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आरंभ



ही कहयाणी हजयारो वर्ष जुन्या 
पुस्तकयात सयंागितली आहे. मी तुम्यालया सयंाित 
आहे त्यातील प्रते्क शब्द सत् आहे. त्यापैकी 

कयाही ंववर गवश्यास ठेवणे कठीण होईल, 

परंतु सत् हे अनेकदया 
कल्पने पेक्या खुप वेिळे 

असते. 



अिदी सुरुवयातीलया, सूय्ष, तयारे, पृथ्ी, प्रकयाश, 
वेळ आगण पगहलया मयाणूस गनमया्षण करण्यापूववी, 

तेथे देव होतया 



सुरवयातीलया, प्रथम मनुष्य गनमया्षण 
होण्याआधी, पृथ्ी, सूय्ष, तयारे, प्रकयाश 

व वेळ गनमया्षण होण्याआधीच देव होतया.  
आरंभगवनयाच तो एकटया अस्स्तत्यात होतया, पण 
तो मयया्षगदत मयाणसयासयारखे एकटया नव्हतया. देव 

एकयाच वेळी तीन व्यक्ी म्णून अस्स्तत्यात आहे. 
प्रते्क गभन्न व्यक्ी सह-समयान आगण सह-शयाश्त 

आहे, एक सयार, गनसि्ष, शक्ी, कृती आगण 
इच्याशक्ी. तो कण्षमधुर पे्रमयाने स्वत: शी 

संवयाद सयाधलया.  

पण देवयालया त्याचे आयुष्य 
सयामयागयक करयायचे 

होते. त्यालया गमत्र आगण 
शेजयारी हवे होते.



द बयायबल * आपल्यालया सयंािते की 
देव त्याच्या गसंहयासनयाभोवती सु्तती 

करण्यासयाठी असंख्य देवदूतयंाची गनगम्षती 
करतो, परंतु लुगसफर नयावयाच्या एकयाने 

त्यातील गतसर् यया िोष्ीचे बंड केले. देवयाने 
त्यंानया स्विया्षतून घयालवून गदले आगण 

लुगसफरचे नयाव बदलून सैतयान केले िेले. 
पण ही त्यंाची कथया नयाही.



ही देवयाची मयानवजयातीबरोबर कयाय्ष 
करण्याची ही कहयाणी आहे.

पण ही त्यंाची कथया नयाही. 

यशयया ४५:१८ - संगक्प्त वण्षनयासयाठी द बयायबल *पृष्ठ ३२२ पयाहया. 
सैतयानयागवरयी अगधक मयागहतीसयाठी, पयाहया: पयाहया: यशयया १४:१२-१४; 

यहेजे्ल २८:१३-१९; मत्तय २५:४१; लूक १०:१८; प्रकटीकरण १२:४, २०:२   



सुरुवयातीलया देवयाने आकयाश व पृथ्ी 
गनमया्षण केली. आगण पृथ्ी गनरयाकयार 

व ररकयामी आहे. मि गनमया्षत्याने 
आपलया चेहरया पयाण्याकडे वळगवलया. 



अचयानक देव अंधयारयात बोललया…  

“प्रकयाश होवो”   
  



बरेच आधुगनक 
पुरुर समजू शकले 
नयाहीत. गनमया्षत्याने 
उत्यंातीचया उपयोि 

केलया नयाही. त्याने सव्ष 
अस्स्तत्तयात नुसते 
बोलून सव्ष गनमया्षण 
केले. सहया तयासयात 

देवयाने रोपे तययार केली 
आगण पृथ्ी वस्ती 

करण्यासयाठी प्रयाणी.

अंदयाजे ४००४ ई.पु. - उत्पगत्त १: २-३  



सहयाव्यया गदवशी, वयाईट लोक 
पहयात असतयानया, देवयाने 

पृथ्ीच्या धूळपयासून एक 
नवीन प्रयाणी गनमया्षण केलया. 

देवयाने स्वतःचे जीवन मयातीच्या शरीरयात श्यास 
घेतलया आगण तो मयाणूस गजवंत जीव झयालया. तो 

देवयाच्या प्रगतमेत बनगवलया िेलया - प्रयाण्यंापेक्या उंच.  



देवचया हया नवीन प्रयाणी मनुष्य होतया, 
आगण त्यालया आदयाम नयाव गदले.  

देवयाने त्याच्या गनमया्षण 
केलेल्या सव्ष िोष्ी ंवकडे 
पयागहले आगण म्णयालया, 
“हे खूप चयंािले आहे.” उत्पगत्त १:३१, २:७    



दररोज, देव आदयामयाबरोबर बोले 
आगण जीवन आश्चय्षकयारक होते. देवयाने 

आदयामयासमोर सव्ष प्रयाणी ययासयाठी 
आणले की त्याने प्रते्कयालया नयावे द्यावी. 
प्रयाणी जयात असतयानया, आदयामयालया कळले 

की त्याच्यासयारखया जोडीदयार नयाही.



आगण देव म्णयालया   

मी 
आदयामलया मदत 
करण्यासयाठी एक 

जोडीदयार गनमया्षण 
करीन. 

देव आदयामलया एक खोल झोप घेण्यास प्रवृत्त 
करतो आगण नंतर त्याच्या बयाजूने बरिडी 

घेतली. बरिडीसह, देवयाने एकया संुदर स्तीलया 
आदयामचे पे्रमळ सहयाय्यक बनगवले.    



देवयाने आदयामयालया जयािे केले आगण 
त्या स्तीलया त्याच्याकडे आणले. त्याने 

त्यंानया मुले होण्यास व पृथ्ी पुन्या भरुन 
टयाकण्यास सयंागितले आगण आदयामयाने 

आपली संुदर नवीन बयायको हव्या म्टले.  

ते दोघेही नग्न होते, परंतु मुलयंाप्रमयाणे 
त्यंानयाही ययाची कल्पनया नव्हती. 

सैतयान, त्यंानया 
पहयात होतया.  

ती 
मयाझ्या हयाडयंाची हयाडे 
आहे आगण मयाझ्या 

मयंासयाचे मयंास.



तुम्ी बयािेतल्या सव्ष झयाडयाचे 
फळ खयाऊ शकतया, परंतु बयािेतल्या 

एकया मध्भयािी असलेल्या एकया झयाडयाचे 
फळ खयाऊ नकया कयारण ज्या गदवशी 

तुम्ी खयाल, त्या गदवशी तुम्ी 
मरयाल.

देव झयाडयंाबद्दल बोललया ...   

बयािेत ते आनंदी होते. तेथे कोणतेही 
पयाप नव्हते, उपयासमयार नव्हती; खूप 

िरम गकंवया खूप थंड नव्हते. 

उत्पगत्त १:२८, २:२, 
१६-२२, २५    



सैतयान देवयाचया दे्र करीत होतया आगण देव जे करीत 
होतया ते तो नष् करु इस्च्त होतया, परंतु त्यालया 
हव्यासोबत संवयाद सयाधण्याचया मयाि्ष आवश्यक 

होतया, म्णूनच तो एकया संुदर जीवयाच्या शरीरयात 
गशरलया आगण त्याच्या मुखयातून बोललया.  

देवयाने तुम्यालया 
बयािेतल्या प्रते्क झयाडयाचे 
फळ खयाऊ शकत नयाही 

असे सयंागितले आहे 
कया?  



हया! तुम्ी मरणयार 
नयाही. तुम्ी खयाल 

तेव्हया तुम्ी देवयासयारखे 
व्हयाल. आपण जसे आहोत 
तसे पण ज्यानी व्हयाल आगण 
आपल्यालयाही सव्ष चयंािले 

आगण वयाईट कळेल.  

तो 
म्णयालया की 

ययागशवयाय आम्ी प्रते्क 
झयाड खयाऊ शकतो, परंतु जर 

आम्ी त्यास स्पश्ष केलया 
तर आम्ी मरु.  



हे पयाहणे संुदर आगण ते 
असेच गदसते आहे. अन्नयासयाठी चयंािले. 

ते खयाणे मलया शहयाणपणयाचे ठरेल, 
परंतु देवयाने हे फळ न खयाण्यास 

सयंागितले.  

हवे्लया चयंािले व वयाईट कयाय 
आहे हे मयागहत नव्हते.  



खूप उशीर झयाल्यावर, गतलया 
समजले की गतची फसवणूक 

झयाली आहे. ययामुळे गतलया चयंािले 
आगण वयाईट मयागहत होते, परंतु 

वयाईटयाने गनयंत्रण गमळवले.  

हवे्ने देवयाची आज्या मोडली 
आगण ती फळ खयाल्ी.   



हवे्ने हे फळ 
आपल्या पतीकडे 

नेले आगण त्यालया ते 
खयायलया सयंागितले. 

पयाहया, मी 
मरण पयावली नयाही, 

खया, आगण हे तुम्यालया 
देखील शहयाणे 

करेल.

उत्पगत्त ३:१-६  प्रकटीकरण २०: २ 



ते ज्यानी होते आगण 
त्यंाच्या नग्नतेची 

त्यंानया लयाज वयाटली. 
हयाहयाहया! तो आतया तुम्यालया ठयार 
करील! त्याने मयाझ्याशी कयाय 

केले ते पयाहया. 



आम्ी देवयाची आज्या 
मोडली. तो लवकरच 
येणयार आहे. आपण 

आपली नग्नतया झयाकली 
पयागहजे. 

आम्ी 
हे कयाय केले?  



आदयाम, तू कुठे 
आहेस? 

तुलया कोणी 
सयंागितले की तू नग्न 

आहेस? तू मयाझ्या आज्या 
मोडल्या आगण गनगरद्ध 

फळ खयाले् कयाय? 

मी 
तुमचया आवयाज 
ऐकलया आगण 

मलया भीती वयाटली 
कयारण मी नग्न 

होतो.  



तू मलया 
गदलेल्या बयाईने मलया ते 

करयायलया लयावले.

उत्पगत्त ३:६-१२  



गहस्सस ...  

सपया्षने मलया 
फसवले. त्याने मलया सयंागितले की 

मी मरणयार नयाही, मी तुझ्यासयारखी होईल, 
परंतु मी तुझ्यासयारखी नयाही. मलया 

वयाईट वयाटते.  



म्णून देवयाने सपया्षलया 
शयाप गदलया आगण 
त्यालया म्णयालया ...  

कयारण तू हे केलेस 
म्णून मी तुलया पोटयावर 

सरपटयायलया लयावेल आगण तुझ्या 
तो ंवडयात धूळ घयालील.  

मी तुझी 
संतती आगण स्तीचे मूल शतू्र 

करीन. तुझी संतती स्तीच्या मुलयाची टयाच 
फोडतील, परंतु तो तुझ्या डोक्यावर 

जखम कोरेल.  



भगवष्ययातील लढयाईचे 
हे वचन गदले 

आहे. अशी वेळ 
येईल जेव्हया स्तीचे 
बीज सैतयानयालया 

हरवेल. ही व्यक्ी 
मयानवजयात परत 
देवयाकडे आणेल 

आगण पयाप व 
मृतू्च्या शयापयातून 

त्यंाची सुटकया करेल.  

देव एकया क्णयातच लुगसफर आगण त्याच्या सव्ष देवदूतयंाचया 
नयाश करु शकलया असतया परंतु त्याने त्यंानया परीके्सयारखे 

जिू गदले मयानवी वंशशयाचे, लोक देवयाचे अनुसरण करतील 
की ते सैतयानयाचे त्याच्या बंडखोरीत अनुसरण करतील?उत्पगत्त ३:१३-१५



देव मयानवजयातीलया 
शयाप देत म्णयालया ...  

आदयाम, कयारण तू तुझ्या 
बयायकोच्या मनयावर गवश्यास ठेवलयास 
आगण मयाझे उलं्घन केले म्णून मी 

यया पृथ्ीलया शयाप देईन आगण कयाटेरी झुडुपे, 
भयाजीपयाल्या ययापेक्या अगधक चयंािले वयाढवीन 

आगण मि तुलया 
जयामीन खयाण्यासयाठी कयाहीतरी तययार 

करण्यासयाठी कठोर पररश्रम करयावे लयाितील.   
जोपययंत तू गजवंत रहयाशील तोपययंत तुम्यालया 
दु: ख होईल आगण मरण्यापययंत आपल्या 
चेहर् ययावर घयाम ियाळून कयाम करयाल व 
गजथे आपण गनगम्षत केले होते तेथे परत 

जयाईपययंत.  



वचनयानुसयार आतया आदयाम आगण 
हवे्चया देवयासमोर मृतू् होण्याची 
वेळ आली होती परंतु त्यंानया ठयार 
करण्याऐवजी देवयाने त्यंाच्या जयािी 
प्रयाण्यंाचया वध केलया आगण आदयाम 
आगण हव्यासयाठी अंिरखे तययार 
करण्यासयाठी त्यंाचे कयातडे घेतले. 



त्याने 
आम्यालया मयारले नयाही! 
आम्ी अजूनही गजवंत 

आहोत! त्याने आमच्याऐवजी 
प्रयाण्यंानया मयारले!  

त्यागदवशी आदम आगण हवे्चया मृतू् 
झयालया नयाही, कयारण गनददोर प्रयाणी त्यंाच्या 

गठकयाणी मरण पयावले. पण त्यंानया फयाशीची 
गशक्या झयाली होती आगण शेवटी तेही 
मरणयार. मृतू् हया पयापयाचया दंड आहे. 



आदयाम आगण हव्या आतया पयापी असल्याने 
देवयाने त्यंानया संुदर बयािेतून बयाहेर टयाकले म्णजे 

ते जीवनयाच्या झयाडयाचे फळ खयाणयार नयाहीत व 
आपल्या पयापी स््थतीत सव्षकयाळ रयाहतील.



कोणीही जीवनयाच्या झयाडयाकडे 
जयाऊ नये म्णून देवयाने बयािेच्या 
प्रवेशद्यारयाजवळ करुब नयावयाचया 

एक गवशेर प्रकयारचया देवदूत 
ठेवलया. अखेरीस बयाि नष् 

झयाली आगण झयाड पृथ्ीवरून 
सरकले. एक गदवस ते पृथ्ीवर 
परत आणले जयाईल, परंतु मी 
मयाझ्या कथेच्या पुढे जयात आहे.
उत्पगत्त ३:१७-२४; यहेजे्ल १८:४    



आदयाम आगण हवे्लया बरीच मुले होती. 
नंतर त्यंाची मुले-मुलीही एकमेकयंाशी लग्न 
करतील व त्यंानया स्वतःची मुलेही होतील.   

जेव्हया मनुष्ययास प्रथम तययार केले िेले, तेव्हया 
उत्पत्तीद्यारे गवकृती गनमया्षण करणयारी उत्पररवतवी 

जीन्स अद्याप गवकगसत झयाली नव्हती, परंतु 
नंतर जेव्हया ही समस्या बनली तेव्हया देवयाने आज्या 
केली जवळच्या नयातेवयाईकयंानी लग्न करू नये.   



आदयाम आगण हवे्चया पगहलया मुलिया कयाईनने 
भयाज्या व फळझयाडे घेतली. त्यंाचया दुसरया 

मुलिया हयाबेल ययंानी जनयावरे वयाढवली. 
त्यातील सैतयानयाचया नयाश करणयारया तो एक 

प्रगतज्या केलेलया मुलिया असेल कया? 

कयाईन आगण हयाबेललया देवयाबद्दल आगण 
बयािेतल्या घटनयंागवरयी मयागहती होती. पण देव 
ययापुढे चयालत नयाही. आदयाम आगण त्याचे सव्ष 
वंशज आदयामयाच्या आज्याभंियामुळे देवयापयासून 

गवभक् झयाले. देवयागशवयाय जीवन कठीण होते.  



एक गदवस आलया जेव्हया दोन मुलयंानी देवयाची 
उपयासनया करण्याचया गनण्षय घेतलया. त्यंाच्या 

वगडलयंानी त्यंानया सयंागितले की देवयाने बयािेतल्या 
प्रयाण्यंाचया वध केलया म्णून गवश्यासयाने हयाबेलयाने 

एक प्रयाणी मयारलया आगण तो देवयालया अप्षण केलया.  

हे, देवया, मी 
एक पयापी मनुष्य 

आहे; मी हया कोकरू 
मयारतो आगण मयाझ्या 
स्वत: च्या मृतू्च्या 

गठकयाणी तुलया अप्षण 
करतो. 



कयाईनने त्याच्याकडे असलेल्या चयंािल्या 
िोष्ी अप्षण केल्या परंतु ते रक्बली 
नव्हते. कयाईनलया हे समजले नयाही की 
त्याच्या पयापयामुळे देवयालया वयाईट वयाटले. 

यया पैकी एखयादया वचन गदलेलया 
उद्धयारकतया्ष असेल?

हे, देवया, कृपयया 
मयाझ्याकडून देण्यात येणयारी 

सवदोतृ्ष् भेट स्वीकयारया. 

उत्पगत्त ४:१-४; रोमन्स : २३:२:२३; इब्ी 
लोकयंास ११:४



नयाही, क
याईन

देवयाने, कयाईनने अप्षण केलेली भेट 
नयाकयारली कयारण ती रक्यागवनया होती.



देव कयाईनयालया म्णयालया, “जर तू कयाही 
केले तर मी तुलया आनंगदत करीन.” आगण 
तू तुझया भयाऊ हयाबेल ययावर रयाज् करशील 

आगण तो तुझ्या अधीन रयाहील. ” 

हयाबेल व त्याच्या भेटीने देव प्रसन्न झयालया. 
जेव्हया त्याने गनरपरयाध कोकरुचे रक् सयंाडले 

तेव्हया देवयाने हयाबेलयाचे पयाप कयाढून टयाकले.  



तुलया कयाय वयाटतं 
तू कोण आहेस? मयाझे 
फळ आगण भयाज्या त्या 
रक्रंगजत कोकरयापेक्या 
अगधक मूल्वयान आहेत. 

असे कयाय आहे तुलया 
गवशेर करते? 

मयाझ्या 
बंधंू, अद्याप 

रक्बळी देण्यास 
अजून वेळ आहे. 



मयाझ्याकडे 
हे सव्ष मी घेणयार 

आहे!

तडयाखया! 
तडयाखया! 

हयाबेल मरण पयावलया आगण 
कयाईनने आपल्या हते्चे पयाप 

लपगवण्याचया प्रयत्न केलया. 

उत्पगत्त ४:५-८ 



मलया मयागहत 
पयागहजे? मी 

मयाझ्या भयावयाची 
कयाळजी घ्यायलया 

पयागहजे कया?

तुझ्या 
भयावयाचे रक् अद्याप 

जगमनीवर पडलेले आहे. ते 
मलया तुझ्या वयाईट कृत्याबद्दल 

सयंािते आहे.

कयाईन, 
तुझया भयाऊ 
हयाबेल कोठे 

आहे?   

पण कयाईन आपले वयाईट कृत् 
देवयापयासून लपवू शकलया नयाही. देव 
सव्ष कयाही पयाहतो आगण जयाणतो.



देव सव्ष कयाही जयाणतो. तो सवयायंनया प्रते्क वेळी 
पयाहतो. त्याच्यापयासून कयाहीही लपगवतया येत 
नयाही. कयाईनयाने हयाबेलयाचे कयाय केले हे देवयाने 

पयागहले. देवयाने कयाईनयालया शयाप गदलया आगण तो 
बयायकोलया घेऊन वयाळवंटयात पळयालया. त्याच्या 

अपरयाधयामुळे त्यालया मोठे दुःख झयाले. 

कयाईन वचन गदलेलया गवतरक होऊ शकलया नयाही. 
त्यालया स्वत: लया सुटकया करण्याची िरज होती.



कयाईन ने ज्यालया 
मयारले त्याच्या जयािी 
देवयाने मलया आणखी 
एक मुलिया देण्यास 

सयंागितले.

देवयाने गदलेल्या पुत्रयाच्या अगभवचनयाचे कयाय? 
आदयाम आगण हव्या ययंानया आणखी एक 

मुलिया झयालया; त्यंानी त्याचे नयाव शेठ ठेवले. 
त्यंानया आणखी पुष्कळ मुले व मुली झयाले.  

उत्पगत्त ४:९-१६, ५:४; कयायदे १७:२४-२६ 



सेठलया मुलिया झयालया. त्याच्या मुलयालयाही मुलिया झयालया; 
आगण पुष्कळ मुलिे जन्यालया आले पण तरीही 
पयापयाचया शयाप कयाढून मृतू्चया नयाश करण्यासयाठी 
कोणीही पुढे आले नयाही. लवकरच पृथ्ी बरीच 

शहरे, खेडी आगण शेतयात व्ययापली िेली. 



देव म्णयालया, “मलया वयाईट वयाटते की 
मी पृथ्ीवर मनुष्य गनमया्षण केले. मी 

पृथ्ीवर गजवंत असलेल्या प्रते्क वसू्तचया 
नयाश करीन. ” देवयाच्या रयाज्याचया दे्र 
करणयारया सैतयान देवयालया प्रते्कयाचया 

जीव घेतयानया पयाहून आनंदीत होईल. 

प्रते्क नवीन गपढीसह, 
जसजशी लोक वयाढत िेले, 

पयाप वयाढले. लोकयंानी लैंवगिक 
पयाप केले आगण ते गहंसक 
होते. प्रते्क गवचयार पयापी 

होतया. कोणीही प्रयामयागणकपणे 
जिले नयाही. आदयामयाने एक 

पयाप केले होते; लोकयंानी आतया 
पुष्कळ पयापे केली आहेत. 



देवयालया, त्याच्यावर पे्रम 
करण्यासयाठी आगण 

आज्याधयारकपणे वयािणयारे 
एखयादे कुटंुब असेल कया?

आतया नऊ गपढ्या (१,४०० 
वरषे) िेली होती आगण जि 
पयापयात पररपूण्ष झयाले होते. 

पुरुरयंानी आपल्या 
सहकयार् ययंानया िुलयाम केले.

उत्पगत्त ६:५-७; रोमन्स ५:१२



पण असया एक मयाणूस होतया 
जो नेहमी न्याययाने व योग्य 
कयाम करतो. देव पृथ्ीवर 
इतर सवयायंचया बळी देईल, 
पण त्याने यया मनुष्ययाशी 
दययाळूपणे वयािण्याचे 

ठरगवले आगण त्यालया गकंवया 
त्याच्या कुटंुबयालया ठयार न 
मयारण्याचया गनण्षय घेतलया.

अंदयाजे २५०० ई.पु.  



नोहया, 
मी सव्ष पृथ्ीवर 

पयाण्याचया एक मोठया पूर 
पयाठवणयार आहे. त्या मधे् 

श्यास असलेल्या प्रते्क 
िोष्ीचया नयाश होईल. 
स्वत: लया, आपल्या 

कुटंुबयास आगण प्रयाण्यंानया 
वयाचवण्यासयाठी तू एक 

मोठी बोट तययार कर.



पृथ्ीवर 
असलेल्या प्रते्क प्रयाण्यंाची एक 

जोडी बोटीवर आपल्याबरोबर घ्या. तुम्ी 
खयाण्यास परवयानिी असलेल्यंापैकी सयात घ्या. 
मी बोट कशी तययार करयायची आगण पुरयाची 
तययारी करण्यासयाठी तुम्यालया कयाय करयावे 

लयािेल ते सयंािेन.



नोहया, वचन गदलेले मूल असू शकते, 
सैतयानची कयामे नष् करेल?, तो देवयाची 

आज्या पयाळेल की तोही अपयशी ठरेल?

देवयाने नोहयालया, सयंागितले की 
पृथ्ीवर असलेल्या प्रते्क प्रयाण्यंाची 

एक जोडी आगण खयायचे सयागहत् 
बोटीवर ठेवण्यासयाठी गकती मोठी 

नौकया असणे आवश्यक आहे

उत्पगत्त ६:८-९, १७-२२, ७:२



मी तुम्यालया शेवटच सयंाित 
आहे. देव एकया महयाप्रलययाने जियाचया 

नयाश करणयार आहे. आपण सव्ष 
मयाझ्यावर गवश्यास ठेवया आगण 
मयाझ्या बोटीत सयामील व्हया.

मरण पयावत असलेल्या 
प्रते्कयाचया गवचयार करून 
हे नोहयालया वयाईट वयाटले, 
म्णून प्रते्क वेळी त्याने 

पयाप करणे थयंाबवण्यासयाठी 
चेतयावणी गदली.



एक 
पे्रमळ देव 

आपल्या मुलयंाचया 
नयाश कया करेल?

मूख्ष म्यातयारे!

पयापयामुळे, आपण पयाप करणे 
थयंाबगवले पयागहजे आगण आपल्या 

शेजयार् ययाशी पे्रमयाने आगण न्याययाने 
वयािले पयागहजे.



पयाहया, 
येथे इतके सयारे प्रयाणी 
स्वतःहून येतयात. जसे 
कोणीतरी त्यंानया हयाक 
मयारून बोलयावते आहे.

१२० वरयायंनंतर, बोट पूण्ष झयाल्यावर, देवयाने 
नोहयाकडे जिभरयातून लोकयंानया आणले.



हे 
पयाहणे इतके 

गवगचत्र आहे की 
मलया मयागहत नयाही असे 

प्रयाणी अस्स्तत्तयात आहेत. 
तुम्यालया वयाटतं कया की 

देवयाने पूर पयाठगवण्यागवरयी 
नोहयाच्या म्णण्यानुसयार 

कयाही खर आहे?

अगजबयात 
नयाही, संपूण्ष 

पृथ्ीलया पूरया मधे् 
बुडगवण्यासयाठी, इतके 
पयाणी कोठे गमळेल? 

उत्पगत्त ७:७-९; २ पीटर २:५



तेथे 
अजून जयािया 

गशल्क नयाही

हे 
त्यापैकी 
शेवटचे 
आहे.

नोहया, 
हीच वेळ आहे. आपल्या 

सव्ष कुटंुबयासह आगण जनयावरयंासह 
बोटीत जया. 

ज्यंानी पयाप करण्याचे थयंाबले नयाही त्यंा 
सवयायंनया येण्यास खुप उशीर होईल.



होय, 
मी पैज लयावतो की 

गसंहयंानी त्यंानया आत्तया 
पययंत खयाले् असेल.

ते 
सव्ष तेथे एक 

आठवड्या पयासून 
आहेत!

देवयाने बोटीचया 
दरवयाजया बंद केलया, 
आगण सयात गदवस 

कयाहीही घडले नयाही.  
हया, हया! 

त्या मूखयायंनया 
पहया, कोणत्याही 

पयाण्यापयासून मैलो न 
मैलो दूर, ह्या कोरड्या 

मैदयानयाच्या मध्भयािी, एकया 
मोठ्या बोटीत मधे् सव्ष 
त्या प्रयाण्यंाबरोबर बंद 

आहेत.



परंतु सयातव्यया गदवशी पयाऊस सुरू झयालया, आगण 
पृथ्ीवर खोल सयाचलेले पयाणी पृष्ठभयाियावर आले.

मी ययापूववी असे कधीही 
पयागहले नयाही; तुम्यालया असे वयाटते 
कया की बोटीतील वेडे लोक बरोबर 

असू शकतयात? देव प्रते्कयालया 
त्यंाच्या पयापयंासयाठी मयारू 

इस्च्त आहे?



कयाहीही 
बोलू नयाकोस; देव 

पे्रमळ आहे. एक मयाणूस 
कसया बरोबर असू 

शकतो आगण आमचे सव्ष 
धयागम्षक नेते चुकीचे कसे 

असू शकतयात?

