्याच्या कारणास्तव तु म्ही होईल िततका प्रयत्न करून आपल्या िवश्वासात साित्वकते ची,
3
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साित्वकते त ज्ञानाची 6 ज्ञानात इं िद्रयदमनाची, इं िद्रयदमनात सहनशीलता आिण सहनशीलते ला
सु भक्ती, 7 आिण सु भक्तीत बं धुपर् ीतीची व बं धुपर् ीती मध्ये प्रीतीची भर जोडा. 8 कारण हे गु ण
तु म्हामध्ये असून ते वाढते असले तर आपला प्रभू ये शू िख्रस्त ह्याच्या ओळखीिवषयी तु म्ही
िनरुपयोगी व िनष्फळ ठरणार नाही, असे ते तु म्हास करतील. 9 ज्याच्या ठायी या गोष्टी नाहीत तो
आं धळा आहे ; अदरू दृष्टीचा आहे , त्यास आपल्या पूवीर्च्या पापांपासून शु द्ध झाल्याचा िवसर पडला
आहे ; 10 म्हणून बं धन
ूं ो, तु मचे पाचारण व तु मची िनवड अढळ करण्यासाठी िवशे ष प्रयत्न करा.
या गोष्टी तु म्ही केल्या तर तु म्ही कधी अडखळणार नाही. 11 आिण तशा प्रकारे आपला प्रभू व
तारणारा ये शू िख्रस्त ह्याच्या सावर्कािलक राज्यात जयोत्सावाने तु मचा प्रवे श होईल.
12 या कारणास्तव, जरी तु म्हास या गोष्टी मािहत आहे त आिण प्राप्त झाले ल्या सत्यात तु म्ही
िस्थर झाला आहा, तरी तु म्हास त्यांची ने हमीच आठवण दे ण्याची काळजी घे ईन. 13 मी या मं डपात
आहे तोपयर्ंत तु म्हास आठवण दे ऊन जागृ त ठे वणे हे मला योग्य वाटते . 14 कारण मला माहीत
आहे की, आपला प्रभू ये शू िख्रस्त ह्याने मला कळवल्याप्रमाणे मला माझा मं डप लवकर काढावा
लागे ल. 15 आिण माझे िनघून जाणे झाल्यानं तरही या गोष्टी, सतत तु मच्या स्मरणात रहाव्या
म्हणून शक्य िततके करीन.

. 17:5;
9:7;
9:35
चातु यार्ने किल्पले ल्या कथास अनु सरून आम्ही आपल्या प्रभू ये शू िख्रस्ताचे सामथ्यर्
व ये ण्यािवषयी जे तु म्हास कळवले असे नाही तर आम्ही त्याचे ऐश्वयर्, प्रत्यक्ष पाहणारे होतो.
17 कारण त्यास दे विपत्याकडू न सन्मान व गौरव िमळाले ; ते व्हा ऐश्वयर्युक्त गौरवाच्याद्वारे अशी
वाणी झाली की, “�� ���� ����� �����, मला परमिप्रय आहे , ह्याच्यािवषयी मी सं तुष्ट
आहे .” 18 त्याच्याबरोबर पिवत्र डोंगरावर असताना आकाशातून आले ली ही वाणी आम्ही स्वतः
ऐकली. 19 िशवाय अिधक िनिश्चत असे सं देष्ट ाचे वचन आम्हाजवळ आहे ; ते काळोख्या जागी
प्रकाशणार्�� ������������� ��� ������, तु मच्या अं तःकरणात िदवस उजाडे पयर्ंत व
प्रभाततारा उगवे पयर्ंत तु म्ही त्याकडे लक्ष द्याल तर चां गले कराल. 20 तु म्ही प्रथम हे जाणा की,
शास्त्रले खातील कोणताही सं देश स्वतः अथर् लावण्यासाठी झाला नाही. 21 कारण कोणत्याही
काळात मनु ष्यां च्या इच्छे ने सं देश झाला नाही, तर पिवत्र आत्म्याने प्रेिरत झाले ल्या मनु ष्यांनी
दे वाकडू न आले ला सं देश िदला आहे .
16 कारण

2
पण त्या लोकात खोटे सं देष्टे झाले होते , तसे तु मच्यात खोटे िशक्षकही होतील; ते आपली
िवघातक मते चोरून लपवून आत आणतील आिण त्यांना ज्याने िवकत घे तले आहे त्या स्वामीला
ते नाकारतील व तसे करून ते आपल्या स्वतःवर शीघ्र नाश ओढवून घे तील. 2 पु ष्कळजण
त्यां च्या कामातु रपणाचे अनु करण करतील व सत्याच्या मागार्ची त्यामु ळे िनं दा होईल. 3 आिण
बनावट गोष्टी रचून ते लोभाने तु मच्यावर पै से िमळवतील. त्यां च्याकिरता ठरले ला दं ड
पिहल्यापासूनच िवलं ब करीत नाही, अिण त्यांचा नाश डु लक्या घे त नाही. 4 कारण जर दे वाने पाप
करणार्�� ������������ ����� ���� �� ����� �����, गडद काळोखाच्या खाडयात
न्यायासाठी अटकेत ठे वले ; 5 जर त्याने पिहले जग राखले नाही पण अभक्तां च्या त्या जगावर
जलप्रलय आणून, नीितमत्त्वाचा उपदे शक नोहा ह्यालाच केवळ इतर सात जणांसिहत सु रिक्षत
ठे वले ; 6 जर त्याने सदोम व गमोरा या नगरांची राख करून त्यांना नाशाची िशक्षा िदली व पु ढे जे
लोक अभक्तीने वागतील त्यां च्यासाठी त्यांचे उदाहरण ठे वले , 7 आिण ते थील दुराचार्�����,
कामातु रपणाचे वागणे पाहन
ू त्रस्त झाले ल्या नीितमान लोटाला त्याने सोडवले ; 8 कारण तो
1
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नीितमान मनु ष्य त्यां च्यात राहन
ू पाहत असता व ऐकत असता, त्यां च्या स्वै राचाराची कृत्ये
पाहन
ू , िदवसानु िदवस, त्याच्या नीितमान िजवाला यातना होत होत्या; 9 तर जे धािमर्कांना त्यां च्या
परीक्षे तन
ू कसे सोडवावे व जे अनीितमान लोकांस िशक्षा भोगत न्यायाच्या िदवसासाठी कसे राखून,
ठे वावे हे प्रभूला कळते . 10 िवशे षतः अमं गळपणाच्या वासने ने दे होपभोगाच्या पाठीस लागणारे व
अिधकार तु च्छ मानणारे ह्यांना कसे राखून ठे वावे हे प्रभूला कळते . स्वै र, स्वच्छं दी असे हे लोक,
स ां िवषयी वाईट बोलण्यात हे कचरत नाहीत. 11 पण त्याच्यापे क्षा शक्तीने व सामथ्यार्ने मोठे
ू सु द्धा, त्यां च्यािवरुद्ध परमे श्वरापु ढे िनं दा करून त्यांना दोषी ठरवत नाहीत. 12 पण
असले ले दे वदत
जे िनबु र्द्ध प्राणी, नै सिगर्करीत्या, धरले जाण्यास व मारले जाण्यास जन्मास ये तात त्याच्याप्रमाणे
हे स्वतःला न समजणार्�� ������������ ���� ������; आिण स्वतःच्या भ्रष्टते त
नाश पावतील. 13 त्यांचे वाईट होईल ह्यात त्यांना त्यां च्या वाईट करण्याचे प्रितफळ िमळे ल.
ते िदवसाच्या ख्यालीखु शालीत सु ख मानतात; ते डाग व कलं क आहे त. तु मच्याबरोबर ते जे वतात
ते व्हा ते दं गली करून मजा करतात. 14 त्यां च्या डोळ्यांत व्यिभचािरणी सदाची भरली आहे ; त्यांना
पापापासून दरू राहवत नाही. ते अिस्थर मनाच्या लोकांस मोह घालतात; त्यांचे जीव लोभाला
सबकले ले आहे . ते शापग्रस्त लोक आहे त; 15 ते सरळ मागर् सोडू न बहकले आिण बौराचा पु त्र
बलाम ह्याच्या मागार्स लागले त; त्यास अनीतीचे वे तन िप्रय वाटले . 16 तरी त्याच्या अनाचाराचा
िनषे ध झाला; मु क्या गाढवीने मनु ष्यासारख्या आवाजात बोलून सं देष्ट ाच्या वे डेपणाला आळा
घातला. 17 ते पाणी नसले ले झरे आहे त, ते वार्���� �������� �� ���� ��� ��������
��� ����� ������������� ������� ���. 18 कारण जे व्हा, चु कीने वागणार्��
��������� ���� ����� ������ �����, ते व्हा हे लोक मूखर्पणाच्या, मोठ ा, फुगीर
गोष्टी बोलून, त्यांना दे हाच्या वासनां द्वारे कामातु रपणाने भूरळ घालतात. 19 त्यांना ते स्वातं याचे
वचन दे तात ते व्हा स्वतः दुष्टते चे दास असतात कारण ज्याच्याकडू न कोणी िजं कले ला आहे त्याच्या
दासपणातही तो आणले ला आहे . 20 कारण त्यांना आपला प्रभू व तारणारा ये शू िख्रस्त ह्याचे ज्ञान
होऊन, ते जगाच्या घाणीतून बाहे र िनघाल्यावर त्यांनी पु न्हा त्या घाणीत अडकू न, जर स्वतःला
असहाय्य करून घे तले , तर त्यांची शे वटची िस्थती त्यां च्या पिहल्या िस्थतीहन
ू अिधक वाईट होते .
21 कारण त्यांना नीितमत्त्वाचा मागर् समजल्यावर, त्यांनी िदले ली पिवत्र आज्ञा सोडू न दे ऊन
त्यांनी मागे िफरावे , हे होण्यापे क्षा, त्यांना त्याचे ज्ञान झाले नसते तर त्यां च्यासाठी ते बरे झाले
असते . 22 कारण कुत्रे आपल्या ओकीकडे पु न्हा िफरते आिण धु तल्या नं तर डु करीण लोळण्यासाठी
घाणीत िशरते , ही जी खरी म्हण ितच्याप्रमाणे हे त्यांना झाले आहे .

3
1 िप्रयजनहो, आता हे दुसरे पत्र मी तु म्हास िलिहत आहे , या दोन्हीमध्ये मी तु म्हास
आठवण दे ऊन तु मचे िनमर्ळ मन जागृ त करीत आहे . 2 ह्यासाठी की, पिवत्र सं देष्ट ांनी अगोदर
सां िगतले ल्या वचनांची आिण जो आपला प्रभू व तारणारा आहे त्याने तु मच्या प्रेिषताद्वारे
िदले ल्या आज्ञे ची आठवण तु म्ही ठे वावी. 3 प्रथम हे ध्यानात ठे वा की, स्वतःच्या वासने पर् माणे
चालणारे , थट् टाखोर लोक शे वटल्या िदवसात थट् टा करीत ये ऊन म्हणतील, 4 त्याच्या ये ण्याचे
वचन कोठे आहे ? कारण पूवर्ज िनजले ते व्हापासून सवर् गोष्टी जश्या उत्प ीच्या प्रारं भापासून
होते तसे च चालू आहे . 5 कारण ते हे जाणूनबु जून िवसरतात की, दे वाच्या शब्दाने आकाश आिण
पाण्यातून पाण्याच्या योगे घडले ली अशी पृ थ्वी ही झाली. 6 त्याच्यायोगे , ते व्हाच्या जगाचा
पाण्याने बु डू न नाश झाला. 7 पण, आताचे आकाश व पृ थ्वी ही त्याच शब्दाने अग्नीसाठी राखले ली
असून, ती न्यायािनवाडाच्या व भक्तीहीन लोकां च्या नाशाचा िदवस ये ईपयर्ंत राखून ठे वले ली
आहे त.
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8

पण िप्रयजनहो, ही एक गोष्ट तु म्ही िवसरू नये की, प्रभूला एक िदवस हजार वषार्स
ं मान
आिण हजार वष एका िदवसासमान आहे त. 9 िकत्ये क लोक ज्याला उशीर म्हणतात तसा उशीर
प्रभू आपल्या वचनािवषयी करीत नाही. तर तो तु मच्यािवषयी फार सहनशील आहे . कोणाचा
नाश व्हावा अशी त्याची इच्छा नाही, तर सवार्न
ं ी पश्चा ाप करावा अशी आहे .
10 तरी चोर ये तो तसा प्रभूचा िदवस ये ईल; त्यािदवशी आकाश मोठा नाद करीत नाहीसे होईल,
सृ िष्टतत्त्वे तापून िवरघळतील आिण पृ थ्वी ितच्यावरील कामे जळू न जातील.
11 या

सवर् गोष्टी जर लयास जाणार आहे त म्हणून तु म्ही पिवत्र आचरणात व सु भक्तीत राहन
ू
दे वाचा िदवस ये ण्याची वाट पाहत व तो िदवस लवकर यावा म्हणून खटपट करीत तु म्ही कशा
प्रकारचे लोक असावे बरे ? 12 दे वाच्या त्या िदवसामु ळे आकाश जळू न लयास जाईल आिण
सृ िष्टतत्त्वे अत्यं त तापून िवतळतील. 13 तरी ज्यामध्ये नीितमत्त्व राहते , असे नवे आकाश व
नवे पृ थ्वी त्याच्या वचनाप्रमाणे आपण वाट पाहत आहोत.
14 म्हणून िप्रयजनहो, या गोष्टींची वाट पाहता असता, तु म्ही त्याच्या दृष्टीने िनदोर्ष व
िनष्कलं क असे शांतीत असले ले आढळावे म्हणून होईल िततका प्रयत्न करा. 15 आिण आपल्या
प्रभूची सहनशीलता हे तारणच आहे असे समजा. आपला िप्रय बं ध ू पौल ह्याला दे ण्यात आले ल्या
ज्ञानाप्रमाणे त्याने ही तु म्हास असे च िलिहले आहे . 16 आिण त्याने आपल्या सवर् पत्रांत या
गोष्टींचा उल्ले ख केला आहे . त्यामध्ये समजण्यास किठण अशा काही गोष्टी आहे त आिण
जे अिशिक्षत व अिस्थर माणसे इतर शास्त्रले खांचा जसा िवपरीत अथर् करतात तसा ह्यांचािह
करतात; अशाने आपल्या स्वतःच्या नाशाला कारणीभूत होतात.
17 तर िप्रयजनहो, तु म्हास या गोष्टी तु म्हास पूवीर्पासून कळत आहे त, म्हणून तु म्ही अनीितमान
लोकां च्या भ्रांतीप्रवाहात सापडू न आपल्या िस्थरते तन
ू ढळू नये ह्यासाठी जपून राहा. 18 आिण
आपला प्रभू व तारणारा ये शू िख्रस्त ह्याच्या कृपे त व ज्ञानात वाढत जा. त्यास आता आिण
सवर्काळपयर्ंत गौरव असो. आमे न.
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हे पत्र ले खक ओळखत नाही, परं तु मं डळीची मजबूत, सातत्त्यपूणर् आिण सु रुवातीची साक्ष
िशष्य आिण प्रेिषत योहानाला सं बोिधत करते (लूक 6:13, 14). जरी या पत्रामध्ये योहानाचे
नाव कधीही नमूद केले ले नसले तरी, तीन सु स्पष्ट सूचना त्याच्याकडे आहे त ज्यांनी त्याला ले खक
म्हणून िनदिशत केले आहे . पिहले , दुसर्या शतकाच्या सु रुवातीच्या ले खकांनी त्याला ले खक
म्हणून सं दिभर्त केले . दुसरे , पत्रांमध्ये योहानाच्या शु भवतर्मानामध्ये समान शब्दसं गर् ह आिण
ले खन शै ली समािवष्ट आहे . ितसरे , ले खकाने िलिहले की त्याने ये शच्ू या शरीराला पािहले आिण
स्पशर् केले होते , जो प्रेिषताच्या बाबतीत नक्कीच सत्य होते (1 योहान 1:1-4; 4:14).
साधारण इ.स. 85 - 95.
योहानाने इिफस ये थे आपल्या जीवनाच्या नं तरच्या भागात पत्र िलिहले , िजथे त्याने आपले
बहुते क वृ द्ध आयु ष्य घालवले .
योहानाच्या पिहल्या पत्राचे प्रेक्षक पत्रामध्ये स्पष्टपणे सूिचत नाहीत.
तथािप,
सामग्रीवरून असे सूिचत होते की योहानाने िवश्वासूं ना िलिहले (1 योहान 1:3, 4; 2:12-14).
हे शक्य आहे की याला अने क िठकाणी सं तांना उद्दे शन
ू िलिहण्यात आले आहे . सामान्यत: सवर्तर्
िख्रस्ती लोकांना, 2:1, “��� ������ �������.”
योहानाने सहभागीते ची उन्नती करण्यासाठी, जे णेकरून पापापासून आपल्याला वाचता
ये ण्याकिरता, तारणप्राप्तीचे पूणर् आश्वासन दे ण्यासाठी, िवश्वासात िख्रस्ताबरोबर वै यिक्तक
सहभािगता आणण्यासाठी आिण आपण आनं दाने भरले जावे यासाठी हे पत्र िलिहले . योहान
िवशे षतः मं डळीपासून िवभक्त झाले ल्या खोट ा िशक्षकांचा प्रश्न सोडवतो आिण जे लोक
सु वातच्या सत्यापासून दरू जाण्याचा प्रयत्न करीत होते .
परमे श्वराशी सहभागीता
रूपरे षा
1. ये शच
ू ी मानवी दे ह धारण करण्याची वास्तिवकता — 1:1-4
2. सहभागीता — 1:5-2:17
3. फसवणूक ओळखणे — 2:18-27
4. सद्यिस्थतीत पिवत्र राहण्याची प्रेरणा — 2:28-3:10
5. आश्वासनासाठी आधार म्हणून प्रेम — 3:11-24
6. खोट ा आत्म्याची पारख — 4:1-6
7. पिवत्रते ची आवश्यक — 4:7-5:21
. 1:1-5
जे आरं भापासून होते , ते आम्ही ऐकले आहे , आमच्या डोळ्यांनी आम्ही जे पािहले आिण
न्याहाळले आहे , जे आमच्या हातांनी हाताळले त्याच जीवनाच्या शब्दािवषयी आम्ही सां गतो. 2 ते
1
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जीवन आम्हास प्रकट झाले . आम्ही ते पािहले आहे ; त्यािवषयी आम्ही साक्ष दे तो आिण आम्ही
त्या सावर्कािलक जीवनािवषयी तु म्हास घोषणा करीत आहोत. ते जीवन िपत्याजवळ होते आिण
ते आम्हास प्रकट केले गे ले. 3 आम्ही जे पािहले व ऐकले आहे ते आम्ही आता तु म्हां लाही घोिषत
करीत आहोत, यासाठी की तु मचीही आमच्यासोबत सहभािगता असावी. आमची सहभािगता तर
दे विपता व त्याचा पु त्र ये शू िख्रस्त याजबरोबर आहे . 4 तु मचा-आमचा आनं द पूणर् व्हावा म्हणून
आम्ही या गोष्टी तु म्हास िलिहतो.
5 जो सं देश आम्ही त्याच्यापासून ऐकला आहे तोच आम्ही तु म्हास सां गत आहोत, दे व प्रकाश
आहे आिण त्याच्याठायी मु ळीच अं धार नाही.
6 जर आम्ही म्हणतो की, आमची दे वाबरोबर सहभािगता आहे पण पापाच्या अं धारामध्ये आम्ही
जगतो तर आम्ही खोटे बोलत आहोत व सत्याला अनु सरत नाही. 7 पण जसा तो प्रकाशात
आहे तसे जर आपण प्रकाशात चालत असलो तर आपली एकमे कांबरोबर सहभािगता आहे आिण
त्याचा पु त्र ये शू ह्याचे रक्त आपल्याला सवर् पापांपासून शु द्ध करते . 8 जर आम्ही असे म्हणतो की,
आमच्यामध्ये कोणते ही पाप नाही, तर आम्ही स्वतःला फसवतो आिण आपल्याठायी सत्य नाही.
9 जर आपण आपली पापे कबूल करतो, तर तो िवश्वासू व न्यायी आहे म्हणून आपल्या पापांची
क्षमा करील आिण आपल्याला सवर् अनीतीपासून शु द्ध करील. 10 जर आम्ही म्हणतो की आम्ही
पाप केले नाही तर आम्ही त्यास लबाड ठरवतो आिण त्याचे वचन आपल्याठायी नाही.

2

माझ्या िप्रय मु लांनो, तु म्ही पाप करू नये यासाठी मी तु म्हास या गोष्टी िलहीत आहे , पण
जर तु म्हांपैकी एखादा पाप करतो तर त्याच्यासाठी िपत्याजवळ आपला कैवारी ये शू िख्रस्त जो
नीितमान तो आहे . 2 तो केवळ आमच्याच पापासाठी नव्हे तर सगळ्या जगाच्याही पापांबद्दल
प्रायिश्च झाला आहे .
1

आम्ही त्याच्या आज्ञा पाळतो तर आम्ही त्यास खर्या अथार्ने ओळखले आहे . 4 जो कोणी
असे म्हणतो, “�� ������ �����!” ����� �������� ����� ���� ���� �� ��
���� ���� ���; आिण त्याच्याठायी सत्य नाही. 5 पण जर कोणी त्याच्या वचनाप्रमाणे
चालतो, तर त्यां च्यामध्ये दे वाची प्रीती पूणर्त्वास गे ली आहे . ह्यावरून आपल्याला कळू न ये ते
की, आपण त्याच्याठायी आहोत. 6 मी दे वामध्ये राहतो असे म्हणणार्याने , जसा ये शू िख्रस्त
चालला तसे चालले पािहजे .
7 िप्रयांनो, मी तु म्हास नवी आज्ञा िलहीत नाही, परं तु जी आज्ञा तु म्हास आरं भापासून दे ण्यात
आली आहे तीच जु नी आज्ञा िलिहतो; जे वचन तु म्ही ऐकले ते ती जु नी आज्ञा होय. 8 तरीही मी
एकप्रकारे नवी आज्ञा िलहीत आहे . ती िख्रस्तात आिण तु मच्यात सत्य आहे कारण अं धार नाहीसा
होत आहे व खरा प्रकाश अगोदरपासूनच प्रकाशत आहे . 9 मी प्रकाशात आहे असे म्हणून जो
आपल्या भावांचा द्वे ष करतो तो अजून अं धारांतच आहे . 10 जो आपल्या भावावर प्रेम करतो तो
प्रकाशात राहतो आिण त्याच्यामध्ये अडखळण्याचे कारण नसते . 11 पण जो आपल्या भावाचा
द्वे ष करतो तो अं धारात आहे . तो अं धारात जगत आहे व तो कोठे जात आहे हे त्यास कळत नाही
कारण अं धाराने त्याचे डोळे आं धळे केले ले आहे त.
12 िप्रय मु लांनो, मी तु म्हास िलहीत आहे कारण िख्रस्ताच्या नावामु ळे तु मच्या पापांची तु म्हास
क्षमा झाले ली आहे . 13 विडलांनो, मी तु म्हास िलिहतो कारण जो सु रुवातीपासून अिस्तत्वात आहे ,
त्यास तु म्ही ओळखता. तरुणांनो, मी तु म्हास िलहीत आहे कारण दुष्टावर तु म्ही िवजय िमळवला
आहे . लहान मु लांनो, मी तु म्हास िलहीले आहे , कारण तु म्ही िपत्याला ओळखता. 14 विडलांनो, मी
तु म्हास िलहीत आहे कारण तु म्हास िपता माहीत आहे . विडलांनो, मी तु म्हास िलिहले कारण जो
3 जर
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सु रुवातीपासून अिस्तत्वात आहे त्याची तु म्हास ओळख झाली आहे . तरुणांनो, मी तु म्हास िलिहले
कारण तु म्ही बळकट आहात; दे वाचे वचन तु मच्यामध्ये राहते कारण तु म्ही दुष्टावर मात केली आहे .
15 जगावर िकंवा जगातील गोष्टींवर प्रीती करू नका. जर कोणी जगावर प्रीती करीत
असे ल तर त्याच्याठायी िपत्याची प्रीती नाही. 16 कारण जगात जे सवर् आहे ते , म्हणजे दे हाची
वासना, डोळ्यांची वासना व सं सारािवषयीची फुशारकी ही िपत्यापासून नाहीत, तर जगापासून
आहे त. 17 जग व जगातील वासना नाहीशा होत आहे त. पण जो दे वाच्या इच्छे प्रमाणे करतो तो
सवर्काळपयर्ंत जगे ल.
18 मु लांनो,

शे वट जवळ आला आहे व तु म्ही ऐकल्याप्रमाणे िख्रस्तिवरोधी ये त आहे त आिण
आताच पु ष्कळ िख्रस्तिवरोधक उठले आहे त; ह्यावरून आपल्याला िदसून ये ते की, ही शे वटली
घटका आहे . 19 आपल्यातूनच ते िनघाले तरी ते आपले नव्हते ; ते आपले असते तर आपल्याबरोबर
रािहले असते ; त्यां च्यातील कोणीही आपला नाही हे प्रकट व्हावे म्हणून ते िनघाले . 20 पण जो
पिवत्र त्याच्यापासून तु मचा आत्म्याने अिभषे क केला आहे म्हणून तु म्हा सवार्न
ं ा सत्य माहीत
आहे . 21 तु म्हास सत्य कळत नाही म्हणून मी तु म्हास िलहीले आहे असे नाही, तु म्हास ते कळते
म्हणून आिण कोणतीही लबाडी सत्यापासून नाही, म्हणून िलिहले आहे .
22 ये श ू हा िख्रस्त आहे असे नाकारणारा लबाड नाही काय? जो िपत्याला आिण पु त्राला
नाकारतो तोच िख्रस्तिवरोधी आहे . 23 जो कोणी पु त्राला नाकारतो त्यास िपता लाभत नाही पण
जो पु त्राला स्वीकारतो त्यास िपता लाभला आहे . 24 तु मच्यािवषयी जे म्हणावयाचे तर, जे तु म्ही
आरं भापासून ऐकले ते तु म्हामध्ये राहो. जे तु म्ही आरं भापासून ऐकले ते जर तु म्हामध्ये रािहले , तर
तु म्हीही पु त्रामध्ये व िपत्यामध्ये रहाल. 25 आिण दे वाने आम्हास जे दे ण्याचे अिभवचन िदले आहे
ते म्हणजे सावर्कािलक जीवन होय.
26 जे तु म्हास फसिवण्याचा प्रयत्न करीत आहे त त्यां च्यािवषयी मी तु म्हास या गोष्टी िलहीत
आहे . 27 पण तु म्हािवषयी म्हणावयाचे तर, त्याच्याकडू न तु मचा अिभषे क झाला तो तु म्हामध्ये
राहतो, ते व्हा तु म्हास कोणी िशकिवण्याची गरज नाही, त्याचा अिभषे क तो सत्य आहे , खोटा
नाही तु म्हास सवर् गोष्टींिवषयी िशकिवतो त्याप्रमाणे व त्याने तु म्हास िशकिवल्याप्रमाणे तु म्ही
त्यां च्यामध्ये राहा.
28 म्हणून आता, िप्रय मु लांनो, िख्रस्तामध्ये राहा, यासाठी की, जे व्हा िख्रस्त प्रकट होइल,
ते व्हा आम्हास धै यर् िमळे ल व जे व्हा तो परत ये तो ते व्हा त्याच्याद्वारे आम्ही लिज्जत केले जाणार
नाही. 29 जर तु म्हास माहीत आहे की, िख्रस्त नीितमान आहे तर जे लोक चां गले काम करतात ते
दे वाचे पु त्र आहे त हे दे खील तु म्हास कळे ल.

3
1 आपल्याला दे वाची मु ले हे नाव िमळाले ह्यात दे व िपत्याने आपल्याला केवढे प्रीतीदान िदले
आहे पाहा आिण आपण तसे आहोत ह्यामु ळे जग आपल्याला ओळखीत नाही कारण त्यांनी त्यास
ओळखले नाही. 2 िप्रयांनो, आता आम्ही दे वाची मु ले आहोत आिण भिवष्यकाळात आम्ही कसे
असू हे आम्हास माहीत नाही. तरीही आम्हास माहीत आहे की, जे व्हा िख्रस्त पु न्हा ये ईल, ते व्हा
आम्ही त्याच्यासारखे असू, कारण तो जसा आहे तसे आम्ही त्यास पाह.ू 3 आिण ज्या प्रत्ये काने ही
आशा िख्रस्तावर ठे वली आहे , जसा िख्रस्त शु द्ध आहे , तसा तो आपणाला शु द्ध करतो.
4 प्रत्ये कजण

उल्लं घन आहे .

जो पाप करतो तो िनयमशास्त्राचे उल्लं घन करतो कारण पाप हे िनयमशास्त्राचे
माहीत आहे की, पापे हरण करण्यासाठी तो प्रकट झाला; त्याच्याठायी

5 तु म्हास
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6 जो कोणी त्याच्याठायी राहतो तो पाप करीत नाही.

पाप नाही.
जो कोणी पाप करीतो त्याने त्यास
पािहले नाही आिण त्यास ओळखले ही नाही.
7 िप्रय मु लांनो, तु म्हास कोणी फसवू नये . तो जसा नीितमान आहे तसा िख्रस्त नीतीने
चालणाराही न्यायसं पन्न आहे . 8 जो पाप करतो तो सै तानाचा आहे कारण सै तान आरं भापासून
पाप करीत आहे आिण सै तानाची कामे नष्ट करण्यासाठीच दे वाचा पु त्र प्रकट झाला.
9 जो कोणी दे वापासून जन्मले ला आहे तो पाप करीत नाही कारण त्याचे बीज त्यां च्यामध्ये राहते .
त्यामु ळे तो पापात राहू शकत नाही कारण तो दे वापासून जन्मला आहे . 10 ह्यावरून दे वाची मु ले व
जी सै तानाची मु ले उघड िदसून ये तात. जो कोणी नीितमत्त्वाने वागत नाही तो दे वाचा नाही व जो
आपल्या भावावर प्रीती करीत नाही तोही नाही. 11 आपण एकमे कां वर प्रीती करावी, हा सं देश
आपण आरं भापासून ऐकला तो हाच आहे . 12 काईन त्या दुष्टाचा होता व त्याने आपल्या भावाचा
वध केला त्याच्यासारखे आपण नसावे . त्याने त्याचा वध कशासाठी केला? कारण काइनाची कृत्ये
दुष्ट होती आिण तर त्याच्या भावाची कृत्ये न्यायी होती.
13 बं धन
ू ो, जर जग तु मचा द्वे ष करते

तर त्याचे आश्चयर् मानू नका. 14 आपल्याला माहीत आहे की,
आपण मरणातून जीवनात गे लो आहोत कारण आपण आपल्या बं धव
ू र प्रीती करतो. जो प्रीती
करत नाही तो मरणात राहतो. 15 जो कोणी आपल्या भावाचा द्वे ष करतो, तो खु नी आहे आिण
तु म्हास माहीत आहे की, खु नी मनु ष्याच्या ठायी सावर्कािलक जीवन राहत नाही. 16 िख्रस्ताने
आपल्यासाठी स्वतःचा जीव िदला. यामु ळे प्रीती काय आहे ते आपल्याला समजते . म्हणून
आपणदे खील आपल्या भावासाठी जीव िदला पािहजे . 17 जर कोणाजवळ जिगक सं प ी आहे
आिण त्याचा भाऊ गरजवं त आहे हे पाहन
ू ही त्याच्यावर दया करीत नाही तर त्याच्यामध्ये दे वाची
प्रीती राहते कसे म्हणू शकतो?
18 िप्रय मु लांनो, आपण शब्दाने िकंवा जीभे ने नव्हे , तर कृतीने व खरे पणाने प्रीती करावी.
19 यावरुन आपण ओळखू की आपण सत्याचे आहोत व त्याच्यासमोर आपल्या अं तःकरणाला धै यर्
दे ऊ, 20 कारण जर आपले अं तःकरण आपल्याला दोषी ठरवते , तर आपल्या अं तःकरणापे क्षा दे व
थोर आहे आिण तो सवर्काही जाणतो.
21 िप्रय िमत्रांनो, वाईट करण्याबद्दल जर आमची अं तःकरणे आम्हास दोष दे त नाहीत तर
दे वाकडे जाण्यासाठी आम्हास धै यर् आहे . 22 आिण आपण जे काही मागतो ते त्याच्यापासून
आपल्याला िमळते कारण आपण त्याच्या आज्ञा पाळतो आिण त्यास जे आवडते ते करतो.
23 तो आम्हास अशी आज्ञा आहे की, त्याचा पु त्र ये श ू िख्रस्त ह्याच्या नावावर आम्ही िवश्वास
ठे वावा आिण त्याने आपल्याला आज्ञा िदल्याप्रमाणे एकमे कां वर प्रीती करावी. 24 जो दे वाची
आज्ञा पाळतो तो त्याच्यामध्ये राहतो आिण दे व त्याच्यात राहतो आिण त्याने जो पिवत्र आत्मा
आपल्याला िदला, त्यावरून आपल्याला कळू न ये ते की, तो आपल्याठायी राहतो.

4
1 िप्रयांनो, प्रत्ये क आत्म्यावर िवश्वास ठे वू नका परं तु ते

आत्मे दे वापासून आहे त िकंवा नाहीत
याची परीक्षा करा कारण जगात पु ष्कळ खोटे सं देष्टे िनघाले आहे त. 2 अशाप्रकारे तु म्ही दे वाचा
आत्मा ओळखा “���� ������� ��� ���� ���� ���.” �� �� �������� �����
���� ���� �� ��������� ���. 3 आिण जो प्रत्ये क आत्मा ये शल
ू ा कबूल करत नाही, तो
दे वापासून नाही. हाच िख्रस्तिवरोधकाचा आत्मा आहे ; तो ये णार हे तु म्ही ऐकले आहे . तो जगात
आताही आहे .
4 माझ्या िप्रय मु लांनो, तु म्ही दे वाचे आहात आिण त्यांना तु म्ही िजं कले आहे कारण जगामध्ये
जो आहे त्याच्यापे क्षां जो तु मच्यामध्ये आहे ; तो महान दे व आहे . 5 ते आत्मे जगाचे आहे त म्हणून ते
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जगाच्या गोष्टी बोलतात व जग त्यांचे ऐकते .
आम्ही दे वाचे आहोत. जो दे वाला ओळखतो
तो आपले ऐकतो. परं तु जो दे वाचा नाही तो आपले ऐकत नाही. अशा रीतीने सत्य प्रकट करणारा
आत्मा कोणता आिण फसवणारा आत्मा कोणता हे आपण ओळखतो.
6 पण

7 िप्रयांनो, आपण एकमे कां वर प्रीती करावी कारण प्रीती दे वाकडू न आहे आिण जो कोणी प्रीती
करतो तो प्रत्ये कजण दे वापासून जन्मला आहे आिण दे वाला ओळखतो. 8 जो प्रीती करीत नाही,
तो दे वाला ओळखत नाही कारण दे व प्रीती आहे . 9 दे वाने आपला एकुलता एक पु त्र या जगात
पाठिवला यासाठी की त्याच्याद्वारे आम्हास जीवन िमळावे . अशाप्रकारे त्याने त्याची आम्हावरील
प्रीती दाखवली आहे . 10 आम्ही दे वावर प्रीती केली असे नाही तर त्याने आम्हावर प्रीती केली व
आपल्या एकुलत्या एका पु त्राला आमच्या पापांकिरता प्रायिश्च म्हणून पाठवले ; यातच खरी
प्रीती आहे . 11 िप्रयांनो, जर दे वाने आमच्यावर अशाप्रकारे प्रीती केली तर आम्ही एकमे कां वर
प्रीती केलीच पािहजे . 12 दे वाला कोणी कधीही पािहले नाही पण जर आपण एकमे कां वर प्रीती
केली तर दे व आपल्यामध्ये राहतो व त्याची प्रीती आपल्यात पूणर् होते .
13 अशाप्रकारे आम्हास समजू शकते की तो आमच्यामध्ये राहतो व आम्ही त्याच्यामध्ये राहतो,
त्याने त्याच्या आत्म्यातून आपल्याला िदले आहे . 14 ही गोष्ट आम्ही पािहली आहे व आम्ही
साक्ष दे तो की, जगाचा तारणारा म्हणून िपत्याने पु त्राला पाठवले आहे . 15 जर कोणी “���� ��
������ ����� ���” �� ���� ���� �� ������������ ��� ����� ��� ���
�������������� �����. 16 आिण म्हणून आम्ही ओळखतो आिण त्या प्रीतीवर आम्ही
िवश्वास ठे वतो की, जी दे वाने आमच्यावर केली. दे व प्रीती आहे आिण जो प्रीतीत राहतो तो
दे वामध्ये राहतो आिण दे व त्यामध्ये राहतो.
17 ह्यात आपल्यामध्ये प्रीती पूणर् केले ली आहे यासाठी की, न्याय ठरण्याच्या िदवशी आम्हास
धै यर् असावे , कारण जसा तो आहे तसे च आपणही या जगात आहोत. 18 प्रीतीच्या ठायी िभती
नसते . इतकेच नव्हे तर पूणर् प्रीती भीती घालवून दे ते. भीतीमध्ये शासन आहे आिण भीती
बाळगणारा प्रीतीमध्ये पूणर् झाले ला नाही. 19 पिहल्याने त्याने आपणावर प्रीती केली, म्हणून
आपण प्रीती करतो. 20 “�� ������ ������ ����,” ��� ������ �� ���� ������
������ ����� ����, तर तो लबाड आहे कारण डोळ्यांपुढे असले ल्या आपल्या बं धव
ू र जो
प्रीती करीत नाही तर त्यास न पािहले ल्या दे वावर प्रीती करता ये णे शक्य नाही. 21 जो दे वावर
प्रीती करतो त्याने आपल्या बं धव
ू रही प्रीती करावी, ही िख्रस्ताची आपल्याला आज्ञा आहे .

5
िख्रस्त आहे , असा जो कोणी िवश्वास धरतो तो दे वापासून जन्मले ला आहे आिण जो
कोणी जन्म दे णार्यावर प्रीती करतो. तो त्याच्यापासून जन्मले ल्यावरही प्रीती करतो. 2 दे वावर
प्रीती करण्याने व त्याच्या आज्ञा पाळण्याने आम्ही ओळखतो की आम्ही दे वाच्या मु लां वर प्रीती
करतो. 3 दे वावर प्रीती करणे म्हणजे त्याच्या आज्ञापालन करणे आिण त्याच्या आज्ञा कठीण
नाहीत. 4 कारण प्रत्ये कजण जो दे वापासून जन्मला आहे तो जगावर िवजय िमळवतो आिण ज्याने
जगावर जय िमळवला तो म्हणजे आपला िवश्वास.
5 ये श ू हा दे वाचा पु त्र आहे असा िवश्वास धरणार्यािशवाय जगावर िवजय िमळिवणारा कोण
आहे ? 6 जो आमच्याकडे पाणी व रक्त यां च्यासह आला तो हाच म्हणजे ये शू िख्रस्त; केवळ
पाण्याद्वारे च नाही तर पाणी आिण रक्ताद्वारे आला. 7 आत्मा हा साक्ष दे णारा आहे कारण आत्मा
सत्य आहे . 8 साक्ष दे णारे तीन साक्षीदार आहे त. आत्मा, पाणी आिण रक्त, या ितघांची एकच
साक्ष आहे . 9 जर आम्ही मनु ष्यांनी िदले ली साक्ष स्वीकारतो, तर दे वाने िदले ली साक्ष त्यां च्या
साक्षीहन
ू अिधक महान आहे . दे वाने आपणास िदले ली साक्ष ही त्याच्या पु त्रािवषयीची आहे .
1 ये श ू हा
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जो कोणी दे वाच्या पु त्रावर िवश्वास ठे वतो त्याच्या स्वतःमध्ये ही साक्ष आहे . जो दे वाच्या
साक्षीवर िवश्वास ठे वत नाही, त्याने दे वाला लबाड ठरवले आहे कारण दे वाने आपल्या स्वतःच्या
पु त्राबाबत िदले ल्या साक्षीवर त्याने िवश्वास ठे वला नाही. 11 आिण दे वाची जी साक्ष आहे तीही
आहे की, दे वाने आपल्याला सावर्कािलक जीवन िदले आहे आिण हे जीवन त्याच्या पु त्राच्या ठायी
आहे . 12 ज्याच्याजवळ पु त्र आहे त्यास जीवन आहे पण ज्याच्याजवळ पु त्र नाही त्यास जीवन
नाही.
10

दे वाच्या पु त्राच्या नावावर िवश्वास ठे वतात त्यांना मी या गोष्टी िलहीत आहे , यासाठी
की, तु म्हास सावर्कािलक जीवन लाभले आहे , यािवषयी तु म्हास कळावे .
14 आिण आम्हास दे वामध्ये धै यर् आहे की, आपण त्याच्या इच्छे प्रमाणे काही मािगतले तर तो
आपले ऐकेल. 15 आिण आपण जे काही मागतो ते तो ऐकतो, हे आपल्याला ठाऊक आहे म्हणून ज्या
मागण्या आपण त्याच्याजवळ केल्या आहे त त्या आपल्याला िमळाल्या आहे त हे ही आपल्याला
ठाऊक आहे .
16 जर एखाद्याला त्याचा बं ध ू पापात पडले ला िदसला आिण त्याचा पिरणाम मरण नसे ल तर
त्याने त्याच्याकरता प्राथर्ना करावी आिण दे व त्यास जीवन दे ईल. ज्याचा पिरणाम मरण नाही
असे पाप करणार्��� �� ����. ज्याचा पिरणाम मरण आहे असे ही पाप आहे आिण त्यासाठी
त्याने िवनं ती करावी असे मी म्हणत नाही. 17 सवर् अनीती हे पाप आहे , पण असे ही पाप आहे
ज्याचा पिरणाम मरण नाही.
18 आम्ही जाणतो की, जो कोणी दे वाचे मूल झाला आहे तो पाप करीत राहत नाही. जो
दे वापासून जन्मला आहे . दे व स्वतः त्याचे सं रक्षण करतो आिण सै तान त्यास हात लावू शकत
नाही. 19 आम्हास माहीत आहे की आम्ही दे वाचे आहोत आिण सं पण
ू र् जग हे त्या वाईटाच्या
िनयं तर् णाखाली आहे . 20 पण आम्हास माहीत आहे की दे वाचा पु त्र आला आहे व त्याने आम्हास
समजबु द्धी िदले ली आहे , यासाठी की, जो खरा आहे त्यास आम्ही ओळखावे आिण जो खरा आहे
त्याच्याठायी म्हणजे त्याचा पु त्र ये शू िख्रस्त ह्याच्याठायी, आपण आहोत. हाच खरा दे व आहे
आिण तो सावर्कािलक जीवन आहे .
21 माझ्या मु लांनो, स्वतःला मूतीर्पूजेपासून दर
ू राखा.
13 जे