ययापूववी कधीही पयाऊस पडलया नव्हतया. कोणीही 
पयाऊस कधी ही पयागहलया गकंवया ऐकलया 

नव्हतया, बरेच लोकयंानया असे वयाटले की नोहया 
वेडया आहे. आकयाशयातून पयाणी पडेल असया 
गवचयार करतो, हवयामयान नेहमीच छयान होते, 

आगण जगमनीतून एक धूर बयाहेर आलया आगण 
पृथ्ीवर सिळीकडे पयाणी पयाणी झयाले. 



देवया, मयाझ्या 
बयाळयालया वयाचवया!

मी 
नोहयाचे ऐकयायलया हवे होते. 

मी गकती मूख्ष होतो!

उत्पगत्त ७:९-१२, १६



लोकयंानया कळले की नोहयाने 
आम्यालया सत् सयंागितले होते, पण 

आतया खूप उशीर झयालया होतया.

चयाळीस गदवस, गदवस आगण रयात्री पयाऊस 
पडलया, पयाण्याणे संपूण्ष पृथ्ीवर प्रते्क 
पव्षत झयाकून टयाकले होते. नोहयाबरोबर 
नयावेत बसलेल्यंानया विळतया हवेचया श्यास 

घेणयारया प्रते्क गजवंत आत्या मरण पयावलया.

अंदयाजे २३४८ ई. पु.



पयाणी 
खयाली आल्यावर 

मलया आनंद होईल, 
आगण आम्ी ही बोट 

सोडू शकू. 

शेवटी नोहयाने कबुतरयालया सोडले आगण तो ंवडयात एक फयंादी 
घेऊन तो परत आलया. ययाचया अथ्ष असया की कुठेतरी एक 
झयाड आधीच वयाढत आहे. नंतर, त्याने पुन्या ते सोडले 

आगण त्यावेळी ते परत आले नयाही, ययाचया अथ्ष असया की 
त्यालया रयाहण्यासयाठी चयंािली जयािया गमळयाली आहे.

उत्पगत्त ७:१२, १९-२३, ८:९-१२



बोट अरयारयात नयावयाच्या डो ंविरयावर 
बसली. प्रते्कजण एकया नव्यया 
पयापयागवरगहत जियाकडे आलया



नोहयाने एक वेदी बयंाधली, आगण त्याने देवयालया 
प्रयाण्यंाचे बगलदयान गदले. नोहया एक नीगतमयान 
मनुष्य होतया, तरीही त्याच्या अंत: करणयात 

पयाप होते. नोहयाने, नोहया व त्याच्या कुटंुबयाच्या 
बदल्यात ही रक् बगलदयाने देवयालया अप्षण केली.

प्रयाण्यंानी आठ जणयंाच्या मृतू्चे प्रगतगनगधत् केले 
ज्यंाचया मृतू् ते होनयार होतया, परंतु पूर देवयाच्या 
कृपेमुळे ते बचयावलया िेले. हे बयािेत कयाय केले 

त्यासयारखे कयाहीतरी होते. आदयाम आगण हवे्लया 
आच्यादन देण्यासयाठी देवयाने प्रयाणी मयारले.



मी 
पुन्या कधीही पृथ्ीलया पयाण्याने नष् 

करणयार नयाही ययाची आठवण म्णून मी 
तुम्यालया आकयाशयात इंद्रधनुष्य देईन. आपल्यास 
पुष्कळ मुले असतील आगण संपूण्ष पृथ्ी पुन्या 
तययार करण्यासयाठी आपण  संपूण्ष पृथ्ीवर 

गवखुरले जया.



मी मयाणसयंानया घयाबरणयारे प्रयाणी गनमया्षण 
करीन. आपण पृथ्ीवर गजवंत आगण रेंवियाळत 
असलेले कोणतेही प्रयाणी खयाऊ शकतया, जसे 
आपण भयाज्या आगण वनस्पती खयाल, परंतु 
आपण कोणत्याही प्रयाण्याचे रक् खयाऊ नये. 

कोणयालयाही मयारू नकया.

एखयाद्या 
व्यक्ीने दुसर् यया व्यक्ीची हत्या 

केल्याचया दोरी आढळल्यास त्यालयाही ठयार 
मयारले पयागहजे. 

जर एखयाद्या मयाणसयाने दुसर् यया मयाणसयाचे रक् 
सयंाडले तर त्याचया अपरयाध परत करण्यासयाठी इतर 
लोकयंानी त्याचे रक् सयंाडले पयागहजे, कयारण जीवन 

रक्यात असते.



नोहया शेतकरी झयालया आगण त्याने द्रयाके् लयावली. 
नवीन जि फक् चयार कुटंुबयंासोबत एकटे होते, 

परंतु लवकरच त्याच्या मुलयंानया 
स्वत: ची मुलेबयाळे झयाली.



नोहयाच्या लक्यात आले की फळे एकया पयात्रयात ठेवून 
कयाही आठवड्यंासयाठी ते ठेवूनदीले की मद् तययार 

होते, 
त्याने मद्पयान केले ज्यामुळे त्यालया मजेदयार 
वयाटले. नोहयालया हे पेय इतके आवडले की 

कधीकधी तो कयाम करू शकत नव्हतया. तो फक् 
बेशुद्ध पडलेलया असयायचया. ययामुळे त्याने अशया 

िोष्ी केल्या ज्यामुळे देवयालया अप्रसन्न केले.

उत्पगत्त ८:४, २०, ९:१-२९



एक गदवस नोहया इतकया 
मद्पी झयालया की त्याने स्वत: 
लया नग्न केले व मि तो गनघून 

िेलया. त्याचया मुलिया हॅम, 
त्यालया त्याच्या वगडलयंाची 
लयाज वयाटली व त्यालया 

आनंद झयालया. त्याने जे कयाही 
पयागहले त्यास थट्या करुन 
त्यंानी भयावयंानया सयंागितले.



तुझया 
मुलिया, कनयान व त्याचे 

सव्ष वंशज तुझया भयाऊ शेम 
ययाच्या वंशजयंाचे दयास 

होतील.

जेव्हया नोहया जयािया 
झयालया, त्याच्या 

मुलयंानी त्यालया हॅम 
च्या कृत्याबद्दल 

सयंागितले.



बर् ययाच वरयायंनंतर, नोहया 
ची भगवष्यवयाणी खरी 

ठरली. कनयानी लोकयंानी 
पॅलेस्याईन तयाब्यात घेतलया 
व यहुद्यंाच्या िुलयामगिरीत 

त्यंाचया अंत झयालया. उत्पगत्त ९:२१-२७; १ इगतहयास ४:४०; स्तोते्र 
७८:५१, १०५:२३,२७, १०६:२२



आदयाम आगण 
हव्या

कयाईन

हयाबेल

सेठ

त्या आठ लोकयंा 
गशवयाय देवयाने 

प्रते्कयालया ठयार केले.



नोहया आगण त्याचे 
कुटंुब ययंानया देवयाची 
कृपया दृष्ी गमळयाली.

कयालयंातरयाने जफेथ पगश्चम आगण उत्तर गदशेलया तेथे 
्थयागयक व पुन्या लोकसंख्यया वयाढवण्यासयाठी िेलया. 
शेम पूवषेवकडे जयाऊन आगशययात ्थयागयक झयालया.

हॅम दगक्णेकडे िेलया आगण आगरिकया आगण 
दगक्ण आगशययामधे् ्थयागयक झयालया.
त्याचया मुलिया कयानया ययंाचे वंशज आतया 

पॅलेस्याईन नयावयाच्या गठकयाणी ्थयागयक झयाले.
आगण म्णून जियाची लोकसंख्यया पुन्या वयाढली.

युरोप

जफेथ

टकवी

शेम

आगशयया
इग

जप्त

आगरिकया

हॅम



नोहयाचया मुलिया हॅम ययालया कुश नयावयाचया मुलिया 
होतया. त्यानंतर कुशलया गनम्ोद नयावयाचया मुलिया 

झयालया. 
गनम्ोद मोठया गशकयारी झयालया, आगण तो संपूण्ष 

पृथ्ीवर ज्यात होतया. त्याने देवयाची आज्या 
पयाळण्यास नकयार गदलया आगण स्वतःचया खोटया 
धम्ष बॅगबलोन नयावयाच्या गठकयाणी सुरू केलया.

अंदयाजे २२४७ ई. पु.



बॅगबलोनच्या लोकयंानया पृथ्ीवर गवखुरलेले आगण पृथ्ी पुन्या 
बसगवण्याची इच्या नव्हती, म्णून ते एकत्र जमले आगण 

उपयासनेचे कें वद्र म्णून एक मोठया आगण उंच बुरुज बयंाधलया.



पण त्यंाचया उपयासक हया त्यंाचया गनमया्षतया 
नव्हतया. सैतयानयाने त्यंानया लयाकूड, दिड 

आगण धयातूपयासून आपले स्वत: चे 
देवतया गनमया्षण करण्यास सयंागितले.



Can you guys 
understand what  

   I’m saying?

 
 

देव त्यंाच्या नकयारयाने संतयापलया, म्णून 
त्याने पृथ्ीवर गवखुरलेल्या लोकयंानया 

वेिवेिळ्या भयारया बोलण्यास उद्क् केले.

कयामियार ययापुढे एकमेकयंानया 
समजू शकले नयाहीत, त्यामुळे ते 
कयाम चयालू ठेवू शकले नयाहीत.



प्रते्क भयारया िट आपयापल्या मयािया्षने िेलया. कयाही 
लोक पृथ्ीवर दूरच्या गठकयाणी िेले, 

कयाही लोक जहयाजयात दुि्षम बेटयंाकडे िेले. 
कयाही उत्तरेकडे गजथे थंडी होती व कयाही खयाली 

िरम असलेल्या वयाळवंटयात, आगण पृथ्ीची 
पुन्थया्षपनया करण्याची देवयाची आज्या पूण्ष झयाली.



जसजशी पृथ्ीवर लोकसंख्यया 
वयाढत िेली तसतसे पुन्या पयाप 

वयाढत िेले. लोक मूतवीपुढे वयाकले 
आगण गजवंत देवयालया गवसरले.

उत्पगत्त १०:६-१०, ११:१-९



अध्याय २

अब्राहम



अब्याहम नयावयाचया एक मनुष्य होतया, 
ज्यालया पुतळे हे खरोखर देव आहेत 
गवश्यास नव्हतया. त्यालया हे मयागहत होते 
तो गनमया्षणकतया्ष देव जयाणतो की त्याचया 

मूतवीद्यारे उपयासनया करतया येत नयाही. आगण 
मूतवी पूजया केली जयाऊ शकत नयाही. 



देव त्यालया म्णयालया, “अब्याहयामया, हे मुतवीपुजयाकयंाचें 
शहर, सव्ष कुटंुब आगण देश सोडून जया! 
आगण मी कोठे जयायचे हे सयंािेन. मी तुलया 
एकया महयान रयाष्ट् याचया गपतया करीन. जे लोक 
तुलया आशीवया्षद देतील त्यंानया मी आशीवया्षद 

देईन आगण जे तुलया शयाप देतील त्यंानया 
मी शयाप देईन. तुझ्यामुळे पृथ्ीवरील 

सव्ष रयाष्ट् े आशीवया्षगदत होतील. ”

अब्याहयाम हे वचन गदलेले पयाप व मृतू् 
नष् करणयारे मूल असू शकते कया?



अब्याहयामयालया ठयाऊक होते, त्याने ऐकलेलया 
आवयाज हया देवयाचया आवयाज आहे. तो 

कोठे जयात आहे हे त्यालया ठयाऊक नव्हते. 
त्याने मूगत्षपूजया मयािे सोडली आगण तो 
गजवंत देवयाचे अनुसरुन करत होतया. हे 

अब्याहमसयाठी पुरेसे होते. परंतु त्याने त्याचया 
पुतण्या लोट लया आपल्याबरोबर नेले.

अंदयाजे १९२१ ई. पु.



अब्याहम, 
ह्या देशयातून एकया टोकयापयासून दुसर् यया 

टोकयापययंत जया. मी कनयानची सव्ष भूमी तुझ्या 
भयावी मुलयंानया देणयार आहे. मी तुलया इतकी मुले 
देईन की ती मोजतया येणयार नयाहीत. पृथ्ीवरील 

धुळी प्रमयाणे त्यंाची संख्यया असेन.

अब्याहमचया प्रवयास त्यालया कनयान देशयात 
घेऊन िेलया, जेथे हॅमचया मुलिया ्थयागयक 

झयालया होतया. आज त्यालया पॅलेस्याईन 
म्णतयात तेथे देव त्याच्याशी बोललया:



सयारया, देवयाने मलया 
सयंागितले की तुलया इतक्या 

वरया्षनंतर मुले होणयार 
आहेत.

तुलया मयागहत 
आहे की मलया कधीही 

मूल होऊ शकले नयाही आगण 
आतया मी मूल देण्याचे वय 

नयाही. आगण आतया मलया मुले 
कशी होऊ शकतयात?देव 

म्णयालया, तुलया 
होईल

उत्पगत्त १२:१-३, १३:१४-१७



कोकरू बगलदयान त्याचे पयाप कयाढून टयाकू शकले 
नयाही, परंतु जेव्हया देवयाने अब्याहयामयाचया गवश्यास 

पयागहलया, 
देवयाने अब्याहयामयाच्या पयापयावर पयंाघरूण घयालतो

अब्याहयामयाने एकया टोकयापयासून 
दुसर् यया टोकयापययंत प्रवयास 

केलया. कधीकधी तो थयंाबलया 
आगण रक्बली देवलया 

अप्षण केलया. हयाबेलयाप्रमयाणे 
त्यानेसुद्धया पयापयंाद्यारे मरणयाची 
पयात्रतया आहे हे जयाणून त्याने 

गवश्यासयाने बगलदयान गदले



दहया वरयायंनंतर.

अब्याहम, 
दहया वरयायंपूववी तू 

म्णयालया होतयास की देवयाने तुलया 
सयंागितले की मी तुझ्या मुलयालया जन् 

देईन. 
मी आतया ७५ वरयायंची आहे आगण तुमचे वय 
८५ आहे परंतु अद्याप मूल नयाही. आपण 
मूल देण्यास खूप म्यातयारे होणयार आहेत. 

तुम्यालया खयात्री आहे की आपण 
देवयाकडून ऐकले आहे?



मलया 
मयागहत आहे देव मयाझ्याशी 

बोललया. परंतु तो इतकया वेळ कया 
थयंाबलया हे मलया समजत नयाही. 

तो म्णयालया मी महयान रयाष्ट् याचया गपतया होईन, 
परंतु मी एक म्यातयारया आहे, एक म्यातयारी 
पत्नी, गतलया आतया मूल होऊ शकत नयाही 

आगण मेंवढ्यंाचया एक कळप आहे



मलया मूल 
नसल्यामुळे आपण 

मलया कयाय प्रगतफळ 
देणयार?

घयाबरू नकोस अब्याहम, 
मी तुझे रक्ण करतो आगण तुझे 

उत्तम प्रगतफळ.

तुलया आगण 
सयारयालया मूल 

होईल.



मयाझया पूण्ष गवश्यास 
आहे की आपण 

म्णतया तसे होईल.

अब्याहम, ते तयारे पहया आगण तू ते मोजू 
शकतो कयाय, तयार् ययंाप्रमयाणेच तुमची ही 

इतकी मुलं असतील की ती मोजली जयाऊ 
शकत नयाहीत.



तुम्ी मयाझ्यावर गवश्यास ठेवलया म्णून मी तुमचया गवश्यास 
मोजत आहे. जसे की ते नीगतमत्त आहे. गनगश्चतपणे जयाणून घ्या 

की तुमची मुले त्यंाच्या नसलेल्या देशयात परकी असतील. त्यंानी ४०० 
वर्ष िुलयाम म्णून दु: ख भोिल्यानंतर, मी त्या रयाष्ट् यालया गशक्या करीन 

आगण तुमची मुले तेथुन भरपूर संपत्ती घेऊन गनघून जयातील. 
मि ते परत यया देशयात परत येतील.
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मुलयाचे वचन कोठे 
आहे? गदवसेंवगदवस मी 

मोठी होत आहे. लवकरच 
आपण मुले होऊ शकणयार 

नयाही. अब्याहम, मी तुलया 
कधीही मुले देणयार नयाही.



यया देशयाची 
प्रथया आहे की, मयाझ्या 

नोकरदयार मुलीलया 
मयाझ्यासयाठी मूल देतया 

येईल.



अब्याहम, खूप 
उशीर होण्यापूववी आपण 

गतलया घेऊन जया आगण एक मूल 
उत्पन्न होईल. ते तुझे बीज असेल. ही 

ईश्रयाची इच्या आहे.मूल असण्याची ही 
आमची शेवटची संधी आहे हे तुम्यालया 

गदसत नयाही कयाय? आपण महयान रयाष्ट् यंाचे 
जनक कसे होऊ शकतया?



अब्याहयामयाने देवयालया प्रयाथ्षनया केली 
नयाही. तो देवयाचे वचन गवसरलया 
आगण आपल्या पत्नीचे ऐकले.

हया 
एकमेव 

मयाि्ष आहे. 
अब्याहम,
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मी 
अब्याहयामयाचे मूल 

घेईन.

जेव्हया हयाियारलया अब्याहम पयासून 
िरोदर झयाली, गतलया िव्ष झयाली 
आगण सयारयाचया गतरस्यार केलया. 
सयारया मत्सरयाने नयाखूर झयाली.

कयाही मगहन्यंानंतर.



तुझे पयाणी 
भरणे पूण्ष झयाल्यावर ते 
सरपण गवभयागजत कर.

हयाियारने पळून 
जयाण्याचया 

गवचयार केलया.

सयारयाने हयाियारलया खूप कष् आगण वयाईट 
वयािणूक गदली. मनुष्ययाने दोन बयायकया 

केल्या पयागहजेत गकंवया उपपत्नी ठेवून मुले 
घ्यावीत अशी देवयाची इच्या नव्हती.



हयाियार, सयारयाकडे परत जया 
आगण तुलया मुलिया होईल, तू त्याचे 

नयाव इश्याएल ठेवशील, ज्याचया अथ्ष 
होतो “देव ऐकतो”.

हयाियार सयारयापयासून दूर वयाळवंटयात पळून 
िेली व जेव्हया ती कंटयाळली आगण पुढे जयाऊ 

शकत नव्हती तेव्हया ती थकल्यासयारखे 
कोसळली. देवयाने हयाियारयालया गतच्या त्रयासयामधे् 

पयागहले आगण गतच्याशी बोलले.



त्यालया पुष्कळ मुले अतील. 
इश्याएल भयंाडखोर मयाणूस असेल, तो नेहमीच 

प्रते्कयाशी आगण प्रते्कजण त्याच्या भयंाडतशी 
रयाहील. आगण नेहमी आपल्या सव्ष भयावयंाच्या 

जवळ रयाहील.



हयाियार घरी परतली आगण 
कयालयंातरयाने मुलयाचया जन् झयालया

इश्याएल नंतर सव्ष अरबी 
रयाष्ट् यंाचया गपतया झयालया

देव मलया म्णयालया की हे मूल 
अब्याहमचे असल्याने, तो पुष्कळ 

रयाष्ट् यंाचया गपतया होईल.
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इश्याएलचया जन् झयालया 
तेव्हया अब्याहयाम ८६ वरयायंचया 
म्यातयारया होतया. इश्याएल हया 
वचन गदलेलया मुलिया होईल 
कयाय? परंतु देव म्णयालया की 
ते मूल सयारया व अब्याहयामयाच्या 

वंशयातून येईल.

जर अब्याहम आगण सयारया दोघेही मुलं 
गनमया्षण करण्यास वृद्ध झयाली असतील तर 
देव आपले वचन कसे पूण्ष करू शकेल?



अब्याहम, मी सव्षशस्क्मयान देव आहे. मी 
सयंाित असलेल्या िोष्ी तू कर. मी तुम्यालया पूववी 

सयंागितल्याप्रमयाणे, 
मी तुमच्या मुलयंाचया िुणयाकयार करीन, तू पुष्कळ रयाष्ट् यंाचया 

गपतया होशील. मी तुझ्याबरोबर मयाझया करयार करीन 
आगण मि तुझ्यानंतर तुझ्या मुलयंाशी देखील करयार 

करीन.

जेव्हया इश्याएल तेरया वरयायंचया आगण 
अब्याहयाम ९९ वरयायंचया होतया तेव्हया 

देव पुन्या त्याच्याशी बोललया.



मी तुमच्या मुलयंानया कनयानचया प्रदेश कयायमचया 
देईन. मयाझ्या वचनयानुसयार सयारया िरोदर 
होईल व गतलया मूल होईल, ते मूल अनेक 

रयाष्ट् यंाचया प्रमुख होईल.

हया, हया! ते कसे 
असू शकते? मी आतया ९९ 

वरयायंचया आहे, आगण सयारया ८९ वरयायंची 
आहे. आम्यालया मुले होऊ शकत नयाहीत. 

कृपयया, इश्याएललया वचन गदले मूल 
होऊ द्या 



नयाही, मी सुरुवयातीपयासूनच म्टल्याप्रमयाणे, 
तुलया आगण सयारयालया तुझं मूल होईल. एकया 

वरया्षत, सयारया एकया मुलयालया जन् देईल 
त्याच्याद्यारे आशीवया्षद देण्याचे अगभवचन गदले 

जयाईल. इश्याएल द्यारे नयाही. 



हे शक् आहे कया? … होय! ज्याने मयानवी शरीर 
तययार केले आहे तो देव नक्ीच दोन जुने, 
मृतदेह घेऊन त्यंानया पुन्या सुपीक बनवू 
शकतो. … नक्ी. देव ते करू शकतो!



कयाही गदवस नंतर, वयाळवंटयातून तीन 
मयाणसे गदसू लयािली. त्यंानी लयंाब प्रवयास 

केल्यासयारखे गदसत नव्हते गकंवया ते 
्थयागनक देखील गदसत नव्हते. ते बलवयान, 

आत्गवश्यासू आगण गचरतरूण होते. 



अब्याहम त्यंाच्याकडे जयातयानया पयाहत होतया 
आगण त्यालया ठयाऊक होते की ते गभन्न आहेत, 

परंतु त्यालया कयाय मयागहत की त्याचे 
पयाहुणे यया जियाचे नयाहीत.

त्यापैकी दोन नीगतमयान देवदूत होते, आगण 
गतसरया देव स्वत: देवदूतयाच्या रूपयात प्रकट 

झयालया होतया, अब्याहयाम त्यंानया भेटयायलया 
बयाहेर िेलया मि देव अब्याहयामशी बोलतो.
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अब्याहयाम, 
तुझी बयायको 

सयारया गहलया मुलिया 
होईल.

हया! हया! हया!

मी आगण अब्याहयाम 
इतके वयोवृद्ध, मलया 

िभ्षवती होन्याचया आनंद 
गमळेल कया?



मी नयाही 
हसले 

सयारया कया हसते, जेव्हया देव 
म्णतो की गतलया मूल होईल?

तू खरंच हसली. 
तुमचया देवयावर गवश्यास नयाही? देवयासयाठी 

कयाही कठीण आहे कया? 
जेव्हया तुझी िभ्षधयारणेची योग्य वेळ होईल, तेव्हया मी 

परत येईन आगण तुम्यालया मुलिया होईल



होय, त्यालया 
मयागहत असणे 

आवश्यक आहे.

मी अब्याहमलया कयाय 
करयायचे आहे ते सयंाियावे? तो 

बर् ययाच मुलयंाचया गपतया होईल आगण 
तो आपल्या मुलयंानया व नयातवंडयंानया 

मयाझे ऐकण्यास गशकवेल



सदोम व 
िमोरयाचे दोन्ी शहरयात 

पयाप खूपच वयाढले आहे. मी 
पुरुर, मुले आगण स्स्तयया 

सह दोन्ी शहरयंाचया 
नयाश करीन.

पण मयाझया 
पुतण्या लोट आगण 
त्याचे कुटंुब गतथे 

रयाहतयात!

उत्पगत्त १८: १०-२२



वयाईट 
लोकयंासह नीगतमयान 

लोकयंाचया नयाश करणे देवयासयारखे 
नयाही. शहरयात पन्नयास लोक नीगतमयान 

असतील तर? चयंािल्या लोकयंानया 
वयाचवण्यासयाठी तू संपूण्ष शहर 

वयाचवशील कया? मलया मयागहत आहे 
की सव्ष लोकयंाचया न्याययाधीश 

जे योग्य ते करतील

जर पन्नयास नीगतमयान लोक 
आढळले तर मी शहरयाचे 

रक्ण करीन.



मी, देवयाशी 
बोलण्यास पयात्र नयाही, पण जर पंचेचयाळीस लोक 

चयंािले असतील तर? पयाचच्या अभयावी आपण सव्ष नष् 
करयाल? 

जर तेथे फक् 
चयाळीसच लोक आढळले 

तर?जर तेथे 
चयाळीस नीगतमयान लोक 
असतील तर मी त्यंाचया 

नयाश करणयार नयाही

जर 
तेथे पंचेचयाळीस 

लोक चयंािले असतील 
तर मी त्यंाचया नयाश 

करणयार नयाही



वीस 
असल्यास कयाय?

जर तेथे वीस 
असतील तर मी त्यंाचया 

नयाश करणयार नयाही

जर तेथे 
तीस असतील तर मी 
त्यंाचया नयाश करणयार 

नयाही

मयाझ्यावर रयाियावू 
नकया. तीस असल्यास 

कयाय?



आज रयात्री आम्ी 
त्यालया भेट देऊ

नयाही, जर 
मलया दहया नीगतमयान लोक 
सयापडले तर मी निरयाचया 

नयाश करणयार नयाही

कृपयया रयाियावू नकया. हया मी तुम्यालया 
शेवटचया प्रश्न गवचयारेल. शहरयात फक् दहया 

नीगतमयान लोक असतील तर? आपण अजून नष् 
करशील कया?

जर आपल्यालया दहया 
सयापडले नयाहीत तर कृपयया 

मयाझ्या पुतण्या लोट लया 
चेतयावणी द्याल कया?



हे गवकृत 
आहे, मयाझ्या 

गवचयारयंापेक्या वयाईट 
आहे

आतया मी पयाहतो 
की देव सवयायंचया नयाश कया करीत 

आहे,

त्या गदवशी संध्याकयाळी ते दोन 
देवदूत शहरयात लोटच्या घरी िेले



अहो, तुम्ी 
अनोळखी लोकयंानो, आज 
रयात्री आपण रस्तयावर रयाहू 

शकत नयाही; तो सुरगक्त नयाही 
रयात्री मयाझ्या घरी यया

अहो! ते दययाळू 
आहेत. आम्ी 

त्यंाच्याबद्दल मुलयंानया 
सयंािू
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लोट, त्या 
मयाणसयंानया आमच्याकडे 
पयाठवया म्णजे आम्ी 

त्यंाच्याबरोबर लैंवगिक संबंध 
ठेवू!

गनघून जया; आपण 
ही वयाईट िोष् करू 

शकत नयाही.

कोण असया गवचयार 
कररतो की तो 

महयान आहे? धमयायंध 
भो ंवदू



दे्र 
करणयार् ययालया!

परदेशी, 
आम्ी दरवयाजया तोडू 
आगण तुमचे वयाईट 

करू

होय, 
आम्यालया तुमच्या 

मुली नको आहेत; 
आम्यालया संुदर पुरुर 

हवे आहेत!