1-2
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योहानाचे दुसरे पत्र

या पत्राचा ले खक प्रेिषत योहान आहे . तो स्वतःचा 2 योहान 1 मध्ये वडील म्हणून वणर्न
करतो. पत्राचे शीषर्क योहानाचे दुसरे पत्र आहे . प्रेिषत योहानाचे नाव धारण करणार्या 3
पत्राच्या मािलकेतील हे दुसरे पत्र आहे . योहानाचे दुसरे पत्र याचे लक्ष हे आहे की खोट ा
िशक्षकांनी योहानाच्या मं डळ्यांमध्ये एक पिरवतर्नाची से वा चालिवली होती, धमार्ंतर करण्यासाठी
प्रयत्न केले होते आिण िख्रस्ती आदराितथ्याचा फायदा त्यां च्या कारणास्तव पु ढे ने ण्यासाठी केला.
साधारण इ.स. 85 - 95.
कदािचत िलिखत स्थान इिफस असे ल.
योहानाचे दुसरे पत्र हे एक पत्र आहे ज्याला िप्रय स्त्री आिण ितची मु ले म्हणून ओळखल्या
जाणार्या एका मं डळीला सं बोिधत केले आहे .
योहानाने आपले दुसरे पत्र “������ � ���� ����” ������� ����������������
������� �������� ������ ���������� ��� �������� ����
������������ ��� �������� ���������� ����������� �����������
���������� ������. त्यांनी खोटया िशक्षकां िवरूद्ध ितला सावध केले आिण ितला कळवले
की तो लवकरच भे ट दे णार आहे . योहान ितच्या “�������” ����� ������� ����.
िवश्वास ठे वणार्यांचा िववे क
रूपरे षा
1. अिभवादन — 1:1-3
2. प्रेमात सत्य राखणे — 1:4-11
3. चे तावणी — 1:5-11
4. अं ितम अिभवादन — 1:12, 13
1-2 विडलांकडू न

दे वाने िनवडले ली स्त्री कुिरया व ितच्या मु लांना, सत्यात सहभागी असले ल्या
लोकांपर् माणे ज्यां च्यावर मी प्रीती करतो आिण तु मच्यावर प्रीती करणारा मी एकटाच नाही,
तर ज्यांची सत्याशी ओळख झाली आहे असे इतर सवर्जणसु द्धा प्रीती करतात. या सत्यामु ळे
जे आमच्यामध्ये असते , ते आमच्यामध्ये सवर्काळ राहील. 3 दे विपत्यापासून आिण त्याचा पु त्र
प्रभू ये शू िख्रस्त याजपासून कृपा, दया व शांती ही सत्यात व प्रीतीत आपणाबरोबर राहोत.
4 िपत्याने आपल्याला िदले ल्या आज्ञे पर
् माणे तु झी काही मु ले सत्यात चालतात असे मला िदसून
आले यावरुन मला फार आनं द झाला.
5 आिण िस्त्रये , मी तु ला आता, िवनं ती करतो की, आपण एकमे कां वर प्रीती करावी. ही मी
तु ला नवी आज्ञा करतो असे नाही, तर जी प्रारं भापासून दे ण्यात आली आहे तीच िलिहतो. 6 आिण
त्याच्या आज्ञे त चालणे म्हणजे च प्रीती करणे होय. हीच आज्ञा आहे जी तु म्ही प्रारं भापासून
ऐकले आहे तसे तु म्ही ितच्याप्रमाणे चालावे . 7 कारण फसवणूक करणारी, म्हणजे दे हाने ये णारा
ये शू िख्रस्त ह्याला कबूल न करणारी पु ष्कळ माणसे जगात उठली आहे त. फसवणूक करणारा व
िख्रस्तिवरोधक असलाच आहे . 8 आम्ही केले ले काम तु म्ही िनष्फळ होऊ दे ऊ नका तर त्याचे पूणर्
प्रितफळ तु म्हास िमळावे , म्हणून खबरदारी घ्या.

9
9 िख्रस्ताच्या
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िशक्षणाला िचकटू न न राहता जो पु ढे पुढे च जातो त्यास दे व प्राप्त झाला नाही.
जो िख्रस्ताच्या िशक्षणाला धरून राहतो त्यास िपता व पु त्र या दोघांची प्राप्ती झाली आहे .
10 हे िशक्षण न दे णारा कोणी तु म्हाकडे आला तर त्यास घरात घे ऊ नका िकंवा त्यास सलामही करू
नका.
11 कारण जो कोणी त्याचे स्वागत करतो तो त्याच्या दुष्कमार्च
ं ा भागीदार होतो.
12 मला जरी अने क गोष्टी तु म्हास िलहायच्या आहे त तरी त्या तु म्हास मी शाई व ले खणीने
िलहू इिच्छत नाही. तर त्याऐवजी तु म्हास भे टावे व प्रत्यक्ष सवर्काही बोलावे अशी आशा मनात
बाळगून आहे . म्हणजे आपला आनं द त्यामु ळे पिरपूणर् होईल.
13 दे वाने िनवडू न घे तले ल्या तु मच्या बिहणीची मु ले तु म्हास सलाम सां गतात.

1
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John
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योहानाची ितन्ही पत्रे नक्कीच एका माणसाच्या कायार्ची आहे त आिण बहुते क िवद्वानांनी असा
िनष्कषर् काढला की योहान हा प्रेिषत आहे . योहान स्वत: मं डळी आिण त्याच्या प्रगत वयाच्या
िस्थतीमु ळे स्वतःला “����” ������ ��� ������ �������, िनष्कषर्, शै ली आिण वृ ी
योहानाच्या दुसर्या पत्राप्रमाणे च आहे त, ते थे त्याच ले खकाने दोन्ही पत्रे िलिहली आहे त
यामध्ये काही शं का नाही.
साधारण इ.स. 85 - 95.
योहानाने आिशया खं डातील इिफसमधून हे पत्र िलिहले .
योहानाचे ितसरे पत्र हे पत्र गायसला उद्दे शन
ू आहे , हा गायस मं डळीमधील एक प्रमु ख सदस्य
असून, त्याला प्रेिषत योहान पिरिचत होता. गायस त्याच्या आदराितथ्यासाठी प्रिसद्ध होता.
स्थािनक मं डळीच्या ने तृत्वाखाली स्वत: वरचढ आिण आत्म-गृ हीत धोक्याचा इशारा
दे ण्यासाठी, गायसच्या सत्याच्या िशक्षकां च्या गरजांची पूतर्ता करण्यासाठी प्रशं सनीय आचरणांची
प्रशं सा करा (व 5-8), िख्रस्ताच्या कारणासाठी त्याच्या स्वत: च्या गरजांनुसार िदयत्रफेस
घृ णास्पद वतर्नािवषयी सावधिगरी बाळगणे (व 9) दे मेित्रयाला प्रवासी िशक्षक म्हणून आिण
3 योहानाच्या पित्रकेचे वाहक म्हणून त्यांची प्रशं सा करणे (व 12), योहान लवकरच आपल्या
भे टीसाठी ये त आहे त हे वाचकांना कळिवण्यासाठी (व 14).
िवश्वास ठे वणार्यांचा आदराितथ्य
रूपरे षा
1. पिरचय — 1:1-4
2. प्रवासी कामगारांसाठी आदरितथ्य — 1:5-8
3. वाईट गोष्टीचे नव्हे तर चां गल्या लोकांचे अनु करण करा — 1:9-12
4. िनष्कषर् — 1:13-15
गायस ह्यास, तु झ्यावर खरी प्रीती करणारा वडील ह्याजकडू न.
िप्रय बं ध,ू जसा तु झा आत्मा सु िस्थतीत आहे तसे तु ला सवर् गोष्टीत सु िस्थती व आरोग्य
असावे , अशी मी प्राथर्ना करतो. 3 कारण तू सत्याने चालतोस अशी तु झ्यािवषययी बं धुजनांनी
ये ऊन साक्ष िदली, त्यावरून मला अत्यानं द झाला. 4 माझी मु ले सत्यात चालतात, हे ऐकू न मला
आनं द होतो िततका दुसर्या कशाने ही होत नाही.
5 िप्रय बं ध,ू अनोळखी बं धुजनांसाठी जे काही तू करतोस ते िवश्वासूपणाने करतोस. 6 त्यांनी तू
दाखिवले ल्या प्रीतीिवषयी मं डळीसमोर साक्ष िदली, दे वाला आवडे ल त्या रीतीने तू त्यांना वाटे स
लावशील तर बरे करशील. 7 कारण ते परराष्ट् रीय लोकांपासून काहीएक न घे ता िख्रस्ताच्या
नावासाठी बाहे र पडले आहे त. 8 म्हणून आपण अशांचा पाहुणचार करावा, म्हणजे आपण सत्यामधे
त्यांचे सहकारी होऊ.
9 मी मं डळीला काही िलिहले , पण िदयत्रेफस ज्याला त्यांचा पु ढारी व्हायचे आहे व तो आमचा
स्वीकार करीत नाही. 10 या कारणामु ळे जे व्हा मी ये तो ते व्हा तो जो करीत आहे ते दाखवून दे ईन.
1 िप्रय
2

11
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तो वाईट शब्दांनी खोटे पणाने माझ्यािवरुद्ध बोलत आहे व एवढ ावरच तो समाधान मानीत नाही,
तर त्यामध्ये भर म्हणून बं धच
ूं ा तो स्वीकार करत नाहीच उलट मं डळीतील जे लोक त्यांचा स्वीकार
करू इिच्छतात त्यांना अडथळा करतो आिण त्यांना मं डळीबाहे र घालिवतो!
11 माझ्या िप्रय िमत्रा, जे चां गले आहे त्याचे अनु करण कर. वाईटाचे करू नको. चां गले करणारा
दे वापासून आहे , वाईट करणार्याने दे वाला पािहले ले नाही.
12 प्रत्ये कजण दे मेित्रयािवषयी चां गली साक्ष दे तात व स्वतः खरे पणाने ही चां गली साक्ष िदली
आहे . आम्हीदे खील त्याच्यािवषयी तसे च म्हणतो आिण तु म्हास माहीत आहे की, आमची साक्ष
खरी आहे .
13 मला तु ला पु ष्कळ गोष्टी िलहावयाच्या आहे त पण मला शाई व ले खणीने तु ला िलहावे असे
वाटत नाही. 14 त्याऐवजी, तु ला लवकर भे टण्याची मला आशा आहे . मग आपल्याला समोरासमोर
बोलता ये ईल.
15 तु झ्याबरोबर शां ती असो. तु झे िमत्र तु ला सलाम सां गतात. ते थील सवर् िमत्रांना नावाने
आमचा सलाम सां ग.

1
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The General Epistle of

Jude
यहद
ू ाचे पत्र

ले खक स्वत: ला “���� ���������� ���� � �������� ���� �����” (1:1)
म्हणून ओळखतो. यहद
ू ा कदािचत “�����” (इस्कयोर्त नव्हे ) असा होता ज्याला योहान 14:22
मध्ये “�������” ������ ������� ���� ����. सामान्यतः त्याला ये शच
ू ा भाऊ असे
म्हटले जाते . तो पूवीर् अिवश्वासू होता (योहान 7:5), परं तु नं तर तो त्याच्या आईसह आिण इतर
िशष्यांबरोबर वरच्या खोलीत ये शच
ू े स्वगार्रोहण होताना िदसला (प्रे.कृ. 1:14).
साधारण इ.स. 60 - 80.
िठकाणाची कल्पना, िजथे यहद
ू ाचे पत्र अले क्झांड्रीयापासून रोमपयर्ंत िलिहण्यात आले होते .
सवर्साधारण वाक्यां श, “������� ��������������� ������ ���� ��� ���
���� ������������� ��� ���� �������� ��� ���, आिण बोलावले आहे ,” ��
���� �������� ������� ����� ����� ��� �����; तरीसु द्धा, खोट ा िशक्षकांना
त्याचा सं देश तपासत असता त्याने एखाद्या िविशष्ट समूहाऐवजी सवर् खोट ा िशक्षकांना सं बोिधत
केले असते .
यहद
ू ाने हे पत्र िवश्वासामध्ये मजबूत राहण्यासाठी आिण पाखं डी मताचा िवरोध करण्यासाठी
सतत दक्षता मं डळीची आठवण करून दे ण्याचा प्रयत्न केला. त्याने सवर् िठकाणी िख्रस्ती
लोकांना कृती करत असता प्रेिरत करण्यासाठी िलिहले . तो त्यांना खोटया िशकवणु कीचे धोके
ओळखण्यास, स्वतःचे व इतर िवश्वासाचे रक्षण करण्यासाठी आिण आधीच फसिवले असले ल्यांना
परत िजं कण्यासाठी हवे होते . यहद
ू ा दे वहीन िशक्षकां िवषयी िलिहत होता जे असे म्हणत होते की
दे वाच्या िशक्षे पासून न भटकल्याप्रमाणे िख्रस्ती ते करू शकतात.
िवश्वासाचे समथर्न करणे
रूपरे षा
1. पिरचय — 1:1, 2
2. वणर्न आिण खोटया िशक्षकां िवषयी भाकीत — 1:3-16
3. िख्रस्तामध्ये िवश्वास ठे वणार्यांसाठी उ े जन — 1:17-25
1 ये श ू िख्रस्ताचा दास व याकोबाचा भाऊ यहद
ू ा ह्याजकडू न पत्र; दे विपत्याला िप्रय असले ल्या

व िख्रस्त ये शस
ू ाठी त्याने राखले ल्या, अशा सवर् बोलावले ल्यांस 2 दया, शांती व प्रीती ही तु म्हास
िवपु ल िमळत राहो.
3

िप्रयांनो, मी आपल्या सामाईक तारणािवषयी तु म्हास िलिहण्याचा प्रयत्न करीत असता,
मला हे आवश्यक वाटले की, जो िवश्वास पिवत्रजनांना सवर्काळसाठी एकदा िदला, तो
राखण्यािवषयी मी तु म्हास िलहन
ू उ े जन द्यावे . 4 कारण, जे या दं डासाठी पूवीर्पासून ने मले ले,
असे िकत्ये कजण चोरुन आत आले आहे त; ते भिक्तहीन लोक आहे त, त्यामु ळे ते आपल्या दे वाची
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यहद
ू ाचे पत्र 25

कृपा पालटू न ितला कामातु रपणाचे स्वरूप दे वन
ू आपला एकच स्वामी व प्रभू ये शू िख्रस्त ह्याला
नाकारतात.
5 जरी तु म्हास हे पूवीर्पासून माहीती आहे तरी मी तु म्हास हे आठवून घावे अशी माझी इच्छा
आहे की, परमे श्वराने त्या लोकांस िमसर दे शातून वाचवल्यावर ज्यांनी िवश्वास ठे वला नाही
ू ांनी आपले अिधकारपद न सां भाळता आपले
त्यांना त्याने नं तर नष्ट केले ; 6 आिण ज्या दे वदत
स्वतःचे योग्य वस्तीस्थान सोडले त्यांना त्याने सवर्काळच्या बं धनामध्ये िनबीड काळोखामध्ये
महान िदवसाच्या न्यायाकिरता राखून ठे वले आहे ; 7 सदोम व गमोरा आिण त्यां च्या आसपासची
इतर नगरे , ह्यांनी त्यां च्याप्रमाणे च जारकम केली व परदे हाच्या मागे लागली आिण ती उदाहरण
म्हणून, सवर्काळच्या अग्नीची िशक्षा भोगीत ठे वली आहे त.
8 तसे च हे , स्वप्न पाहणारे ही दे हाला िवटाळवतात, ते अिधकार तु च्छ मानतात व स्वगर्दुतांची
ू िमखाएल ह्याने जे व्हा मोशे च्या शरीरािवषयी सै तानाशी वाद केला
िनं दा करतात. 9 परं तु आद्यदत
ते व्हा तो त्याच्यावर िनं दायु क्त आरोप करण्यास धजला नाही तर त्याऐवजी ‘����� ����
������’, असे म्हणाला. 10 परं तु हे लोक ज्या गोष्टी जाणत नाहीत अशा गोष्टींिवषयी वाईट
बोलतात. पण त्यांना िनबु र्द्ध प्राण्यांपर् माणे , नै सिगर्करीत्या ज्या गोष्टी समजतात त्याद्वारे ते
स्वतःचाच नाश करतात. 11 त्यांची केवढी दुदर्शा होणार! कारण ते काइनाच्या मागार्त गे ले आहे त;
ते आपल्या लाभासाठी बलामाच्या सं भर् मात पडले आहे त आिण कोरहाच्या बं डात ते नाश पावले
आहे त.
12 हे लोक तु मच्या प्रीतीभोजनात कलं क असे आहे त, ते तु म्हाबरोबर िनलर्ज्जपणे खातात व
स्वतःचे पोट भरणारे आहे त, ते वार्�������� ����� ������ ������ �� ����, ते
पिहल्या िपकात िनष्फळ झाले ली, दोनदा मरण पावले ली व उपटू न टाकले ली झाडे आहे त, 13 ते
समु दर् ावरच्या िवक् राळ लाटांसारखे स्वतःची लाज फेसाप्रमाणे वर आणतात. ज्यां च्याकरता,
सवर्काळसाठी िनबीड अं धार राखून ठे वले ला आहे असे भटके तारे ते आहे त.
14 आिण आदामापासून सातवा, हनोख, ह्याने ही यां च्यािवषयी सं देश दे ऊन म्हणले आहे की,
“���, प्रभू आपल्या लाखो पिवत्र जनांसिहत आला. 15 तो सवार्च
ं ा न्यायिनवाडा करावयास व
त्यां च्यातील सवर् भिक्तहीन लोकांस, त्यांनी भिक्तहीनपणे केले ल्या भिक्तहीन कृतीिवषयी आिण
भिक्तहीन पाप्यांना, त्याच्यािवरुध्द त्यांनी म्हटले ल्या सवर् कठोर गोष्टींिवषयी दोषी ठरिवण्यास
ये त आहे .”
16 ते लोक कुरकुर करणारे , असं तुष्ट आपल्या वाट ाला दोष लावणारे व आपल्या वासनांपर
् माणे
चालतात. ते तोंडाने ते फुशारकी करतात व आपल्या लाभासाठी ते मनु ष्यांची वाहवा करतात.
17 पण िप्रयांनो, तु म्ही तर आपला प्रभू ये श ू िख्रस्त ह्याच्या प्रेिषतांनी पूवीर् सां िगतले ल्या
वचनांची तु म्ही आठवण करा; 18 त्यांनी तु म्हास म्हणले होते की, “�������� ����� �������
����� ����� � ������ �������� ������������� ������.”
19 हे फू ट पाडणारे लोक दे हबु द्धी स्वभावाचे , आत्मा नसले ले लोक आहे त. 20 पण िप्रयांनो,
तु म्ही आपल्या परमपिवत्र िवश्वासावर आपली रचना करीत राहन
ू पिवत्र आत्म्याने प्राथर्ना
करा, 21 तु म्ही सवर्काळच्या जीवनासाठी आपला प्रभू ये शू िख्रस्त ह्याच्या दये ची प्रतीक्षा करीत
स्वतःला दे वाच्या प्रीतीत राखा. 22 जे सं शय धरतात त्यां च्यावर तु म्ही दया करा; 23 आिण काहींना
अग्नीतून ओढून काढून वाचवा. काही जणां वर तु म्ही भीत भीत दया करा; पण हे करताना दे हामु ळे
डागाळले ल्या वस्त्रांचाही द्वे ष करा.
24 आता, तु म्हास अढळ राखण्यास आिण आपल्या गौरवी समक्षते त हषार्ने, िनष्कलं क उभे
करण्यास जो समथर् आहे 25 असा जो एकच दे व आपला तारणारा त्यास ये शू िख्रस्त आपला
प्रभू ह्याच्याद्वारे गौरव, मिहमा, पराक् रम आिण अिधकारही यु गां च्या आधीपासून, आता आिण
यु गानु युग आहे त. आमे न.
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The Revelation