कुठे 
आहेत ते?

प्रभु, देव त्यंानया 
आंधळया करतो.



कोणी 
गदवे बंद 
केले?

मी पयाहू 
शकत नयाही! कयाय 

झयालं?

हे कोणत्या 
प्रकयारचे 
सयामर््ष 
आहे?



तुम्ी उद्या सकयाळी हे 
शहर सोडले पयागहजे. ज्यंानया आपण 

इस्च्तया त्या सवयायंनया मयागहती द्या, देव 
नीगतमयान आहे आगण ययापुढे हे पयाप 

सहन करणयार नयाही.

उद्या, 
देव यया गठकयाणी 

स्विया्षतून अग्नीचया वरया्षव 
करील. सदोम व िमोरया येथील 

प्रते्कजण मरेल.



देव म्णतो की 
आपण जळत असलेल्या 

शहरयाकडे मयािे वळून 
पयाहू नकया.

I लवकर, आि 
लवकरच पडेल. 

कोणीही सुटणयार नयाही
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ईक!

मयािे 
वळून पयाहू 

नकया!



पयाहू 
नकया! चयालत रहया!

अरे नयाही! बयाबया, 
आईने देवयाची आज्या 

मोडली. ती गमठयामधे् 
बदलली आहे.



त्या गदवशी सदोम व िमोरयामधील प्रते्क 
गजवंत प्रयाणी मेले. देव नीगतमयान आहे आगण 

तो पयाप, गवशेरत: गवकृत लैंवगिक पुरुर, 
आगण पुरुर असलेल्या स्स्तययंानया आवडत 
नयाही. मुलयंामधे् लैंवगिक पयापे सवया्षत वयाईट 
आहेत. जियाने पयाण्याने कधीही नष् होऊ 

नये असे देवयाने वचन गदले होते, परंतु 
आिीबद्दल त्याने कयाहीही सयंागितले नयाही. 



पुढच्या वेळी ती आिीने असेल. कोणत्याही 
पयापयाची गशक्या म्णजे मृतू्: अग्नीच्या 

तलयावयामधे् शयारीररक मृतू् आगण गचरंतन 
मृतू्. देवयाच्या कृपेने, लोटया लया देवयाच्या 
न्याययापयासून वयाचगवण्यात आले. जेव्हया 

देवयाने मयािे वळून पयाहू नकया अशी इशयारया 
गदलया तेव्हया देव िंभीर होत, लोटया ची 
पत्नी देवयावर गवश्यास ठेवत नव्हती.

सव्ष पयापयाची गशक्या कयायमच 
मृतू् आहे, त्यात अपवयाद नयाही.



देव तुमच्यावर कृपया करतो ययाचया 
मलया आनंद वयाटतो. लोट, तू त्या 
शहरयात मरण पयावलया असतयास. 

देव पयाप आगण दुष्पणयाचया 
गतरस्यार करतो. आपण अशया 
प्रकयारच्या लोकयंापयासून दूरच 

रयागहले पयागहजे

आम्ी कसे 
तरी व्यव्थयागपत 

करू

तुमच्या 
पत्नीबद्दल ऐकून 

आम्यालया वयाईट वयाटले. 
आतया कयाय करणयार?

लोट आपल्या दोन 
मुली ंवसोबत गनघून िेलया 

आगण देवयाने व अब्याहयामयालया 
आशीवया्षद गदलया

उत्पगत्त १९:२४-२६; लेवीय १८:२२; रोमन्स १:२३-
३२, ६:२३; १ कोरीनगथयन्स ६:९-११; प्रकटीकरण 

२१:८ 



अब्याहम, तुलया कयाय 
झयाले? बरीच वरषे झयाली 

जेव्हया तुम्ी मयाझ्याकडे ... 
त्या मयािया्षने पयागहलेत.

देवयाने वचन गदले होते की सयारयालया मुलिया 
होईल. अब्याहम आगण सयारयालया गवसरल्या 

िेलेल्या वयासनया जयािृत होऊ लयािल्या



तो चमत्यार होतया! लवकरच, 
सवयायंनया हे समजले की 

सयारया िरोदर आहे!



होय, जेव्हया देवयाने 
आम्यालया सयंागितले की मी एक 

मूल होईन, ययामुळे मलया हसू आलं. 
मयाझ्या म्यातयारपणयात मी मयाझ्या 
स्वतःच्या मुलयालयाच दूध पयाजणयार 

असया गवश्यास कुणयालया असेल?

देवयाने आपले वचन पयाळले. 
तो ते नेहमीच करतो.

जसे देव म्णयालया, आम्ी 
त्यालया “इसहयाक” म्णू. तो महयान 

रयाष्ट् याचया गपतया होईल.



अब्याहमचया हयाियार हया इश्याएल आतया 
चौदया वरयायंचया होतया आगण त्याने त्या 

नवीन बयाळयाचया दे्र केलया.

छोटया मूख्ष 
मयाझया उपहयास करतो. 

मी मयाझ्या इसहयाकयासह 
त्याच घरयात इगजस््शयन 

मधे् रयाहणयार नयाही.



त्या िुलयाम स्तीलया व गतच्या मुलयालया 
घयालवून द्या. त्यंानया वचन गदल्याप्रमयाणे 

इसहयाककडून कुठलयाही वयारसया 
गमळणयार नयाही

देव अब्याहयामयालया म्णयालया, “सयारया योग्य 
बोलते आहे. हयाियार आगण इश्याएललया 
पयाठवया. इश्याएल इसहयाकयाचया वयारस 
होणयार नयाही. परंतु त्याचया त्रयास होऊ 
देऊ नकया; मी त्यंाची कयाळजी घेईन.



आगण इश्याएल आपलया 
मुलिया असल्याने मीही 
त्याच्यापयासून एक मोठे 

रयाष्ट्  गनमया्षण करीन. परंतु, 
वचन गदलेलया तयारणयारया, जो 
सैतयानयालया परयाभूत करील, 

तो इश्याएल नवे्ह, तर 
इसहयाकमयाफ्ष त येईल. ”

इश्याएल मोठया झयालया आगण सव्ष 
अरबी लोकयंाचया गपतया झयालया, जेव्हया 

इसहयाक मोठया झयालया तेव्हया सव्ष यहूदी 
लोकयंाचया प्रमुख झयालया. अरब आगण 

यहुदी हे सयावत्र भयाऊ आहेत.

उत्पगत्त २१:१-३, ९-१४ * इसहयाक नयावयाचया अथ्ष 
हशया आहे.



अब्याहमलया त्याचया मुलिया 
इसहयाक आवडत होतया 

आगण ते अगवभयाज् बनले.

तू एक चमत्याररक 
मूल आहेस. तू जियालया पयापयातून 

मुक् करशील कया?



बयाबया, आपण यया लहयान 
लहयान कोकरूयंानया कया मयारतो आगण 

दिडयाच्या गढियंावर कया जयाळतो?

स्वि्ष आगण पृथ्ीचया 
देव मयाझ्यासयारख्यया पयापी 

मयाणसयासयाठी पगवत्र आगण शुद्ध 
आहे. पगहलया मनुष्य आदयाम ययाने 
देवयाची आज्या मोडली नयाही आगण 
तेव्हयापयासून मयानवजयात पयापी आहे. 

देवयाने 
आदयामयालया 

सयंागितले की त्याने पयाप 
केले तर तो मरणयार, परंतु 

आदयामयाने पयाप केल्या नंतर 
देवयाने प्रयाणी मयारले आगण 
त्यंाची कयातड्यंाचया वयापर 

आदयाम आगण हवे्च्या लयाज 
झयाकण्यासयाठी केलया.



जेव्हया मी कोकरू मयारतो आगण देवयालया 
अप्षगवतो तेव्हया असे म्टलेले आहे की मी 
मयाझे पयाप ओळखतो आगण मयाझ्या जयािी 

गनददोर कोकरयाचया बळी अप्षण करतो.



इसहयाक खूप सयामर््षवयान 
झयालया आगण त्याने 

आपल्या वगडलयंाच्या 
देवयावर गवश्यास ठेवण्यास 
गशकले. अब्याहमवर त्याचे 

फयार पे्रम होते आगण ते 
नेहमी उपयासनया आगण 
यज् करण्यासयाठी एकत्र 
जयात असत. कोकरूलया 
गजवे मयारले िेले व ज्या 

वेदीवर ती जयाळतो 
गतच्यावर ठेवण्यात आले.



अब्याहम, मलया तुझया एकुलतया एक 
मुलिया इसहयाक मलया घ्यावया अशी मी 

इच्या करतो;



देवया, कसे आपण 
मलया गवचयारू शकतया? असं 

कयाहीतरी करयायलया? रयाष्ट् े मयानव यज् 
अप्षण करतयात! तू म्णयालयास की तू मयाझया 
मुलिया इसहयाक ययाच्याकडून महयान रयाष्ट्  
गनमया्षण करशील; जर मी त्यालया ठयार 
मयारले तर तुझी प्रगतज्या पूण्ष होणयार 

नयाही



… पण तू देव 
आहेस. मलया समजत 

नयाही, पण मी तुझे 
ऐकतो.

उत्पगत्त २२:२; रोमन्स ५:१२



कयाळजी 
घ्या; मी 

मयाझ्या दोन 
मयाणसयंासयाठी 
प्रयाथ्षनया करीन.

हया तीन 
गदवसयंाचया प्रवयास आहे, 
आम्ी जवळपयास एकया 

आठवड्यात जयाऊ.



बयाबया, गतथे 
डो ंविर आहे, रयात्र 
होण्यापूववी आम्ी 

गतथे असू

होय, आपण 
जयाऊन उपयासनया  करू 

आगण येऊ.

तीन गदवसयंानंतर



इसहयाक, तुलया आठवतंय मी तुलया 
देवयाबद्दल सयंागितले होते की तो मयाझ्याशी 

बोलतो आगण त्याच्यामुळे आमच्या वृद्धयाव्थेत तु 
जन्लया, तो पुन्या मयाझ्याशी बोललया

बयाबया, आपण लयाकूड आणले आगण तुम्ी वेदी 
बयंाधली पण बळी कोठे आहे?



ययावेळी 
तो म्णयालया, “मी 

तुलया होमबली 
म्णून अप्षण 
करण्यासयाठी.” 

मी? 
बयाबया, 

तुम्यालया खयात्री 
आहे?



मी गशकलो आहे की, देव जे वचन 
देतो ते तो करण्यास सक्म आहे. जर तो म्णतो 

की तू एक महयान रयाष्ट् याचया गपतया होणयार, तर तू मरण 
पयावलया तरी चयालेल

देवयाने तुम्यालया उत्तरे गदली नयाही की मी एक महयान 
रयाष्ट् याचया वयारस होईन आगण मयाझी मुले स्विया्षतील तयार् ययंा 
इतकी होतील? जर मी आतया मरण पयावले तर देवयाच्या 

अगभवचनयाचे कयाय?



पण 
मी मेलो तर हे 
कसे होईल?

बयाबया, कयाहीही 
असो आपण 
देवयाची आज्या 

पयाळली पयागहजे,

मलया मयागहत नयाही, जो 
पययंत तो तुलया मेलेल्यातून 

उठगवत नयाही.

उत्पगत्त २२:३-९



अब्याहयामयालया ठयाऊक 
होते तो देवयाची आज्या 
पयाळत आहे हे असले 

तरी होमबली देण्याच्या 
नेहमीच्या पद्धतीनुसयार 

त्याने त्याचे हृदय दु: 
खी केले असेल आगण 

त्याचे हयात थरथर 
कयंापत असयावेत.

त्याने आपल्या मुलयाचे हयात पयाय बयंाधले आगण वेदीवर ठेवले. 
पुढची पयायरी म्णजे त्याच्या घशयात चयाकू जोरयाने घुसवणे.



देवयाकडे गवश्यासयाने प्रयाथ्षनया 
केल्यावर, अब्यामयाने चयाकू 

उचललया. तो जोरयाने घशयात 
चयाकू खुपस्यार, अचयानक त्याने 
स्विया्षतून एक वयाणी ऐकली.



अब्याहम! अब्याहम! 
मुलयालया इजया करु 

नको.



तुझया मयाझ्यावर गकती गवश्यास 
आहे हे तू गसद्ध केले, मलया तुझया 

एकुलतया एक मुलिया बळी देण्याची 
आज्या पयाळलीस.



बयाबया, 
पयाहया! देवयाने 
मयाझी जयािया 
घेण्यासयाठी 
एक मेंवढया 
पुरगवलया!

जेव्हया अब्याहमने वर पयागहले 
तेव्हया त्याने एकया झुडपयात एक 
एडकया अडकलेलया पयागहलया.



गपतया, आपण 
सयंागितले त्याप्रमयाणे, तो 

दययाळू देव आहे!

अब्याहम, तू मयाझी 
आज्या पयाळलीस, 

मी तुलया आशीवया्षद 
देतो व तुझ्या 
मुलयंाची संख्यया 
आकयाशयातील 

तयार् ययंा इतकी करीन 
आगण तुझी मुले 
यया भूमीचया तयाबया 

घेतील तुझ्या शतंू्रचया 
नयाश करतील.” 
तसेच, तुझ्या 

एकया मुलयाद्यारे, 
पृथ्ीवरील सव्ष 

उदयोनु्ख  रयाष्ट् े 
आशीवया्षगदत 

होतील. उत्पगत्त २२:९-१८; इब्ी लोकयंास ११:१७-१९



अब्याहयामयालया इश्याएल आगण इसहयाक दोन मुले होते, 
इसहयाकयालया, अब्याहयामयाने गदलेले वचन पयाळण्यासयाठी देवयाकडून 

गनवडलेलया मुलिया होतया. इसहयाकयालया ययाकोब नयावयाचया मुलिया 
होतया, ज्याचे नयाव नंतर इसे्तल करण्यात आले.ययाकोबयालया 
१२ मुलिे होते आगण कयालयंातरयाने ते त्यंाच्या कुटंुगबययंासह 

इगजप्तलया िेले आगण शेवटी ते िुलयाम झयाले (१६०६ ई. पु..).  



इश्याएलकडे बयारया सरदयार होते 
आगण ते अरबी लोक बनले.

ययाकोबयाचे बयारया मुलिे म्णजे 
इस्याएलयाचे बयारया वंश.

इश्याएल
अब्याहयाम

इसहयाक 
१८९६ ई. पु.

ययाकोब 
१८३६ ई. पु.

उत्पगत्त २१:५, १३, २४:६७, २५:१२-१८, २१-२६, २९:२३-३०



अध्याय ३

मोशे



दुष्कयाळयात, ययाकोबया, आपली बयारया मुले आगण 
त्यंाची सव्ष मुले आगण नोकर ययंानया इगजप्तमधे् 

रयाहयायलया िेले. इगजप्तमधे् त्यंाची संख्यया वयाढली.

१७०६ ई. पु.



इगजस््शयन लोकयंाची संख्यया जयास्त 
झयाली, आगण लवकरच ययाकोबयाच्या 
मुलयंाचे नयाव बदलून इस्याएल केले,



इगजप्तचया रयाजया फयारो ययाने ययाकोबयाच्या मुलयंानया िुलयाम केले 
व त्यंानया गवटया बनवून कू्र कयाम करयायलया भयाि पयाडले. तेथे 

तीनशेहून अगधक वरषे रयागहल्यानंतर त्यंानया अब्याहयामयालया 
व त्यंाच्या पूव्षजयंानया गदलेल्या वचनयंाचया गवसर पडलया



देव अब्याहयामयालया म्णयालया 
होतया की त्याचे लोक 
बयाहेर परक्या देशयात 

जयाऊन िुलयाम होतील. 
आणी ४०० वरयायंनंतर तो 
त्या देशयाचया न्याय करील 
आगण आपल्या लोकयंानया 
अगभवचनयाच्या देशयात 
परत आणील असेही 

त्याने कबूल केले होते.



 ते मयाझ्या 
बयाळयालया मयारणयार नयाहीत. 
देव त्याचे रक्ण करील.

मी तुम्यालया सयंािते ते खरं आहे!  
फयारो रयाजयालया भीती वयाटते की आपण बरेच आहोत. 
इगजस््शयन लोक कमकुवत आगण आळशी आहेत. 

आमचे पुरुर कठोर पररश्रमयातून बलवयान आहेत.  
म्णून ते आपल्यालया घयाबरतयात. आगण त्याने 

आपल्या सव्ष बयाळयंानया ठयार मयारले. 

हया! देव फयारोच्या 
सयामर्या्षगवरुद्ध कयाय 

करु शकतो?



फयारो ने, यहुदी बरेच झयाले आहेत 
ययाची भीती बयाळिून, सव्ष नवजयात 

नर मयारण्याचया गनण्षय घेतलया.

नयाही! मयाझे 
बयाळ नयाही. आपण 

हे करू शकत 
नयाही.

उत्पगत्त ४६:५-७; गनि्षम १:१-१२, २२



पण आई, मी 
सैगनकयंानया व शेजयार् ययंानया 

कयाय सयंािू? जेव्हया ते 
गवचयारतयात की आमचे 

बयाळ कुठे आहे?

आपण त्यंानया 
सत् सयंाियायचे. 

त्याच्याच आईने 
त्यालया नदीत 

फेकले जेणेकरुन 
सैगनक ते करू 

नयेत.



आई, तुलया 
खयात्री आहे की ते 
िळणयार नयाही?

हे डयंाबरयाने 
लेगपत केले आहे. तो 

तरंिेल.

I अंदयाजे १५२५ ई. पु.



देव त्याचे 
रक्ण करील. जवळ 
उभे रहया आगण पहया.

अरे, हे इगजस््शयन 
लोक!  मी पुन्या मयाझ्या 

लहयान भयावयालया कधी पयाहू 
शकेल कया?



फयारोची मुलिी आंघोळीसयाठी नदीवर आली.

पहया! त्या टोपलीतून 
रडणयारया आवयाज येत आहे!



तो 
भुकेलेलया 
असयावया.

अरे, तो 
िो ंवडस आहे 
नयाही कया?

कदयागचत तो 
इब्ी मुलयंापैकी 
एक असेल.



तेथे इब्ी 
मुलयंापैकी एक आहे, 
कदयागचत गतलया ययागच 

देखभयाल करू करणयार् यया 
एखयाद्याची मयागहत 

असेल.

मी ठेवेल 
असते, जर मलया 

ययागच देखभयाल करू 
शकणयारया कोणी 

असेल तर.



मी जया ते आगण 
ययागच देखभयाल करयायलया 

कोणी सयापडते कया ते पहयाते, 
मलया एक इब्ी बयाई मयागहत आहे 

गजच्या बयाळयालया नदीत टयाकण्यात 
आले. गतच्याकडे अजूनही 

भरपूर दूध आहे

गनि्षम २:३-९



आई, 
आई!

हे मी कयाय 
केले? मी मयाझ्या 

मुलयालया पुन्या कधीही 
पयाहू शकेन कया? देव 

कयाळजी करतो 
कया?

आपल्याकडे 
पयया्षय नव्हतया. आपण 
त्यालया कयायमचे लपवू 

शकत नयाही. आज गकंवया 
उद्या गशपयाई त्यालया शोधून 
कयाढून ठयार मयारयायचे. तुम्ी 

फक् देवयावर गवश्यास 
ठेवया.



सनयातन देवयाचे 
आशीवया्षद!

आई, फयारोची मुलिी नदीवर आली आगण 
गतलया मलया मयाझया लहयान भयाऊ आढळलया. ती 

त्यालया स्वत: सयाठी ठेवू इस्च्त आहे. आगण ती त्यालया 
सयंाभयाळण्यासयाठी एखयाद्यालया शोधत आहे! ती आतया 

इथे येत आहे!



जसजसे मोशे मोठया होत िेलया तसतसे 
गतने त्यालया त्याच्या पूव्षजयंाच्या खर् यया 

देवयागवरयी गशकवले. यया लहयान मुलयासयाठी 
देवयाचया एक गवशेर हेतू होतया.

मी 
ऐकले की 

आपण आपल्या 
बयाळयालया नदीत फेकले, हे 

ऐकून मलया खूप वयाईट वयाटले. 
मलया नदीत हया सयापडलया 
जर तू मयाझ्यासयाठी ययाचया 

सयंाभयाळ केलया तर मी 
तुलया पैसे देईन.

हया 
दुग्ध प्यालया, की मी 

येऊन त्यालया रयाजवयाड्यात 
नेईन,तो इगजप्तचया फयारो होईल 

आम्ी त्यालया मोशे म्णू.



छोट्या 
रयाजपुत्रया, उडी 
मयारुन बसया 

आगण आपण 
रयाजवयाड्यावर 

जयाऊ

ते गकती 
वेियाने धयावू 
शकतयात?

मोशे चया सयंाभयाळ 
केल्याबद्दल धन्वयाद. तो खूप 

गनरोिी गदसत आहे. तो मोठया 
आगण श्रीमंत होईल.

गनि्षम २:८-१०



फयारोच्या मुलीचया दत्तक मुलिया म्णून, मोशे इगजप्तमधे् एक 
महयान मनुष्य झयालया. त्यात श्रीमंत आगण सयामर््षवयान होण्याचे 
लक्ष्य होते, परंतु तो आपलया वयारसया कधीच गवसरलया नयाही.



मी तुम्यंास सयंाितो, 
आपल्या पूव्षजयंाचया देव, अब्याहयाम, 

इसहयाक व ययाकोब ययंाचया देव मोशे ययालया 
म्णयालया, ‘तुझी संतती वयाढेल आगण ते तेथे 

नसतील अशया देशयात परदेशी होतील. ठीक 
आहे, आम्ी येथे आहोत!

होय, 
आगण त्याने 
अब्याहमलया 

सयंागितले की आम्ी 
४०० वरयायंपयासून 

त्या गवगचत्र देशयात 
पीगडत होऊ. 

आम्ी ३५९ वरषे 
झयाले येथे आहोत, 
आतया फक् ४१ 
वरषे गशल्क 

आहोत. 



हे अगवश्सनीय वयाटते. फयारोने 
आपल्या सव्ष िुलयामयंानया कधीही 

जयाऊ गदले नयाही. आगण तो त्यंानया 
संपत्तीसह जयाऊ देणयार नयाही. पण 

कदयागचत एक मयाि्ष आहे. अजून ४१ 
वरषे वयाट कशयासयाठी?

देवयाने अब्याहयामयास सयंागितले की तो त्या 
देशयाचया न्याय करील, त्यंानी दुषृ्कते् 
करयायलया सुरवयात केली आगण त्यंानी 

आपल्या पूव्षजयंानया गदलेल्या भूमीत आम्ी 
पुष्कळ श्रीमंत म्णून परत गनघून जयाऊ.



इब्ी मुलयंानया त्यंाच्या मयालकयंाच्या कयारगकदवीत त्रयास सहन 
करयावया लयािलया. त्यंानया गवटया बनवून, गचखलयात कयाम करयावे 
लयािले. त्यंाचया त्रयास पयाहवेनया म्णून मोशे उभे रयाहू शकलया 

नयाही, त्याने त्याबद्दल कयाहीतरी करण्याचे ठरगवले. 

ऊठ, 
घयाणेरड्या 
स्वयाइन!

एबर, उठ!

उठया आधी, 
अन्थया तो 

तुम्यालया तो मरेपययंत 
मयारहयाण करील!

गनि्षम २:१०-११



एके गदवशी मोशेने 
इगजस््शयन लोकयंापैकी 

एकयालया त्याच्या स्वत: च्या 
लोकयंानया क्ौयया्षने मयारहयाण 

करतयानया पयागहले.

सुटकया करण्याची 
वेळ आली आहे. हे 
थयंाबलेच पयागहजे.



ययापुढे 
नयाही!

मोशेने त्या इगजस््शयन मयाणसयालया 
ठयार मयारले आगण त्याचे शरीर दफन 
केले परंतु कोणीतरी त्यालया पयागहले 
आगण त्याने ते फयारोलया कळवले.

तडयाखया!तडयाखया!



थयंाबया! 
खुनयासयाठी तुझ्यावर खटलया 

उभया रयागहलया पयागहजे 
 तो मोशे आहे!

अरे देवया! हे 
मी कयाय केले?



मोशे इगजप्त सोडून पलयायन अरण्यात पळून 
िेलया. तो एकटया होतया, कुटंूब गकंवया गमत्रयंागशवयाय. 

तो स्वत: लया व आपल्या मयाणसयंानयाही 
वयाचवू शकलया नयाही.

अंदयाजे १४९१ ई. पु.

गनि्षम २:११-१५



बरेच गदवस मोशे 
गफरलया. जेव्हया तो 
पुढे जयाऊ शकलया 

नयाही तेव्हया तो 
मेंवढपयाळयंाच्या 

छयावणीवर आलया.

तो! 
पहया एक 
मयाणूस!

तो 
जवळजवळ मृत 

गदसत आहे. पयाणी 
आणया.

तो एक 
इगजस््शयन आहे!



मोशेलया गमद्यानयाच्या लोकयंामधे् एक नवीन 
जीवन सयापडले. तो वयाळवंटयातील मयाि्ष गशकलया, 

लग्न केले आगण 
मेंवढपयाळ बनले. चयाळीस वरषे िेली आगण 

इगजप्त एक दूरची आठवण बनले. 
मोशेने आपल्या लोकयंानया पुन्या कधीही 

भेटण्याची आशया सोडली होती.



खरंच ते गवगचत्र आहे! त्या झुडुपयालया 
आि कशी लयािली आगण ती कया पेटली 
नयाही? ती फक् जळत आगण जळत 

रयाहते.



मोशे, तुझे वहयाणया कयाढ. तू 
पगवत्र भूमीवर उभया आहेस. मी तुमच्या 

वयाडवगडलयंाचया देव, अब्याहयाम, इसहयाक व 
ययाकोब ययंाचया देव आहे.



मी इगजप्त मधे् मयाझ्या लोकयंाच्या 
प्रयाथ्षनया ऐकल्या आहेत व त्यंाच्या गपढ्यापयासून 
वयाचवण्याची आगण त्यंाच्या पूव्षजयंानया कबूल 

केलेल्या प्रदेशयात परत आणण्याची ही वेळ आली 
आहे. 

मी तुलया फयारोकडे पयाठवीन व तू मयाझ्या लोकयंानया 
त्यंाच्या िुलयामगिरीतून मुक् कयारगशल. तू त्यालया 

सयंािया की मयाझ्या लोकयंानया जयाऊ द्या, आगण तो नकयार 
देईल. मि मी गमसरलया मयाझे सयामर््ष दयाखवीन. 

त्यानंतर तो त्यंानया जयाऊ देईल.

गनि्षम २:१६-३:१०



परंतु तू मलया 
पयाठगवले आहेस 

ययावर त्यंाचया गवश्यास 
बसणयार नयाही. ते 
फक् हसतील.



तुझया जवळचया 
सोटया जगमनीवर 

फेकून दे. 



कयाय? मयाझया 
सोटया!



तो एक 
प्रयाणघयातक सप्ष 

बनलया आहे!



शेपटीलया 
पकडुन उचल त्या 

सयापलया.



तो पुन्या 
सोट्या मधे् 
रूपयंातररत 

झयालया! 



इगजप्तलया जया. मी कयाय बोलयावे आगण 
कयाय करयावे ते सयंािेन. तुझया भयाऊ 
अहरोन तुझया सहयाय्यक असेल.

गनि्षम ४:१-४, १२-१६



त्यालया 
चयाळीस वरषे 

झयाली. ज्यालया मयाझ्या 
भूतकयाळयाबद्दल कयाहीही 

मयागहती आहे ते सव्ष 
मरण पयावले आहेत. 

कोणीही मलया 
ओळखणयार नयाही. 

जोपययंत 
फयारो देवयाच्या 
लोकयंानया जयाऊ 

देत नयाही.

१४४५ ई. पु. आपण इगजप्तलया परत जयात 
आहयात! पण तुम्यालया ठयार मयारण्याचया 

प्रयत्न करणयार् यया सवयायंचे कयाय? 

आपण गकती 
कयालयावधीसयाठी 
जयात आहयात?



सव्ष 
वडीलधयार् ययंानया एकत्र बोलयावून 

घ्या! सुटकया करण्याची वेळ आली 
आहे! 

तो अहरोन लेवी आहे. जो 
आपल्यासयारखया गदसतो, परंतु तो 

िुलयाम नयाही.

ते कोण 
आहेत?



मोशेचया 
जन् ऐंवशी वरयायंपूववीच्या 

कयाळयात झयालया होतया. फयारोने 
सव्ष नर बयाळयंानया मयारयायलया 
सुरुवयात केली तेव्हया मोठी 

कत्तल झयाली. त्याच्या आईने 
त्यालया नदीच्या टोपलीमधे् 

लपवले. देवयाच्या भगवष्यवयाणी 
वरून, फयारोच्या मुलीलया मोशे 
सयापडलया आगण त्याचया जन् 

इगजस््शयन म्णून 
झयालया.

सव्ष इस्याएल 
लोकयंानो, यया

गनि्षम ४:२९-३१



चयाळीस वरयायंपूववी, मोशेने असया गनश्चय केले की 
इगजस््शयन म्णून रयाज् करण्यापेक्या आपल्या लोकयंाबरोबरच दुःख 

भोिले पयागहजे. त्याने स्वत: च्या सयामर्या्षने आम्यालया वयाचगवण्याचया प्रयत्न केलया 
आगण तो अयशस्वी झयालया. िेली ४० वरषे तो आपल्या पूव्षजयंानया गदलेल्या वस्तीच्या 

वयाळवंटयात रयाहतो. अलीकडेच देव त्याच्याशी बोललया आगण त्याने आम्यालया 
सयंागितले की फयारोपयासून कसे सोडवयावे! आतया, मोशे आपल्यालया गचन् दयाखवेल 

आगण फयारोलया सयंािून आपल्यालया जयाऊ देण्यास भयाि पयाडेल.



अब्याहयामयाचया देव 
मयाझ्याबरोबर जळत्या झुडूपयातून 

बोललया त्याने मलया आमच्या 
पूव्षजयंाच्या देशयात तुम्यालया परत 
आणण्यासयाठी पयाठगवले. हे एक 

गचन् आहे.



अरेरे! त्याची कयाठी 
सपया्षमधे् बदलली.

घयाबरू 
नकया.



हे पहया.



देव 
एक गवतरक 

पयाठगवलया आहे.

होय, हे फयारोलया 
दश्षवेल.



हया चमत्यार 
आहे!

आतया आम्ी 
फयारोकडे जयाऊ!

अब्याहमचया 
देव! गनि्षम ४:१७,३०



मी चयाळीस 
वरयायंपूववी येथे सोडले आहे. 
तेव्हयापयासून तो बदललेलया 

नयाही. मी तुम्यालया सयंागितले 
तेच सयंाियायचे गवसरु नकया.



हया! इस्याएलचया देव? हयाहयाहया!
मी तुमच्या देवयालया ओळखत नयाही. हया देव 
कोण आहे की मी त्याचे ऐकले पयागहजे? 

ते हयास्यास्पद आहे. मी मयाझ्या दयासयंानया तीन 
गदवस वयाळवंटयात जयाऊ देणयार नयाही.

इस्याएलचया देव 
मोशेशी बोललया आहे. देव म्णतो, 
“तुम्ी लोकयंानया उपयासनया आगण 

बगलदयान करण्यासयाठी वयाळवंटयात तीन 
गदवसयंाच्या प्रवयासलया जयाऊ द्या.” 



मी ऐकले आहे की तुम्ी मयाझ्या 
लोकयंानया कसे त्रयास देत आहयात, 

त्यंानया कयाय्ष करणे थयंाबगवत आहे. आगण 
आतया मलया मयागहत नसलेल्या देवयाची उपयासनया 

करण्यासयाठी त्यंानया तीन गदवसयंाची सहली 
घ्यायची आहे. मी पयाहत आहे त्यंाच्याकडे 

अजून कयाम आहे.

आतयापयासुन, त्यंानया गवटया 
बनगवण्यासयाठी स्वत: चया िवतया पेंवढया 

द्यावया लयािेल. आतया, मयाझ्या दृष्ी पयासून 
दूर व्हया आगण तुम्ी गजथून आलयात गतथे 

परत जया.

गनि्षम ५:१-७



आपण 
ह्या उद्धटपणया 

वर गवश्यास करू 
शकतया?

तू देवयाचया 
आवयाज असल्याप्रमयाणे 
येथे कूच केली. हे खूप 

मजेशीर होते.



तो 
कोण आहे 
असे त्यालया 

वयाटते?

मी ययावर 
गवश्यास ठेवू शकत 
नयाही, की आपण 

यया युक्ीमुळे 
असफल झयालो.

एक 
प्रकयारचया 
धमयायंध!

आपण आम्यालया सयंाित 
आहयात की देवयाने तुम्यालया पयाठगवले आहे 

आगण आपण जे कयाही केले त्याचे फळ म्णून, 
ते आमच्या कयामयाचे ओझे दुप्पट करयायचे? ही 

कोणत्या प्रकयारची सुटकया झयाली? 



तर, तुम्यालया आतया कयाहीही करण्याची 
िरज नयाही, तुम्यालया तुमच्या देवयाची उपयासनया 

करयायची असेल. अन्थया आम्ी तुम्यालया 
गनस््रिय होण्याऐवजी कयाम करण्यास 

गशकवू.



यहोवया, मी 
तुझ्या नयावयाने 

बोलयायलया आलो 
तेव्हयापयासून आतयापययंत 
सव्षच िोष्ी वयाईट होत 

चयालल्या आहेत. तू मलया 
इथे कया पयाठवलयास?

मी यहोवया, तुझ्या 
पूव्षजयंाचया देव आहे. मी 
मयाझ्या इस्याएल लोकयंाचे 

दु: ख पयागहले आगण 
आक्ोश ऐकलया आहे. 

अब्याहयामशी केलेल्या वचनयाची 
पूत्षतया करुन, त्यंानया कनयान देशयात घेऊन 
जयाण्याची वेळ आली आहे. मोशे तू त्यंाचे 

नेतृत् करशील.



अहरोन बोलणी करेल; 
तू फक् मयाझे ऐक आगण त्यालया कयाय 

बोलयायचे ते सयंािया. सुरुवयातीलया फयारोने तुझे 
ऐकले नयाही; परंतु मी एकमेव खरया देव आहे, 
हे इगजस््शयन लोकयंानया समजेल तोपययंत मी 

त्यालया अगधक मोठे गचन् दयाखवेन.”

पण मी चयंािले बोलू 
शकत नयाही. आगण 

फयारो मयाझे ऐकणयारही 
नयाही.



हया, हया! तू 
परत इथे कयाय करतो 

आहेस?

यहोवया म्णतो, 
“मयाझ्या लोकयंानया 

जयाऊ द्या.”



हे एक गचन् आहे, की परमेश्र हे 
बोललया आहे.

हयाहयाहया! ती 
फक् एक जयादूची 

युक्ी आहे. मी 
ययालया घयाबरत नयाही. 

आमच्या जयादूियारयंानया 
बोलवया.



त्याने ते खरोखर 
िुळिुळीत केले. ते 
खरे गदसत नव्हते 

कया?

आश्चय्ष, तो हे करयायलया 
कोठे गशकलया?

गनि्षम ५:१०-२३, ७:७-११



लवकर यया, आगण ती 
जयादूची युक्ी आणया ज्यात आपण आपल्या 

कयाठीलया सयापयंामधे् बदलतया.



आमच्या सयापयंाच्या 
देवयाने, आगण आपल्यालया 

अगधक गवटया बनवण्यासयाठी 
संिीतले आहे. 

हयाहयाहया!



मोशे, आतया आपण कयाय 
करयावे? आपण मूखयायंसयारखे 

आहोत.

गनि्षम ७:११-१२



बघया! त्याचया 
सप्ष आमच्या 

सपया्षशी लढयातो 
आहे.



त्याचया 
सप्ष 

आमच्यापैकी 
एकया सपया्षलया 
खयातो आहे!



त्याने आपलया सयाप 
पूण्षपणे गिळंकृत 

केलया!



तो दुसरे खयाण्याचया 
प्रयत्न करणयार असल्याचे मलया 
सयंािू नकया! आमचया सप्ष देवतया, 

क्ोगधत होईल.



हे कसे 
असू शकते?

मी ययावर 
गवश्यास ठेवू शकत 

नयाही! त्याच्या 
सयापयाने आमचे सव्ष 

सयाप खयाले्.



परमेश्र सृष्ीचया देव आहे. 
तो म्णतो, “मयाझ्या लोकयंानया 

जयाऊ द्या.”

गनि्षम ७:१२



 गनि्षम ७:१३ 
“आगण त्याने (देवयाचे) ऐकले नयाही 
म्णून परमेश्रयाच्या आजे्प्रमयाणे, 

फयारोचे मन कठीण झयाले”

तू हे कसे केले हे 
मलया मयागहत नयाही, परंतु मी 

यया खेळयासयाठी लयाखो िुलयामयंानया 
जयाऊ देणयार नयाही. आतया, मयाझ्या 

दृष्ी पयासून दूर व्हया!



मलया मयागहत नयाही, परंतु देव 
म्णयालया की तो फयारोचे हृदय कठोर 

करेल आगण खरोखर तेच घडले. 
मयाझ्या कयाठीने त्याचे पयाळीव सयाप 

खयाल्लयावर त्यालया गकती वेड लयािले हे 
आपण पयागहले कयाय? 

यहोवयासोबत 
बोलण्यासयाठी मलया एक 
जयािया शोधली पयागहजे. 
मलया पुढे कयाय करयावे हे 

मयागहत नयाही.

फयारोचे 
जयादूियार 

आपल्यासयारखे करु 
शकतयात असे गचन् देऊन 

यहोवयाने आपल्यालया 
कया पयाठगवले? थोड्या 

कयाळयासयाठी, गतथे मलया 
मूखयायं सयारखे वयाटत 

होते.



देव पुन्या मोशेलया 
भेटलया आगण कयाय 
करयावे हे सयंागितले. 

इगजस््शयन लोकयंानी 
मोशेची थट्या केली 
होती. त्याच्या स्वत: 
च्या लोकयंानी त्यालया 

नयाकयारले कयारण 
फयारोने त्यंानया िुलयाम 

बनगवण्याचे कयाम 
केले, परंतु मोशेलया 
खयात्री पटली की 

त्याने देवयावर गवश्यास 
ठेवलया आगण त्याचे 

पयालन केले.

परमेश्र म्णतो, 
“तू मयाझ्या लोकयंानया 

जयाऊ देण्यास नकयार गदलयास 
आगण मिच तुलया समजेल 

की मी खरया देव आहे, आगण 
गमसरमधील सव्ष पयाण्याचे 

रक् होईल.”



आतया ते 
प्रभयावी आहे. 
त्याने हे कसे 

केले?

जया मयाझ्या 
जयादूियारयंानया 

बोलवया, 
नयाईलचया देव हे 

थयंाबवेल.

गनि्षम ७:१५-२१



पहया? मयाझे 
जयादूियारही ते करू 

शकतयात. तुझ्या जयादूच्या 
युक्ी ंवनी मयाझे मन 
बदलणयार नयाही.



मी 
मयाझ्या आयुष्ययात कधीही 

असं कयाही पयागहले नयाही. झरे 
आगण लहयान तलयाव रक्यात 

बदलले आहेत. 
त्याने आपल्या देवयाचे नयाव 

कयाय म्टले?

त्यंानया बोलतयानया 
कधीही ऐकले नयाही. ययात कयाय 

फरक पडतो? आपल्याकडे हजयारो 
देवतया आहेत. नयाईल नदीचया देव 

रयाियावलयाच पयागहजे.



एक 
देव? हे हयास्यास्पद 

आहे.

तो मोशे 
म्णतो की त्याचया 

देव एकच देव 
आहे.



पयाण्याचे रक्यात रुपयंातर झयाल्यानंतर 
सयात गदवसयानंतर, मोशेने पुन्या इगजप्तवर 

देवयाचया न्यायगनवयाडया केलया.

बेडूक 
भरपूर प्रमयाणयात पयाण्यात 

येऊ द्या



दुियंधीयुक् रक्पयाण्यात 
अचयानक लयाखो बेडूक 

गदसू लयािले.

गनि्षम ७:२१-२५, ८:६



मयाझे 
घर बेडूकयंानी 
भरलेले आहे.



सव्ष इगजप्त 
बेडूकयंानी भरून िेले 
आहे. देवतया रयाियावले 

आहेत!

आमचे पुजयारी कुठे 
आहेत? ते कयाहीतरी 
करू शकत नयाहीत 

कया?



ईई!!!!!!!!!!!!



फयारो, पयाहया, 
आपण जयादूियारही 

बेडूक बनवू शकतो.

ते अगधक 
बेडूक कया बनगवत आहेत?  
मोशेने आम्यालया पुरेसे गदले 

नयाही कयाय? आतया फयारो 
आम्यालया अगधक देतो आहे. 



त्यंानी गवचयारल्याप्रमयाणे तुम्ी 
त्यंानया वयाळवंटयात कया जयाऊ देत 
नयाहीत? आपण त्यंाच्यासयारखे 

बरेच उभे करू शकत नयाहीकया?



मोशेलया 
बोलवया, त्यालया 

सयंािया मलया 
बोलयायचं आहे. 

होय 
मयालक, तुम्ी 
म्णतया तसे.



यहोवयालया बेडूक कयाढून 
टयाकण्यास सयंािया. जर तो असे 

करेल तर, मी तुझ्या लोकयंानया यज् 
कयारण्यास जयाऊ देईल.

आपण ज्या वेळी 
बेडूकयंानया मरू इस्च्तया ती 

वेळे सयंािया आगण लिेच 
तसे होईल.



उद्या 
सकयाळी.

तुमच्या म्णण्याप्रमयाणे घडेल. 
आगण परमेश्रयासयारखया कोणी देव 

नयाही हे सवयायंनया कळेल.

गनि्षम ८:७-१०



त्याने नेमलेल्या 
वेळी बेडूक मरण 
पयावले हे फयारोने 

पयागहले तेव्हया त्याचे 
मन कठीण झयाले 
आगण त्याने इब्ी 
लोकयंास जयाऊ 

गदले नयाही.

हया परमेश्र 
कोणत्या प्रकयारचया देव 

आहे ज्याने आपल्या जमीनी 
बेडूकयंानी भरुन ठेवल्या? 

तुलया असे वयाटते कया की 
एखयाद्याने हे केले आहे? 
कदयागचत ही फक् एक 
नैसगि्षक घटनया असेल.



अरे, बोलणे बंद करयाआगण फयावडे 
उचलया, अन्थया हे कधीच संपणयार 

नयाही.

मि हे घडणयार आहे हे मोशेलया 
कसे कळले जेणेकरून त्याचया अंदयाज येईल? 

आगण सव्षजण कधी मरतील त्यालया कसया ठयाऊक 
होत?



मि परमेश्र मोशेलया म्णयालया, 
“अहरोनलया सयंाि, आपलया हयात 

पुढे करया आगण जगमनीवर धुळीत 
घयालया म्णजे गमसर देशभर 
त्या धुळीच्या उवया बनतील.”



आगण इगजप्तमधील सव्ष 
धूळ उवया मधे् बदलली.

ईई!!!!!!!!!!!!



आपण उवया बनवू शकत नयाही ययाचया अथ्ष कयाय? 
लोकयंानया वयाटेल की त्याचया देव आपल्यापेक्या 

सयामर््षवयान आहे, आपण हे एवढेच जयादुई खेळ 
करू शकतया.

पण सर, नक्ीच हे 
देवयाचे कयाय्ष आहे. त्या दोघयंानी 

केलेली कयामे कोणीही करु 
शकत नयाही. यया समोर आम्ी 

शक्ीहीन आहोत.



तेथे नैसगि्षक स्पष्ीकरण असणे आवश्यक आहे, परंतु 
आम्ी यया समोर उभे रयाहू शकत नयाही, मोशेलया गनरोप पयाठवया. 

त्यालया सयंािया की त्याच्या देवयाने उवया कयाढल्या तर मी इब्ी लोकयंास 
त्यंाच्या देवयाची कयारण्यास जयाऊ देईल. गनि्षम ८:१३-१९



उवया गनघून िेल्या पण 
मी िुलयामयंानया जयाऊ देत 
नयाही. कयारण, त्याचया 

देव आणखी कयाय करू 
शकतो?



देव मोशेशी बोललया. देव 
म्णतो, “मी इगजप्तवर मयाशयाचे 

थवे पयाठवीन. तुमची घरे उडतील. 
परंतु ययावेळी मी इगजप्त आगण इब्ी 

लोकयंामधे् फरक करीन. 

मयाझ्या 
मयाणसयंानया उडतया 

येणयार नयाही. ययाद्यारे, 
सवयायंनया समजेल की मी 

संपूण्ष पृथ्ीचया देव 
आहे! ”



बयाबया, आमचे 
पुजयारी यया मयाणसयालया 

कया रोखू शकत नयाहीत? 
त्यंाची शक्ी कोठे 

आहे?

मलया धमया्षबद्दल 
कयाहीही मयागहत नयाही. 

मी फक् मयाझ्या कयामत 
समगप्षत रहयातो.



जया मोशेलया 
शोधया.

त्याने सयंागितले त्याप्रमयाणेच; 
इब्ी लोकयंामधे् मयाशी नयाहीत. 
हे त्यंाच्या देवयाचे कयाय्ष असले 

पयागहजे.



तेव्हया जया आगण 
आपल्या देवयाचया यज् करया. 
परंतु गमसर सोडून जयाऊ 

नकया.

आम्यालया 
गकमयान तीन गदवसयंाचया 
प्रवयास केलया पयागहजे.

मी म्णयालो तुम्ी जयाऊ 
शकतया, परंतु तुम्ी फयार दूर 

जयाऊ शकत नयाही. आतया आपल्या 
देवयाशी बोलया आगण त्यालया यया 

दुियंधी उडणया र् ययंानया दूर 
नेण्यास सयंािया.



परंतु फयारो पुन्या हट्ी व 
कठोर झयालया आगण त्याने 
लोकयंानया जयाऊ गदले नयाही.

बंद करया. आपण 
बडबड करणयार् ययावर 

गवश्यास ठेवण्यास सुरुवयात 
केली आहे.

सव्ष 
इगजप्तमधे् एक मयाशी 

गजवंत उरली नयाही. आतया 
तो एक चमत्यार आहे.

गनि्षम ८:२०-३२



देवयाने इगजप्तवर आणखी एक 
पीडया पयाठगवली. त्यंाच्या सव्ष 

ियायी, मेंवढ्या, बैल, घोडे, आगण 
उंट ययंानया वयाहणयारे व्रण वयाढले 

आगण त्याचया मृतू् झयालया. 
परंतु इब्ी लोकयंाच्या प्रयाण्यंानया 
हया आजयार लयािलेलया नयाही.

आमची जनयावरे 
सव्ष मृत आगण तुमचे 

गनरोिी आहेत. तुम्ी कयाय 
स्पष्ीकरण द्याल?

मोशे म्णतो, ‘आमच्या 
पूव्षजयंाचया देव आम्यालया तुमच्या 

िुलयामगिरीपयासून मुक् 
करण्यासयाठी आलया आहे, परंतु 
मी एक सयाधया मनुष्य आहे; मलया 
अशया िोष्ी ंवबद्दल मयागहती नयाही.



आमचे पुजयारी 
आमच्या दैवतयंानया यज् करीत 

आहेत. आगण आमचे पगवत्र बैल 
रयाियावेल आगण ययास थयंाबवेल.



फयारोलया सयंािया की 
खूप उशीर झयालया आहे. आमचे सव्ष 

पगवत्र बैल मरण पयावले आहेत. जेव्हया 
इब्ी लोकयंाच्या यया देवतेपयासून आमचे 
देव त्यंाचे रक्ण करू शकत नयाही हे 
त्यंानया समजेल तेव्हया लोक रयाियावलेले 

असतील.

इगजस््शयन लोकयंाचया 
देव कुठे आहेत? त्यंाच्यात 

शक्ी नयाही?



परंतु फयारोने त्याचे 
मन कठीण केले.

गनि्षम ९:६-७



पुन्या देव मोशेशी बोललया आगण 
तो त्यालया म्णयालया शहरयावर 
रयाख गशंपडया आगणआगण 

इगजस््शयन लोक उकडलेले होते.

देव म्णतो, “तू मयाझ्या 
लोकयंानया जयाऊ देणयार नयाहीस 

म्णून मी तुलया आगण तुझे सव्ष प्रयाणी 
झयाकण्यासयाठी भयंकर फोडी 

पयाठवीन.”

अरे नयाही, 
पुन्या नयाही!



जयादूियारयंानया बोलवया करया. त्यंाच्या सव्ष 
शक्ी बोलयावण्यास सयंािया. देवतयंाचया यज् 

करया. हे थयंाबया.



आपण, सवया्षत 
उच्चपद्थलया 
बोलवया?

आपणही? 
यया मोशेच्या 

देवयागवरूद्ध तुमच्या 
हयाती कयाही नयाही 

कयाय?



मयाझ्या नजरेपयासून 
दूर जया, तू शक्ीहीन व पयाखंडी, तुम्ी खून 

करतया, लोकयंानया मूख्ष बनगवतया. आगण तुम्ी मलया 
फसगवलेले आहे. तुझे देव कुठे आहेत?



लवकर उठून फयारोपुढे उभे रहया व म्णया, “इब्ी लोकयंाचया 
देव म्णतो, ‘मयाझ्या लोकयंानया जयाऊ दे! पुढील पीडया  

अगधक वयाईट होईल. तो गवनयाश करेल ज्यामुळे आपल्या 
बर् ययाच लोकयंानया ठयार मयारले जयाईल. ययावरून तुम्यालया 

समजेल की मयाझ्यासयारखया दुसरया देव नयाही. 

आपल्यालया हे लक्यात येत 
नयाही, परंतु मी तुम्यालया 

फयारो बनगवले. मलया मयागहत 
आहे की तुम्ी तुमचे हृदय 
कठोर करयाल आगण मयाझ्या 

लोकयंानया जयाऊ देणयार 
नयाही.’



‘तुमच्या गजद्दीने मलया मयाझे सयामर््ष प्रिट करण्याची 
आगण मयाझ्या लोकयंावरच्या कू्रपणयाबद्दल इगजप्तवर 

न्यायदंड घेण्याची वेळ आली आहे. तुम्ी तुमच्या 
स्वयाथया्षसयाठी मयाझ्या इचे्नुसयार करण्यास गवरोध केलया, 

म्णून उद्या यया वेळेस मी 
पृथ्ीवर ययापूववी कधीही न 
पयागहलेलया बफ्ष  आगण आि 
ययंाचया पयाऊस पयाठवीन.’”



“मी तुम्यालया सयंाितो 
जेणेकरून तुम्ी सवयायंनया चेतयावणी 

देऊ शकतया की सव्ष लोक आगण प्रयाणी 
घरयातील असतील, कयारण जे बयाहेर 

आहेत ते सव्ष मरणयार आहेत. ”

गनि्षम ९:८-१९



यहोवयाने 
म्टल्याप्रमयाणे 

घरयात व्हया.



ज्यंानी यया इशयार् ययाकडे दुल्षक् केले आगण 
घरयाबयाहेर पडले त्यंाचया मृतू् झयालया.

आि 
आगण बफ्ष  गमसळून 
अशी िोष् कशी घडू 

शकते?

सव्षशस्क्मयान 
देव सेठ, आम्यालया 

वयाचव.

आ 
ह! ह! ह!



बयाबया, तो मनुष्य मोशे 
हे कसे करतो? त्याचया देव 

सेठपेक्या अगधक सयामर््षवयान 
आहे कया?

परंतु कोणीही त्याचया 
देव कधी पयागहले नयाही. इब्ी 

लोकयंाससुद्धया नयाही. त्याचया देव, जो 
दयावया करतो तो फक् एक आत्या 
आहे, फयारोलया समजून देण्याचया 

प्रयत्न करीत आहे की त्यंानया 
उपयासनया करण्यासयाठी वयाळवंटयात 

जयाऊ द्यावे.

तो असया 
दयावया करतो 

की फक् एकच 
देव आहे आगण 
ही इब्ी लोक 
त्याची मुले 

आहेत.



हे, शस्क्शयाली 
सेठ, िो ंवधळ आगण वयादळयंाचया 

स्वयामी, आम्ी ययाचनया करतो, यया 
भययानक वयादळयंानया थयंाबवया. तुम्ी 
खरोखरच मोशेच्या यया अदृश्य 

देवयापेक्या महयान आहयात.

गनि्षम ९:२३-२६



बयाबया, मलया 
भीती वयाटते आि 

व बफ्ष  आपल्यावरही 
पडेल कयाय?

ते आपल्या 
जवळ येत नयाही; फक् 

इगजस््शयन.



नयाही बयाळ, 
इगजप्तच्या लोकयंानी 

त्याचे ऐकले नयाही म्णून 
यहोवया त्यालया गशक्या करीत 
आहे. तो त्यंानया दयाखगवत 

आहे की त्यंाचया वयादळयंाचया देव 
सेठ, त्यंानया मदत करण्यास 

शक्ीहीन आहे. हे इतके भययानक 
आहे.



मी परमेश्रयागवरुद्ध पयाप केले आहे. इब्ी लोकयंाचया देव 
नीगतमयान आहे आगण मी व मयाझे लोक वयाईट आहेत. 
परमेश्रयालया अग्नी व बफ्ष  थयंाबवण्यास सयंािया म्णजे मी 

तुमच्या लोकयंानया तयाबडतोब सोडतो.



जेव्हया फयारोने पयागहले की 
वयादळ संपले तेव्हया त्याने 
आणखी पयाप केले आगण 

आपले हृदय कठोर केले. त्याने 
लोकयंानया जयाऊ गदले नयाही.

शहरयाबयाहेर जयातयाच मी मयाझे हयात स्वियायंकडे 
उंच करीन आगण पीडया थयंाबेल. ययाद्यारे तुम्यालया 
समजेल की पृथ्ी परमेश्रयाची आहे, पण तुम्ी 
आपल्या आज्या पयाळणयार नयाही. तुम्ी अजून 

देवयाची भीती बयाळित नयाही.



देवयाने आणखी एक पीडया पयाठगवली. 
टोळ आले आगण वयादळत नष् न झयालेली 

अशी प्रते्क गहरवीियार वसु्त त्यंानी 
खयाल्ी. मि टोळ त्यंाच्या घरयात िेले. 

गनि्षम ९:२६-३५, १०:१३-१५



अ हो! हो! 
हो! ई! ई! ई!

हे घे!

आई, 
आई!