of Jesus Christ to John
योहानाला झालेले येशू िख्रस्ताचे

प्रकटीकरण
ू ाद्वारे परमे श्वराने काय म्हटले ते िलहन
प्रेिषत योहान स्वत: ला नाव दे तो ज्याने दे वदत
ू
ठे वले . जस्टीन मािटर् अर, आयरे िनयस, िहप्पोलीने टस, टटु र् िलयन, कृपाळू अले क्झां िड् रया आिण
मु िरटोिरयन सारख्या मं डळीमधील प्रारं िभक ले खकांनी प्रेिषत योहानाला प्रकटीकरण पु स्तकाचे
ले खक म्हणून श्रेय िलिहले आहे . प्रकटीकरण अपोकेिल्पिक्टक (जगाच्या सं पण
ू र् िवनाशाचे
वणर्न करणे िकंवा भाकीत करणे ) स्वरूपात िलिहले आहे , यहद
ू ी सािहत्याचा एक प्रकार ज्यामध्ये
छळ होणार्यांमध्ये आशा व्यक्त करण्यासाठी प्रितकात्मक प्रितमा वापरतात (दे वाच्या अं ितम
िवजयात).
साधारण इ.स. 95 - 96.
योहान, जे व्हा त्याने भिवष्यवाणी प्राप्त केली ते व्हा तो आिशयाई समु दर् ामध्ये पात्म नावाच्या
बे टावर होता हे दशर्िवते (1:9).
योहान म्हणाला की ही भिवष्यवाणी आिशयातील सात मं डळ्यांना िदग्दिशर्त केली होती (1:4).
प्रकटीकरणाच्या घोिषत उद्दे शाने ये शू िख्रस्त (1:1), त्याच्या व्यक्ती, त्याचे सामथ्यर् प्रकट
करणे आिण आपल्या से वकांना दाखवून द्या की लवकरच काय होणार आहे . ही शे वटची चे तावणी
आहे की जग िनिश्चतपणे सं पेल आिण न्याय िनिश्चत होईल. ते आपल्याला स्वगार्ची एक
छोटीशी झलक दे ते आिण जे आपल्या वस्त्रांना शु भर् ठे वतात ते सवर् वै भवशाली मिहमे च्या
प्रतीक्षे त आहे त. प्रकटीकरण आम्हाला सवर् आप ी आिण शे वटच्या अग्नीतून आम्हाला महान
िवपद्रवातून घे वन
ू जाते िक सवर् अिवश्वासणार्यांना सावर्कािलक काळाचा सामना करावा लागे ल.
ू ासाठी सीमा आहे त.
पु स्तक सै तानाच्या पतनाची पु नरावृ ी करते आिण तो व त्याच्या दत
अनावरण
रूपरे षा
1. िख्रस्ताचे प्रकटीकरण आिण ये शच
ू ी साक्ष — 1:1-8
2. ज्या गोष्टी तु म्ही पिहल्या आहे त — 1:9-20
3. सात स्थािनक मं डळ्या — 2:1-3:22
4. गोष्टी ज्या घडणार आहे त — 4:1-22:5
5. प्रभूची शे वटची चे तावणी आिण प्रेिषतांची शे वटची प्राथर्ना — 22:6-21
ये शू िख्रस्ताचे प्रकटीकरण आहे . ते दे वाने ज्या गोष्टी लवकरच घडणे आवश्यक आहे त,
ू ाला
त्या आपल्या दासांना दाखिवण्यासाठी िख्रस्ताला िदले , आिण िख्रस्ताने त्याच्या दे वदत
पाठवून या सवर् गोष्टी योहानाला कळिवण्यास सां िगतले . 2 योहानाने दे वाच्या वचनािवषयी व
ये शू िख्रस्तािवषयी म्हणजे त्याने जे जे पािहले त्या सवार्ंिवषयी साक्ष िदली; 3 या सं देशाची वचने
1 हे
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वाचणारे , ती ऐकणारे व त्यामध्ये िलिहले ल्या गोष्टी पाळतात ते धन्य आहे त कारण काळ जवळ
आला आहे .
4 योहानाकडू न, आिशया प्रां तातील सात मं डळ्यांना जो आहे , जो होता व जो ये णार आहे
त्याच्याकडू न आिण त्याच्या राजासनासमोरील सात आत्म्यांकडू न तु म्हास कृपा व शांती असो.
5 आिण ये श ू िख्रस्त िवश्वासू साक्षी जो मरण पावले ल्यां मधून प्रथम जन्मले ला आिण पृ थ्वीवरील
राजांचा तो अिधपती आहे आिण ज्या ये शन
ू े आमच्यावर प्रीती केली आिण ज्याने आपल्या रक्ताने
आमच्या पापांतन
ू आम्हास मु क्त केले ; 6 ज्याने आम्हास त्याच्या दे विपत्यासाठी एक राज्य आिण
याजक बनिवले त्यास गौरव व सामथ्यर् यु गानु युग असोत, आमे न.
7 “���, तो ढगांसह ये त आहे ,”
“�������� ���� ����� �����,
ज्यांनी त्यास भोकसले ते सुध्दा त्यास पाहतील,”
पृ थ्वीवरील सवर् वं श “������������ ����� �����.”
असे च होईल, आमे न.
8 “����� ��� �� ���, जो होता आिण जो ये णार आहे , जो सवर्समथर् तो म्हणतो मी अल्फा
आिण ओमे गा आहे .”
9 मी योहान, जो तु मचा बं ध ू आिण ये शम
ू धील क्ले श, राज्य व सहनशीलता ह्यांचा तु म्हाबरोबर
भागीदार आहे , तो मी दे वाच्या वचनामु ळे आिण ये शच्ू या साक्षीमु ळे मी पात्म नावाच्या बे टावर
होतो. 10 मी प्रभूच्या िदवशी आत्म्यात होतो. माझ्यामागे मी कण्यार्च्या आवाजासारखी
मोठी वाणी ऐकली. 11 ती म्हणाली, “�� �� �� ���� ������ ������ ���� ��
��� �������� ���� ��� ����, स्मु णार्, पगर्म, थु वतीरा, सादीर्स, िफलदे िल्फया आिण
लावदीिकया या सात शहरातील मं डळ्यांना पाठव.”
12 माझ्याबरोबर बोलत असले ली वाणी पाहण्यासाठी मी मागे वळलो, मागे वळू न पाहतो,
तो सोन्याच्या सात दीपसमया पािहल्या. 13 त्या समयां च्या मध्यभागी मनु ष्याच्या पु त्रासारखा
व लांब पायघोळ झगा घातले ला, छातीवर सोन्याचा पट् टा बां धले ला, असा कोणीएक माझ्या
दृष्टीस पडला. 14 त्याचे डोके आिण केस बफार्सारख्या पांढर्या लोकरीप्रमाणे शु भर् होते त्याचे
डोळे अग्नीच्या ज्वाले सारखे होते ; 15 त्याचे पाय जणू काय भट् टीतून काढले ल्या जळजळीत
सोनिपतळे सारखे होते आिण त्याची वाणी अने क जलप्रवाहां च्या ध्वनीसारखी होती. 16 त्याच्या
उजव्या हातात सात तारे होते ; त्याच्या तोंडातून दोन्ही बाजूंनी ती ण धार असणारी तलवार
िनघाली होती. त्याचा चे हरा िदवसाच्या अितशय प्रखर ते जाने प्रकाशणार्या सूयार्सारखा िदसत
होता.
17 मी त्यास पािहले ते व्हा मी मरण पावल्यासारखा त्याच्या पायाजवळ पडलो त्याने त्याचा
उजवा हात माझ्यावर ठे वला आिण म्हणाला, “����� ���! मी पिहला आिण शे वटला 18 आिण
जो िजवं त तो मी आहे ; मी मरण पावलो होतो, पण तरी पाहा, मी यु गानु युग िजवं त आहे ! आिण
माझ्याजवळ मरणाच्या व मृ तलोकाच्या िकल्ल्या आहे त. 19 म्हणून ज्या गोष्टी तू पाहतोस, ज्या
घडत आहे त आिण ज्या यानं तर घडणार आहे त त्याही िलही. 20 जे सात तारे तू माझ्या हातात
पािहले स आिण ज्या सात सोन्याच्या दीपसमया तू पािहल्यास त्यांचा गु िपत अथर् हा आहे की सात
ू आहे त.”
समया या सात मं डळ्या आहे त आिण सात तारे हे सात मं डळ्यांचे दे वदत

2
1 “����

����� ��������� ������ ����:
जो आपल्या उजव्या हातात सात तारे धरतो आिण सात सोन्याच्या समयांमधून चालतो
त्याचे हे शब्द आहे त 2 तू काय करतोस ते मला माहीत आहे . तु झे काम, कष्ट व सहनशीलता
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हे मी जाणतो. मला हे माहीत आहे की दुष्ट तु ला सहन होत नाहीत आिण जे स्वतःला प्रेिषत
समजतात पण जे तसे नाहीत त्यांची तू परीक्षा केली आिण ते खोटे आहे त हे तु ला िदसून आले .
3 मला मािहत आहे की, तु झ्यात सहनशीलता आहे , माझ्या नावामु ळे तू दुःख सहन केले आिण तू
थकला नाहीस. 4 तरीही तु झ्यािवरुद्ध माझे म्हणणे आहे तू आपली पिहली प्रीती सोडली आहे स.
5 म्हणून तू कोठू न पडलास याची आठवण कर, पश्चा ाप कर व प्रथम जी कामे केलीस ती पु न्हा
कर. जर तू पश्चा ाप केला नाहीस, तर मी ये ईन आिण तु झी समई ितच्या िठकाणाहन
ू काढून
टाकीन. 6 पण असे काही आहे जे तू करतोस, तू िनकलाइतां च्या दुष्ट कृत्यांचा द्वे ष करतोस, मीही
त्यां च्या कृत्यांचा द्वे ष करतो. 7 आत्मा मं डळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहे त तो ऐको!
जो िवजय िमळवतो त्यास दे वाच्या बागे तल्या जीवनाच्या झाडाचे फळ खाण्याचा अिधकार
दे ईन.
8 स्मु णार्

ू ाला हे िलही:
ये थील मं डळीच्या दत
जो पिहला आिण शे वटला आहे त्याचे हे शब्द आहे त, जो मरण पावला होता पण पु न्हा िजवं त
झाला. तो हे म्हणतो 9 मला तु मचे दुःख आिण गरीबी माहीत आहे . (परं तु तु म्ही धनवान आहात!)
ज्या वाईट गोष्टी लोक बोलतात त्यािवषयी मला माहीत आहे , ते म्हणतात आम्ही यहद
ू ी
आहोत, पण ते तसे नाहीत, ते सै तानाचे सभास्थान आहे त. 10 जे दुःख तु ला सहन करायचे आहे
त्यािवषयी घाबरू नकोस. पहा! मी तु ला सां गतो, सै तान तु म्हांपैकी काहींची परीक्षा पाहण्यासाठी
तु रुं गांत टाकील आिण तु म्ही दहा िदवस छळ सहन कराल. पण तरीही मरे पयर्ंत िवश्वासू राहा
म्हणजे मी तु म्हास जीवनाचा मु कुट जे आनं त जीवन आहे ते दे ईन.
11 पिवत्र आत्मा मं डळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहे त तो ऐको, जो िवजय
िमळवतो त्यास दुसर्या मरणाची बाधा होणारच नाही.
12 पगर्म

ू ाला िलही:
ये थील मं डळीच्या दत
ज्याच्याकडे दोन्ही बाजूंनी धार असणारी दुधारी तलवार आहे , त्याचे हे शब्द आहे त, 13 मला
माहीत आहे जे थे सै तानाचे राजासन आहे . ते थे तु म्ही राहता. तरीही तु म्ही माझे नाव घट् टपणे
धरून रािहला आहात. जे थे सै तान राहतो ते थे माझा िवश्वासू साक्षीदार अं ितपा जो तु म्हामध्ये
िजवे मारला गे ला त्याच्या िदवसातही तू माझ्यावरील िवश्वास नाकारला नाहीस. 14 पण
तु झ्यािवरुद्ध माझ्याजवळ काही गोष्टी आहे त कारण मूतीर्ना
ं वािहले ली अपर्णे खाणे व व्यिभचार
करणे , हा अडथळा इस्राएलाच्या सं तानापु ढे ठे वण्यास बालाकाला ज्याने िशकिवले , त्या
बलामाची िशकवण ज्यांनी स्वीकारली आहे असे लोक तु झ्याजवळ आहे त. 15 त्याचप्रमाणे
िनकलाइतांची िशकवण आचरणारे सु द्धा काहीजण तु मच्यामध्ये आहे त. 16 म्हणून पश्चा ाप
करा! नाही तर मी लवकरच तु मच्याकडे ये ईन आिण आपल्या तोंडातील तलवारीने त्यां च्याशी
लढे न.
17 पिवत्र आत्मा मं डळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहे त तो ऐको. जो िवजय
िमळवतो त्यास मी गु प्त ठे वले ल्या स्वगीर्य्य भोजन म्हणजे मान्न्यातून काही दे ईन. मी त्यास
पांढरा खडा दे ईन त्यावर नवीन नाव िलिहले ले असे ल, ज्याला तो दे ण्यात ये ईल त्यालाच ते
समजे ल.
18 थु वतीरा

ू ाला िलही:
ये थील मं डळीच्या दत
ज्याचे डोळे अग्नीच्या ज्वाले सारखे आहे त आिण ज्याचे पाय चमकणार्या सोनिपतळासारखे
आहे त तो दे वाचा पु त्र हे सां गत आहे , 19 मला तु मची कामे तु मची प्रीती आिण िवश्वास,
तु मची से वा आिण सहनशीलता माहीत आहे आिण तु झी शे वटली कामे पिहल्यापे क्षा अिधक
आहे त हे माहीत आहे . 20 परं तु तु मच्यािवरुध्द माझे म्हणणे आहे ः ईजबे ल नावाची स्त्री जी
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स्वतःला सं देष्टी म्हणिवते आिण ती ितच्या िशकवणीने माझ्या दासांना अनै ितक व्यिभचाराचे
पाप व मूतीर्ना
ं वािहले ले अन्न खावयास भूलिवते . तरी तु म्ही ितला खु शाल तसे करू दे ता. 21 मी
ितला पश्चा ाप करण्यासाठी वे ळ िदला आहे परं तु ती आपल्या व्यिभचाराचा पश्चा ाप करू
इच्छीत नाही. 22 पाहा, म्हणून मी ितला अं थरूणावर िखळू न टाकीन आिण जे ितच्याबरोबर
व्यिभचार करतात ते जर आपल्या कामांचा पश्चा ाप करणार नाहीत तर मी त्यांना मोठ ा
सं कटात पाडीन. 23 तर मी ितच्या अनु यायीरूपी मु लांना मरीने ठार मारीन. मग सवर् मं डळ्यांना
हे कळे ल की, जो मने आिण अं तःकरणे पारखतो तो मी आहे . मी तु म्हा प्रत्ये काला तु मच्या
कामाप्रमाणे प्रितफळ दे ईन. 24 पण थु वतीरा ये थील मं डळीतील जे दुसरे लोक आहे त जे ितची
िशकवण आचरीत नाहीत त्यांना मी सां गतो की ज्यास सै तानाच्या खोल गोष्टी असे म्हणतात,
त्या गोष्टी ज्यांना मािहत नाहीत, त्या तु मच्यावर मी दुसरे ओझे लादणार नाही. 25 मी ये ईपयर्ंत
जे तु मच्याकडे आहे त्यास बळकटपणे धरून राहा.
26 जो िवजय िमळवतो व शे वटपयर्ंत माझी कामे करीत राहतो,
त्यास मी राष्ट् रां वर अिधकार दे ईन.
27 आिण जसा मातीच्या भांड ांचा चु राडा करतात
तसा तो लोहदं डाने त्यां च्यावर अिधकार गाजवील.
28 जसा िपत्याकडू न मला अिधकार िमळाला तसा मीसु द्धा त्यास दे ईल. मी त्यास पहाटे चा
तारा दे ईन. 29 आत्मा मं डळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहे त तो ऐको.

3
1 सादीर्स

ू ाला िलही:
ये थील मं डळीच्या दत
ज्याच्याजवळ दे वाचे सात आत्मे व सात तारे आहे त त्याचे हे शब्द आहे त. मला तु मची कामे
माहीत आहे त, तू िजवं त आहे स अशी तु झी िकतीर् आहे . पण तु म्ही मरण पावले ले आहात.
2 जागृ त हो आिण जे मरणाच्या पं थास लागले आहे ते सावरून धर कारण माझ्या दे वासमोर
तु मची कामे पूणर् झाल्याचे मला आढळले नाही. 3 म्हणून जे तु म्ही स्वीकारले आिण ऐकले याची
आठवण करा, त्याप्रमाणे वागा आिण पश्चा ाप करा. पण जर तु म्ही जागे होत नाही, तर मी
चोरासारखा ये ईन आिण की मी ने मक्या कोणत्या वे ळेला तु मच्याकडे ये ईन हे तु म्हास कळणार
नाही. 4 तरी ज्यांनी आपली वस्त्रे मलीन केली नाहीत अशी थोडी नावे सादीर्समध्ये तु झ्याजवळ
आहे त, ते माझ्याबरोबर शु भर् वस्त्रात चालतील कारण ते लायक आहे त. 5 जो िवजय िमळवतो,
तो अशा रीतीने शु भर् वस्त्रे पिरधान करील, मी त्याचे नाव जीवनाच्या पु स्तकातून खोडणारच
ू ांसमोर त्याचे नाव स्वीकारीन, 6 आत्मा मं डळ्यांना
नाही; पण माझ्या िपत्यासमोर व त्याच्या दत
काय म्हणतो हे ज्याला कान आहे त तो ऐको.
7 िफलदे िल्फया

ू ाला िलहीः
ये थील मं डळीच्या दत
जो पिवत्र व सत्य आहे त्याचे हे शब्द आहे त, ज्याच्याजवळ दािवदाची िकल्ली आहे , जे
तो उघडतो, ते कोणी बं द करू शकणार नाही आिण जे तो बं द करतो ते कोणी उघडू शकणार
नाही. 8 मला तु मची कामे माहीत आहे त, पाहा मी तु मच्यासमोर द्वार उघडे करून ठे वले आहे . जे
कोणीही बं द करू शकणार नाही. मला माहीत आहे की, तु ला शक्ती थोडी आहे , तरी तू माझा शब्द
पाळला आहे स आिण माझे नाव नाकारले नाहीस. 9 पाहा, जे सै तानाच्या सभास्थानाचे आहे त,
ते स्वतःला यहद
ू ी समजतात पण ते यहद
ू ी नाहीत तर ते खोटारडे आहे त. मी त्यांना तु मच्याकडे
आणून तु मच्या पाया पडायला लावीन आिण त्यांना समजे ल की मी तु मच्यावर प्रीती केली आहे .
10 धीराने सहन करण्यािवषयी तु म्ही माझी आज्ञा पाळली आहे . म्हणून सवर् जगावर जो सं कटाचा
समय ये णार आहे त्यापासून मी तु म्हास राखीन. हा त्रास जे लोक या पृ थ्वीवर राहतात त्यांची
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परीक्षा होण्यासाठी ये ईल.
लवकर ये त आहे , जे तु झ्याकडे आहे त्यास घट् ट धरून राहा
यासाठी की कोणीही तु झा मु कुट घे ऊ नये . 12 जो िवजय िमळवतो त्यास मी माझ्या दे वाच्या
भवनाचा खांब बनवीन आिण तो कधीही बाहे र जाणार नाही, मी त्याच्यावर माझ्या दे वाचे नाव
व माझ्या दे वापासून स्वगार्तन
ू उतरणारे नवे यरूशले म, म्हणजे माझ्या दे वाची नगरी िहचे नाव
आिण माझे नवे नाव िलहीन. 13 आत्मा मं डळ्यांना काय म्हणतो हे ज्याला कान आहे त तो ऐको.
11 मी

14 लावदीिकया

ू ाला िलही:
ये थील मं डळीच्या दत
जो आमे न, िवश्वासू आिण खरा साक्षीदार आहे , दे वाच्या िनिमर्तीवरील स ाधीश आहे त्याचे
हे शब्द आहे त. 15 मला तु झी कामे माहीत आहे त, ती अशी की, तू थं ड नाहीस व गरमही नाहीस.
तू थं ड िकंवा गरम असतास तर बरे झाले असते . 16 पण, तू तसा नाहीस, कोमट आहे स, तू थं ड
नाहीस िकंवा गरम नाहीस. म्हणून मी तु ला आपल्या तोंडातून ओकू न टाकणार आहे . 17 तू
म्हणतो मी सधन आहे , मी सं प ी िमळिवली आहे , आिण मला कशाची गरज नाही, पण तू
कष्टी, दयनीय, गरीब, आं धळा व नग्न आहे स हे तु ला कळत नाही. 18 मी तु म्हास सल्ला दे तो
की, अग्नीत शु द्ध केले ले सोने माझ्याकडू न िवकत घे . म्हणजे तू श्रीमं त होशील आिण तु मची
लज्जास्पद नग्नता िदसू नये म्हणून ने सावयाला शु भर् वस्त्रे िवकत घे आिण स्पष्ट िदसावे
म्हणून डोळ्यांत घालण्यास अं जन िवकत घे . 19 ज्यां च्यावर मी प्रेम करतो, त्यांना िशकवण
दे तो व त्यांनी कसे रहावे याची िशस्त लावतो, म्हणून झटू न प्रयत्न करा आिण पश्चा ाप करा.
20 पाहा, मी दाराजवळ उभा आहे व दरवाजा ठोकीत आहे . जर कोणी माझा आवाज ऐकतो
आिण दरवाजा उघडतो, तर मी आत ये ईन आिण त्याच्याबरोबर भोजन करे न व तोसु ध्दा
माझ्याबरोबर भोजन करे ल.
21 ज्याप्रमाणे मी िवजय िमळवला आिण माझ्या िपत्याच्या राजासनावर बसलो आहे तसा जो
िवजय िमळवील त्यास मी माझ्या राजासनावर बसण्याचा अिधकार दे ईन. 22 आत्मा मं डळ्यास
काय म्हणतो, हे ज्याला कान आहे त तो ऐको.”

4
. 6:1-3
ह्यानं तर मी पािहले तो पाहा, स्वगार्त एक दरवाजा माझ्यासमोर उघडले ला िदसला आिण
अगोदर जसा आवाज मी माझ्याशी बोलताना ऐकला होता तसाच आवाज मी ऐकला. तो
आवाज कण्यार्च्या आवाजासारखा होता. तो म्हणाला, “���� �� �� ��� �� ����
������ �� ����� ��� �� �������.” 2 त्याच क्षणी आत्म्याने माझा ताबा घे तला. ते थे
स्वगार्त माझ्यासमोर राजासन होते कोणीएक त्यावर बसला होता. 3 त्यावर जो बसला होता
तो यास्फे व सादीर् या रत्नांसारखा होता आिण राजासनाभोवती पाचूसारखे िदसणारे मे घधनु ष्य
होते . 4 राजासनाभोवती चोवीस आसने होती आिण त्या आसनां वर शु भर् कपडे घातले ले व
डोक्यावर सोन्याचा मु कुट असले ले चोवीस वडील बसले होते . 5 राजासनापासून िवजा, वाणी
व मे घगजर्ना िनघत होत्या. राजासनासमोर सात िदवे जळत होते . ते दे वाचे सात आत्मे होते .
6 तसे च राजासनासमोर काचे च्या समु दर
् ासारखे काहीतरी िदसत होते . ते स्फिटकासारखे स्पष्ट
होते . मध्यभागी व राजासनाभोवती चार िजवं त प्राणी होते आिण ते मागून पु ढून डोळ्यांनी पूणर्
भरले ले होते . 7 पिहला िजवं त प्राणी िसं हासारखा होता दुसरा बै लासारखा होता ितसर्याचा चे हरा
मनु ष्यासारखा होता, आिण चौथा उडत्या गरुडासारखा होता. 8 त्या प्रत्ये क िजवं त प्राण्याला
सहा पं ख होते व त्यांना सगळीकडे डोळे होते , त्यां च्या पं खावर आिण आतून डोळे होते , िदवस व
रात्र न थांबता ते म्हणत होते .
“ ‘������, पिवत्र, पिवत्र,
हा प्रभू दे व सवर्समथर्,’
1
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जो होता, जो आहे आिण जो ये णार आहे .”
राजासनावर बसले ला आहे तो अनं तकाळपयर्ंत िजवं त राहणार आहे त्याचे जे व्हा जे व्हा ते
चार िजवं त प्राणी गौरव, सन्मान व उपकारस्तु ती करीत होते , 10 ते व्हा ते व्हा ते चोवीस वडील जो
राजासनावर बसला आहे त्याच्यापु ढे पालथे पडतात आिण जो यु गानु युग िजवं त आहे त्यास नमन
करतात आिण आपले मु कुट राजासनासमोर ठे वून म्हणतात
11 “�� �����, आमच्या दे वा,
तू गौरव, सन्मान आिण सामथ्यर् प्राप्त करून घे ण्यास योग्य आहे स,
तू सवर् गोष्टी उत्पन्न केल्यास,
कारण तू सवर्काही अिस्तत्वात आणले आिण तु झ्या इच्छे मु ळे ते झाले आिण उत्पन्न केले .”
9 जो

5
1

मग मी, जो राजासनावर बसला होता त्याच्या उजव्या हातात मी एक गु ं डाळी पािहली.
गु ं डाळीवर दोन्ही बाजूंनी िलिहले होते आिण ती गु ं डाळी सात िशक्के मारून बं द केली होती.
2 आिण मी एक सामथ्यर्शाली दे वदत
ू पािहला. तो दे वदत
ू मोठ ा आवाजात म्हणाला,
“��������� ������ ����� �� �������� ��� ����� ���?” 3 परं तु स्वगार्त,
पृ थ्वीवर िकंवा पृ थ्वीखाली कोणीही ती गु ं डाळी उघडावयास िकंवा ितच्यांत पाहावयास समथर्
नव्हता. 4 ती गु ं डाळी उघडण्यास िकंवा ितच्यात पाहण्यास योग्य असा कोणी आढळला नाही
म्हणून मला फार रडू आले . 5 परं तु वडीलांपैकी एकजण मला म्हणाला, “��� ����! पहा, यहद
ू ा
वं शाचा िसं ह, दािवदाचा अं कुर हा िवजयी झाला आहे . तो गु ं डाळी उघडण्यास व ितचे सात िशक्के
उघडण्यास समथर् आहे .”
6 राजासनाच्या आिण चार िजवं त प्राण्यां च्या व त्या वडीलां च्या मध्यभागी कोकरा उभा
असले ला मी पािहला, तो वधले ल्यासारखा होता, त्यास सात िशं गे आिण सात डोळे होते आिण हे ते
सवर् पृ थ्वीवर पाठिवण्यात आले ले दे वाचे सात आत्मे होते . 7 तो गे ला आिण त्याने जो, राजासनावर
बसला होता, त्याच्या उजव्या हातातून ती गु ं डाळी घे तली.
8 आिण जे व्हा त्याने ती गु ं डाळी घे तली ते व्हा चार िजवं त प्राणी व चोवीस वडीलजन
कोकर्यासमोर उपडे पडले , प्रत्ये काजवळ वीणा व प्रत्ये काच्या हातात सु वािसक धूपाने भरले ल्या
सोन्याच्या वाट ा होत्या, त्या वाट ा म्हणजे पिवत्रजनां च्या प्राथर्ना होत्या.
9 आिण त्यांनी नवे गाणे गाईले ः
“�� ������� ������� ��� ���� ������ �������� ����� ����,
कारण तु ला वधण्यात आले आिण तू आपल्या रक्ताने खं डणी भरून
प्रत्ये क वं शातून, वे गवे गळ्या भाषा बोलणारे लोक आिण राष्ट् रांतन
ू दे वासाठी माणसे िवकत
घे तली आहे त.
10 तू त्यांना आमच्या दे वासाठी एक राज्य आिण याजक बनिवले
आिण नं तर ते पृ थ्वीवर राज्य करतील.”
11 मग मी पािहले राजासन आिण, चार िजवं त प्राणी व वडीलजन यां च्यासभोवती अगिणत
ू ांची वाणी ऐकली, त्यांची सं ख्या अयु तांची अयु ते व हजारो हजार होती. 12 दे वदत
ू मोठ ा
दे वदत
आवाजात म्हणाले .
जो वधले ला कोकरा,
सामथ्यर्, धन, ज्ञान, बल, सन्मान,
गौरव व उपकारस्तु ती ही घे ण्यास योग्य आहे .
13 प्रत्ये क िनमार्ण केले ली वस्तू आकाशात व पृ थ्वीवर, पृ थ्वीखाली व समु दर
् ातील अवघ्याना
मी असे गाताना ऐकले की, “�� ��������� ���� ����� � ��������� ������,
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सन्मान, गौरव आिण सामथ्यर् यु गानु युगापयर्ंत असो!”
चार िजवं त प्राणी म्हणाले , “����!”
�� ���������� ���� ���� ����� ������� ����.
14

6

1

मग कोकर्याने सात िशक्क्यांपैकी एक िशक्का फोडला ते मी पािहले आिण त्या चार
प्राण्यातील एकाने मे घगजर्नेसारख्या वाणीने ये असे म्हणताना ऐकले . 2 मी एक पांढरा घोडा
पािहला, त्यावर जो बसला होता त्याच्याजवळ धनु ष्य होते आिण त्यास मु कुट दे ण्यात आला. तो
िजं कीत िवजयावर िवजय िमळिवण्यास िनघाला.
3 जे व्हा कोकर्याने दुसरा िशक्का उघडला, ते व्हा दुसर्या िजवं त प्राण्याला ये असे म्हणताना
ऐकले . 4 नं तर दुसरा घोडा िनघाला, तो अिग्नज्वाले पर् माणे लाल होता. त्यावर जो बसले ला होता
त्यास पृ थ्वीवरील शांती नाहीशी करण्याचा अिधकार िदला होता. यासाठी की, लोकांनी एकमे कास
वधावे . त्यास मोठी तलवार दे ण्यात आली होती.
5 जे व्हा कोकर्याने ितसरा िशक्का उघडला, ितसर्या िजवं त प्राण्याला “��” ���
��������� ���� ������ �� ���� ���� ������ ��� ������ �� ������
���� �������� ����� ����� ����. 6 मी चार प्राण्यां च्यामधून िनघाले ली वाणी ऐकली,
ती म्हणत होती, एका चांदीच्या नाण्याला शे रभर गहू आिण एका चांदीच्या नाण्याला तीन शे र जव.
परं तु ते ल व द्राक्षरस यांची हानी करू नकोस.
7 कोकर्याने जे व्हा चौथा िशक्का उघडला, ते व्हा मी चौथ्या िजवं त प्राण्याची वाणी “��”
�������� ����. 8 नं तर मी िफकट रं गाचा घोडा पािहला. त्यावर जो बसले ला होता त्याचे नाव
मरण होते ; आिण मृ तलोक त्याच्या पाठीमागून त्याच्याबरोबर चालला होता. त्यांना तलवारीने ,
दुष्काळाने , रोगाने व पृ थ्वीवरील श्वापदांकडू न मनु ष्यांना िजवे मारण्याचा अिधकार पृ थ्वीच्या
चौथ्या भागावर दे ण्यात आला होता.
9 जे व्हा कोकर्याने पाचवा िशक्का उघडला ते व्हा मी, वे दीखाली आत्मे पािहले , ते आत्मे
दे वाच्या वचनामु ळे व त्यांनी जी साक्ष िदली होती ितच्यामु ळे िजवे मारले ल्या लोकांचे आत्मे
होते . 10 ते मोठ ाने ओरडू न म्हणाले , हे “������ �� ������ � ���� ����
�� ��������� ����������� ����� ����� ��� �������� ���������
���������� ������ ������� ��� ����� �����?” 11 ते व्हा त्या प्रत्ये कास एकएक
शु भर् झगा दे ण्यात आला आिण त्यास असे सां गण्यात आले की, तु मच्या सोबतीचे दास व तु मचे
बं ध ू तु म्हासारखे िजवे मारले जाणार, त्यांची सं ख्यापूणर् होईपयर्ंत तु म्ही आणखी थोडा वे ळ िवसावा
घ्या.
12 त्याने सहावा िशक्का फोडला, ते मी पािहले ; ते व्हा मोठा भूिमकंप झाला, सूयर् केसां च्या
बनवले ल्या तरटासारखा काळा झाला; व सगळा चं दर् रक्तासारखा झाला; 13 अं िजराचे झाड
मोठ ा वार्याने हालले म्हणजे त्याची कच्ची फळे जशी खाली पडतात तसे आकाशातील तारे
पृ थ्वीवर पडले 14 एखाद्या गु ं डाळीसारखे आकाश गु ं डाळले जाऊन िनघून गे ले आिण सवर् डोंगर व
बे टे आपआपल्या िठकाणां वरून ढळू न गे ली. 15 पृ थ्वीवरील राजे व मोठे अिधकारी, सरदार, श्रीमं त
व बलवान लोक, सवर् दास व स्वतं तर् माणसे , गु हात व डोगरांतील खडकातून लपली; 16 आिण ते
डोंगरास व खडकास म्हणाले , आम्हावर पडू न राजासनावर जो बसले ला आहे , त्याच्या नजरे पासून
व कोकर्याच्या क् रोधापासून आम्हास लपवा, 17 कारण त्यां च्या क् रोधाचा मोठा िदवस आला आहे ,
आिण त्याच्यापु ढे कोण िटकेल?

7
राहीले ले पाहीले , त्यांनी पृ थ्वीतील
चार वार्यास असे घट् ट धरून ठे वले होते की पृ थ्वीवर व समु दर् ावर आिण कोणत्याही झाडावर
ू पूवकडू न वर चढताना पािहला, त्याच्याजवळ िजवं त
वारा वाहू नये . 2 मी दुसरा एक दे वदत
1 आिण त्यानं तर मी चार दे वदत
ू पृ थ्वीच्या चार कोनावर उभे
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ू ांकडे पृ थ्वीला व समु दर् ाला नु कसान करण्याचे सोपवून िदले
दे वाचा िशक्का होता; ज्या चार दे वदत
होते त्यांना तो मोठ ाने ओरडू न म्हणाला, 3 “������ ������ ��� ������� �������
����� ������ ���������� �������� � ��������� ��� ������� ������
��� ���.”
4 ज्यां च्यावर िशक्का मारण्यात आला त्यांची सं ख्या मी ऐकली; इस्राएल लोकां च्या सवर्
वं शातील एकशे चव्वे चाळीस हजांरावर िशक्का मारण्यात आला.
5 यहद
ू ा वं शातील बारा हजारां वर िशक्का मारण्यात आला
रऊबे न वं शापै की बारा हजारां वर;
गाद वं शापै की बारा हजारां वर;
6 आशे र वं शापै की बारा हजारां वर;
नफताली वं शापै की बारा हजारां वर;
मनश्शे वं शापै की बारा हजारां वर;
7 िशमोन वं शापै की बारा हजारां वर;
ले वी वं शापै की बारा हजारां वर;
इस्साखार वं शापै की बारा हजारां वर;
8 जबु लून वं शापै की बारा हजारां वर;
योसे फ वं शापै की बारा हजारां वर;
बन्यामीन वं शापै की बारा हजारां वर; िशक्का मारण्यात आला.
9 या यानं तर मी पािहले , तो प्रत्ये क राष्ट् र, वं श, लोक व भाषा यां च्यातील कोणाच्याने मोजला
जाऊ शकणार नाही एवढा मोठा समु दाय, तो राजासनापु ढे व कोकर्याच्यापु ढे उभा होता. शु भर् झगे
घातले ले आिण त्यां च्या हातात झावळ्या होत्या. 10 ते मोठ ाने ओरडू न म्हणत होते ः राजासनावर
बसले ल्या आमच्या दे वाकडू न व कोकर्याकडू न, तारण आहे .
11 ते व्हा राजासन व वडील आिण चार िजवं त प्राणी यां च्यासभोवती सवर् दे वदत
ू उभे होते आिण
ते राजासनासमोर पालथे पडू न दे वाला नमन करीत 12 म्हणाले ,
आमे न; स्तु ती, गौरव, ज्ञान, उपकारस्तु ती, सन्मान, सामथ्यर् व बळ ही यु गानु युग आमच्या
दे वाची आहे त; आमे न.
13 ते व्हा विडलातील एकाने मला िवचारले हे “����� ��� ������� �� ��� ���� ���
�� ����� ��� ����?” 14 मी त्यास म्हटले , “�����, तु ला मािहत आहे .” ��� �� ���
������� �� ������ �������� ����� �� �� ����; त्यांनी आपले झगे कोकर्याच्या
समपर्णाच्या रक्तात धु ऊन शु भर् केले आहे त.
15 म्हणून ते दे वाच्या राजासनासमोर आहे त
आिण ते रात्रंिदवस त्याच्या भवनात से वा करतात.
जो राजासनावर बसले ला आहे तो आपला मं डप त्यां च्यावर घालील.
16 ते आणखी भु केले आिण आणखी तान्हे ले होणार नाहीत,
त्यास सूयर् िकंवा कोणतीही उष्णता बाधणार नाही.
17 कारण राजासनाच्या मध्यभागी असले ला कोकरा स्वतः त्यांचा में ढपाळ होईल,
आिण तो त्यांना जीवनाच्या पाण्याच्या झर्यांजवळ ने ईल;
आिण दे व स्वतः त्यां च्या डोळ्यातील सवर् अश्रू पु सून टाकील.

8
1 जे व्हा कोकर्याने
2 नं तर

सातवा िशक्का उघडला, ते व्हा सु मारे अध्यार् तासापयर्ंत स्वगार्त शांतता होती.
ू उभे रािहले ले मी पािहले आिण त्यांना सात कण दे ण्यात आले .
दे वासमोर सात दे वदत
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ू ये ऊन, वे दीपु ढे उभा रािहला. त्याच्याजवळ सोन्याचे धु पाटणे होते ;
दुसरा एक दे वदत
राजासनासमोरच्या सोन्याच्या वे दीवर सवर् पिवत्रजनां च्या प्राथर्नांसह धु प ठे वण्याकिरता
ू ाच्या हातातून धूपाचा धूर पिवत्रजनां च्या
त्याच्याजवळ पु ष्कळ धूप िदला होता. 4 दे वदत
ू ाने धु पाटणे घे ऊन त्यामध्ये वे दीवरचा अग्नी
प्राथर्नांसह दे वासमोर वर चढला. 5 ते व्हा दे वदत
भरून पृ थ्वीवर टाकला आिण मे घांचा गडगडाट व गजर्ना झाल्या, िवजा चमकल्या व भूिमकंप
ू ांजवळ सात कण होते ते आपआपले कण वाजवण्यास तयार झाले .
झाला. 6 ज्या सात दे वदत
7 पिहल्या दे वदत
ू ाने कणार् वाजवताच रक्तिमिश्रत गारा व अग्नी ही आली. ती पृ थ्वीवर
टाकण्यात आली यासाठी की, पृ थ्वीचा ितसरा भाग व झाडांचा ितसरा भाग जळू न गे ला; आिण
ू ाने कणार् वाजवला आिण ते व्हा अग्नीने पे टले ल्या
सवर् िहरवे गवत जळू न गे ले. 8 दुसर्या दे वदत
मोठ ा डोंगरासारखे काहीतरी समु दर् ात टाकले गे ले आिण समु दर् ाच्या ितसर्या भागाचे रक्त झाले .
9 समु दर
् ातील ितसरा भाग िजवं त प्राणी मरण पावले आिण तसे च ितसरा भाग जहाजांचा नाश
ू ाने कणार् वाजवला ते व्हा मशालीसारखा पे टले ला मोठा तारा आकाशातून
झाला. 10 ितसर्या दे वदत
खाली पडला. तो नद्यां च्या व झर्यां च्या ितसर्या भाग पाण्यावर पडला; 11 त्या तार्याचे नाव
कडू दवणा आिण पाण्याच्या ितसर्या भागाचा कडू दवणा झाला; आिण त्या पाण्याने मनु ष्यांपैकी
पु ष्कळ माणसे मरण पावली; कारण ते पाणी कडू झाले होते .
12 चौथ्या दे वदत
ू ाने कणार् वाजवला ते व्हा सूयार्चा ितसरा भाग, चं दर् ाचा ितसरा भाग व तार्यांचा
ितसरा िहस्सा मारला गे ला; त्यांचा ितसरा भाग अं धकारमय झाला आिण िदवसाचा व रात्रीचाही
ितसरा भाग प्रकािशत झाला नाही.
13 आिण मी पािहले , ते व्हा एक गरूड आकाशाच्या मध्यभागी उडत होता; आिण मी त्यास
ू कण वाजवणार आहे त त्यां च्या कण्यार्च्या
मोठ ाने असे म्हणताना ऐकले की, जे तीन दे वदत
होणार्या आवाजाने पृ थ्वीवर राहणार्या लोकां वर अनथर्, अनथर्, अनथर् ये णार!
3

1

9

ू ाने कणार् वाजवला, ते व्हा एक तारा आकाशातून पृ थ्वीवर पडले ला मला
मग पाचव्या दे वदत
िदसला; त्या तार्याला अगाधकू पाची िकल्ली िदली होती. 2 त्याने अगाधकू प उघडला, ते व्हा
मोठ ा भट् टीच्या धु रासारखा धूर कू पातून िनघून वर चढला; आिण कू पाच्या धु राने सूयर् आिण
अं तराळ ही अं धकारमय झाली. 3 त्या धु रातून टोळ िनघून पृ थ्वीवर आले आिण जशी पृ थ्वीवरील
िवं चवास शक्ती आहे तशी त्यांना शक्ती िदली होती. 4 यांना असे सां िगतले होते की, पृ थ्वीवरील
गवत व कोणतीही िहरवळ व झाडे यांना हानी करू नका; परं तु ज्या मनु ष्यां च्या कपाळां वर दे वाचा
िशक्का नाही त्यांना मात्र इजा करा. 5 त्या लोकांस िजवे मारण्याची परवानगी त्यांना िदले ली
नव्हती, तर फक्त पाच मिहने यातना दे ण्यास सां िगतले . िवं चू मनु ष्यास नां गी मारतो ते व्हा
त्यास जी वे दना होते त्या वे दने सारखी ती होती. 6 त्या िदवसात माणसे मरण शोधतील, परं तु ते
त्यांना िमळणार नाही, ते मरणासाठी अती उत्सु क होतील, परं तु मरण त्यां च्यापासून दरू पळे ल.
7 टोळांचे आकार लढाईसाठी तयार केले ल्या घोड ांसारखे होते ; त्यां च्या डोक्यावर जणू काय
सोन्यासारखे मु कुट होते आिण त्यांचे चे हरे मनु ष्यां च्या चे हर्यासारखे होते . 8 त्यांचे केस िस्त्रयां च्या
केसांसारखे होते आिण त्यांचे दात िसं हाच्या दातांसारखे होते . 9 त्यांना उरस्त्राणे होती, ती लोखं डी
उरस्त्राणांसारखी होती आिण त्यां च्या पं खाचा आवाज लढाईस धावणार्या पु ष्कळ घोड ां च्या
रथां च्या आवाजासारखा होता; 10 त्यांना िवं चवांसारखी शे पटे व नां ग्या आहे त आिण मनु ष्यांस पाच
ू तो त्यां च्यावर
मिहने हानी करण्याची त्यांची शक्ती त्यां च्या शे पटात आहे . 11 अगाधकू पाचा दत
राजा आहे ; त्याचे नाव इब्री भाषे त अबद्दोन आहे आिण ग्रीक भाषे त त्याचे नाव अपल्लूओन आहे .
12 पिहला अनथर् होऊन गे ला; पाहा, यापु ढे आणखी दोन अनथर् ये णार आहे त.
13 मग सहाव्या दे वदत
ू ाने कणार् वाजवला, ते व्हा दे वासमोरच्या सोन्याच्या वे दीच्या चार
ू ाजवळ कणार् होता
कोपर्यां च्या िशं गांमधून आले ली एक वाणी मी ऐकली. 14 ज्या सहाव्या दे वदत
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ू त्यांना मोकळे सोड.
त्यास ती वाणी म्हणाली, मोठ ा फरात नदीजवळ बां धन
ू ठे वले ले जे चार दत
15 ते व्हा मनु ष्यांपैकी ितसरा भाग िजवे मारायला तो ने मले ला तास व िदवस व मिहना व वषर् यासाठी
ू तयार केले ले होते ते सोडण्यात आले . 16 घोडदळांची सं ख्या वीस कोटी होती; ही त्यांची
जे चार दत
सं ख्या मी ऐकली. 17 त्या दृष्टांतात घोडे व त्यावर बसले ले स्वार मला िदसले ते असे ; त्यांना अग्नी
व नीळ व गं धक यासारखी उरस्राणे होती आिण त्या घोड ांची डोकी िसं हाच्या डोक्यांसारखी होती
आिण त्यां च्या तोंडातून अग्नी, धूर व गं धक ही िनघत होती. 18 त्यां च्या तोंडातून िनघणार्या धूर,
अग्नी व गं धक या तीन पीडांनी मनु ष्यांचा ितसरा िहस्सा िजवे मारला गे ला, 19 कारण त्या घोड ांची
शक्ती त्यां च्या तोंडात व शे पटात आहे ; त्यांची शे पटे सापासारखी असून त्यांनाही डोकी आहे त
आिण त्यांनी ते मनु ष्यांना जखमा करून पीडा दे तात. 20 त्या पीडांमुळे जे िजवे मारले गे ले नाहीत
अशा बाकीच्या मनु ष्यांनी आपल्या हातच्या कृत्यां िवषयी पश्चा ाप केला नाही; म्हणजे , भूतांची
व ज्यास पाहता, ऐकता व चालता ये त नाही अशा सोन्याच्या, रूप्याच्या, िपतळे च्या, दगडाच्या व
ू ोणा,
लाकडाच्या मूतीर्ची पूजा करणे त्यांनी सोडले नाही 21 आिण त्यांनी केले ल्या खु नािवषयी जादट
व्यिभचार व चोर्या ह्यांबद्दलिह पश्चा ाप केला नाही.