फयारोने मोशेलया बोलयावले 
व लोकयंानया जयाऊ देण्याचे 

अगभवचन गदले परंतु 
जेव्हया देवयाने टोळयंाचया 

नयाश केलया तेव्हया फयारोने 
पुन्या पुन्या हट्ीपणया 

करुन आपले दयास सोडून 
देण्यास नकयार गदलया.

जैगवक, 
वनस्पती ंवचया देवतया, हया इब्ी 

लोकयंाचया देव आमच्या गपकयासयाठी 
कयाय करीत आहे हे तुलया गदसत 

नयाही कयाय?

ओसीररस, 
आज स्वत: लया 
मजबूत दयाखवया.

गनि्षम १०:१४-२०



मि देवयाने गमसरमधे् एक िडद अंधयार पसरगवलया. 
तीन गदवस ते ढियाळ रयात्रीपेक्या कयाळे होते, 
पण इब्ी घरयात अगजबयात अंधयार नव्हतया.

मी तुलया पूववीच 
ठयार मयारले असते, 

पण ते गसद्ध होईल 
की तुझ्या देवया गवरुद्ध 

मयाझ्या दैवतयंाकडे 
सयामर््ष नयाही.



मयाझ्या नजरेपयासून 
दूर जया. मी तुझया मृतू् होईपययंत 
पुन्या तुझया चेहरया पयाहू इस्च्त 

नयाही.

तू हे सत् बोललया, 
आपण पुन्या कधीही एकमेकयंानया 

पयाहणयार नयाही.



रया, सूयया्षचे 
महयान देव, आम्यालया ऐकया. 

तीन गदवस तू स्वत: लया लपवून 
ठेवले आहे. तुम्ी इब्ी लोकयंाच्या यया 

देवयालया हरवू शकत नयाही कयाय?



हेच ते! एक शेवटची पीडया, आगण आम्यालया इगजप्त 
सोडतयानया पयाहून फयारोलया आनंद होईल. आज रयात्री मध्रयात्री 

गवधं्सक गमसरमधून जयातील. प्रते्क कुटंुबयातील प्रथम जन्लेलया 
नर मुलिया मरेल. देव यया रयात्री पयापयाची गशक्या करील.

पण 
आमच्या पगहल्या 
जन्लेल्या मुलयंाचे 

कयाय? तेही मरतील 
कया?



जे सव्ष गवश्यास ठेवतयात 
त्यंानया देवयाने मुक् केले आहे. 

अिदी इगजस््शयन लोक. आतया जयाऊन 
एक नर कोकरु गकंवया एक बकरया घ्या. 
आज संध्याकयाळी मयारून त्या कोकरुचे 

रक् दोन्ी बयाजंूनी दयारयापयाशी आगण 
दयारयावर बयाहेरील बयाजूने लयावया. 

यहोवया म्णतो, “आज रयात्री मी सव्ष प्रथम 
जन्लेल्या पुरुरयंानया ठयार मयारुन टयाकीन आगण जेव्हया 
तुमच्या घरयाच्या बयाहेरील बयाजूने रक् पयाहील तेव्हया 
मी त्या घरयाच्या वरून जयाईन आगण पगहलया मुलिया 

मरणयार नयाही.” आज रयात्री आपल्या घरयात रहया 
आगण मयारुन टयाकलेलया कोकरू खया.

गनि्षम १०:२२-२९, ११:४-५, १२:३-७



उद्या, आपल्या इगजस््शयन 
मयालकयंाकडे जया आगण त्यंाची 

मौल्वयान वसू्त, सोने, दयागिने व चयंादी 
घ्या. देव त्यंानया हृदयस्पश्ष केलया आहे 
ते मुक्पणे आगण मुबलक प्रमयाणयात 

देतील. 

आपल्या वसू्त बयंाधया आगण उद्या सकयाळी 
गनघण्यास तययार रहया. आपण पुन्या येथे परत 

येणयार नयाही. इगजप्तलया ती कयायमची अलगवदया 
आहे. आपल्यासयाठी ही नवकयाळयाची सुरूवयात, व 

पगहलया गदवस 
असेल, 



बयाबया, 
हया आपलया एकमेव 

कोकरू आहे, आपण 
फक् लयाल रंि गकंवया 
कयाही वयापरु शकत 

नयाही?

बयाळया, देवयाने 
कोकरूलया मयारून त्याचे रक् 

दरवयाजयाकडे टयाकयायलया सयंागितले, 
तो म्णतो त्याप्रमयाणे आपण 

केलेच पयागहजे. जे लोक देवयाची 
आज्या पयाळत नयाहीत त्याचया तो 
न्याय कसया करतो हे तू पयागहले 
आहे. हया कोकरू मृतू्पयासून 

तुझे रक्ण करील.



मि 
हया कोकरया 
मयाझ्यासयाठी 

मरण पयावलया?
आगण 

मयाझ्यासयाठीही. 
कयारण मीसुद्धया 

प्रथम मुलिया आहे.



आई, बयाबया 
आमचया दरवयाजया रक्याने 

कया रंिगवत आहेत?
यहोवया म्णयालया, 

“जेव्हया मी तुझ्या दयारयावरील 
रक् पयाहील तेव्हया मलया 
समजेल की तू मयाझ्यावर 

गवश्यास ठेवलया आहे आगण 
मी घरयातल्या कोणयालयाही 

मयारणयार नयाही.” गनि्षम १२:२६-२८, ३५-३६



हया! त्या सव्ष अंधश्रद्ध 
िोष्ी ंववर तुमचया गवश्यास आहे? दयारयाच्या 
चौकटीवर थोडेसे रक् कसे मृतू्लया 
येण्यापयासून कसे थयंाबू शकते? मयाझया 

मुलिया घयाबरलया नयाही.

तू 
कोकरूलया गजवे 
मयारले नयाहीस 

आगण रक् तुझ्या 
दयारयाजवळ कया 
ठेवले नयाही?



नक्ीच नयाही. तुम्यालया असं 
वयाटतं की मी एक भेकड आहे? धम्ष कमकुवत 

लोकयंासयाठी आहे. एक चयंािलया देव दयारयात थोडे रक् 
टयाकण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल लोकयंानया मयारणयार 

नयाही. त्या लोकयंाचे कयाय आहे ज्यंानया ययाबद्दल 
कयाहीही मयागहत नयाही?



बयाबया, ही रयात्र इतर 
सवयायंपेक्या वेिळी कया 

आहे?

कयारण आज रयात्री देव 
त्याचया गवधं्सक पयाठवील, जो 

त्याच्यावर गवश्यास ठेवत नयाही असे 
सव्ष प्रथम जन्लेल्या नरयंानया ठयार 

करील परंतु जेव्हया जेव्हया रक् 
पयाहतो तेव्हया त्या घरयाच्या पुढे 

जयाईल.
आम्यालया गदवसयंाची ही सुरुवयात आहे. दरवरवी 

यया वेळी आपण हया वलयंाडण सण सयाजरया करू 
आगण लक्यात ठेऊ की देवयाने आपल्यालया फयारोच्या 

तयावडीतून सोडवले.



अरे बयापरे, ओरड 
ऐकया! गवधं्सक येथे असणे 

आवश्यक आहे!

घयाबरु नकया. आम्ी देवयाची 
आज्या पयाळली आहे. दयारयाच्या 
चौकटीवर रक् आहे. आम्ी 

कोकरू खयात आहोत.



मयाझया मुलिया मेलया 
आहे! अरे देवया, कयाहीतरी 

करया. मोशेलया बोलवया!

गनि्षम १२:२८



ई!!!!!!

नो!!!!! 

नयाही 
देवया, मयाझया 

मुलिया 
नयाही.



 त्या रयात्री गवनयाशकयाने शहरयावरुन 
जयातयानया हजयारो लोक मरण 

पयावले. ज्यंानी गवश्यास ठेवलया 
आगण त्यंाच्या दयारयाजवळ 

रक् लयावले ते जिले.

मलया मयाफ करया, पण खूप 
उशीर झयालया आहे. आपल्यालया चेतयावणी 

देण्यात आली होती, पण तुम्ी गवश्यास ठेवण्यास 
नकयार गदलया मलया भीती वयाटते की यया रयात्री 

बर् ययाच जणयंाचया मृतू् झयालया आहे..



आपलया 
मुलिया मेलया 

आहे!

घयाई कर, 
तयाबडतोब मोशेलया इकडे 

आण.



कयाय....?

तो त्याच्या 
कुटंुबयातील प्रथम 
जन्लेलया आहे!

गनि्षम १२:२९-३१



फयारोने पुन्या 
मोशेलया बोलयावले.



मी पयाप केले आहे. 
कृपयया इगजप्त सोडून 

सव्ष इब्ी लोकयंानया आपल्या 
बरोबर घेऊन जया. तुमचया देव 
परमेश्र मयाझ्यापेक्या अगधक 

आहे. आपण जयाण्यापूववी 
मलया आशीवया्षद द्या.

परंतु फयारोने मोशेच्या 
चेहर् ययाकडे पयागहले नयाही.



ज्याप्रमयाणे देवयाने त्यंाच्या वयाडवगडलयंानया 
वचन गदले होते, चयारशे वरषेयानंतर ते इगजप्त 

सोडून िेले. इगजस््शयन लोकयंानी इब्ी 
लोकयंानया सोनं, दयािदयागिने, अन्न - जे 

हवं ते वयाटेल त्या वसू्त गदल्या. हया  गहबू् 
मुलयंासयाठी एक आनंददयायक अवसर 
होतया: नवीन रयाष्ट् याचया पगहलया गदवस.



मगहलया आगण मुले 
ययंाच्यासह ६,००,००० 
पुरुर इगजप्त सोडले, 
वचन गदलेल्या देशयात 

जयाण्यासयाठी.

गदवसया देव त्यंानया एकया ढि घेऊन 
िेलया सयावली गदली, आगण त्याने त्यंानया 

आगण रयात्री गवस्तयारयाच्या खयंाबयासह 
रयात्री त्यंानया प्रकयाश गदलया.

गनि्षम १२:३१-३८, १३:२१-२२



अध्याय ४

निर्गम



त्यंानी डो ंविरयावर आगण लयाल समुद्रयाकडे 
जयाईपययंत ते िेले.पयाण्याचे गवशयाल शरीर 

कसे गमळणयार आहे ययागवरयी चचया्ष 
करत असतयानया त्यंानी तळ ठोकलया. 

ते आत पव्षत गवरुद्ध पव्षत आगण लयाल 
समुद्र येईपययंत त्यंानी अनुसरण केले. 
तेथे त्यंानी तळ ठोकलया असतयानया. ते 
पयाण्याचे गवशयाल शरीर ओलयंाडून कसे 

जयानयार आहेत ययावर चचया्ष केली



फयारोने आपल्या 
मुलयाबद्दल शोक 
केल्यावर त्याचया 

क्ोध आणखीनच 
वयाढलया नेहमीपेक्या 

िरम त्याने 
आपल्या दयासयंानया 
कया सोडून गदले?

रथ सज्ज. इब्ी लोकयंाचया 
पयाठलयाि करया. आणया त्यंानया परत 

यया सवयायंनया ठयार मयार.

आपण 
म्णतया 

त्याप्रमयाणे होईल, 
सरकयारगनि्षम १४:५-७



पयाहया, इगजस््शयन सैन् 
येत आहे! आपण यया वयाळवंटयात 

अडकलो आहोत!

मोशेने आम्यालया 
मरण्यासयाठी येथे आणले. 
यया िॉडफॉस््ष न गठकयाणी 
मरण्यापेक्या िुलयाम म्णून 
जिणे अगधक चयंािले होते.



जेव्हया इगजस््शयन लोकयंानी असहयाय्य 
इब्ी लोकयंास पयागहले व मोशेने 

इगजप्तलया जी पीडया गदली ते आठवले.  
आगण ते मयारयायलया तययार होते.

देव 
आम्यालया 

वयाचवण्यासयाठी 
कयाहीही करु शकत 

नयाही.

आमच्या बयाजूलया पव्षत 
आगण आमच्यासमोर 
पयाणी आहे. आम्ी 
अडकलो आहोत.



आपण जेथे 
आहयात तेथे उभे रहया. 
देव त्याच्या सयामर्या्षने 
प्रते्कयालया वयाचेल.

देवयाने पुन्या 
एकदया फयारोचे मन कठोर 

केले आहे. आजच्या नंतर पुन्या 
कधीही तुम्यालया इगजस््शयन सैन् 

गदसणयार नयाही.गनि्षम १४:५-१३



इगजस््शयन सैन् इब्ी लोकयंावर हल्या करेल असे 
वयाटत असतयानया अचयानक स्विया्षतून अगग्नचया एक 
मोठया सं्तभ खयाली आलया आगण त्याने त्यंाचया मयाि्ष 
अडगवलया. त्या रयात्री इब्ी लोकयंाकडे हलके प्रकयाश 
होतया परंतु इगजस््शयन लोक दयाट अंधयारयात होते.



गनि्षम १४:१५-२२

हया सवया्षत भव्य चमत्यार 
होतया. इस्याएल लोक कोरड्या 

वयाटेवरून समुद्रयापगलकडे चयालले.

मोशेने आपली कयाठी समुद्रयावर 
उचलली आगण पयाण्यावरून 

वयाहणयार् यया वयार् ययाकडून स्विया्षतून 
त्याने पयाण्यावर फंुकर टयाकली आगण 

समुद्रयाचे तुकडे झयाले, आगण समुद्रयाच्या 
तळयाशी कोरडी वयाट सोडली.

भगवष्ययात ते त्या देवयागवरयी ियाणे 
म्णतील ज्याने मयाि्ष तययार केले समुद्रयात. 

प्रते्कयालया हे समजेल की देव एकच 
आहे आगण त्याचे नयाव यहोवया आहे.



इगजप्तमधे् आम्ी 
जे पयागहले त्यास हे 
परयाभूत करते.

व्या, आपलया देव सवयायंचया 
सव्षशे्रष्ठ देव आहे! आम्ी 

समुद्रयाच्या मध्भयािी 
आहोत.



योशीयया! तू वेडया 
आहेस कया? तेथून दूर जया! 
तुलया मयागहत आहे तू पोहू 

शकत नयाही!



मलया फक् संुदर 
मयाशयालया स्पश्ष करयायचया 

आहे.



पुढेव्हया, इब्ी लोकयंाचया 
वध करया!

जेव्हया इब्ी लोकयंानी जवळजवळ 
समुद्र ओलयंाडूलया होते, इगजस््शयन 

लोकयंानया जबरदस्तीने धरुन 
ठेवलेल्या आिीची गभंत देवयाने 

कयाढून टयाकली. त्यंानी समुद्रयाचया 
भयाि पयागहलया नव्हतया आगण म्णून 

ते इब्ी लोकयंाच्या मयािे िेले.

गनि्षम १४: २२-२३



आज तुम्ी परमेश्रयाची शक्ी 
पयागहली आहे.

पहया, पयाणी परत येत आहे. 
ते सव्ष बुडयाले जयातील.



प्रते्क इगजस््शयन सैगनक समुद्रयात 
बुडलया. त्यंाचे लयाकूड व दिडयाचे 
देव त्यंानया वयाचवू शकले नयाहीत.

गनि्षम १४:२७-२८



पहया. 
समुद्र सव्ष मृत 
इगजस््शयन 

सैगनकयाने भरलेलया 
आहे

 

खरोखर, यहोवया 
एकमेव देव आहे. असया 

करु शकणयारया दुसरया कोणी 
नयाही. हया गदवस आपण 

कयायम लक्यात ठेवू.



समुद्र आगण मृत इगजस््शयन सैन् मयािे 
ठेवून, इब्ी मुले मोशेच्या मयािे गवशयाल 

वयाळवंटयात िेली. त्यंानी ते खयाणे गपणे चयालूच 
ठेवले जे ते गमसर सोडतयानया आणले होते.

गकते्क गदवसयंाच्या प्रवयासयानंतर, त्यंानया 
नेणयारे ढि पयाण्याच्या गवगहरीजवळ थयंाबले. 
इब्ी लोकयंानी जेवण संपत नयाही तोपययंत 

गतथे तळ ठोकलया. अजून कयागह गमळण्याची 
जयािया नव्हती. ते हतयाश गदसत होते.



होय, उपयासमयारीने 
मरण्यासयाठी तू 
आम्यालया इथे 

आणलेस?

आम्ी इगजप्तमधे् रयाहू शकलो 
असतो आगण त्यापेक्या चयंािले जिलो 
असतो. िुलयाम म्णून आमच्याकडे 
खयायलया पुरेसे होते. येथे, कयाहीही 

नयाही.



मयाझे ऐक. तुम्ी 
मयाझ्यागवरूद्ध तक्यार 
करत नयाही तर आपण 
ज्या देवयाचे अनुसरण 

करतो त्यागवरुद्ध 
बोलतो. 

यहोवया म्णतो, प्रते्क सकयाळी 
स्विया्षतून भयाकरीचया वरया्षव करेल, ते 
तुलया जगमनीवर पयंाघरुण घयातल्या 
सयारखे वयाटेल. तुम्ी ते उचलून 

खया. 



मोशे कयाय 
म्णयालया? आपल्यालया 
अन्न कसे गमळेल? मुले 

उपयाशीच आहेत.

 तो म्णतो की यहोवया 
दररोज सकयाळी स्विया्षतून 
भयाकरीचया पयाऊस पडेल 

...



नसल्यास 
आम्ी उपयाशी 

रयाहू.

आपण कधी 
आकयाशयातून भयाकरी 

पडल्याचे ऐकले आहे?

आतया सूयदोदय होण्याची वेळ आली 
आहे. तुमचया गवश्यास आहे कया? मोशेने 

सयंागितल्याप्रमयाणे भूमीवर भयाकर असेल 
कया? नयाही, परंतु मी कधीच 

समुद्रयातून मयाि्ष ऐकलया 
नयाही. हया मोशेचया 

देव गवश्याचया गनमया्षतया 
असयावया. मी असे 

समजू शकत नयाही 
की आकयाशयातून बे्ड 
पडणे त्याच्यासयाठी 
कठीण आहे. चलया, 

वेळ आली आहे. चलया 
पयाहूयया.

गनि्षम १४:२१-२२, ३०, १६:२-३, ७-८



आपण 
कधीही 

शंकया कया 
घेतो?

जसे त्याने 
सयंागितले स्विया्षतून 
भयाकरी आल्या,.



पहया! हे सव्षत्र 
गदसत आहे. अरे, ते मधुर 

आहे! त्याची चव मध 
सयारखी आहे.

खरोखर, यहोवया देव 
आहे आगण मोशे त्याचया 

संदेष्या आहे.



ते वयाळवंटयात होते तोपययंत देवयाने त्यंानया 
देवदूतयंाचे स्विवीय भोजन खयायलया गदले.

जोपययंत ढि त्यंाच्या छयावणीवर उभया रयागहलया तोपययंत इब्ी 
लोक पयाण्याच्या झर् ययंाजवळ थयंाबले आगण स्विवीय भयाकर 

खयाल्ी पण जेव्हया ढि हलू लयािलया तेव्हया त्यंानी आपयापल्या तंबू 
बयंाधल्या आगण त्या अनोळखी वयाळवंटयात त्यामयािे िेले.



म्णून त्याने 
आम्यालया भयाकर 

गदली, पण आतया तो 
तहयानने मयारेल.

जर 
आपल्यालया लवकर 
पयाणी भेटले नयाही 
तर,मयाझी छोटी 
मुलिी मरेल, 

पण एक वेळ अशी आली 
की जेव्हया त्याच्या बरोबर 
चया पयाणीसयाठया संपलया.



आपण इगजप्तमधे्च 
रयागहलेले चयंािले होते. दुसर् यया गदवशी 
आमचे सव्ष प्रयाणी आगण त्यानंतर मुले 

मरतील. आम्ी आपल्या डोक्यात दिड 
घयालू शकतो.

देव 
आपल्या 

बरोबर आहे 
की नयाही?

मी जयाऊन 
परमेश्रयाशी 

बोलेन.

गनि्षम १६:१४-१५, १७:२-४; 
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देवयाने मोशेलया कयाय 
करयावे ते सयंागितले.

यया आगण 
परमेश्रयाचे सयामर््ष 

पयाहया. आपण त्याच्यावर 
गवश्यास ठेवत नयाही आगण 

तक्यार करतो



त्याने तुम्यालया 
भयाकर गदली आगण आगण 
आतया तो तुम्यालया यया वयंाझ 

खडकयातून पयाणी देतो.



ई!!!!!!

तडयाखया!

गनि्षम १७:५-६



पयाणी नदीसयारखे 
वयाहू लयािले



पुन्या मेघ हललया आगण इब्ी लोकसमुदयाय 
शयंात झयालया आगण नंतर ते वयाळवंटयात 

सीनयाय नयावयाच्या डो ंविरयावर िेलया.



तेथेच मोशेने प्रयाथ्षनया केली आगण 
देव त्याच्याशी पुन्या बोललया.

मी इगजप्तच्या लोकयंानसयाठी कयाय 
केले ययाची त्यंानया आठवण करून दे. मी 

त्यंानया कसे खयायलया घयातले, खडकयापयासून 
पयाणी गदले.

गनि्षम १७:६, १९:१-६, ९



त्यंानया 
सयंािया की जर त्यंानी 

मयाझ्या आज्या पयाळल्या 
तर, पृथ्ीवरील सव्ष 

रयाष्ट् यंापेक्या ते मयाझे खयास 
लोक होतील. आगण ते 
ययाजकयंाचे रयाज् असेल. 

मोशे जेव्हया मी 
तुझ्याशी बोलेन तेव्हया मी 

घनदयाट ढियात येईन आगण 
लोकयंानया ते ऐकतया येईल 
व समजेल की मीच तो 

आहे.



मि मोशे पव्षतयावरुन खयाली उतरलया; त्याने 
देवयाची आज्या सव्ष लोकयंानया सयंागितले.

आम्ी त्याचे 
पयालन करू. देव जे 

सयंाितो ते आम्ी करू.

तेव्हया जया आगण आपले कपडे धुवया. देवयाची 
उपयासनया करयायलया तययार व्हया. आतयापयासून तीन  

गदवसयंानी देव तुम्यालया भेट देईल.



देवयाने आज्या केल्याप्रमयाणे, गतसर् यया 
गदवशी सव्ष लोक पव्षतयाजवळ देवयाची 

प्रयाथ्षनया करण्यासयाठी थयंाबले. गवगचत्र ढि 
डो ंविरयावर खयाली उतरलया आगण नंतर…

मोशे, ऊठ पव्षतयावर चढ.



मोशे, मी परमेश्र तुमचया देव आहे! 
मीच तुम्यालया गमसर देशयातून बयाहेर आणले. 
खयाली जयातयानया यया डो ंविरयाभोवती कंुपण 

घयालया. 

जर यया पव्षतयालया इतर एखयाद्याने 
स्पश्ष केलया तर तो मरतील. मी 
तुम्यालया दहया आज्या देईन ज्या 

तुम्ी लोकयंानया सयंागितले 
पयागहजे.

गनि्षम १९:७-२५



मयाझ्या गशवयाय इतर कुठल्याही 
देवयाची उपयासनया करु नकोस.  

स्वत: सयाठी मूतवी बनवू नकया. 

देवयाचे नयाव व्यथ्ष घेऊ नकया. 

ईश्रगचंतनयाचया गदवस पगवत्र ठेवया. 

आपल्या आईवगडलयंाचया मयान रयाख.

खून करू नकया. 

व्यगभचयार करू नकया. 

चोरी करू नकया. 

आपल्या शेजयार् ययागवरुद्ध खोटी सयाक् 
देऊ नकया. 

आपल्या शेजयार् ययाची लयालसया करु 
नकया.

गनि्षम २०:३-१७



जेव्हया मोशे पव्षतयावरुन खयाली 
उतरलया, त्याने इस्याएलच्या सत्तर 
नेत्यंानया एकत्र केले आगण त्यंानया 

देवयाच्या आज्या सयंागितल्या.

आम्ी 
करू.

त्या चयंािल्या 
आज्या आहेत

तुम्ी सत्तर मयाणसयंानया 
मयाझ्याबरोबर डो ंविरयावर परत ययावे. 

मयाझ्यासयारखया देव गतथे तुम्यालया भेटेल. 
तुम्ी स्वत: पयाहयाल. परंतु प्रथम मी देवयाने 

मलया गदलेल्या त्या आज्या मी पुस्तकयात 
गलगहत आहे.



देव ज्याप्रमयाणे बोललया त्याप्रमयाणे 
सव्ष कयाही गलगहण्यास मोशे 
कयाळजी घेत होतया. देवयाच्या 

आत्मयाने त्यालया कोणत्याही चुकया 
होऊ नये म्णून मदत केली.



जेव्हया मोशेने गलखयाण 
पूण्ष केले, तेव्हया 

त्याने लोकयंानया एकत्र 
बोलयावले व त्यंानया 
देवयाच्या संदेशयंाचे 

वयाचन केले.

म्णून इस्याएल रयाष्ट् याने देवयाबरोबर 
एक करयार केलया. तो त्यंानया 

आशीवया्षद देईल, त्यंाचे जीवन 
देईल आगण त्यंाच्या शतंू्रपयासून 

वयाचवेल. आगण त्यंानी परमेश्रयाच्या 
सव्ष आज्या पयाळल्या पयागहजेत.

देव जे कयाही 
बोलले ते चयंािले आहे 
आगण आम्ी त्याचे 

पयालन करू.



देवयाने मोशेलया रक्बली अप्षण करण्याची आगण 
रक् लोकयंावर गशंपडण्याची आज्या केली.



सव्ष पयापी होते आगण ते मृतु्दंडयालया 
पयात्र होते, अिदी मोशे व अहरोनसुद्धया. 

पण देव दययाळू होतया. 



गनददोर कोकरयाचया बळी देऊन आगण रक् रयाष्ट् यावर गशंपडत देवयाने पळ 
कयाढण्याचया मयाि्ष गदलया, देव त्यंाची पयापे पुसून टयाकली आगण त्याने त्यंानया 

मृतु्दंडयातून वयाचगवले ज्यालया ते पयात्र होते. मृतू्लया पयात्र नसणयारया कोकरू, 
पयापी व मृतु्दंडयालया पयात्र असणयार् यया अनेकयंाच्या जयािी मरण पयावले होते.

आतया जेव्हया देवयाने 
तुमच्या पयापयावर पयंाघरुण घयातले 

आहे, तर तुम्ी सत्तर मयाझ्याबरोबर 
डो ंविरयावर जयाऊ शकतया आगण तुम्ी 

देवयाचे तेज पयाहयाल.गनि्षम २४:१-८



इस्याएलच्या सत्तर वडीलधयार् ययंा नी 
मोशेच्या पयाठोपयाठ त्या डो ंविरयावर 
परमेश्रयाची उपयासनया केली जेथे 

देव मोशेशी बोललया होतया. 



अचयानक त्यंाच्यासमोर देवयाचे 
गसंहयासन गदसू लयािले.

देवयाचया 
मगहमया!



सत्तर वडीलधयार् ययंानी मोशेलया डो ंविरयावर 
जयातयानया पयागहले आगण देवयाच्या 
तेजस्वी वैभवयाने मधे् हरवले.

मोशेसयारखे 
कोणी नयाही जो 

देवयाबरोबर समोरयासमोर 
बोलू शकतो.

असे 
सौ ंवदय्ष!

आगण प्रगतष्ठया.

गनि्षम २४:९-१०



मोशे, तू लोकयंानया मयाझी पूजया 
करण्यासयाठी पगवत्र गनवयास मंडप 

बयंाधयायलया लयाव. त्या वेदीवर यज्पशू 
आगण पगवत्र ्थयान असेल गजथे मी 
तुमच्या पुष्कळ गपढ्यंामधे् वरया्षतून 

एकदया मुख्य ययाजकयंासमवेत भेटू 
शकतो.

गनवयासमंडप कसे तययार करयावे ते 
मी तुम्यालया सयंािेन. “लेवीचे वंशज 

मयाझे ययाजक होतील, अहरोन व त्याचे 
त्याच्यानंतरचे मुलिे मुख्य ययाजक 
होतील. ते लोकयंानया नीगतमत्तयाची 

गशकवण देतील आगण लोकयंानी पयाप 
केले म्णून ते बळी अप्षण करतील.



आठवड्यापूववीच तो 
त्या डो ंविरयावरच्या आिीत ियायब 
झयालया होतया. तो आतयापययंत मरण 

पयावलया पयागहजे.

होय, आम्ी 
यया वयाळवंटयात 

कयायमचे बसू शकत 
नयाही.

चलया आपल्या देवची 
सोन्याची प्रगतमया 

बनवूयया.

आम्यालया जसे 
मोशेने नेतृत् 

केले तसे देवयाची 
िरज आहे.



आम्यालया 
आपले सोने द्या.

मोशे मेलया 
आहे. आम्यालया 

पुन्या इगजप्तमधे् 
नेण्यासयाठी अहरोन 

आपल्यासयाठी सोन्याचया 
देव करील.



मूखयायंनी स्वत: च्या हयातयंानी बैलयाची 
एक मूतवी तययार केली आगण त्यालया देव 

म्टले. सैतयानयाने पयाप करण्यापूववी त्याची 
मूळ प्रगतमया बैलयाची होती. लोकयंानया 
हे मयागहत नसले तरी सैतयानयाने त्यंानया 
त्याची उपयासनया करण्यास पे्रररत केले.

अहरोनयाने लोकयंाच्या इचे्चे पयालन केले आगण 
सोन्याचे देव तययार करण्यास त्यंानया मदत केली.
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उपयासनेसयाठी कोणतीही प्रगतमया बनवू 
नये म्णून देवयाने त्यंानया आधीच आज्या 
केली होती, परंतु ते त्यंाच्या स्वतःच्या 
कल्पनेनुसयार अनुसरण करीत आहेत.

अहरोन खूप मूख्ष होतया. त्यालया मयागहत होते की 
प्रगतमया देव नयाही, परंतु तो लोकयंानया घयाबरलया.

हया तुमचया देव 
आहे ज्याने तुम्यालया 
गमसर देशयातून बयाहेर 
आणले. उद्या आपण 
एक मोठया यज् जयाहीर 

करू आगण परमेश्रयाची 
उपयासनया करू.



देव मोशेशी बोललया आगण म्णयालया, “तू आतया 
खयाली जया; लोकयंानी मोठे पयाप केले आहे. त्यंानी 

स्वत: लया नग्न केले आगण ते मूतवीपुढे नयाचत आहेत. 
त्यंाचे हृदय कठोर आहे. ते सदयाचरण करत 

नयाहीत. ” मी यया सवयायंचया नयाश केलयाच पयागहजे

लोकयंानी नयाच करुन स्वत: 
लया नग्न केले. ते मद्धंुद 
झयाले आगण व्ययागभचयार 

केलया. देव यया सवयायंचया नयाश 
करण्यासयाठी आगण सैतयान 

व त्याच्या देवदूतयंासयाठी 
तययार केलेल्या अगग्न 

पयाठगवण्यास तययार झयालया.

गनि्षम ३२:५-१०



तुम्ी देवयाच्या आज्या 
मोडल्या आहेत.!

लोक जेव्हया देवयालया गवसरले आगण त्यंानी स्वत: 
मूगत्ष बनगवले हे पयागहले तेव्हया मोशेलया रयाि आलया.



मोशेने आज्या 
गलगहलेल्या त्या दिडी 

पयाट्या तोडल्या.



परमेश्रयागशवयाय दुसरया 
देव नयाही असे त्याने सयंागितले 
नयाही? आपण आपल्या स्वत: 

च्या हयातयंानी बनगवलेलया पुतळया, 
आपलया गनमया्षतया असू शकतो?

मोशेने सोन्याचे वयासरु तोडून 
भुकटी केल्यावर फेकून गदली.

गनि्षम २०:३-४, ३२:१५-२०



आम्ी 
अब्याहम, 

इसहयाक आगण 
ययाकोबयाच्या देवयाचे 
अनुसरण करू.

मी 
त्याऐवजी तयंाबड्या 
समुद्रयालया गवभयाजन 
करणयार् यया देवयालया 

अनुसरेन, जरी त्याची 
प्रगतमया नसेल.

जर 
तुम्ी परमेश्रयाच्या बयाजूने असयाल 

तर यया आगण मयाझ्याबरोबर उभे रहया. 
जर तुम्ी इगजप्तच्या देवतयंाची उपयासनया 

करयाल तर तुम्ी जेथे आहयात तेथेच 
रयाहया.



पयापयाची गशक्या मृतू् आहे. 
यहोवया म्णतो की त्यंाचया मृतू् 

झयालया पयागहजे. आतया आपली तलवयार 
घ्या आगण जे उपयासनेसयाठी प्रगतमया 

म्णून प्रगतमया वयापरतयात अशया 
सवयायंनया ठयार करया.



त्या गदवशी ३,००० 
मूगत्षपूजक आगण 

जयारकमवी मयारले िेले.

दयया!

नो!!!!!

कयाप!
कयाप!

गनि्षम ३२:२६-२८



मि मोशे पव्षतयावर 
चढून िेलया आगण पुन्या 

एकदया देवयाने दहया 
आज्या त्या दोन दिडी 
पयाट्यंावर गलगहल्या. 
जेव्हया मोशे खयाली 
आलया तेव्हया त्याने 

लोकयंानया परमेश्रयाच्या 
आजे् दयाखगवली 

आगण त्या सवयायंनी 
त्या आज्या मयान् 

केल्या व पयाळल्या.



देव म्णतो की 
तुम्ी कठोर हृदय व बंडखोर 

लोक आहयात. जेव्हया तुम्ी पयाप केले 
तेव्हया त्याने मलया सयंागितले की तो 
तुम्या सवयायंनया गजवे मयारेल, पण मी 

तुमच्यासयाठी प्रयाथ्षनया करीन आगण तो 
तुमचे पयाप कयाढून टयाकेल. यहोवया 

खरोखर दययाळू व क्मयाशील आहे.



मंडप बयंाधण्यासयाठी देवयाने गदशयागनदषे वश गदले आहेत. 
जर आम्ी त्याच्या वैगशषट्यंानुसयार ते तययार केले तर तो 

तेथे आपल्याशी भेटेल. आपण सव्ष पयापी आहोत म्णूनच, 
भिवंतयाने एक मयाि्ष तययार केलया आहे ज्याद्यारे आपण 

त्याच्याकडे जयाऊ शकतो. 

दररोज लेवी लोक रक्बली अप्षण 
करतील. दरवरवी एकदया रक्, करयारयाच्या कोशयावर 

ठेवतया येईल. जेव्हया देव इगजप्तमधे् होतया तसेच 
तयारवयात त्याचे रक् पयागहल्यावर तो आपली पयापं कयाढून 

टयाकेल आगण आपण मरणयार नयाही. हया देवयाचया क्मया 
करण्याचया मयाि्ष आहे.



मि पगवत्र गनवयास मंडप पूण्ष झयालया 
आगण ययाजक दररोज यज् करण्यास 
सुरूवयात करु लयािले. जेव्हया जेव्हया 

प्रयाण्यंाचे रक् अप्षण करतयात त्यंाचया 
गवश्यास जेव्हया देवयालया गदसलया तेव्हया 

त्याने त्यंाची पयापे दूर केली.
परंतु वयाळवंटयात रयागहल्यामुळे 

लोक फयारसे आनंगदत 
नव्हते, म्णून त्यंानी 

सव्ष वेळ तक्यार करत.

एक गदवस असया आलया की जेव्हया त्यंाच्या तक्यारी आगण 
अगवश्यास वयाढल्यामुळे देवयाने त्यंाच्यावर गनवयाडया केलया.



गशगबरयात प्रवेश करण्यासयाठी आगण कोमट मयंास 
शोधण्यासयाठी देवयाने बरीच गवरयारी सयाप तययार केले. देव 
दययाळू आहे, परंतु तो पयाप कयायमची रयाहू देणयार नयाही.

ईक! पयाहया! 
सयाप… खुपसयारे आहेत!

गनि्षम ३४:२८-३२, ३९:३२; संख्यया २१:५-६



लवकरच छयावणीत गवरयारी सयाप भरले िेले.



देवया 
आम्यालया मदत 

करया!



रयात्रीही त्यंानया सयाप त्यंाच्या तंबूत सयापडले.

गहस्सस ...

गहस्सस ...



मदत करया. मलया 
चयावलया आहे.



नो!!!!!



अिदी त्यंाच्या पयालकयंाच्या 
पयापयासयाठी मुलयंानया त्रयास 
सहन करयावया लयािलया.

नयाही, यवयाब!

आई!

िणयानया २१:६



छयावणीच्या कयानयाकोपर् ययातून 
होणयार् यया दु: खयाचया व शोकयंाचया 

आवयाज ऐकू येऊ लयािलया. 
पयापयाचे फळ भययानक आहे.

हे संपूण्ष 
छयावणीत असेच आहे 
आगण लोकयंाकडून हे 
वयाढतच चयालले आहे. 

बरेचजण आधीच मरण 
पयावले आहेत.

आपल्यालया 
मोशेलया शोधयायलयाच 
पयागहजे. खरोखरच 
हे देवयाचे कयाय्ष आहे. 

लोकयंाच्या पयापयंासयाठी तो 
रयाियावलया आहे.

तडयाखया!
तडयाखया!



तुम्ी देवयाशी 
बोलले पयागहजे. 

आम्ी यया गशके्स पयात्र 
आहोत, पण त्यालया 
दयया दयाखवयायलया 

सयंािया.

देव पयापयाबद्दल 
िंभीर आहे हे लोकयंानया 

कधी कळेल? त्यंानी त्याच्या 
आज्या पयाळल्या पयागहजेत 

आगण हे पगवत्र रयाष्ट्  
व्हयावे.



हे देवया, कृपयया 
आपल्या लोकयंावर दयया 

करया. त्यंाच्या पयापयंाची क्मया 
करया.

जया. लोकयंानया चयावणयार् ययंा प्रमयाणेच 
गपतळेचया सयाप बनवया. सवयायंनया पहयाण्यासयाठी 

ते एकया खयंाबयावर ठेवया. त्यंानया फक् गपतळेच्या 
सपया्षकडे पयाहण्यास सयंािया आगण ते त्ररत 

बरे होतील.

िणयानया २१:७-८



देवयाने एक मयाि्ष प्रदयान 
केलया आहे. फक् गपतळेच्या 

सपया्षकडे पहया, आगण आपण बरे 
व्हयाल.



हया 
मरणयार आहे.

नयाही! देवयाने 
एक मयाि्ष प्रदयान केलया 

आहे. फक् आपले डोळे 
उघडया आगण पहया. पहया 

आगण जिया!



हया एक 
चमत्यार आहे!

आपण 
इतरयंानया 

सयंाियायलयाच हवे.

हे मयाझ्यासयाठी 
कयाम केले! मी 

इतरयंानया सयंािेन.



पहया आगण 
जिया!

िणयानया २१:९



तू त्यालया खोट्या 
आशेने कया छळत 

आहेस?

इतरयंानी पयागहले 
आगण त्यंानया बरे केले.

मी मरत आहे हे 
तू पयाहू शकत नयाही? अशया 

मूख्षपणयाने तू मलया कया त्रयास देत 
आहेस?



मलया मयाफ 
करया, त्याचया 

गवश्यास नव्हतया.

त्यालया खूप 
अगभमयान होतया.

तो मेलया 
आहे.



परंतु लोक त्यंाच्या 
स्वत: च्या मयािया्षने जयात 
रयागहले, बहुतेक वेळया 

त्यंानी देवयाच्या आज्यंाचे 
पयालन केले नयाही.

पुन्या एकदया लोकयंानी देवयाची 
शक्ी पयागहली. सयाप छयावणी 
पयासून दूर िेलया आगण जीवन 
सयामयान् स््थतीत परत आले.



इस्याएल लोक मेघयामयािे चयालत िेले. 
देवयाने त्यंानया स्विया्षतून मयान्नया गदले 

आगण त्यंानया प्यावययास पयाणी गदले.

देवयाने त्यंानया वचन गदलेल्या देशयात नेले असते 
परंतु ते आज्याभंियाकडे दुल्षक् करीत आगण देवयाच्या 
आज्या पयाळल्या नयाहीत म्णून देवयाने त्यंानया चयाळीस 

वरषे वयाळवंटयात भटकंती करयायलया लयावली.िणयानया २१:९, ३२:१३



मोशे, तू असया गवचयार केलयास की फक् तूच देवयाचया अिदी जवळचया आहेस. आम्ी 
तुझ्या सयारखे पगवत्र आहोत. खरं तर, संपूण्ष मंडळी पगवत्र आहेत. आमच्यामधे् कोणतेही 

पयापी गशल्क नयाहीत. आगण देव 
आमच्यात रयाहतो. आम्यालया कयाय करयावे हे सयंािण्यासयाठी आमच्यावर न्याययाधीश 

म्णून आपल्यालया आगण अहरोनलया गफरण्याची िरज नयाही. आम्ी 
तुमच्याप्रमयाणेच न्याययासयाठी सक्म आहोत.

हं, मी वयाळवंटयात 
गफरत असलेल्या यया सव्ष िोष्ी ंवनी 

कंटयाळलो आहे कु्ल्क िोष्ी ंवसयाठी 
देवयाने आम्यालया मयारले.

हं, ही मोशेची चूक आहे. 
त्याचे मयानके खूप उंच आहेत.



मोशेने गनवयासमंडपयात 
जयाऊन परमेश्रयालया कयाय 

करयावे हे गवचयारले.



देव बोललया आहे: “लेवी वंशयातील मुलयंानो, तुम्ी स्वत: वर फयारच जयास्त 
जबयाबदयारी घेतली आहे. आपण ययाजक होऊ इस्च्तया जेव्हया की देव 

तुमची नेमणूक करत नयाही.” 

उद्या परमेश्र आपल्या सवयायंचया न्याय करील आगण आपणयास 
कळेल की देवयाचे ययाजक कोण आहेत, पगवत्र कोण व कोण नयाही. 

उद्या सकयाळी मंडपयाकडे यया. त्यात आपले धूपदयाणी पेटवया. िणयानया 
१६:२-६



दुसर् यया गदवशी.

आपल्या पगवत्रतेचया 
दयावया करणयार् ययंानो, जवळ यया. तुम्ी 
जे ययाजक व्हयाल व लोकयंावर रयाज् 

करयाल.



देव आज येथे आपल्यालया भेटेल 
आगण तो गनवडेल. आम्ी त्याचे सयामर््ष 

आगण त्याचे वैभव पयाहू.



यया दुष् लोकयंापयासून दूर 
रयाहया कयारण मी त्यंानया एकया क्णयात 

ठयार मयारीन. ‘



त्यंाच्या तंबू पयासून दूर 
जया. त्यंाच्या जवळ येऊ नकया 
गकंवया तुम्ी त्यंाच्याबरोबर 

मरयाल.

िणयानया १६:१९-२४



येथे एक चयाचणी आहे. 
जर हे लोक सयामयान् मरण पयावले 

तर, मि तुम्यालया समजेल की मी खोटया 
संदेष्या आहे आगण देव मयाझ्यामयाफ्ष त 

बोलत नयाही. 

परंतु आज जर 
आपण एखयादी नवीन 

िोष् पयागहल्यास, जर पृथ्ीने 
ती उघडली आगण त्यंानया आगण 

त्यंाचे सव्ष सयामयान नरकयाच्या ितषेवत 
गिळले तर, मि तुम्यालया समजेल 
की त्यंानी परमेश्रयागवरुधद पयाप 

केले आहे आगण मी त्याचया 
संदेष्या आहे. ”



नो!!!!!

मदत 
करया! हे ई!!!!!!



ययाजक होण्याचया प्रयत्न करणयार् यया सव्ष मयाणसयंानया 
सैतयान व त्याच्या वयाईट देवदूतयंासयाठी तययार 

केलेल्या नरकयाच्या अग्नीत गजवंत गिळण्यात आले.

िणयानया १६:२८-३३



तो गदवस इस्याएली 
लोक कधीही 

गवसरणयार नयाहीत. 
देवयाने हे स्पष् केले 
की मोशे हया त्याचया 
संदेष्या होतया, आगण 
ज्याची त्याने गनवड 
केली तेच ययाजक 

असू शकले.

त्यंाचे गपतळेचे 
धूपदयाणी गनवडया आगण 

मि वेदीसयाठी आच्यादन 
घयालया. 

तुम्ी जेव्हया गपतळेलया वेदीवर पयंाघरूण 
घयातलेले पयाहयाल तेव्हया तुम्यालया आठवण येईल 

जेव्हया लोक देवयाच्या आज्या पयाळत नयाहीत आगण 
स्वत: लया ययाजक बनगवण्याचया प्रयत्न करीत 

होते.



देवयाचया िौरव नेहमी मंडपयावर उभया रयागहलया आगण लोक 
से्वचे्ने चयाळीस वरषे वयाळवंटयातून मोशेच्या मयािे िेले.

देवयाने स्विया्षतून भयाकरी आगण 
खडकयातून पयाणी गदले. आिीचया 

आधयारसं्तभ रयात्री आगण गदवसया ढि 
त्यंानया झयाकून टयाकले. ते ्थयागयक झयाले 
आगण त्यंानी देवयाच्या आज्या पयाळल्या.

देवयाचे िौरव 
आमच्याबरोबर आहे 
आगण त्याने आम्यालया 

स्विया्षतून भयाकर 
गदली.

िणयानया १६:३७-३८



ययाजक पगवत्र गनवयास मंडपयावर 
हजर असत आगण दररोज 
मोशेने आज्या केल्याप्रमयाणे 

अप्षण करयायचे.



वयाळवंटयात चयाळीस वरया्षनंतर, जसे प्रते्कयाने 
वचन गदलेल्या देशयात प्रवेश करण्याची तययारी 

केली होती, 
देवयाने मोशेलया डो ंविरयावर बोलयागवले. 

तेथे, देवयासोबत अखेरच्या चचषेवनंतर तो 
गनजलया आगण शयंातपणे मरण पयावलया.



आगण त्याचया आत्या तयाबडतोब 
देवयापुढे हजर झयालया. तेथे तो शेवटच्या 

कयाळयापययंत रहयाणयार होतया 
जेव्हया देवयाने पुन्या अब्याहयामयालया 
वचन गदले होते त्या प्रदेशयात तो 
पुन्या लोकयंात सयामील होईल.

अंदयाजे १४५१ ई. पु. - अनुवयाद ३४:४-५



जवळजवळ ५०० वरषे उलटून िेली आहेत 
जेव्हया यहोवयाने अब्याहयामयालया आपल्या 

लोकयंानया सोडण्याची आज्या गदली होती 
आगण देवयाच्या देशयात जयाण्यास सयंागितले.

देवयाने अब्याहम आगण सयारया ययंानया गदलेलया 
अगभवचन त्यंाच्या मुलयापयासून एक मोठे 

रयाष्ट्  गनमया्षण करण्यासयाठी, इसहयाक 
ने पूण्ष केले. ययाकोबयाचे बयारया मुलिे, 

ययाकोबयाचे नयाव बदलून इस्याएल केले, 
तेव्हया बयारया वंशयाचे सव्ष लोक बनले.



मोशेसमवेत ते िुलयामगिरीतून 
आले, वयाळवंटयात भटकले, देवयाचया 
गनयम कयायदया झयालया आगण आतया 

ते वचन गदलेल्या देशयात प्रवेश 
करत होते. संपूण्ष वयाळवंटयात 
प्रवयासयात एक लहयान मुलिया 

नेहमीच मोशेच्या पयाठीशी होतया, 
तो इस्याएलच्या रयाष्ट् याचे नेतृत् कसे 
करतो हे पयाहत आगण गशकत असे.



तो मुलिया मोठया 
होतया, तो यहोशवया.



मोशे देवयाबरोबर िेल्यानंतर, देवयाने 
अब्याहयामयालया गदलेल्या प्रदेशयात लोकयंानया 
नेण्यासयाठी यहोशवयालया गनवडले िेले.

लोकयंानया एक भगवष्यवयाणी आठवली की ते परदेशी 
देशयात परके असतील आगण ४०० वरया्षनंतर 
त्यंानया त्यंाच्या पूव्षजयंाच्या देशयात परत आणले 

जयाईल. देवयाने त्याचया शब्द पयाळत होतया.



ज्या गदवशी त्यंानी 
ययादषे वन सोडले त्या 

गदवशी त्यंानया स्विया्षतून 
मन्नया थयंाबलया आगण 
त्यंानी त्या देशयातून 
तयाजे अन्न खयाले्.

अहो, देवयाने 
आपल्यालया गदलेली ही 

अद्त जमीन आहे.

होय, आपल्या मुलयंानया 
वयाढवण्याची आगण त्यंानया 

पगवत्रतेने व शयंाततेत जिण्यास 
गशकवणे हे एक चयंािले ्थयान 

आहे.

अनुवयाद ३४:९; जोशुआ : 
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अध्याय ५

रराज्य



पॅलेस्याईनमधे् रयाहणयारे लोक, ज्या गठकयाणी 
इस्याएलची भूमी होती, ती वयाईट होती. त्यंानया 

कनयानी म्टले िेले आगण ते इस्याएली लोकयंापेक्या 
वेिळ्या भयारेचे होते. त्यंानी मयानवयाची बळी 

गदली आगण सोन्या, चयंादी, गपतळ आगण 
लयाकूडयंानी बनवलेल्या देवतयंानया नमन केले.

हे बयाल, 
आम्ी तुलया यया 

गनष्याप मुलयाची बळी 
देऊ करतो. त्याचे रक् 

तुझ्या क्ोधयावर 
शयंाततया आणेल.

मी मयाझ्या मुलयालया 
मयाझ्या गजवयाच्या 

पयापयंाची गकंमत देण्यास 
देईन.



देवयाने संदेषे् व ययाजक पयाठगवले की त्यंानया 
पश्चयात्तयाप करण्यास सयंागितले, परंतु ते 
त्यंाच्या पयापयंामधे्च रयागहले. ज्याप्रकयारे 

नोहयाच्या गदवसयात देवयाने आगण सदोम व 
िमोरया यया शहरयंाचया नयाश केलया, तसयाच तो 
आतया कनयानमधील लोकयंानया नष् करील.

एखयाद्या 
गदवशी आपण मुख्य 
ययाजक होऊ आगण 

बगलदयाने अप्षण करणयारे 
असू. हे त्रयासदयायक 

आहे परंतु ते केलेच 
पयागहजे. चयंािले करया, 
चयंािले गमळवया; वयाईट 
करया, वयाईट गमळवया.
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वचन गदलेल्या देशयात रयाहणयार् यया मूगत्षपूजक 
लोकयंानी इस्याएलच्या उपस््थतीचया प्रगतकयार 
केलया आगण त्यंाची जमीन गटकवण्यासयाठी 
लढया गदलया पण देवयाने इस्याएल लोकयंानया 
त्यंाचया परयाभव करण्याचे सयामर््ष गदले.



तुझी यया 
पगवत्र मंगदरयात 
येण्याची गहम्मत 

कशी झयाली!

तू तुझ्या 
शेवटच्या बयाळयालया 

मयारले आहे.



अखेर रक्रंगजत युद्ध संपल्यावर, इब्ी 
लोकयंानी त्यंाच्या शतंू्रवर गवजय गमळवलया 
आगण आगण जमीन त्यंाच्या हयाती होती. 
यहोशवयाने लोकयंानया उदे्दशून सयंागितले.

आमचया 
सवया्षत प्रयाचीन पूव्षज 

अब्याहम हया मूगत्षपूजक 
लोकयंामधून होतया. देव 

त्याच्याशी बोललया आगण 
त्यालया एक महयान रयाष्ट्  

बनवण्याचे वचन 
गदले.



देवयाने असेही म्टले होते की त्याचे 
लोक इगजप्तमधे् खयाली जयातील आगण तेथे 

४०० वरषे रयाहतील, त्यानंतर तो त्यंानया तेथून बयाहेर 
कयाढेल आगण ज्या देशयात तुम्ी आतया उभे आहयात 
तेथे त्यंानया परत आणीन. येथे आम्ी ५०० वरयायंहून 
अगधक कयाळ आहोत आगण देवयाने अब्याहयामयालया 

गदलेले अगभवचन पयाळले. आतया जया आगण उव्षररत 
जमीन ठरवया. उदयाहरणयादयाखल तुमच्या आधी यया 
देशयात रयाहणयार् यया पयापी लोकयंाचे अनुसरण करू 
नकया, जसे देवयाने त्यंाचया न्याय केलया तसेच देव 

तुमचया न्याय करील.
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नवीन देशयात त्यंानया शयंाततया गमळयाली. 
प्रते्कयाच्या मयालकीची त्याचे स्वतःचे शेत 

आगण तेथे भरपूर खयाणे होते. देव आशीवया्षगदत 
ते सव्ष लोकयंापेक्या वरचढ आहेत.

तुमचे 
जेवण तययार 

आहे.

हया, खडक 
लवकर बयाहेर 

पडतो.



जसे देवयाने वचन गदले 
आहे, इब्ी लोकयंाची 
भूमी भरण्यापययंत 

त्यंाची संख्यया वयाढली. 
त्यंाची शहरे सद्यावनया 
आगण न्याययाने गजवंत 
होती. नवीन रयाष्ट् यालया 
इस्यायल म्टले िेले.

मयाझ्या बगहणी, 
तुलया शयंागत असो. आज मयासे 

कसे आहे?

ते 
नेहमीप्रमयाणेच 
समुद्रयापयासून 
तयाजे आहे.



यहोवयाने तुमच्या 
शतंू्रचया परयाभव केलया पण अजूनही 

यया देशयात मूगत्षपूजया आहे. आज तुम्ी 
ज्याची सेवया करयाल त्याचया गनवड करया. 

यया लोकयंाचे खोटे देव, ज्यात तुम्ी रयाहयात 
आहयात गकंवया अब्याहयामयाचया देव. मी 

आगण मयाझे घरयाणे परमेश्रयाची 
उपयासनया करु

आम्ी प्रभूची सेवया 
करण्याचे वचन देतो

आपण इतर 
देवतयंाची उपयासनया 

करण्यासयाठी परमेश्रयाचया 
त्याि करु नये कयारण परमेश्रयाने 

आम्यालया मोठ्या सयामर्या्षने 
इगजप्त येथील िुलयामयंापयासून 
सोडवले आगण वयाळवंटयात 
आमची कयाळजी घेतली. 



देव पगवत्र देव आहे; तो 
ईष्यया्षवयान देव आहे; जर तुम्ी 

परमेश्रयालया सोडले आगण मूततींचे 
अनुसरण केले तर तो तुमच्याकडे 
वळेल व तुम्यालया इजया पोचवेल व 

तुमचया नयाश करील.