10
1 मी आणखी एक बलवान दे वदत
ू स्वगार्तन
ू उतरतांना पािहला; तो मे घ पांघरले ला असून
त्याच्या डोक्यावर मे घधनु ष्य होते , त्याचे तोंड सूयार्सारखे व त्याचे , पाय अिग्नस्तं भासारखे होते ,
2 त्याच्याहाती एक उघडले ली लहानशी गु ं डाळी होती; त्याने आपला उजवा पाय समु दर
् ावर व डावा
पाय भूमीवर ठे वला; 3 आिण िसं हगजर्नेपर् माणे तो मोठ ाने ओरडला; आिण जे व्हा तो ओरडला
ते व्हा सात मे घगजर्नांनी आपआपले शब्द काढले .
4 त्या सात मे घगजर्नांनी शब्द काढले ते व्हा मी िलिहणार होतो; इतक्यात स्वगार्तन
ू झाले ली
वाणी मी ऐकली; ती म्हणालीः सात मे घगजर्नांनी काढले ले शब्द गु प्त ठे व, ते िलहू नको.
5 ज्या दे वदत
ू ाला समु दर् ावर व भूमीवर उभे रािहले ले मी पािहले , त्याने आपला उजवा हात
स्वगार्कडे वर केला, 6 आिण जो यु गानु युग िजवं त आहे , ज्याने आकाश व त्यामध्ये जे आहे त, पृ थ्वी
व ितच्यावर जे आहे ते आिण समु दर् व त्यामध्ये जे आहे ते िनमार्ण केले , त्याची शपथ वाहन
ू म्हटले ः
ू ाची वाणी होईल त्या िदवसात म्हणजे तो दे वदत
ू
आणखी उशीर होणार नाही; 7 परं तु सातव्या दे वदत
कणार् वाजिवण्याच्या व बे तात असे ल, ते व्हा दे वाने आपले दास सं देष्टे ह्यांना जाहीर केल्यानु सार
त्याचे गूज पूणर् होईल.
8 स्वगार्तन
ू झाले ली जी वाणी मी ऐकली होती ती माझ्याबरोबर पु न्हा बोलताना मी ऐकली. ती
ू ाच्या हातातली उघडले ली गु ं डाळी
म्हणाली, जा आिण समु दर् ावर व भूमीवर उभे रािहले ल्या दे वदत
ू ाकडे जाऊन, “�� ���� �������” ��� �� ��� ������.
जाऊन घे . 9 ते व्हा मी त्या दे वदत
तो म्हणाला, “�� �� ��� ���� ���; ती तु झे पोट कडू करील तरी तु झ्या तोंडाला मधासारखे
ू ाच्या हातातून ती लहान गु ं डाळी घे तली व खाऊन टाकली, ती
गोड लागे ल.” 10 ते व्हा मी दे वदत
माझ्या तोंडाला मधासारखी गोड लागली, तरी खाल्ल्यावर माझे पोट कडू झाले . 11 ते व्हा ते मला
म्हणाले , अने क लोक, राष्ट् रे, िनरिनराळ्या भाषा बोलणारे व राजे यां च्यािवषयी तू पु न्हा सं देश
िदला पािहजे .

11
1 मग मला मोजमाप करण्यासाठी काठीसारखा बोरू दे ण्यात आला आिण मला सां गण्यात आले ,
“�� ��� ������ ���, वे दी आिण त्यामध्ये जे उपासना करतात त्यांचे मोजमाप घे . 2 पण भवना
बाहे रचे अं गण सोड, त्याचे मोजमाप घे ऊ नकोस; कारण ते परराष्ट् रीयांना िदले ले आहे . बे चाळीस
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3 आिण मी माझ्या दोन साक्षीदारांना अिधकार दे ईन.

मिहने ते पिवत्र नगर पायाखाली तु डवतील.
ते तरटाची वस्त्रे घालून, एक हजार दोनशे साठ िदवस दे वाचा सं देश दे तील.” 4 हे साक्षीदार म्हणजे
पृ थ्वीच्या प्रभूसमोर उभे असणारी जै तुनाची दोन झाडे व दोन समया ही ते आहे त. 5 जर एखादी
व्यक्ती त्या साक्षीदारांना अपाय करू इच्छीत असल्यास त्यां च्या तोंडातून अग्नी िनघून त्यां च्या
शत्रूंना खाऊन टाकतो. जो कोणी त्यांना इजा करण्याची इच्छा धरील त्यास ह्याप्रकारे अवश्य
मारावे . 6 या साक्षीदारांना ते सं देश सां गण्याच्या िदवसांमध्ये पाऊस पडू नये म्हणून त्यांना आकाश
बं द करण्याचा अिधकार िदला आहे . त्यांना पाण्याचे रक्त करण्याचा अिधकार िदला आहे आिण
त्यांची इच्छा असे ल िततकेदा पृ थ्वीला प्रत्ये क प्रकारच्या पीडांनी िपडण्याचा अिधकार िदले ला
आहे .
7 त्यांची साक्ष पु री झाल्यावर अगाधकू पातून जो पशू वर ये ईल तो त्यां च्याबरोबर लढाई करील,
त्यां च्यावर िवजय िमळवील आिण त्यांना ठार मारील. 8 ते थे मोठ ा नगराच्या म्हणजे आित्मक
अथार्ने सदोम आिण िमसर म्हणले आहे व जे थे त्यां च्या प्रभूलाही वधस्तं भावर िखळले होते त्याच्या
रस्त्यावर त्यांची प्रेते पडू न राहतील. 9 आिण प्रत्ये क समाजातले , वं शांतले , भाषे चे व राष्ट् रांतले
लोक साडे तीन िदवस त्यांची प्रेते पाहतील आिण ते त्यांची प्रेते थडग्यांत ठे वू दे णार नाहीत.
10 त्यां च्यावरून पृ थ्वीवर राहणारे आनं द व उत्सव करतील व एकमे कांना भे टी पाठवतील कारण
त्या दोन सं देष्ट ांनी पृ थ्वीवर राहणार्यांस अतोनात पीडले होते .
11 आिण साडे तीन िदवसानं तर दे वाकडील जीवनाच्या आत्म्याने त्यां च्यामध्ये प्रवे श केला आिण
ते त्यां च्या पायां वर उभे रािहले ; आिण त्यांना पाहणार्यांना मोठे भय वाटले . 12 आिण त्यांनी
स्वगार्तन
ू एक मोठा आवाज ऐकला, तो त्यांना म्हणाला, “���� �� ��” �� �� ��� ������
�������� �� ��� ������ ��������� ��������� ������� ������.
13 आिण त्याच घटकेस मोठा भूकंप झाला; ते व्हा नगराचा दहावा भाग पडला आिण भूकंपात
सात हजार लोक ठार झाले . ते व्हा वाचले ले भयभीत झाले व त्यांनी स्वगार्च्या दे वाला गौरव िदले .
14 दुसरी आप ी ये ऊन गे ली; बघा, ितसरी आप ी लवकरच ये त आहे .
15 मग सातव्या दे वदत
ू ाने कणार् वाजवला ते व्हा स्वगार्त मोठ ाने आवाज झाला, त्यांचे शब्द असे
होते ः
जगाचे राज्य हे आमच्या प्रभूचे आिण त्याच्या िख्रस्ताचे झाले आहे ;
तो यु गानु युग राज्य करील.
16 ते व्हा दे वासमोर आपल्या आसनां वर बसले ले चोवीस वडील उपडे पडू न दे वाला नमन करून
म्हणाले
17 हे प्रभू दे वा, हे सवर्समथार्, जो तू आहे स आिण होतास, त्या तु झे आम्ही उपकार मानतो,
कारण तु झे महान सामथ्यर् तू आपल्याकडे घे तले आहे स आिण राज्य चालिवण्यास सु रूवात केलीस.
18 राष्ट् रे रागावली आहे त
परं तु तु झा क् रोधाग्नी आला आहे आिण
मरण पावले ल्यांचा न्याय करण्याची वे ळ आली आहे आिण
तू आपल्या दासांना, तु झ्या सं देष्ट ांना, पिवत्रजनांना आिण
जे तु झ्या नावाचे भय धरतात अशा लहानथोरांना वे तन दे ण्याची वे ळ आली आहे .
आिण ज्यांनी पृ थ्वीचा नाश केला त्यांचा नाश करण्याची वे ळ आली आहे .
19 ते व्हा दे वाचे स्वगार्तील भवन उघडले व त्याच्या भवनात त्याच्या कराराचा कोश िदसला;
आिण िवजांचे लखलखाट, गजर्ना आिण गडगडाट होऊन भूकंप झाला व गारांचे मोठे वादळ झाले .
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1 आिण स्वगार्त एक महान िचन्ह िदसले ; सूयर् पिरधान केले ली एक स्त्री, ितच्या पायाखाली चं दर
्

होता आिण ितच्या डोक्यावर बारा तार्यांचा मु कुट होता. 2 ती स्त्री गरोदर होती व बाळं तपणाच्या
वे दनांनी ती ओरडत होती.
3 आिण स्वगार्त दुसरे एक िचन्ह िदसले . पाहा! ते थे एक मोठा, लाल अजगर; त्यास सात डोकी
व दहा िशं गे होती आिण त्याच्या डोक्यां वर सात मु कुट होते . 4 त्याच्या शे पटाने आकाशातील
ितसरा िहस्सा तारे खाली ओढून काढले आिण त्यांना पृ थ्वीवर पाडले ; आिण जी स्त्री प्रसूत
होणार होती ितचे मूल जन्मताच िगळू न घ्यावे म्हणून अजगर ितच्यापु ढे उभा रािहला. 5 आिण
सवर् राष्ट् रां वर लोहदं डाने अिधकार चालवील अशा मु लास म्हणजे पु सं तानास ितने जन्म िदला;
त्या मु लाला दे वाकडे व त्याच्या राजासनाकडे उचलून ने ण्यात आले . 6 आिण ती स्त्री रानात
पळाली; ते थे ितची एक हजार दोनशे साठ िदवस काळजी घे ण्यात यावी म्हणून ितच्यासाठी दे वाने
तयार केले ले िठकाण आहे .
7 आिण स्वगार्त यु द्ध झाले ; िमखाएल व त्याचे दत
ू हे अजगराबरोबर लढले आिण अजगर व
ू हे सु द्धा त्यां च्याशी लढले . 8 पण अजगर िजं कण्यास िततका बलवान नव्हता आिण
त्याचे दत
ू ांना स्थान उरले नाही. 9 तो मोठा अजगर, सै तान म्हटले ला
त्यापु ढे स्वगार्त त्यास व त्याच्या दत
ू ांसह पृ थ्वीवर
तोच तो जु नाट साप होय. तो सं पण
ू र् जगाला फसवतो. त्या सापाला त्याच्या दत
टाकण्यात आले .
10 आिण मी स्वगार्त एक मोठा आवाज ऐकला;
त्याचे शब्द असे होते , आता आमच्या दे वाचे तारण आिण सामथ्यर्
आिण राज्य आले आहे .
आिण त्याच्या िख्रस्ताचा अिधकार हे प्रकट झाले आहे त;
कारण आमच्या भावांना दोष दे णारा आमच्या दे वापु ढे स्वगार्त जो त्यां च्यावर
रात्रंिदवस आरोप करीत असे ,
तो खाली टाकण्यात आला आहे .
11 त्यांनी कोकर्याच्या रक्ताद्वारे , आपल्या साक्षीच्या वचनाद्वारे , त्याच्यावर िवजय िमळवला आहे .
आिण त्यांना मरावे लागले तरी त्यांनी आपल्या जीवावर प्रीती केली नाही.
12 म्हणून स्वगार्न
ं ो आिण त्यामध्ये राहणार्यांनो, आनं द करा पृ थ्वी
आिण समु दर् ह्यावर अनथर् ओढवला आहे ,
कारण सै तान खाली तु मच्याकडे
मोठ ा रागाने आला आहे .
कारण आपणाला थोडकाच काळ रािहला आहे , हे तो जाणतो.
13 आिण अजगराने बिघतले की, त्यास पृ थ्वीवर टाकण्यात आले आहे , ते व्हा िजने एका मु लाला
जन्म िदला होता त्या स्त्रीचा त्याने पाठलाग केला. 14 परं तु स्त्रीने सापाच्या पु ढून ितच्या
रानातल्या िठकाणी उडू न जावे म्हणून ितला मोठ ा गरुडाचे दोन पं ख दे ण्यात आले ; आिण ते थे
ती सपार्पासून सु रिक्षत राहत असताना एक काळ, दोन काळ आिण अधर्काळ ितचे पोषण केले
जाईल. 15 आिण ती स्त्री पु राने वाहन
ू जाईल असे करावे म्हणून, त्या सपार्ने ितच्या मागोमाग
आपल्या तोंडातून नदीसारखे पाणी ओतले . 16 पण भूमीने स्त्रीला मदत केली; आिण अजगराने
तोंडातून सोडले ली नदी भूमीने तोंड उघडू न िगळू न घे तली. 17 ते व्हा अजगर स्त्रीवर रागावला व
जे ितच्या सं तानातून उरले ले, दे वाच्या आज्ञा पाळणारे आिण ये शच
ू ी साक्ष दे णारे त्यां च्याशी लढाई
करायला गे ला; 18 आिण तो अजगर समु दर् ाच्या वाळू वर उभा रािहला.
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1

आिण मी बिघतले की, एक पशू समु दर् ातून वर आला. त्यास दहा िशं गे आिण सात डोकी
होती. त्याच्या िशं गां वर दहा मु कुट होते व त्याच्या डोक्यां वर दे वाचा अपमान करणारी नावे होती.
2 आिण मी पािहले ला पशू तो िचत्त्यासारखा होता, त्याचे पाय अस्वलाच्या पायासारखे व त्याचे
तोंड िसं हाच्या तोंडासारखे होते ; त्यास अजगराने आपली शक्ती आिण राजासन िदले आिण मोठा
अिधकार िदला.
3 त्या पशूच्या डोक्यापै की, त्याच्या एका डोक्याला जीवघे णी जखम झाली होती, त्यामु ळे तो
मरून जाईल असे वाटले . पण त्याची ती जखम बरी झाली; आिण सवर् पृ थ्वी आश्चयर् करीत
त्या पशूच्यामागे गे ली. 4 आिण त्यांनी अजगराला नमन केले , कारण त्याने आपला अिधकार
त्या पशूला िदला होता; आिण त्यांनी त्या पशूलाही नमन करून म्हटले , “�� ��������
��� ���? ह्याच्याशी कोण लढू शकेल?” 5 आिण, त्या पशूला मोठ ा गिवर्ष्ठ गोष्टी व
अपमानास्पद शब्द बोलणारे तोंड िदले होते ; आिण त्यास हे करायला बे चाळीस मिहने अिधकार
िदला होता. 6 त्या पशूने दे वािवरुद्ध त्याच्या नावािवषयी, त्याच्या मं डपािवषयी आिण स्वगार्त
राहणार्यां िवषयी िनं दा करायला आपले तोंड उघडले . 7 आिण पिवत्र जनां शी लढाई करण्यास
व त्यां च्यावर िवजय िमळवण्यास त्या पशूला परवानगी दे ण्यात आली; आिण त्यास प्रत्ये क
वं श, लोक, भाषा बोलणार्यां वर आिण राष्ट् रां वर अिधकार िदले ला होता. 8 आिण ज्यांची नावे
जगाच्या स्थापने पासून वधले ल्या कोकर्याच्या जीवनाच्या पु स्तकात िलिहले ली नाहीत असे
पृ थ्वीवर राहणारे सवर्जण त्या पशूला नमन करतील.
9 जर कोणाला कान असे ल तर तो ऐको.
10 जो कैदे त जायचा
तो कैदे त जातो;
जो तलवारीने जीवे मारील
त्यास तलवारीने मरणे भाग आहे .
ह्यात पिवत्र जनांची सहनिशलता आिण िवश्वास िदसून ये तो.
11 आिण मी बिघतले की, आणखी एक पशू भूमीतून वर ये त आहे . त्यास कोकर्यासारखी दोन
िशं गे होती; आिण तो अजगरासारखा बोलत होता. 12 तो पिहल्या पशूची सवर् स ा त्याच्यासमक्ष
स्वतः चालवतो; ज्या पिहल्या पशूची जीवघे णी जखम बरी झाली होती त्यास पृ थ्वीने व तीवर
राहणार्यांनी नमन करावे असे तो करतो. 13 तो मोठी िचन्हे करतो; लोकां च्या दृष्टीपु ढे आकाशातून
पृ थ्वीवर अग्नी उतरे ल असे तो करतो, 14 आिण त्यास त्या पशूच्या दे खत जी िचन्हे करायची
मु भा आहे ती करून दाखवून तो पृ थ्वीवर राहणार्यांना फसवतो आिण ज्या पशूला तलवारीचा
घाव लागला असताही जो िजवं त आहे त्याची त्यांनी मूतीर् करावी असे तो पृ थ्वीवर राहणार्यांस
सां गतो. 15 दुसर्या पशूला, पिहल्या पशूच्या मूतीर्ला जीवन दे ण्याची परवानगी होती. म्हणजे
त्या पशूच्या मूतीर्ने बोलावे आिण असे करावे की, िजतके लोक त्या पशूच्या मूतीर्ला नमन करणार
नाहीत िततक्यांना िजवे मारले जावे . 16 आिण तो असे करतो की, लहान व मोठे , धनवान व दिरद्री,
स्वतं तर् व दास, अशा सवार्न
ं ी आपल्या उजव्या हातावर िकंवा कपाळां वर एक खूण घ्यावी, 17 आिण
ती खूण म्हणजे त्या पशूचे नाव िकंवा त्याच्या नावाची सं ख्या आहे , त्याच्यावाचून इतर कोणाला
काही िवकत घे ता ये ऊ नये िकंवा िवकता ये ऊ नये .
18 ये थे ज्ञानीपणच आहे ; ज्याला बु द्धी असे ल त्याने पशूच्या सं ख्ये चा िहशोब करावा कारण, ती
एका मनु ष्याची सं ख्या आहे आिण त्याची सं ख्या सहाशे सहासष्ठ आहे .

14
मी बिघतले , पाहा, िसयोन डोंगरावर एक कोकरा उभा होता; आिण ज्यां च्या कपाळां वर
त्याचे व त्यां च्या िपत्याचे नाव िलिहले ले होते , असे एक लक्ष चौवे चाळीस हजार जण ते थे
1 नं तर
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त्याच्याबरोबर होते .
स्वगार्तन
ू िनघाले ली वाणी मी ऐकली आिण जसे वीणावादक आपल्या वीणा वाजवत आहे त अशी
ती होती. 3 ते राजासनासमोर आिण त्या चार प्राणी व विडलांसमोर जणू एक नवे गीत गात होते ;
पृ थ्वीवरून िवकत घे तले ले जे एक लक्ष चौवे चाळीस हजार जण ते थे होते त्यां च्यािशवाय कोणीही
मनु ष्य ते गीत िशकू शकला नाही. 4 स्त्रीसं गाने िवटाळले न गे लेले ते हे च आहे त, ते शु द्ध आहे त.
जे थे कोठे कोकरा जातो ते थे त्याचे अनु सरण करणारे ते आहे त. मानवजातीतून खं डणी भरून मु क्त
केले ले, हे दे वाला व कोकर्याला प्रथमफळ असे आहे त. 5 त्यां च्या मु खात काही असत्य आढळले
नाही; ते िनष्कलं क आहे त.