परमेश्रयाने आम्यालया 
सव्ष लोकयंानया तेथून हद्दपयार 
केले तेथे रयाहणयार् यया अमोरी 

लोकयंानयासुद्धया. म्णून आपणही 
परमेश्रयाची सेवया करु. कयारण तो 

आपलया देव आहे.



तुम्ी स्वत: चे सयाक्ीदयार 
आहयात तुम्ी परमेश्रयाची सेवया 
करण्यासयाठी गनवडले आहे.

आम्ी 
सयाक्ीदयार आहोत.

 
ज्याप्रमयाणे आम्ी सव्ष िोष्ी मोशेच्या आज्या 

पयाळल्या तसेच आम्ी तुझ्या आज्या पयाळतो; फक् परमेश्र 
तुमचया देव तुमच्या बरोबर रयाहील जसे तो मोशेबरोबर होतया. 

जो कोणी देवयाच्या गवरुधद बंड करतो त्यालया अवश्य गजवे 
मयारयावे.  

आज तुम्ी परमेश्रयाशी 
केलेलया करयार मी त्या पुस्तकयात 

गलगहत आहे.



लोक न्याययाधीशयंानी 
रयाज् केले जे 

देवयाबरोबर बोलले 
व त्यंानी मोशेचे 

शब्द वयाचले. त्यंानी 
लोकयंानया देवयाचया 
गनयम सयंागितलया 

आगण देवयाची 
आज्या पयाळण्यास 

पे्रररत केले.

नुकसयानभरपयाईसयाठी 
मयालक जबयाबदयार 

आहे आगण बैल मयारलया 
पयागहजे असे मोशे 

म्णयाले.   

एखयाद्यालया बैलयाने 
त्रयास गदलया त्याबद्दल 
देवयाचया गनयम कयाय 

म्णतो?

गनि्षम २१:२८-२९; 
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मोशे व यहोशवयाच्या हयातून देवयाने 
केलेले चमत्यार लोकयंानया थोड्या 

कयाळयासयाठी आठवले. इगजस््शयन 
िुलयामगिरीपयासून मुक् झयाल्याबद्दल 
त्यंानी त्यंाचे आभयार मयानले. त्यंानी 
यहोवया देवयाची सेवया केली आगण 

त्यंानया आज्या गदल्याप्रमयाणे यज् केले.

बयाबया, ययाजक 
आमच्या कोकरूलया कया 

मयारतील? जेव्हया आमचे पूव्षज 
इगजप्तमधे् होते तेव्हया गवधं्सक 

जसे पयार करीत होतया तसया तो 
गनघून जयाईल कयाय? कोकरू

नयाही मुलया, गवधं्सक 
येत नयाही, परंतु यया कोकरूच्या 

रक्याने आपल्या पयापयंाची भरपयाई 
होईल आगण आपण देवयाच्या दृष्ीस 

पयात्र होऊ.



लोकयंानी यहोशवयालया 
वचन गदले की ते देवयाची 
उपयासनया करतील आगण 
त्याच्या आज्या पयाळल्या, 

परंतु प्रते्क जण 
परमेश्रयाची उपयासनया 
करण्यासयाठीत्याच्या 
आजे्त रयागहलया नयाही.

जेव्हया चमत्यार थयंाबले, तेव्हया पुढची गपढी गजवंत 
देवयालया गवसरली आगण गनजवीव मूतवीची उपयासनया 
केली. त्यंानी त्यंाच्या पूव्षजयंाची ही उपयासनया केली.



जशी यहोशवयाने चेतयावणी 
गदली त्याप्रमयाणे देवयाने इस्याएल 

लोकयंानया नष् करण्यासयाठी 
इतरयंानया पयाठगवले.

यया हं!!!!!!

नयाही! बयाल मलया 
वयाचवया!
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जेव्हया देवयाच्या लोकयंावर न्याय 
झयालया तेव्हया त्यंानया त्याचया 

कयायदया आठवलया आगण त्यंानी 
त्यंाच्या पयापयंाची कबुली गदली.

जेव्हया त्यंानी त्यंाच्या पयापयंाची 
कबुली गदली, तेव्हया त्याने 
त्यंानया क्मया केली आगण 

त्यंाची जमीन पूव्षवत केली.

परमेश्रया, 
आम्यालया आमच्या 

पयापयंाची क्मया कर आगण 
शयंाती परत दे.



देवयाचया शोध घेणयार् यया 
न्याययाधीशयंाचे अनुसरण 

करून लोक थकले आगण 
देवयाच्या पुस्तकयातून लोकयंानया 
मयाि्षदश्षन केले म्णून त्यंानी 
त्यंाच्यावर रयाज् करण्यासयाठी 

रयाजया नेमण्याचे ठरगवले.

तुमच्या चयंािल्या 
िोष्ीसयाठी तुमच्या भूमी जप्त केल्या 
जयातील. आपण आपल्या मुलीलया येथे 
सोडू शकतया. आम्ी त्यंाची चयंािली 

कयाळजी घेऊ



शमुवेल नयावयाच्या संदेषट्याने 
आगण न्याययाधीशयंानी त्यंानया 
असया इशयारया गदलया की रयाजया 
बनवतयानया ते देवयालया आपलया 

शयासक म्णून नयाकयारत 
आहेत पण त्यंानया गवश्यासयाने 
चयालयायचे नयाही. रयाजया शौलने 

त्यंाचया छळ केलया, त्यंाचे 
पैसे, त्यंाची संपत्ती घेतली, 

त्यंाच्या मुलयंानया सेवक बनवले 
आगण मुली ंवचया छळ केलया.



रयाजया शौल मोठया 
झयाल्यावर, अनेक आते् 

त्याच्यावर येत असत 
आगण त्याचया स्वभयाव 

अगनयंगत्रत होतया.

एके गदवशी, त्याने दयावीद 
नयावयाच्या एकया लहयान 

मुलयाकडे भयाल्यंाचया प्रयत्न 
केलया जो त्याच्यासयाठी 
वीणया वयाजवत होतया.

शौलने अगधकयागधक पयाप केले. त्यालया प्रते्कयाचया हेवया आगण भीती 
वयाटली. दुष् आत्मयंानी त्यालया सयामर््ष व संपत्ती देण्याचे कबूल 
केले, परंतु त्यंानी केवळ आत्मयाचे दुःख आगण दु: ख आणले.

१ शमुवेल ८



शौलने गजवंत 
देवयाचया त्याि 
केलया आगण 
जयादुियारयंाचया 

सल्या घेतलया.

शौल युधदयात मरण पयावलया. त्याचया 
जीव नरकयात टयाकण्यात आलया.

मलया अंधयार गदसतो. 
हे चयंािले नयाही. आपण 
युद्धयात मरणयार आगण 

आणखी एक तुझी 
जयािया घेईल.



शौलयाचया रयाजया म्णून देवयाने एकया तरूणयालया 
गनवडले. तो एक मेंवढपयाळ मुलिया होतया जो देवयावर 
प्रीगत करतो आगण त्याच्या आज्या पयाळतो; शौलने 

त्यालयाच ठयार मयारण्याचया प्रयत्न केलया होतया.

परमेश्र मयाझया 
मेंवढपयाळ आहे, देव मलया 

गहरव्यया कुरणयात झोपू देतो. 
देव मयाझया आत्या परत 
आणतो, मलया कयागह गह 

नको.

दयावीद नीगतमयान आगण 
देवयाचया गप्रय होतया. 

मयानवजयातीलया पयाप व 
मृतू्पयासून सोडवणयारया 
तोच एक मनुष्य असू 
शकतो? दयावीद वचन 

गदलेलया असेल?१ शमुवेल १८:१०-११, ३१:४, 
१६:१-१३; स्तोत्र २३:१-३



दयावीने असे गलगहले: 
धन् तो मनुष्य जो दुष्यंाच्या 
सल्लयानुसयार चयालत नयाही, 
तो पयापी लोकयंाच्या वयाटेवर 
उभया रयाहयात नयाही गकंवया 
िगव्षष्ठयंाच्या गसंहयासनयावर 
बसत नयाही. परमेश्रयाच्या 
गनयमयंामुळे त्यालया आनंद 

होतो. आगण गनयमशयास्तयात 
तो रयातं्रगदवस ध्यान करतो.



अधयागम्षक लोक असे 
नसतयात पण वयार् ययाकडे 

वयाहणयार् यया भुसकटया 
प्रमयाणे असतयात. म्णूनच 
अधयागम्षक न्याययालययात 
उभे रयाहू शकत नयाहीत 
गकंवया नीगतमयानयंाच्या 

सभेत पयापी लोक उभे रयाहू 
शकत नयाहीत. परमेश्रयालया 
चयंािल्या मयाणसयंाचया मयाि्ष 
मयाहीत असतो. पण दुष् 
लोकयंाचया नयाश होईल.

तो पयाण्या नद्यंानी लयावलेल्या 
झयाडयासयारखया असेल. तो 

हंियामयात त्याचे फळ देतो. त्याचे 
पयान सुकणयार नयाही. 

तो जे करतो ते यशस्वी होईल.



दयावीदच्या कयारगकदवीत रयाष्ट् याची 
भरभरयाट झयाली आगण त्यंाचे 

आयुष्य चयंािले रयागहले. 

शौल मरण पयावलया 
तेव्हया दयावीद इस्याएलचया 

रयाजया झयालया. त्याने 
लोकयंानया देवयाची 

उपयासनया करण्यासयाठी 
आगण त्याच्या आज्या 

पयाळण्यास उद्क् केले.

यया मगहलेची जमीन 
गतच्याकडे पुनसयंचगयत करया 

आगण पहया की गतच्यावर 
आणखी कर आकयारलया 

जयात नयाही.
२ शमुवेल २:४; 
स्तोत्र १; कयायदे 

१३:२२-२३



देव दयावीदयाशी बोललया आगण त्याने भगवष्ययागवरयी 
बर् ययाच िोष्ी प्रकट केल्या. दयावीद यया 

भगवष्यवयाणी स्तोत्र पुस्तकयात गलगहले. त्यापैकी 
बर् ययाच िोष्ी आधीच पूण्ष झयाल्या आहेत.

तो तुझ्या लोकयंाचया न्यायगनवयाडया 
करेल. देव िररबयंाच्या मुलयंानया 
वयाचवतो आगण त्यंाचया छळ 
करणयार् ययंाचया नयाश करतो. 

त्याच्या आयुष्ययात चयंािल्या लोकयंाची 
भरभरयाट होईल. आगण जोपययंत 

चंद्र स््थर आहे तोपययंत शयंाती 
भरपूर प्रमयाणयात असेल. त्याचे 

रयाज् एकया समुद्रयापयासून दुसर् यया 
समुद्रयापययंत आगण नद्यंापयासून 
पृथ्ीच्या टोकयापययंतचे असेल.



सव्ष रयाजे त्याच्यापुढे वयाकतील आगण 
सव्ष लोक त्याची सेवया करतील. तो 
त्यंाच्या आत्मयास फसवणूक आगण 

गहंसेपयासून मुक् करील आगण मि तो 
जिू शकेल. 

त्याच्यासयाठी नेहमी प्रयाथ्षनया केली 
जयाईल. दररोज त्याची सु्तती केली 

जयाईल. त्याचे नयाव सदैव चयालू रयाहील. 
सूय्ष असेपययंत त्याचे नयाव कयायम 

रयाहील. 
लोक त्याचया आशीवया्षद घेतील. 

सव्ष रयाष्ट् े त्याचया आशीवया्षद 
घेतील. (स्तोत्र ७२)

दयावीद एक नीगतमयान मनुष्य 
होतया, परंतु त्याने पयाप केले, 

म्णून वचन गदलेलया तो होऊ 
शकलया नयाही. त्याने हे येत्या 
वचन गदलेल्या बद्दल गलगहले:



देव दयावीदयालया म्णयालया: 
“तुझे गनधन झयाल्यावर, मी 
तुझ्या मुलयाचे रयाज् ्थयागपत 
करीन. तो एक मंगदर बयंाधेल 
आगण त्या गठकयाणी मयाझी 

उपयासनया होईल. त्याचे 
रयाज् मी सदैव करीन.

दयावीदयाच्या मृतू्नंतर, 
त्याचया मुलिया शलमोन 
रयाजया झयालया (९७१ ई. 
पु.) देवयाने दयावीदयालया 
गदलेल्या सूचनेनुसयार, 

त्यंानी वयाळवंटयात 
ज्या वृद्धयापकयाळयात 

उपयोि केलया 
होतया त्या जयािी 

शलमोनयाने मंगदर 
बयंाधले (९६६ ई. पु.). 



परंतु देवयासमोर एक वचन होते 
जे अजूनपययंत पूण्ष झयाले नयाही 
- एक तयारणयारया येणयार आहे 

जो सैतयानयाची कयामे नष् करेल. 
लोकयंानी अद्याप पयाप केले आगण 
पयापयाचे प्रयायगश्चत करण्यासयाठी 
अद्याप पशंूचे रक् अप्षण केले 

िेले. परंतु त्यंानी कृतज्तया व्यक् 
केली की देवयाने त्यंानया त्यंाच्या 

पयापयंावर पयंाघरुण घयालण्याचया एक 
मयाि्ष गदलया जोपययंत तयारणयारया त्या 
पयापयंाची कयायमची क्मया करेल. 

पूववी कधीही 
इस्याएल लोकयंानया 
उत्र्ष गमळयालया 

नयाही. देवयाने 
त्यंानया देशयात परत 

आणून त्यंानया 
आशीवया्षद द्यायचे 
अगभवचन गदले.

२ शमुवेल ७:१२-१६; 
स्तोत्र : ७२:१-२०



परमेश्रयाने दयावीदयालया सत्यात वचन गदले आहे आगण 
तो बदलणयार नयाही. मी तुझ्या गसंहयासनयावर बसेल.
तू मयाझया पुत्र आहेस आजच मी तुलया जन् गदलया 

आहे. मुलयाचया चंुबन घ्या, नयाही तर कदयागचत् 
तो रयाियावेल आगण तुझया रयाि येईल.

लोक पगवत्र शयास्तयातील गशकवण ऐकण्यासयाठी 
मंगदरयात आले. त्यंानी गवशेरत: येणयार् यया 

तयारणयार् ययाच्या भगवष्यवयाणी ंवचया आनंद लुटलया.

दयावीदयाने येणयार् यया बचयावणयार् यया बद्दल बर् ययाच 
िोष्ी गलगहल्या: 

परमेश्र मयाझ्या प्रभूलया म्णयालया, 
मयाझ्या उजवीकडे बसया, जोपययंत मी 

तुझ्या शतंू्रनया तुझ्या पयाययाखयाली घयालीत 
नयाही तोपययंत. 
(स्तोत्र ११०: १) 

देवया, तुझे गसंहयासन सदयासव्षकयाळ 
आहे. तुलया चयंािुलपणया आवडतो आगण 

वयाईटयाचया दे्र करतो. म्णूनच तुझया 
देव जो तुझया गमत्र आहे, ज्याने तुलया 

तुझ्या सोबत्यंापेक्या आनंदयाच्या तेलयाने 
अगभरेक केलया. 
(स्तोत्र: ४५:६-७)



येत्या तयारणहयारया बद्दल 
अगधक भगवष्यवयाण्या:

आगण मी त्यालया मयाझया पगहलया मुलिया करीन. पृथ्ीवरील 
रयाजयंापेक्या मोठया. (स्तोत्र: ८९:२७) 

देवया, तुझी इच्या पूण्ष करण्यास मलया आनंद होतो. होय, 
तुझी गशकवण मयाझ्या हृदययात आहे. (स्तोत्र: ४०:८) 
मी यया दृष्यंातयात मयाझे तो ंवड उघडतो: मी फयार पूववीच्या 

कयाळयातील म्णी म्णेन: (स्तोत्र: ७८:२, मत्तय 
१३:३४-३५)

येणयार् यया मशीहयाबद्दल दयागवदयाने 
एक गवगचत्र िोष् गलगहले: 

मी पयाण्यासयारखया ओतलो आहे 
आगण मयाझी सव्ष संयुक्: हयाडे 

संपत आहेत मयाझे हृदय मेणयासयारखे 
आहे; ते मयाझ्या आतड्यात गवतळले 
आहे. मयाझी शक्ी कंुभयारयासयारखी 
कोरडी आहे. मयाझी जीभ मयाझ्या 

जबड्यंानया गचकटून आहे. तू 
मलया मृतू्च्या धूळयात अडचणीत 
टयाकलेस. वयाईट मयाणसयंानी मलया 
घेरले आगण मयाझे हयात व पयाय 

टोचले. त्यंानी मयाझे कपडे त्यंाच्यात 
वयाटून टयाकले आगण मयाझ्या 

झग्ययावर गचठ्या टयाकल्या. (स्तोत्र 
२२:१४-१८)



शलमोनवर एक दीघ्ष आगण समृद्ध रयाज् होते, परंतु त्याच्या 
मृतू्नंतर उत्तरेकडील अधषे रयाज् तुटले आगण यरोबयाम नयावयाच्या 

दुष् मयाणसयालया त्यंाचया रयाजया बनगवलया (९७५ ई.पू.) 

परंतु मोशेने 
गनयमशयास्त आगण देवयाने 

यरुशलेमयामधे् मंगदर बयंाधले 
त्याबद्दल कयाय?

हया देव आहे, ज्याने 
तुम्यालया गमसरमधून बयाहेर आणले. 

आगण हे ययाजक इथे आहेत.

१ रयाजे १२:२०, २८-२९; स्तोत्र २:७,१२, 
२२:६, १४-१८, ४०:८, ४५:६-७, ७८: 
२, ८९:२७, ११०:१, ४, १३२:११; मत्तय 

१३:३४-३५



उत्तरेकडील रयाज् जेरूसलेमच्या मंगदरयापयासून खूप दूर 
होतया, म्णून त्यंानी स्वत: ची उपयासनया ्थयाने बनगवली 

आगण सोन्याच्या बछड्यंाच्या मूततींनी ते पूण्ष केले.

देवयाकडे जयाण्यासयाठी 
बरेच मयाि्ष आहेत. कयाही लोक 

त्यालया परमेश्रयाने हयाक मयारतयात, कयाही 
त्यालया अल्याह म्णतयात तर कोणी 
त्यालया कमोश म्णतयात. पण आम्ी 

त्यालया बयाल म्णतो.

परंतु देवयाने आपल्या संदेषट्यंानया 
गदलेल्या पगवत्र शयास्तयाचे कयाय? तो इतर 

कोणतयाही देव न ठेवण्याची आज्या करतो. तो 
म्णतो, फक् एकच देव आहे आगण त्याच्याकडे 

एक मयाि्ष आहे.



ययापुढे मी हे ऐकणयार नयाही! बयाल पूजया 
हया आतया देशयाचया अगधकृत धम्ष आहे. 

कयागफरयंानया ठयार मयारण्यात येईल!

तुम्यालया वयाटते की 
देव इतकया संकुगचत आहे?



पुजयार् ययंानी पूजया करण्यासयाठी बैलयाची प्रगतमया 
म्णून गनवड केली तेव्हया त्यंानी नकळत पयापी 

करुब, लू्गसफरची प्रगतमया गनवडली. ते सैतयानयाची 
उपयासनया करीत होते व त्यालया आनंद झयालया. 
त्याने देवयाच्या अगभवचनयापयासून व येणयार् यया 

तयारणहयारयापयासून लोकयंानया दूर केले होतेहे बयाल, 
आमच्या नम् 
लोकयंाकडून हे 

बगलदयान स्वीकयार.

देवयाची आई, स्विया्षतील रयाणी, तू धन् 
आहेस. आमची प्रयाथ्षनया ऐकया आगण आमच्या 

पयापयंाची आम्यालया क्मया कर.



यया पगवत्र 
मैदयानयावर तुम्ी कयाय 

करीत आहयात?

परमेश्रयाच्या नयावयाने तुम्ी 
ज्याच्यापयासून प्रययाण केले आहे. परमेश्रयाचया संदेश 

ऐकया. दयावीदयाच्या वंशयातून मूल जन्यालया येईल. त्याच्या 
वंशयातून सोडणयारया येईल. त्याचे नयाव योशीयया असेल 

आगण यया वेदीवर तो बआलच्या पुरोगहतयंाचया नयाश 
करील.
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प्रभूच्या संदेशयाद्यारे मी तुम्यालया सयंाितो 
की यया ययाजकयंाच्या अ्थी योशीयया 

वेदीवर जळेल.

आपण असे कसे म्णू शकतया? 
देवयागशवयाय कोणीही भगवष्य सयंािू 

शकत नयाही.



देव तुलया एक गचन् देईल मी त्याच्यासयाठी 
बोलतो. त्याच गदवशी मूतवीची पूजया करण्यासयाठी 
तुम्ी बनगवलेली ती संुदर वेदी व मूतवी फुटतील 

आगण भस्म होईल.



हयाहयाहया! धयागम्षक ियाढवयाचया आवयाज 
ऐकया. त्यालया वयाटते की तो बरोबर आहे 

आगण सव्षजण चुकीचे आहेत!

त्यालया तयाब्यात 
घ्या! त्यालया मयार. दुसर् यया 
मयाणसयाच्या धमया्षगवरुद्ध 
बोलण्याची त्यालया गकती 

गहम्मत आहे!



मयाझया हयात 
सुकलेलया आहे! यहोवयाने 
मलया गशक्या केली आहे. 

तो मलया बरे करील अशी 
प्रयाथ्षनया करया.



प्रभू देवया, आजचया 
गदवस स्वत: लया सयंािया. 
रयाजयाचया हयात बरया करया.



हया चमत्यार 
आहे! देवयाने मयाझे हयात 

बरया केलया!
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नो!!!!!

कड कड!!कड कड!!धडाम!!!धडाम!!!
ईई!!!!!!!!!!!!

यहोवया, इतक्या 
लवकर?



खरोखर तुम्ी देवयाचे मयाणूस आहयात! बयालच्या कोणत्याही संदेषट्याने 
असे कधीही केले नयाही. मयाझ्याबरोबर चलया. आम्ी खयाण्यागपण्याने 

स्वत: लया सू्गत्ष देऊ आगण मि आज मी तुम्ी केलेल्या देवयाच्या 
सेवेबद्दल तुम्यालया देणिी व सन्यान देईन.

नयाही, मी तुझ्याबरोबर 
जयाऊ शकत नयाही. देवयाने मलया 
सयंागितले की, ‘मी इस्याएलमधे् 

असतयानया खयाणेगपणे, पयाणी गपण्यास, 
आगण मी आलो त्या मयािया्षने परत येऊ 

नकोस.



त्याने मयाझया धम्ष 
नष् केलया. आतया कयाहीही 

गशल्क नयाही.

ते देवयाचे शब्द 
होते, मयाझे नव्हते.

पण तू म्णयालयास की ययाजकयंाच्या अ्थी 
वेदीवर जयाळल्या जयातील. वेदी िेली 
आगण कोणीही मरण पयावले नयाही

१ रयाजे १३:५, ७-९.



म्णून जेव्हया देवयाने आज्या केली, 
देवयाचया संदेष्या वेिळ्या मयािया्षने 
परतलया. तो दोन गदवसयंापयासून 

अन्नयागशवयाय रयागहलया होतया आगण 
त्यालया भूक लयािली होती. त्या 
गदवशी सोन्याच्या वयासरयाची 
पूजया करणयारे दोन तरुण, 

तो कोणत्या मयािया्षने जयाईल हे 
पयाहण्यासयाठी त्याच्या मयािे िेले.



बयाबया, तो जे 
बोललया ते खरे 

आहे असे तुम्यालया 
वयाटते कया? फक् 

एकच देव परमेश्र 
आहे कया? आपले 
पुतळे लयाकूड व 

सोन्यागशवयाय कयाही 
नयाहीत कयाय?

बयाबया, मी ते पयागहले नसते 
तर मी त्यावर गवश्यास ठेवलया 
नसतया. इस्याएलच्या जुन्या 
संदेषट्यंाप्रमयाणेच हे घडले!

पटकन! 
ियाढव खोिीर! 

मलया तो सयापडलयाच 
पयागहजे!



परमेश्रयाचया संदेष्या त्यालया झयाडयाखयाली 
बसलेलया आढळलया. त्यालया अशया सयामर्या्षने 

यया मयाणसयाच्या जवळ रयाहयायचे होते. तो एकदया 
परमेश्रयाचया संदेष्या होतया, परंतु जेव्हया रयाजे् 
फुटली तेव्हया तो आपल्या देशवयासीययंाच्या 

मूतवीपूजेचया अवलंब करीत. त्याने असया तक्ष  
केलया होतया, “सव्ष धम्ष एकसयारखे नव्हते कया?”



तुम्ी यहूदयातील देवयाचे मयाणूस असले पयागहजेत. 
तू थकलेलया गदसत आहेस. मयाझ्याबरोबर घरी यया आगण 

मी तुलया खयाऊ गपऊ घयालीन.

पण तुम्ी पयाहतया, 
मी तुमच्यासयारखया संदेष्या 

आहे, आज सकयाळीच परमेश्रयाचया 
दूत मयाझ्याशी बोललया आगण 

मलया म्णयालया, “तुलया मयाझ्या घरी 
आणयावययास खयायलया प्यायलया द्या 

सयंागितले.”

मी असे करू 
शकत नयाही, देव 
मलया यया गठकयाणी 

खयाऊ गपऊ नकया असे 
सयंागितले.

धन्यावयाद देवया, मलया 
तहयान लयािली आहे.



हे उत्तम भोजन 
आहे, परंतु मी यहूदया 
येथे परत जयायलयाच 

पयागहजे.

बयाबया, तुम्ी भगवष्य 
सयंाित आहयात. देव 

तुमच्याशीही बोललया आहे 
कया?

परमेश्र बोललया आहे: “कयारण तुम्ी परमेश्रयाची आज्या पयाळली 
नयाही, परंतु यया गठकयाणी तुम्ी खयाले्, प्यायले. तुझे मृत शरीर 

यहूदयात तुझ्या कौटंुगबक स्मशयानभूमी पुरले जयाणयार नयाही. ”

होय मयाझया 
मुलया, इतक्या 

वरयायंमधे् 
प्रथमच.



तुमचया अथ्ष असया 
आहे की तो मरणयार 

आहे?

मलया भीती 
वयाटते, आगण 
ही मयाझी चूक 

आहे.
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देव नेहमी आपल्या वचनयाशी गवश्यासू असतो हे 
जयाणून संदेषट्याने फयारच हृदय सोडले. तो मरेल 
हे त्यालया मयागहत होते. तो फक् इतक्या लवकर 
गकंवया यया मयािया्षने होईल अशी अपेक्या नव्हती.

  ईई!!!!!!!!!!!!



मी ययासयारखे 
कयाहीही पयागहले 

नयाही. गसंहयाने त्यालया 
मयारले पण गतथेच 

बसलया आगण त्यालया 
खयात नयाही.

हे अिदी 
गवगचत्र आहे गसंह 

आगण ियाढव गतथे बसून 
एकगत्रतपणे ते शरीरयाचया 

पहयारयाकरीत होते.

हया यहुदयातील 
संदेष्या आहे.



देवयाच्या मयाणसयालया पुरण्यात आले 
आगण लवकरच कयाहीजण इतरयंाप्रमयाणे 

गवसरले. वेदीची दुरुस्ती केली िेली आगण 
जवळपयास तीनशे वरयायंनंतरही बयालच्या 
उपयासकयंानी ती वयापरली, परंतु देवयाच्या 
मयाणसयाने सयंागितल्याप्रमयाणे कोणीही 

त्यंाचे हयाडे वेदीवर जळले नयाहीत.