2 आिण अने क जलप्रवाहां च्या ध्वनीसारखी व मे घ गडगडाटाच्या ध्वनीसारखी

6 यानं तर मला आणखी एक दे वदत
ू आकाशाच्या मध्यभागी उडताना िदसला. त्याच्याजवळ,
पृ थ्वीवर राहणार्या प्रत्ये क राष्ट् र, वं श, भाषा बोलणार्यांना व प्रत्ये क समाजाला सु वातार्
सां गायला, सावर्कािलक सु वातार् होती. 7 तो मोठ ा आवाजात म्हणत होता, दे वाचे भय धरा आिण
त्यास गौरव करा; कारण न्यायाची वे ळ आली आहे आिण ज्याने आकाश, पृ थ्वी आिण समु दर् आिण
पाण्याचे झरे हे उत्पन्न केले त्यास नमन करा.
8 मग आणखी एक दे वदत
ू त्याच्या मागोमाग आला आिण म्हणाला, “����, मोठी बाबे ल
पडली! कारण ितने सवर् राष्ट् रांना ितच्या व्यिभचाराचा क् रोधरूपी द्राक्षरस पाजला आहे .”
9 आिण ितसरा दे वदत
ू दुसर्या दोन दे वदत
ू ां च्या मागोमाग आला आिण म्हणाला, जर कोणी त्या
पशूला िकंवा त्याच्या मूतीर्ला नमन करील आिण आपल्या कपाळावर िकंवा हातावर त्याची खूण
करून घे ईल 10 तोसु ध्दा दे वाच्या क् रोधाचा प्याल्यात िनरा घातले ला, त्याचा क् रोधरुपी द्राक्षरस
ू ांसमोर आिण कोकर्यासमोर त्यास अग्नी आिण गं धक ह्यापासून पीडला
िपईल आिण पिवत्र दत
जाईल. 11 त्यां च्या पीडे चा धूर यु गानु युग वर चढत राहतो; त्या पशूला आिण त्याच्या मूतीर्ला
नमन करणार्यांना आिण त्याच्या नावाचे िचन्ह करून घे णार्या कोणालाही रात्रंिदवस िवसावा
िमळणार नाही.
12 जे दे वाच्या आज्ञा व ये शच
ू ा िवश्वास धीराने पालन करतात त्या पिवत्र जनांची सहनशीलता
ये थे आहे .
13 आिण मी स्वगार्तन
ू एक वाणी ऐकली; ती मला म्हणाली, हे िलहीः आतापासून, प्रभूमध्ये
मरणारे धन्य आहे त. आत्मा म्हणतो, “��, म्हणजे त्यांना आपल्या कष्टांपासून सु टून िवसावा
िमळावा कारण त्यांची कामे तर त्यां च्याबरोबर त्यां च्यामागे जातात.”
14

ते व्हा मी बिघतले आिण पाहा, एक पांढरा ढग आिण मनु ष्याच्या पु त्रासारखा कोणी त्या
ढगावर बसला होता. त्याच्या मस्तकावर सोन्याचा मु कुट आिण त्याच्या हातात एक धारदार िवळा
ू बाहे र आला आिण जो ढगावर बसला
होता. 15 मग परमे श्वराच्या भवनातून आणखी एक दे वदत
होता त्यास त्याने मोठ ा आवाजात म्हटले , “���� ���� ��� ����� �� ���� ������
������� ��� ��� ���; कारण पृ थ्वीचे पीक िपकू न गे ले आहे .” 16 मग जो ढगावर बसला
होता त्याने पृ थ्वीवर िवळा चालवला आिण पृ थ्वीची कापणी झाली.
17 मग आणखी एक दे वदत
ू स्वगार्तील परमे श्वराच्या भवनामधून बाहे र आला; त्याच्याजवळही
ू वे दीतून बाहे र आला; त्यास अग्नीवर अिधकार
एक धारदार िवळा होता. 18 मग आणखी एक दे वदत
होता; आिण ज्याच्याजवळ धारदार िवळा होता त्यास त्याने मोठ ा आवाजात ओरडू न म्हटले ,
“���� ������ ���� �� ��� ���������� ������������� �� ���� ��; कारण
ू ाने पृ थ्वीवर िवळा चालवला आिण पृ थ्वीच्या
ितची द्राक्षे िपकली आहे त.” 19 ते व्हा त्या दे वदत
द्राक्षवे लीचे पीक गोळा करून ते दे वाच्या क् रोधाच्या मोठ ा द्राक्षकुंडात टाकले . 20 यानं तर ते
द्राक्षकुंड नगराबाहे र तु डवले गे ले; व द्राक्षकुंडामधून रक्त वर आले ; ते घोड ाच्या लगामापयर्ंत
चढले आिण शं भर कोसां च्या पिरसरात पसरले .
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15
यानं तर मी स्वगार्त आणखी एक महान व आश्चयर्कारक िचन्ह बिघतले ; ज्यां च्याजवळ सात
ू मी पािहले त्या शे वटल्या पीडा होत्या, कारण दे वाचा क् रोध त्यानं तर
पीडा होत्या, असे सात दे वदत
पूणर् होणार होता.
2 मग मी बिघतले की, जणू एक अिग्निमिश्रत काचे चा समु दर
् आहे आिण ज्यांनी त्या पशूवर
व त्याच्या मूतीर्वर आिण त्याच्या नावाच्या सं ख्ये वर िवजय प्राप्त केला होता ते त्या काचे च्या
समु दर् ाजवळ, दे वाने िदले ली वीणा घे ऊन उभे होते .
3 दे वाचा दास मोशे ह्याचे गीत व कोकर्याचे गीत गात होते .
सवर्समथर् दे वा, परमे श्वरा, तु झ्या कृती महान आिण आश्चयर्कारक आहे त.
हे प्रभू दे वा, तू सवार्ंवर राज्य करतो
तु झे मागर् योग्य आिण खरे आहे त.
4 हे प्रभू, तु ला कोण िभणार नाही?
आिण तु झ्या नावाचे गौरव कोण करणार नाही?
कारण तू एकच पिवत्र आहे स;
कारण सगळी राष्ट् रे ये ऊन
तु झ्यापु ढे नमन करतील.
कारण तु झ्या नीितमत्त्वाची कृत्ये प्रकट झाली आहे त.
5 नं तर मी बिघतले आिण साक्षीच्या मं डपाचे परमे श्वराचे स्वगार्तील भवन उघडले गे ले. 6 आिण
ू बाहे र आले ; त्यां च्याजवळ सात पीडा होत्या. त्यांनी स्वच्छ, शु भर्
त्या भवनातून सात दे वदत
तागाची वस्त्रे पिरधान केली होती आिण आपल्या छातीभोवती सोन्याचे पट् टे बां धले होते . 7 ते व्हा
ू ांना, जो यु गानु युग िजवं त आहे त्या दे वाच्या रागाने
त्या चार प्राण्यांतील एकाने त्या सात दे वदत
भरले ल्या, सात सोन्याच्या वाट ा िदल्या. 8 आिण दे वाच्या सामथ्यार्पासून व ते जापासून जो धूर
ू ां च्या सात पीडा पूणर् होईपयर्ंत
िनघाला, त्याने परमपिवत्रस्थान भरून गे ले आिण त्या सात दे वदत
कोणीही आत जाऊ शकला नाही.
1

16

ू ांना म्हणाली, “�� ���
ती त्या सात दे वदत
�������� �������� �� ��� ������ �������� ���.”
2 मग पिहला दे वदत
ू गे ला आिण त्याने आपली वाटी पृ थ्वीवर ओतली आिण ज्या लोकां वर त्या
पशूचे िचन्ह होते व जे त्याच्या मूतीर्ला नमन करीत असत त्यांना अितशय कुरूप आिण त्रासदायक
फोड आले .
3 नं तर, दुसर्या दे वदत
ू ाने आपली वाटी समु दर् ात ओतली आिण त्याचे मरण पावले ल्या
मनु ष्याच्या रक्तासारखे रक्त झाले आिण समु दर् ात जगणारे सवर् जीव मरण पावले .
4 ितसर्या दे वदत
ू ाने आपली वाटी नद्यां वर व पाण्याच्या झर्यां वर ओतली, “��� �������
ू म्हणाला,
���� ����” 5 आिण माझ्या कानी आले की, जलाशयांचा दे वदत
तू जो पिवत्र आहे स आिण होतास तो तू नीितमान आहे स,
कारण तू असा न्याय केलास.
6 कारण त्यांनी पिवत्रजनांचे आिण सं देष्ट ांचे रक्त पाडले , आिण तू त्यांना रक्त प्यायला िदले स;
कारण ते याच लायकीचे आहे त.
7 वे दीने उ र िदले , ते मी ऐकले की,
हो, हे सवर्समथर् दे वा, परमे श्वरा, तु झे न्याय खरे आिण नीतीचे आहे त.
8 चौथ्या दे वदत
ू ाने आपली वाटी सूयार्वर ओतली आिण त्यास लोकांस अग्नीने जाळू न
टाकण्याची परवानगी दे ण्यात आली होती. 9 लोक भयं कर उष्णते ने जळाले व त्यांनी या पीडां वर
1 मी परमपिवत्रस्थानातून एक मोठी वाणी ऐकली;
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ज्याला अिधकार आहे त्या दे वाच्या नावाची िनं दा केली आिण त्यास गौरव द्यायला त्यांनी
पश्चा ाप केला नाही.
10 पाचव्या दे वदत
ू ाने आपली वाटी त्या पशूच्या राजासनावर ओतली आिण त्याचे राज्य
अं धकारमय झाले , आिण त्या क्ले शांत लोकांनी आपल्या जीभा चावल्या; 11 त्यांनी आपल्या
क्ले शांमुळे आिण आपल्या फोडांमुळे स्वगीर्य दे वाची िनं दा केली आिण आपल्या कृतींचा पश्चा ाप
केला नाही.
12 सहाव्या दे वदत
ू ाने आपली वाटी महान फरात नदीवर ओतली आिण पूवकडील राजांचा मागर्
तयार व्हावा म्हणून ितचे पाणी आटवले गे ले.
13 आिण मी बिघतले की, त्या अजगराच्या मु खातून, त्या पशूच्या मु खातून आिण त्या खोट ा
सं देष्ट ां च्या मु खातून बे डकांसारखे तीन अशु द्ध आत्मे बाहे र आले . 14 कारण हे चमत्कार करणारे
दुष्ट आत्मे आहे त; ते सवर्समथर् दे वाच्या, त्या महान िदवसाच्या लढाईसाठी सवर् जगातल्या राजांना
एकत्र जमवायला त्यां च्याकडे जात आहे त.
15 पाहा, मी चोरासारखा ये तो; जो जागृ त राहतो आिण आपली वस्त्रे सं भाळतो तो धन्य होय!
नाही तर, तो उघडा िफरे ल आिण ते त्याची लज्जा पाहतील.
16 आिण त्यांनी त्यांना हमर्िगदोन असे इब्री भाषे त नाव असले ल्या एका िठकाणी एकत्र
जमवले .
17 सातव्या दे वदत
ू ाने आपली वाटी अं तराळात ओतली व परमे श्वराच्या भवनामधून,
राजासनाकडू न एक मोठा आवाज आला; तो म्हणाला, “����.” 18 आिण िवजांचे लखलखाट,
आवाज व गडगडाट होऊन मोठा भूकंप झाला, पृ थ्वीवर लोक झाल्यापासून कधी झाला नव्हता
इतका मोठा भूकंप झाला, 19 त्या महान नगरीचे तीन भाग झाले ; राष्ट् रांची नगरे पडली आिण
ती महान बाबे ल, ितला त्याच्या कोपाच्या सं तापाचा द्राक्षरसाचा प्याला द्यावा, म्हणून दे वासमोर
स्मरणात आणली गे ली. 20 आिण प्रत्ये क बे ट पळू न गे ले व डोंगर कोठे च आढळले नाहीत. 21 आिण
एक मण वजनाच्या मोठ ा गारा आकाशातून खाली लोकां वर पडल्या; आिण त्या गारां च्या पीडे मुळे
लोकांनी दे वाची िनं दा केली; कारण त्यांची पीडा फार मोठी होती.

17
1 मग

ू होते त्यां च्यातला एक ये ऊन माझ्याशी बोलला
त्या सात वाट ा घे णारे जे सात दे वदत
आिण म्हणाला, “��, त्या अने क जलां वर जी बसली आहे त्या महावे श्ये चा न्यायिनवाडा मी
तु ला दाखवतो. 2 पृ थ्वीच्या राजांनी ितच्याबरोबर जारकमर् केले आिण पृ थ्वीवर राहणारे ितच्या
ू ाने मला पिवत्र आत्म्यामध्ये अरण्यात ने ले;
जारकमार्च्या द्राक्षरसाने मस्त झाले .” 3 ते व्हा दत
आिण मला एका िकरिमजी रं गाच्या पशूवर बसले ली एक स्त्री िदसली. तो दे विनं दात्मक नावांनी
भरले ला होता आिण त्यास सात डोकी व दहा िशं गे होती. 4 त्या स्त्रीने जां भळी व िकरिमजी वस्त्रे
ने सन
ू , सोन्याचा व मोलवान रत्नांचा, मोत्ये ह्यांचा साज घातला होता. ितच्या हातात, अमं गळ
गोष्टींनी व व्यिभचाराने भरले ला एक सोन्याचा प्याला होता; 5 ितच्या कपाळावर िलिहले ले नाव
एक रहस्य होते , महान बाबे ल, पृ थ्वीवरील वे श्यांची व अमं गळ गोष्टींची आई. 6 आिण मी बिघतले
की, ती स्त्री पिवत्रजनां च्या रक्ताने व ये शस
ू ाठी हुतात्मे झाले ल्यांचे रक्त *िपऊन मस्त झाली
ू मला म्हणाला, “��
होती आिण ितला बघताच मी मोठा आश्चयर्चिकत झालो. 7 ते व्हा तो दे वदत
����������� �� �����? मी तु ला या स्त्रीचे आिण जो पशू ितला पाठीवर वाहतो, ज्याला
सात डोकी आिण दहा िशं गे आहे त त्या पशूचे रहस्य सां गतो.
8 आिण तू जो पशू बिघतलास, जो होता आिण नाही, जो अगाधकू पात ये ईल आिण नाशात
जाईल आिण जगाच्या स्थापने पासून ज्यांची नावे जीवनाच्या पु स्तकात िलिहले ली नाहीत असे
*
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पृ थ्वीवर राहणारे त्या पशूला पाहतील ते व्हा आश्चयर् करतील कारण तो होता, नाही आिण ये णार
आहे .
9 इथे ज्ञानी मनाचे काम आहे . ती सात डोकी, ही ती स्त्री ज्यां वर बसली आहे . ते सात डोंगर
आहे त; 10 आिण सात राजे आहे त, पाच पडले आहे त, एक आहे आिण दुसरा अजून आले ला नाही;
आिण तो आल्यावर त्यास फारच थोडा वे ळ रहावे लागे ल. 11 आिण तो जो पशू होता आिण
नाही, तो आठवा राजा आहे ; तो सातांपासून झाले ला आहे ; आिण नाशात जात आहे . 12 आिण
तू बिघतलीस ती दहा िशं गे दहा राजे आहे त. त्यांना अजून राज्य िमळाले नाही; पण त्यांना त्या
पशूबरोबर, एक घटका राजांसारखा अिधकार िमळतो. 13 ते एकमताचे आहे त, ते आपले सामथ्यर्
आिण आपला अिधकार पशूला दे तात. 14 ते कोकर्याशी यु द्ध करतील आिण कोकरा त्यांना िजं कील
कारण तो प्रभूं चा प्रभू आिण राजांचा राजा आहे ; आिण जे त्याच्याबरोबर आहे त ते बोलावले ले,
िनवडले ले आिण िवश्वासू आहे त.” 15 आिण तो मला म्हणतो, तू जे पाण्याचे प्रवाह बघत आहे स,
ज्यां वर ती वे श्या बसली आहे , ते िनरिनराळे समाज, समु दाय आिण राष्ट् रे आिण िनरिनराळ्या भाषा
बोलणारे लोक आहे त. 16 आिण तू बिघतलीस ती दहा िशं गे आिण तो पशू त्या वे श्ये चा द्वे ष करतील.
ितला ओसाड आिण नग्न करतील, ितचे मांस खातील आिण ितला अग्नीत जाळतील. 17 कारण
त्यांनी एकमनाचे होऊन दे वाची वचने पूणर् होईपयर्ंत, त्याची इच्छा पूणर् करायला आपले राज्य
पशूला द्यावे हे दे वाने त्यां च्या मनात घातले आहे . 18 आिण जी स्त्री तु ला िदसली ती पृ थ्वीच्या
राजां वर राज्य करणारी मोठी नगरी आहे .

18
1 ह्यानं तर मी दुसर्या एका दे वदत
ू ाला स्वगार्तन
ू खाली उतरतांना पािहले . त्यास मोठा अिधकार
होता; आिण त्याच्या ते जाने पृ थ्वी प्रकािशत झाली. 2 तो जोरदार आवाजात ओरडू न म्हणाला,
“����, ती महान बाबे ल पडली आहे !”
ती भूतांना वस्ती झाली आहे ,
सवर् अशु द्ध आत्म्यांना आिण सवर् अशु द्ध आिण ितरस्करणीय पक्षयांना आसरा झाली आहे .
3 कारण ितच्या व्यिभचाराचे मद्य जे वे ड लावणारे आहे ते सवर् राष्ट् रे प्याली आहे त आिण
पृ थ्वीच्या राजांनी ितच्याबरोबर व्यिभचार केला आहे ;
ितच्या शक्तीशाली सं प ीने व ऐषोआरामाने पृ थ्वीचे व्यापारी श्रीमं त झाले आहे त.
4 मग मी स्वगार्तन
ू आणखी एक वाणी ऐकली;
ती म्हणाली, अहो माझ्या लोकांनो, ितच्यामधून बाहे र या.
म्हणजे तु म्ही ितच्या पापात भागीदार होऊ नये
आिण यासाठी की, ितच्या कोणत्याही पीडा तु मच्यावर ये ऊ नये त.
5 कारण ितची पापे आकाशापयर्ंत पोहोचलीत
आिण ितच्या वाईट कृतीची दे वाने आठवण केली.
6 ितने तु म्हास िदले तसे ितला परत द्या;
ितने जे काही केले आहे त्याच्या दुप्पट तु म्ही ितच्यासाठी करा; आिण
ितने प्याल्यात िजतके ओतले त्याच्या दुप्पट तु म्ही त्यामध्ये ितच्यासाठी ओता.
7 ितने स्वतःला जे वढे गौरव व ऐषोआराम िदला,
िततक्या प्रमाणात ितला छळ आिण दुःख द्या;
कारण ती स्वतःच्या मनात म्हणते ,
मी राणी होऊन बसले आहे ,
मी िवधवा नाही,
मी दुःख बघणार नाही.
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कारणांमुळे, ितच्यावर एकाच िदवसात पीडा ये तील,
मरी, शोक आिण दुष्काळ.
ती अग्नीने पु री जळू न जाईल;
कारण ितचा न्याय करणारा, परमे श्वर दे व सामथ्यर्शाली आहे .
9 “��� ������� ����������� ������� ����,” �� ����������� �������
������, ते पृ थ्वीचे राजे ितच्या जळण्याचा धूर पाहतील, ते व्हा ितच्याकरता रडतील आिण ऊर
बडवतील. 10 ते ितच्या पीडां च्या भयामु ळे दरू उभे राहन
ू म्हणतील,
हाय! ही मोठी नगरी,
ही पराक् रमी नगरी बाबे ल;
कारण एका घटकेत तु झा न्याय करण्यात आला आहे !
11 आिण पृ थ्वीचे व्यापारी ितच्याकरता रडतील आिण शोक करतील; कारण आता त्यांचा माल
कोणीही िवकत घे णार नाही. 12 सोन्याचा, रुप्याचा, िहर्यांचा आिण मोत्यांचा माल, तसे च तलम
तागाचे कापड, जां भळे कापड, रे शमी कापड आिण िकरिमजी कापड आिण सवर् प्रकारची सु वािसक
लाकडे आिण सवर् प्रकारची हिस्तदं ती पात्रे, तशीच सवर् प्रकारची फार िकमती लाकडी, िपतळी,
लोखं डी व सं गमरवरी पात्रे; 13 दालिचनी व उटण्याचे मसाले , धूप, सु वािसक ते ल व ऊद, द्राक्षरस,
ते ल, सपीठ आिण गहू आिण जनावरे , में ढरे , घोडे व रथ आिण दास व मनु ष्यांचे जीव, हा त्यांचा
माल कोणी िवकत घे त नाही.
14 आिण ज्या फळांची तु झ्या जीवाला वासना होती ती तु झ्यापु ढून गे ली आहे त;
सवर् स्वािदष्ट आिण िवलासाचे पदाथर् तु झ्यापासून नाहीसे झाले आहे त;
ते यापु ढे कोणाला पु न्हा िमळणारच नाहीत.
15 आिण ितच्यामु ळे सधन झाले ले त्यांचे व्यापारी हे ितच्या पीडे च्या भयामु ळे दर
ू वर उभे राहन
ू
रडतील, शोक करतील 16 आिण म्हणतील,
हाय! ही मोठी नगरी!
ही जां भळी आिण िकरिमजी पोशाख ने सन
ू सोन्याचा
आिण िहर्यामोत्यांचा साज घालीत असे .
17 एवढ ा प्रचं ड सं प ीची एका तासात नासाडी झाली आहे .
आिण सगळे तांडेल, गलबतावरचे सगळे लोक आिण खलाशी आिण िजतके समु दर् ावर पोट भरणारे
होते ते सवर् लोक दरू वर उभे रािहले , 18 आिण त्यांनी ितच्या जळण्याचा धूर पािहला, ते व्हा ते
ओरडू न म्हणाले , “����� ���� �� ������ ��������� ���?” 19 आिण त्यांनी आपल्या
डोक्यांत धूळ घातली व ते रडत आिण शोक करीत ओरडू न म्हणाले ,
हाय! ही महान नगरी!
समु दर् ावर ज्यांची गलबत होती ते सवर् िहच्या सं प ीवर सधन झाले त! कारण ही
एका घटकेत उजाड झाली.
20 हे स्वगार्,
अहो पिवत्रजनांनो, प्रेिषतांनो आिण सं देष्ट ांनो, ितच्यावरून आनं द करा,
कारण दे वाने ितला दं ड दे वन
ू तु म्हास न्याय िदला आहे .
21 मग एका बलवान दे वदत
ू ाने मोठ ा जात्याच्या तळीसारखा एक दगड घे तला, तो समु दर् ात
फेकला आिण तो म्हणाला,
अशीच ती मोठी नगरी बाबे ल
जोरात खाली टाकण्यात ये ईल,
आिण पु न्हा मु ळीच सापडणार नाही.
22 तु झ्यात वीणा वाजिवणार्यांचा आवाज,
सं गीतकार, बासरी आिण कण वाजिवणार्यांचा आवाज
ह्यापु ढे कधी ऐकू ये णार नाही.
8 या
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तु झ्यात कोणत्याही धं द्याचा कारागीर ह्यापु ढे कधी आढळणार नाही;
आिण तु झ्यात जात्याचा आवाज ह्यापु ढे कधी ऐकू ये णार नाही.
23 आिण तु झ्यात िदव्याचा उजे ड.
ह्यापु ढे कधी िदसणार नाही;
तु झ्यात वराचा आिण वधूचा आवाज ह्यापु ढे ऐकू ये णार नाही.
कारण तु झे व्यापारी हे पृ थ्वीचे मोठे लोक होते ;
ू ोण्यांनी सवर् राष्ट् रे फसवली गे ली.
आिण तु झ्या जादट
24 आिण ितच्यात सं देष्ट ांचे, पिवत्रजनांचे
आिण पृ थ्वीवर जे वधले ले त्या सवार्चे रक्त सापडले .

19
1 या

गोष्टींनं तर मी जणू एक, िवशाल समु दायाची मोठी वाणी स्वगार्त ऐकली; ती म्हणाली
हाले लय
ू ा,
तारण, गौरव आिण सामथ्यर् आमच्या दे वाचीच आहे त,
2 कारण त्याचे न्याय खरे आिण नीतीचे आहे त;
कारण ज्या महावे श्ये ने आपल्या व्यिभचारी वागण्याने पृ थ्वी भ्रष्ट केली ितचा त्याने न्यायिनवाडा
केला आहे .
आिण आपल्या दासां च्या रक्ताबद्दल ितचा सूड घे तला आहे .
3 आिण ते दुसर्यांदा म्हणाले ,
हाले लय
ू ा
ितचा धूर यु गानु युग वर चढत आहे .
4 ते व्हा ते चोवीस वडील व चार िजवं त प्राणी पालथे पडले , त्यांनी राजासनावर बसले ल्या दे वाला
नमन केले आिण ते म्हणाले ः
आमे न; हाले लय
ू ा.
5 आिण राजासनाकडू न एक वाणी आली; ती म्हणालीः
तु म्ही सवर् त्याचे दास, दोन्ही लहानमोठे आिण सामथ्यर्वान त्यास िभणारे ,
आपल्या दे वाची स्तु ती करा.
6 आिण, मी जणू एका, िवशाल समु दायाची वाणी, ऐकली; ती वाणी महापूराच्या आिण मे घां च्या
मोठ ा गडगडाटां च्या आवाजासारखी होती. ती म्हणाली,
हाले लय
ू ा;
कारण, आमचा प्रभू
सवर्स ाधारी दे व हा राज्य करीत आहे .
7 या, आपण आनं द करू, हषर् करू,
आिण त्यास गौरव दे ऊ;
कारण कोकर्याचे लग्न िनघाले आहे ,
आिण त्याच्या नवरीने स्वतःला सजिवले आहे .
8 आिण ितला ने सायला,
स्वच्छ, शु भर् , चमकणारे तलम तागाचे वस्त्र िदले आहे . (हे तलम वस्त्र म्हणजे
पिवत्रजनां च्या नीितमत्त्वाची कामे होत.)
9 आिण तो दे वदत
ू मला म्हणाला, “����� ����������� ��������� �������
��������� ���� ���.” ��� �� ��� �������, “�� ������ ��� ���� ����.”
10 आिण, मी त्यास नमन करायला त्याच्या पायाशी पालथा पडलो, परं तु तो मला म्हणाला,
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“��� ��� ���; मी तु झ्या सोबतीचा आिण ये शच
ू ी साक्ष ज्यां च्याजवळ आहे त्या तु झ्या बं धच्ूं या
सोबतीचा दास आहे . दे वाला नमन कर कारण ये शिू वषयीची साक्ष हा भिवष्यवानीचा आत्मा आहे .”
11 ते व्हा

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 यु द्ध करतो, 12 त्याचे
डोळे अग्नीच्या ज्वाले सारखे होते व त्याच्या डोक्यावर पु ष्कळ मु कुट होते आिण त्याचे एक नाव
िलिहले ले होते ; ते त्याच्यािशवाय कोणी जाणत नाही. 13 त्याने एक, रक्तात िभजवीले ला झगा
घातला होता; आिण दे वाचा शब्द हे नाव त्यास दे ण्यात आले आहे ; 14 आिण स्वगार्तल्या से ना
पांढर्या घोड ां वर बसून शु भर् , स्वच्छ, तलम तागाची वस्त्रे पिरधान करून त्याच्या मागोमाग
जात होत्या. 15 आिण त्याने राष्ट् रां वर प्रहार करावा म्हणून त्याच्या तोंडामधून एक धारदार
तलवार िनघते , तो त्यां च्यावर लोहदं डाने स ा चालवील; तो सवर्समथर् दे वाच्या अतीकोपाचे
द्राक्षकुंड तु डवील. 16 त्याच्या झग्यावर व त्याच्या मांडीवर राजांचा राजा आिण प्रभूं चा प्रभू
असे नाव िलिहले ले आहे .
17 आिण

ू सूयार्त उभा होता; तो आकाशात उडणार्या सवर् पक्षयांना
मी बिघतले की, एक दे वदत
मोठ ा आवाजात ओरडू न म्हणालाः या आिण दे वाच्या मोठ ा भोजनासाठी जमा व्हा; 18 म्हणजे
तु म्ही राजांचे से नापतीचे मांस खाल आिण बलवान पु रुषांचे मांस खाल; घोड ांचे आिण त्यावर
बसणार्यांचे मांस खाल, स्वतं तर् आिण दास, लहान आिण मोठे अशा सवार्च
ं े मांस खाल.
19 आिण मी बिघतले की, तो जो घोड ावर बसला होता त्याच्याबरोबर आिण त्याच्या से नेबरोबर
लढाई करायला तो पशू व पृ थ्वीचे राजे आिण त्यां च्या से ना एकत्र आल्या होत्या. 20 मग त्या
पशूला व त्याच्याबरोबर त्या खोट ा सं देष्ट ाला धरण्यात आले ; त्याने त्याच्यासमोर िचन्हे करून,
त्या पशूने िशक्का घे णार्यांस व त्याच्या मूतीर्ला नमन करणार्यांस फसवले होते . या दोघांनाही
गं धकाने जळणार्या अग्नीच्या सरोवरात िजवं त टाकण्यात आले ; 21 बाकीचे लोक जो घोड ावर
बसला होता त्याच्या तोंडातून बाहे र ये णार्या तलवारीने मारले गे ले आिण त्यां च्या मांसाने सगळे
पक्षी तृ प्त झाले .

20
1 आिण मी बिघतले की, एक दे वदत
ू आकाशामधून खाली आला; त्याच्या हातात अगाधकू पाची
िकल्ली व एक मोठी साखळी होती. 2 आिण ज्याला िदयाबल आिण सै तान म्हणतात त्या
पु रातन सपार्ला म्हणजे त्या अजगराला त्याने धरले , एक हजार वषार्स
ं ाठी त्यास बां धले , 3 आिण
अगाधकू पात टाकले ; आिण त्यामध्ये बं द करून वर िशक्का लावला; म्हणजे ती हजार वष पूणर्
होईपयर्ंत त्याने राष्ट् रांना आणखी फसवू नये . त्यानं तर त्यास पु न्हा थोडा वे ळ सोडणे जरूर होते .
4 ते व्हा मी राजासने बिघतली व त्यावर जे कोणी बसले होते ; त्यां च्याकडे न्यायिनवाडा दे ण्यात
आला आिण ये शच्ू या साक्षीसाठी व दे वाच्या वचनासाठी ज्यांचा िशरच्छे द झाला होता आिण
त्या पशूला िकंवा त्याच्या मूतीर्ला ज्यांनी नमन केले नव्हते आिण आपल्या कपाळावर िकंवा
हातावर त्याचा िशक्का मारले ला नव्हता, त्यांचे आत्मे मला िदसले . ते परत िजवं त झाले व त्यांनी
िख्रस्ताबरोबर एक हजार वष राज्य केले . 5 पण ती हजार वष पूणर् होईपयर्ंत बाकीचे मरण पावले ले
पु न्हा िजवं त झाले नाहीत. हे पिहले पु नरुत्थान होय. 6 ज्याला पिहल्या पु नरुत्थानात भाग आहे ,
तो धन्य आिण पिवत्र आहे ; अशां वर दुसर्या मरणाची स ा नाही, तर ते दे वाचे आिण िख्रस्ताचे
याजक होतील; आिण त्याच्याबरोबर एक हजार वष राज्य करतील.
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जे व्हा ती हजार वष सं पतील ते व्हा सै तानाला त्याच्या कैदे तन
ू सोडण्यात ये ईल; 8 आिण
तो पृ थ्वीच्या चारी कोपर्यांतील गोग व मागोग या राष्ट् रांना, लढाईसाठी एकत्र करावे म्हणून
तो त्यांना फसवायला बाहे र िनघे ल; त्यांची सं ख्या समु दर् ाच्या वाळू इतकी आहे . 9 ते पृ थ्वीच्या
िवस्तारावर गे ले आिण त्यांनी पिवत्र जनांची छावणी व िप्रय नगरी वे ढली; ते व्हा स्वगार्तन
ू अग्नी
उतरला आिण त्याने त्यांना िगळू न घे तले ; 10 आिण त्यांना फसिवणार्या सै तानाला अग्नीच्या व
गं घकाच्या सरोवरात टाकण्यात आले ; तो पशू व तो खोटा सं देष्टा हे ; ते थेच असून ते रात्रंिदवस
सदासवर्काळ पीडा भोगतील.
मी एक, मोठे , शु भर् राजासन आिण त्यावर जो बसला होता त्यास बिघतले . त्याच्या
उपिस्थतीतून पृ थ्वी व आकाशही पळू न गे ली; आिण त्यांना कोठे च जागा िमळाली नाही. 12 मग
मी मृ तांना, लहान व मोठे ह्यांना राजासनासमोर उभे रािहले ले बिघतले ; ते व्हा पु स्तके उघडली
गे ली; नं तर आणखी एक पु स्तक उघडले गे ले. ते जीवनाचे पु स्तक होते ; आिण त्या पु स्तकात
िलिहले ल्या गोष्टींवरून ज्यां च्या त्यां च्या कामांपर् माणे मृ तांचा न्याय करण्यात आला. 13 समु दर् ाने
आपल्यामधील मरण पावले ले होते ते िदले आिण मृ त्यू व मृ तलोक ह्यांनीही आपल्यामधील मरण
पावले ले होते ते िदले ; आिण त्यां च्या कामांपर् माणे त्यांचा प्रत्ये काचा न्याय करण्यात आला.
14 आिण मरण व मृ तलोक अग्नीच्या सरोवरात टाकले गे ले. हे दुसरे मरण होय. हे अग्नीचे तळे
म्हणजे दुसरे मरण. 15 आिण ज्या कोणाचे नाव जीवनाच्या पु स्तकात िलिहले ले आढळले नाही
त्यास अग्नीच्या सरोवरात टाकण्यात आले .
11 ते व्हा

21
1 आिण

मी नवे आकाश आिण नवी पृ थ्वी ही बिघतली कारण पिहले आकाश व पिहली पृ थ्वी ही
िनघून गे ली होती आिण समु दर् ही रािहला नव्हता. 2 आिण मी ती पिवत्र नगरी, नवे यरूशले म,
दे वाकडू न स्वगार्तन
ू खाली ये त असले ली बिघतली. ती वरासाठी साज चढवून सजिवले ल्या
वधूपर् माणे िदसत होती; 3 आिण मी राजासनातून एक मोठी वाणी ऐकली; ती म्हणालीः “����,
दे वाचा मं डप मनु ष्यांत आहे , तो त्यां च्याबरोबर वस्ती करील; ते त्याचे लोक होतील आिण दे व
स्वतः त्यां च्याबरोबर राहील 4 तो त्यां च्या डोळ्यांतले सवर् अश्रू पु से ल; आिण ह्यापु ढे मरण राहणार
नाही; दुःख, आक् रोश, िकंवा क्ले शही होणार नाहीत; कारण पिहल्या गोष्टी होऊन गे ल्या आहे त.”
5 ते व्हा राजासनावर बसले ला म्हणालाः “����, मी सवर्काही नवीन करतो आिण तो मला म्हणाला,
िलही; कारण ही वचने िवश्वसनीय आिण खरी आहे त.” 6 आिण तो मला म्हणालाः “�� ������
������ ����. मी अल्फा आिण ओमे गा, आरं भ आिण शे वट आहे . जो तान्हे ला असे ल त्यास
मी जीवनाच्या झर्याचे पाणी फुकट दे ईन. 7 जो िवजय िमळवतो तो या सवर् गोष्टी वारशाने
िमळवील; मी त्यांचा दे व होईन आिण तो माझा पु त्र होईल. 8 पण भे कड, अिवश्वासू, अमं गळ,
खु नी, जारकमीर्, चे टकी, मूतीर्पु जक आिण सगळे लबाड ह्यांना अग्नीने आिण गं धकाने जळणार्या
सरोवरात वाटा िमळे ल; हे दुसरे मरण होय.”
9 मग ज्या सात दे वदत
ू ांनी त्या सात शे वटल्या पीडांनी भरले ल्या, सात वाट ा घे तल्या
होत्या त्यां च्यातला एक ये ऊन माझ्याशी बोलला आिण मला म्हणाला, “���� ��, मी
तु ला वधू, कोकर्याची नवरी दाखवतो.” 10 ते व्हा त्याने मला आत्म्याने एका मोठ ा उं च
डोंगरावर ने ले आिण त्याने मला ती पिवत्र नगरी यरूशले म दे वाकडू न स्वगार्तन
ू खाली उतरतांना
दाखवली. 11 यरूशले मेच्या ठायी दे वाचे ते ज होते ; आिण ितचे ते ज अितमोलवान खड ासारखे ;
स्फिटकाप्रमाणे चमकणार्या यास्फे रत्नासारखे होते . 12 ितला मोठा आिण उं च तट होता; त्यास
ू होते आिण त्यावर नावे िलिहले ली होती; ती
बारा वे शी होत्या आिण वे शींपु ढे बारा दे वदत
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इस्राएलाच्या बारा वं शजांची नावे होती, पूवकडे तीन वे शी; उ रे कडे तीन वे शी; दिक्षणे कडे
तीन वे शी आिण पिश्चमे कडे तीन वे शी होत्या. 14 आिण नगरीच्या तटाला बारा पाये होते ; त्यावर
कोकर्याच्या बारा प्रेिषतांची नावे होती.
15 आिण जो माझ्याशी बोलत होता त्याच्याजवळ त्या नगरीचे , ितच्या वे शींचे व ितच्या तटाचे
माप घ्यायला एक सोन्याचा बोरू होता. 16 ती नगरी चौकोनी बां धले ली होती; आिण ितची लांबी
िजतकी होती िततकीच ितची रुं दी होती; आिण त्याने बोरूने माप घे तले ते साडे सातशे कोस भरले ;
ितची लांबी, रुं दी आिण उं ची या समसमान होत्या. 17 आिण त्याने तटाचे माप घे तले ते मनु ष्याच्या
ू ाच्या हाताप्रमाणे एकशे चव्वे चाळीस हात भरले ; 18 ितच्या तटाचे बां धकाम यास्फे
म्हणजे त्या दत
रत्नाचे होते ; आिण नगरी स्वच्छ काचे पर् माणे , शु द्ध सोन्याची होती. 19 आिण नगरीच्या तटाचे
पाये अने क प्रकारचे मोलवान पाषाण लावून सजिवले होते . पिहला पाया यास्फे, दुसरा नीलमणी,
ितसरा िशवधातू चौथा पाचू, 20 पाचवा गोमे द, सहावा सािदर्, सातवा लसण्या, आठवा वै डूयर्, नववा
पु ष्कराज, दहावा सोनलसणी, अकरावा याकीथ आिण बारावा पद्मंराग. 21 आिण बारा वे शी बारा
मोत्यां च्या होत्या; प्रत्ये क वे स एका मोत्याची केली होती. नगरीचा रस्ता शु द्ध सोन्याचा, पारदशर्क
काचे सारखा होता.
22 आिण मी ते थे भवन बिघतले नाही; कारण सवर्समथर् प्रभू दे व आिण कोकरा हे च ितचे भवन
आहे त. 23 आिण त्या नगरीला प्रकाश द्यायला सूयार्ची िकंवा चं दर् ाची गरज नव्हती; कारण दे वाचे
ते ज ितला प्रकाश दे ते आिण कोकरा ितचा िदवा आहे , 24 राष्ट् रे ितच्या प्रकाशात चालतील;
आिण पृ थ्वीचे राजे आपले वै भव ितच्यात आणतील. 25 ितच्या वे शी िदवसा कधीही बं द केल्या
जाणार नाहीत; आिण ते थे रात्र होणारच नाही. 26 त्या राष्ट् रांकडू न वै भव आिण मान ितच्यात
आणतील; 27 ते थे कोणतीही अशु द्ध गोष्ट िकंवा अमं गळपणाची कृती करणारा अथवा लबाडी
करणारा कोणीही मनु ष्य, कोणत्याही प्रकारे प्रवे श करणार नाही पण कोकर्याच्या जीवनाच्या
पु स्तकात ज्यांची नावे िलिहण्यात आली आहे त त्यांनाच प्रवे श करता ये ईल.
1 नं तर दे वदत
ू ाने

22

मला जीवनाच्या पाण्याची एक नदी दाखिवली. ती नदी स्फिटकासारखी स्वच्छ
होती. ती नदी दे वाच्या आिण कोकर्यां च्या राजासनापासून उगम पावत होती आिण नगराच्या
रस्त्यां च्या मधोमध वाहत होती. 2 नदीच्या दोन्ही काठां वर बारा जातीची फळे दे णारे जीवनाचे
झाड होते , ते प्रत्ये क मिहन्यास आपले फळ दे ते. झाडांची पाने राष्ट् राच्या आरोग्यासाठी उपयोगी
पडतात, 3 त्या नगरात यापु ढे कसलाही शाप असणार नाही; त्याच्यामध्ये दे वाचे व त्याच्या
कोकर्याचे राजासन रािहल. त्याचे दास त्याची से वा करतील. 4 आिण ते त्याचे मु ख पाहतील
व त्यां च्या कपाळावर दे वाचे नाव िलिहले ले असे ल. 5 त्या नगरात यापु ढे कधीही रात्र होणार
नाही. लोकांस प्रकाश िमळिवण्यासठी ह्यापु ढे कुठल्याही िदव्याची अथवा सूयार्ची गरज पडणार
नाही; कारण प्रभू दे व आपला प्रकाश त्यां च्यावर पाडील; आिण ते यु गानु युग राज्य करतील.
6 नं तर दे वदत
ू मला म्हणाला, “�� ���� ������������ ��� ��� ����. सं देष्ट ां च्या
आत्म्यांचा दे व जो प्रभू आहे , त्याने ज्या गोष्टी लवकर घडू न आल्या पािहजे त, त्या आपल्या
ू पाठिवला आहे .” 7 “����, मी लवकर ये त आहे . या
दासांना कळवण्यासाठी आपला दत
पु स्तकातील सं देशवचनांचे जो पालन करतो, तो धन्य! आहे .” 8 ज्या मनु ष्याने या गोष्टी ऐकल्या
आिण पािहल्या तो मनु ष्य मी, योहान आहे . मी जे व्हा या गोष्टी ऐकल्या आिण पािहल्या, ते व्हा या
ू ाच्या पायाशी नमन करण्यास मी पालथा पडलो. 9 परं तु तो
गोष्टी मला दाखवीत असले ल्या दे वदत
ू मला म्हणाला, “��� ��� ���. मी तु झ्याबरोबर आिण तु झे भाऊ सं देष्टे , जे या पु स्तकात
दे वदत
नमूद केले ल्या वचनांचे पालन करतात, त्यां च्याबरोबर काम करणारा दे वाचा एक दास आहे . दे वाला
नमन कर.”
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10 नं तर दे वदत
ू मला म्हणालाः “�� �� ����� ������ ������ ����� ��� ��� ���;

काळाबाबतच्या या पु स्तकातील सं देश गु प्त ठे वू नकोस; कारण या गोष्टी घडू न ये ण्याची वे ळ आता
जवळ आली आहे . 11 जो मनु ष्य अनीितमान आहे , तो अनीितमान राहो, जो अमं गळ आहे , तो
अमं गळ राहो. जो नीितमान आहे तो नै तीक आचरण करीत राहो. जो पिवत्र आहे , त्यास आणखी
पिवत्रपणाने चालू दे .”
12 “����, मी लवकर ये त आहे आिण प्रत्ये काला ज्याच्या त्याच्या कामाप्रमाणे दे ण्यास
माझ्याजवळ वे तन आहे , 13 मी अल्फा व ओमे गा, पिहला व अखे रचा, आरं भ आिण शे वट आहे .
14 आपल्याला जीवनाच्या झाडावर अिधकार िमळावा व वे शीतून नगरीत आपले जाणे व्हावे म्हणून
ू ोणा करणारे , व्यिभचारी,
जे आपले झगे धु तात ते धन्य आहे त. 15 परं तु कुत्रे, चे टकी, जादट
मूतीर्पूजा करणारे आिण िनरिनराळ्या रीतीने लबाडीची आवड धरणारे व लबाड बोलणारे बाहे र
राहतील.”
16 “������� �������� ������������ �������� ����� �����������
���� ������ ��, ये शन
ू े पाठिवले ला आहे . मी दािवदाच्या कुळातील एक अं कुर व वं शज
आिण पहाटे चा ते जस्वी तारा आहे .”
17 आत्मा आिण नवरी असे म्हणतात की, “��,” ��� �� ���� �� ����, तो असे म्हणो की,
“��,” ��� �� ������� ���, तो ये वो, ज्या कोणाला पािहजे , तो फुकट िदले जाणारे जीवनी
पाणी घे वो.
18 या पु स्तकात भिवष्यकाळाबाबत नमूद केले ली वचने जो ऐकतो, त्यास मी गं भीरपणे सावधान
करतोः जर कोणी ह्यामध्ये भर घालील, तर या पु स्तकात िलिहले ल्या पीडा दे व त्याच्यावर आणील;
19 आिण जो कोणी भिवष्यकाळाबाबत सं देश दे णार्या या पु स्तकामधून काही काढून टाकील त्याचा
ज्यां च्याबाबत या पु स्तकात िलिहले आहे , त्या जीवनाच्या झाडाचा आिण पिवत्र नगराचा वाटा
दे व काढून घे ईल.
20 जो ये श ू या गोष्टीिवषयी साक्ष दे तो, तो म्हणतो, “���, मी लवकर ये तो.” आमे न, ये प्रभू
ये श,ू ये .
21 प्रभू ये शच
ू ी कृपा दे वाच्या सवर् पिवत्र लोकांबरोबर असो.