खोट्या संदेषट्याने 
देवयाच्या 

मयाणसयालया घेतले 
आगण बयालच्या 
संदेषट्यंाजवळ 
त्यालया त्याच्या 

कबरीत 
दफन केले. 

ययाच गठकयाणी 
त्याने वेदी नष् 
केली होती.

त्याच्या 
आज्या मोडल्याबद्दल 

देवयाने त्यालया मयारले. त्याने जे 
कयाही सयंागितले होते ते सव्ष 

घडेल.
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तीनशे वरयायंनंतर योशीयया नयावयाच्या रयाजयाने 
यहुदयामधे् गसंहयासनयावर सत्तया चयालगवली (640 
ई. पु.). तो मंगदरयात िेलया आगण बयायबलची एक 

प्रत त्यालया गमळयाली. जेव्हया त्यालया कळले की रयाष्ट्  
गजवंत देवयालया गवसरलया आहे आगण मूतवीच्या मयािे 

चयाललया आहे, तेव्हया त्याने सव्ष वडील, संदेषे्, ययाजक 
आगण जेरूसलेममधील सव्ष रगहवयाशयंानया आज्या 
केली. पुस्तक वयाचन ऐकण्यासयाठी एकत्र येणे.

लोकयंानया त्यंाच्या पयापयाची लयाज 
वयाटली आगण त्यंानी पुस्तकयातील 
सव्ष आज्या पयाळण्याचे कबूल केले.



लोकयंानी देवयाच्या आज्या 
पयाळल्या आगण देशयातील 
सव्ष मूतवी नष् केल्या. सूय्ष, 
चंद्र, ग्रह आगण स्विया्षतील 

रयाणी ययंानया धूप जयाळणयार् यया 
ययाजकयंानया त्यंानी मयारले.

पगवत्र आई, आम्यालया 
वयाचवया!



देवयाचया गनयम, मोशेने गदलेली 
आज्या समलैंवगिक कृती करण्यास 

मनयाई करते, म्णून सव्ष सदोमयंानया 
देशयाबयाहेर हुसकयावून लयावले िेले.

असगहषु् धके्.



त्यंानी सल्यामसलत केलेल्या 
सवयायंची जमीनही शुद्ध केली पररगचत 

आते्, मयाध्मे आगण जयादूियार.

गतचया स्गटक िोळया 
फोडून घर जयाळून टयाकया.  
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३०० वरयायंपूववी, 
योशीयया संदेषट्याच्या 
उंच गठकयाणी िेलया 

उत्तरेकडील रयाज्याचया 
पगहलया रयाजया यरयाबयाम 

ययाच्याशी सयामनया 
केलया होतया, 

त्यंानी वेदी फोडून 
टयाकली, सव्ष मूततींचया 

नयाश केलया, झयाडे 
तोडली आगण ती 
सव्ष कयाही तुकडे 

तुकडे केले.

तो फक् एकच देव 
आहे आगण त्याची उपयासनया 

प्रगतमयंाद्यारे केली जयात नयाही. यया 
खोट्या ययाजकयंानी लोकयंानया 

परमेश्रयापयासून दूर नेले!



पुन्या वेदीलया भेि पडली 
आगण रयाख बयाहेर पडली.

तू मेलयाच पयागहजे



सव्ष खोट्या ययाजकयंानया ठयार 
मयारण्यात आले आगण त्यंाचे 
मृतदेह वेदीच्या भग्नयावशेरयात 

जयाळून टयाकण्यात आले.

खोटे ययाजकयंासयाठी जवळच एक 
स्मशयानभूमी होती. लोकयंानया 
त्यंाच्या थडग्ययावर उपयासनया 

करण्यापयासून रोखण्यासयाठी, 
योशीययाने त्यंाची हयाडे खोदली 

आगण वेदीवर त्यंाचया होम केलया.
२ रयाजे २३:१५-१६



आगण म्णूनच ३००-वर्ष जुन्या 
भगवष्यवयाण्या शेवटी पूण्ष 
झयाल्या, देवयाच्या मयाणसयाने 

सयंागितले त्याप्रमयाणे

सव्ष हयाडे 
जयाळया.

मि त्याची हयाडे 
एकटीच ठेवया. इतर जयाळणे. 

देव आम्यालया आशीवया्षद 
देण्यासयाठी असल्यास ही मूगत्षपूजया 

संपली पयागहजे.

पण तुझी कृपया, सुमयारे तीनशे 
वरयायंपूववी यहुदयाहून आलेल्या यया देवयाच्या 

मयाणसयाचे ते थडि आहे. आगण ज्याने आजच्या 
गदवसयाची भगवष्यवयाणी केली. 

तो म्णयालया की योशीयया नयावयाचया एक मयाणूस, तो 
स्वत: यया गदवशी तुम्ी ज्या िोष्ी केल्या त्या येतील 

आगण करतील.



मूतवीपूजया संपली तेव्हया रयाजया योशीययाने 
सव्ष लोकयंानया वलयंाडण सण पयाळण्याची 

आज्या केली परमेश्रयाने त्यंाच्या 
पूव्षजयंानया गमसरमधून सोडवून आणले 

आगण त्यंानया ही जमीन गदली.

परमेश्रया, आमच्या 
देवया, तूच धन् आहेस. पृथ्ीवर 

भयाकरी आणणयार् यया गवश्याचया रयाजया तू 
धन् आहेस.



म्णून देवयाने त्यंानया इगजस््शयन िुलयामगिरीतून सोडवून कयायदया व गनवयास 
मंडप कसया गदलया ययाची जुनी िोष् त्यंानया वगडलयंानी सयंागितली. त्याने त्यंानया 
सयंागितले की घरयाच्या दयारयावरील रक्याने जे्ष्ठ पुरुरयंानया नष् होण्यापयासून 

कसे वयाचगवले हया आतयापययंतचया सवया्षत मोठया वलयंाडण सण होतया.

बयाबया, 
आजचया गदवस इतरयंापेक्या 

कसया वेिळया आहे?
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अध्याय ६

एनिजरा



अहयाब नयावयाचया एक दुब्षल मनुष्य होतया 
जो इस्याएलच्या ियादीवर आलया. तो 

उत्तरेकडील रयाज्याचया भयाि (९१८ ई. पु.) 
होतया. तो शोमरोनमधे् आगण गसदोगनययंाच्या 

जवळच रयाहयात असे. गसदोगनय हे 
बयालचे उपयासक होते. अहयाबने बयालच्या 
ययाजकयाच्या मुलिी ईजबेलशी लग्न केले.



ईजबेल गतच्या धयागम्षक 
आवेशयासयाठी ओळखली जयात 
होती. गतने इस्याएलच्या देवयाचया 
गतरस्यार केलया आगण देशभर 
बयालच्या पूजयाची बढती केली.



ओबद्या नयावयाचया एक 
रयाजयाचया नोकर होतया. त्याने 
परमेश्रयाची उपयासनया केली.

मी देवयाच्या 
संदेषट्यंानया शोधून त्यंानया 

सयावध केले पयागहजे.

परमेश्रयाच्या सव्ष 
संदेषट्यंानया शोधया आगण 
त्यंानया ठयार करया. बयाल 
आमचया देव असेल.



ओबद्याने १०० संदेषट्यंानया 
एकया िुहेत लपवले आगण 
त्यंानया अन्न व पयाणी गदले.
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पण गजवंत देवयाचया एक 
संदेष्या होतया जो छुपया रयाहू 
शकत नव्हतया: एलीयया.



हया, हया! तर तुम्यालया वयाटते 
की तुम्ी संदेष्या आहयात, नयाही कया? बरं 

मयाझ्याकडे एक हजयार संदेषे् आहेत आगण ते 
दुष्कयाळयाबद्दल कयाहीही सयंाित नयाहीत. आम्ी 

िेल्या वरयायंत भरपूर पयाऊस पडलया आहे. आपण 
धयागम्षक फसवणूक करतया मयाझ्या मयािया्षतून दूर 

जया.

रयाजया अहयाब, कयारण तू 
आपल्या वयाडवगडलयंाच्या देवचया 

त्याि केलयास आगण बयायको 
ईजबेलच्या मयािे दुष्पणयाचे 

कयाम केलेस परमेश्र म्णतो, 
“मी आज्या देईपययंत पुन्या 

इस्याएलमधे् पयाऊस पडणयार 
नयाही आगण देव पडणयार नयाही.



कृपयया 
तू मयाझ्यासयाठी 

पयाणी आणू 
शकशील आगण 
खयायलया थोडी 

भयाकर?

दुष्कयाळ जसजसया वयाढलया तसतसे लोक उपयासमयारीने उपयाशी रयाहू 
लयािले. खोट्या संदेषट्यंानी बयाललया बोलयावले पण बआल त्यंानया उत्तर 
देऊ शकले नयाही. पयाऊस गकंवया दव पडण्याबरोबरच दुष्कयाळ कयायम 

रयागहलया. देवयाने एलीययालया गवधवया मगहलेच्या घरी पयाठवले, आगण 
दुष्कयाळ संपेपययंत ती त्यालया एक खोली देईल व खयायलया घयालेल.

मी तुम्यंालया खरे सयंाि ते, मयाझ्याकडे 
भयाकरीचे दोन तुकडे करयायलया पुरेसे पीठ आगण 
तेल गशल्क आहे. मी ते मुलिया आगण मी फक् 

आमच्यासयाठी हे गशजवणयार होते आगण, आम्ी ते 
खयाऊ मि मरणयार. कोणतीही आशया नयाही. देव आमच्या 

पयापयंासयाठी गशक्या करीत आहे.



घयाबरू नकया. 
देव तुमची कयाळजी 

घेईल.

तू बोललेली भयाकर भयाजून 
प्रथम मयाझ्याकडे आणया. त्यानंतर 

तू आगण तुझया मुलिया खयाऊ शकतया. 
परमेश्र, इस्याएलचया देव म्णतो, “देव 
जोपययंत इस्तयाईलवर पयाऊस पयाठगवत 
नयाही तोपययंत तुझया पीठयाचया गपंपया व 

तेलयाची बरणी ररकयामी होणयार 
नयाही.”



हे खरं 
आहे! मयाझ्या गपंपयात 
अजून पीठ आहे, 

आगण बरणीत तेल 
आहे! 
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पुढील दोन वर्ष त्या 
गतघयंानी त्या एकया गपंपयातून 
जेवणयाची भयाकर खयाल्ी.

हया 
चमत्यार 
आहे! देव 

चयंािलया आहे.

आम्ी हे 
सव्ष ओतू शकत नयाही! हे 

फक् येतच रहयाते!



एके गदवशी एलीयया गवधवयाच्या 
घरी खोलीत आलया गतच्या 
मुलयाचया मृतू् झयालया होतया.

त्यालया तयाप 
आलया आगण तो 
मरण पयावलया!



मी तुलया 
दुखयावण्यासयाठी कयाय केले? मयाझ्या 
पयापयंाची आठवण करुन देण्यासयाठी 

आगण देवयाकडून मयाझया मुलिया 
मयारण्यासयाठी तुम्ी येथे आलया 

होतया?

इस्याएलमधे् 
अजून एक देव 

आहे



हे परमेश्रया, यया मुलयाचया आत्या 
पुन्या त्याच्या शरीरत येऊ दे.



देवयाने एलीययाची प्रयाथ्षनया 
ऐकली आगण मुलयाच्या 

आत्मयास परत पयाठगवले, मृत 
शरीरयात परत जयाण्यासयाठी.



परमेश्रया, 
अब्याहम, इसहयाक 
आगण ययाकोबयाच्या 

देवया धन्वयाद. आपण 
एकटे देव आहयात.

मी तुम्यालया 
सयंागितले की 

इस्याएलमधे् एक देव 
आहे मयाझया मुलिया!
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तीन वरषे दुष्कयाळ चयालू रयागहलया. लोक 
उपयाशीच बसले होते पण त्यंानी बयाल 

दैवतयाच्या खोट्या देवयाची उपयासनया केली.

बयाल आमचे 
ऐकून पयाऊस कया 

पडत नयाही? कदयागचत बयाल फक् 
मुक मूतवी आहे. त्यालया 

कयान नयाहीत.



इजबेल आगण अहयाब ययंानी दुष्कयाळ पडल्याबद्दल 
एलीययालया दोर गदले. त्यंानी एलीययालया 

शोधण्यासयाठी सव्ष प्रयंातयात आगण शेजयारच्या 
प्रदेशयात सैगनक पयाठवले. त्यालया पयाहतयाक्णी 

ठयार मयारण्याचया त्यंाचया आदेश होतया.

एलीययालया पयाठवया. 
जर तुम्ी त्यालया 

लपवले तर तुम्ी गजवे 
मरयाल.



अहयाब. तू मयाझया 
शोध घेत आहेस?

यया 
दुष्कयाळयाने तुम्ी 

इस्तयाएललया त्रयास देणयारे 
आहयात कयाय?

तुम्ीच त्या मूतवीनी इस्याएल 
लोकयंानया त्रयास देत आहयात. आपण 
यहोवया आगण बयाल ययंाच्यात एक 

स्पधया्ष करु यया. आपले ८५० 
संदेषे् आणया आगण मलया कमषेवल 

पव्षतयावर भेटया.
आपण म्णत एक 

स्पधया्ष? मजेशीर वयाटले. 
आम्ी आपल्यालया तेथे भेटू.



बरेच गदवस नंतर कयामषेवल डो ंविरयावर. आपण दोन मतयंामधे् गकती कयाळ 
उभे रहयाल? एकच देव आहे. जर परमेश्र देव आहे 

तर फक् त्याची उपयासनया करया. जर बयाल दैवत असेल 
तर त्याची उपयासनया करया. आपल्या मनयाची तययारी 

करया. 

मी तुम्यालया बयालच्या 
संदेषट्यंानया एकया स्पधषेवसयाठी 

आव्हयान देत आहे. खरया देव कोण 
आहे हे आपण शोधून कयाढू.

होय, देवतयंामधे् स्पधया्ष. 
आपण कयाय करयायलया 
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तुम्ी बयालसयाठी एक वेदी बयंाधया 
आगण मी परमेश्रयासयाठी एक वेदी बयंाधतो. 

आम्ी आमच्या वेदीवर लयाकूड ठेवू आगण मि 
बळी लयाकडया वर ठेवू. परंतु आम्ी त्याखयाली 

आि लयावणयार नयाही. 

तुम्ी 
तुमच्या बयाललया 

प्रयाथ्षनया करयाल 
आगण मी परमेश्रयालया 

प्रयाथ्षनया करीन. देव 
बगलदयानयावर आि 

लयावून उत्तर देईल तो 
खरया देव आगण आपण 
सव्षजण फक् त्याची 
उपयासनया करू. मयाझी 

संख्यया कमी केल्यामुळे 
आपण प्रथम जयाऊ 

शकतया.



हे बयाल, आजचया 
गदवस ऐकया. आम्ी हया 

यज् तुमच्या महयान नयावयालया 
समगप्षत करतो.



हे 
बयाल, महयान आगण 

सयामर््षवयान.

हे स्विया्षच्या 
रयाणी, आज बयाललया 

मदत कर.



तू िगलच्, %!?&!$!, 
तू ययापेक्या चयंािले करू 

शकत नयाही.

जर बयाल देव आहे तर तो 
तुमच्याकडे लक् देत नयाही. कदयागचत 
तो फक् बोलत आगण आपल्यालया 

ऐकू शकत नयाही गकंवया कदयागचत तो 
प्रवयासयात गकंवया झोपलया आहे.
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हयार मयानू नकया. 
कदयागचत आम्ी स्वत: लया 

कयापले तर बयाल खूश 
होतील.

बस एवढेच! तो झोपलया 
आहे आगण आपण जोरयात 
ओरडणे आवश्यक आहे 

जेणेकरून त्यालया जयािृत करया.



बयालचे संदेषे् हतयाश झयाले आगण 
त्यंानी त्यंाचे शरीर कयापुन 

जगमनीवर फेकण्यास सुरुवयात 
केली आगण बयाललया ओरडून 

ऐकू ययावे म्णून ओरडया केलया.

बयाल, मी तुलया मयाझे 
रक् अप्षण करतो. ऐकया! 

आि पयाठवया! स्वत: लया न्याय 
द्या!

आहह्!!!!

आ!! ई!!!!

ईई!!!!!!!!!!!!



हया, हया! स्वतःकडे पयाहया! नऊ 
तयास उत्तर देत नयाही अशया देवयाची तुम्ी प्रयाथ्षनया 
करीत आहयात. जर तो देव असेल तर नक्ीच 

त्याने ते गसद्ध करण्यासयाठी ही संधी 

स्वीकयारली असती.
आतया मयाझी पयाळी आहे. मी 
कयाय करतो ते जवळ येऊन 

पहया.

हे बयाल, तू उत्तर 
कया देत नयाहीस?
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अंधयार पडेल यया 
आशेने तो फक् वेळ 
टयाळण्यासयाठी करीत 

आहे.

आपण प्रयाथ्षनया 
कधी सुरू 

करणयार आहयात? 
ही खोदण्याची 

स्पधया्ष नयाही
जया आगण चयार गपंप 

पयाणी घेऊन त्या बळी व 
लयाकडयावर ओतया.

तो इतकया 
खोल खड्या 
कया खोदत 

आहे?

पयाणी? आपण ओले 
केले तर ते जयाळणयार 

नयाही.



त्याचया 
गवचयार िमयावलया 

आहे? रयाजया हे सहन 
कया करतो?

हया संदेष्या वेडया 
आहे. तो सूय्ष मयावळे 
पययंत जिणयार नयाही.

ते पुरेसे 
ओले नयाही. त्यावर 
आणखी चयार गपंप 
पयाणी घयालया.
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अहयाब यया सयाठी ह्याचे 
डोके उडवेल.

हया, हया! गजवंत देवयासयाठी कयाही कठीण आहे कया? आणखी चयार गपंप 
पयाणी घयालया. मि तुम्यालया कळेल की इस्याएलमधे् देव आहे आगण त्याचे 

नयाव बयाल नयाही.



मयािे रयाहया. 

परम गपतया

मयािे सरकया. 



परमेश्र, अब्याहम, इसहयाक आगण 
इस्याएलचया देव, आज तुम्ी खरे देव आहयात हे यया 
गदवशी प्रते्कयास कळू द्या. मी तुझया सेवक आहे 

आगण तू त्यंाचे ह्रदय तुझ्याकडे वळवलेस



ई!!!!!!
कड!!!!कड!!!!

धू!!!!!!धू!!!!!!

आ ह! ह! ह!आ ह! ह! ह!
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अब्याहमचया देव!

ते तयापदयायक 
आहे!

स्विया्षतून 
आि!

मदत



अब्याहयाम 
आगण इसहयाक 

ययंाच्या देवयाने आिीतून 
उत्तर गदले.

तो अिदी 
खडक आगण घयाण 

जयाळून टयाकले!

हया कसलया देव 
आहे ज्याची प्रगतमया 
नयाही आगण तरीही 

तो आहे?



अनुवयाद १७:२-५; १ रयाजे १८:३८-४०.

नयाही! दयया 
करया!

आपण फक् यहोवया देव आगण 
त्याचीच उपयासनया केली पयागहजे अशी 
आज्या मोशेने गदली. इतर कोणत्याही 
दैवतयाची उपयासनया करणयार् यया अशया 

कोणत्याही इस्याएल मयाणसयालया त्याने 
मृतु्दंड गदलया



त्यंानया 
ठयार मयारया! सव्ष 

८५०.

त्यंानया 
तलवयारीवर घयालया. 

आतया!

बयालच्या सव्ष 
संदेषट्यंानया ठयार 
मयारण्यात आले.

पण 
आम्यालया 
मयागहत 
नव्हते



हे रयाजया, तुलया खयाण्यागपण्याची िरज भयासेल 
आगण मि घरी जयाण्याची घयाई करया. मलया 
मुबलक पयावसयाचया आवयाज ऐकू येतो आहे.



सयाडेतीन वरयायंपूववी एलीययाने अहयाबलया सयंागितले होते 
की एलीययाने आज्या गदल्यागशवयाय इस्याएलमधे् पुन्या 
पयाऊस पडणयार नयाही. बयालच्या मेलेल्या संदेषट्यंासह 

आगण लोक पुन्या एकदया खर् यया देवयाची उपयासनया करत 
असतयानया एलीययाने पयाऊस पडण्याची आज्या केली.

एलीयया, देवयाचया 
अगधकयार प्रयाप्त, वीस-
मैलयंाच्या प्रवयासयासयाठी 
रयाजयाच्या रयाजवयाड्यात 

घोड्यंासमोर पळत िेलया.

मोठया पयाऊस नद्यंानया गवसृ्तत करेल 
गकंवया पुरयामुळे त्यंाचे आयुष्य धोक्यात 

येण्यापयासून वयाचण्यासयाठी, त्यंानया 
परत घयाईघयाईने घरी जयावे लयािले.



बरं, मलया 
वयाटतं तू त्या 

एलीययालया मयारलेस. 
मलया गदसते आहे 
की बयाल आम्यालया 
पयाऊस पयाठवत 

आहे.

नयाही गजवलिया. 
एलीयया अिदी बयाहेर 

आहे. तो मयाझ्या रथयाच्या 
पुढे कयामषेवल डो ंविरयावर 
पयासून पळत आलया.

हे हयास्यास्पद आहे. रथच्या पुढे 
कुणीही धयावू शकलया नयाही. बयालचे पुजयारी 
कोठे आहेत? आपण पयावसयाचे आिमन 

सयाजरे केले पयागहजे.
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मी त्या सवयायंनया 
ठयार मयारले. ते खोटे 
आगण फसवे होते.



तू कयाय? अरे वेड्या! तू 
एलीययालया मयारलेस पयागहजेस!



पण त्याच्या देवयाने 
अग्नीने उत्तर गदले. हया एक 

चमत्यार होतया. आमचे पुरोगहत 
शस्क्हीन होते. सव्ष लोक 

परमेश्रयाकडे वळले.



पण, गप्रये, 
मी आणखी कयाय 

करयावे? मलया लोकयंाची 
भीती वयाटते!

तू मयाझ्या 
ययाजकयंानया ठयार 

मयारलेस.

 तू मूख्ष!



मी दूर 
जयायलया पयागहजे.

कोणतयाही 
चमत्यार एलीययालया बयालच्या 
रयाियापयासून वयाचवणयार नयाही.  

ययासयाठी मी 

एलीययालया 
मयारले नयाही, तर देवयंानीही 
मयाझ्या बयाबतीत तसेच केले 

पयागहजे.



एलीयया देवयावर गवश्यास 
ठेवण्यास गवसरलया आगण 

जीव वयाचगवण्यासयाठी 
पळून िेलया.
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देवया, मी उभे 
रयाहण्यासयारख्यया सव्ष िोष्ी केल्या 

आहेत. ईजबेललया सयापडण्या 
आधी मी मरतो.

मलया स्वत: ची लयाज वयाटते. मी 
तुझ्यावर गवश्यास ठेवण्यात अयशस्वी 

झयालो. मी मयाझ्या पयापी पूव्षजयंापेक्या शे्रष्ठ 
नयाही. फक् मलया मरु दे.



एकया िुहेत लपण्यासयाठी 
एलीयया चयाळीस गदवस 

वयाळवंटयात पळून िेलया. तो 
सीनयाय पव्षत येथे आलया, 
त्याच पव्षतयावर मोशेने 

दहया आज्या पयाळल्या. तेथे 
देव त्याच्याशी बोललया.



जया आगण डो ंविरयावर 
परमेश्रयासमोर उभया रयाहया.

एलीयया, तू इथे कयाय 
करीत आहेस? मयाझ्यागशवयाय सवयायंनीच 

आपलया कयायदया सोडलया आहे. 
आपले सव्ष संदेषे् मयारले िेले 

आहेत. मी एकटयाच उरलो आहे 
तुझी उपयासनया करतो आगण ते 

मयाझया जीव घेतील.



जेव्हया एलीयया 
परमेश्रयासमोर उभया 
रयागहलया तेव्हया एक 

जोरदयार वयारया आलया. पण 
देव वयार् ययात नव्हतया.

मि भूकंप आलया, परंतु 
देव भूकंपयात नव्हतया.

शेवटी स्विया्षतून एक आि 
होती, परंतु देव अग्नीत नव्हतया.

ईजबेलपेक्या देव खूप भयंकर आहे 
हे तो एलीययालया दयाखवण्याचया 

प्रयत्न करीत होतया.
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मि जेव्हया वयारया, भूकंप व आि थयंाबगवली, तेव्हया 
एलीययाने देवयालया एकया लहयानशया आवयाजयात 

बोलतयानया ऐकले. पूववी एलीययालया तोच प्रश्न गवचयारलया.
एलीयया, तू इथे कयाय 

करीत आहेस?

एलीययालया कयाहीच कळले 
नयाही. अजूनही त्यालया स्वतःच 
वयाईट वयाटले होते, म्णून त्याने 

पूववीप्रमयाणेच उत्तर गदले. मयाझ्यागशवयाय 
सवयायंनीच आपलया कयायदया 

सोडलया आहे. आपले सव्ष संदेषे् 
मयारले िेले आहेत. मी एकटयाच 

उरलो आहे तुझी उपयासनया 
करतो आगण ते मयाझया जीव 

घेतील. 



आगण हे आपल्यालया मयागहत नसले तरी, 
इस्याएलमधे् असे ७,००० लोक आहेत ज्यंानी 

बयालच्या पुतळ्यालया नमन केले नयाही आगण त्याच्या 
पयाययाचे मुके घेतले नयाहीत. आतया जया; अहयाबचे सव्ष 

कुटंुब मेले.

ठीक आहे, जर तुम्यालया असेच 
करयायचे असेल तर जया आगण अलीशयालया 
अगभरेक करया, मयाझे संदेषे् म्णून तुझी 

जयािया घे.



एलीयया अलीशयालया सयापडलया 
आपल्या बैलयंाची नयंािरणी 

करुन त्यालया संदेष्या 
म्णून अगभरेक केलया.

परमेश्र म्णतो, ‘तू 
त्याचया संदेष्या हो.

मी मयाझ्या बैलयंानया 
परमेश्रयासमोर यज् करीन 
आगण तयाबडतोब तुझ्यामयािे 
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अहयाबच्या रयाजवयाड्याच्या अिदी 
जवळ नयाबोथच्या मयालकीचया एक 

द्रयाक्यंाचया मळया होतया. अहयाबने 
बर् ययाचदया स्खडकी बयाहेर बगघतली 
आगण त्याची प्रशंसया केली सौ ंवदय्ष, 

इच्या त्याच्यातच होती. त्याचया 
गजतकया गवचयार केलया गततकयाच 

त्यालया आपल्या शेजयार् ययाची 
मयालमत्तया हवी होती. “तुलया लोभ 

वयाटणयार नयाही” अशी आज्या 
देण्यात आली पण आहयाबने 

परमेश्रयाचया मयान रयाखलया नयाही.



अहयाबकडे भरपूर 
पैसे होते म्णून त्याने 
ठरवले की तो फक् 

द्रयाक्मळया गवकत घेईल.

देव अशया िोष्ीस परवयानिी देत   नयाही.

हया द्रयाक्मळया 
मयाझ्याकडे गवकया. हया 
मयाझ्या घरयाच्या अिदी 

जवळ आहे, आगण मी तुलया 
आणखी चयंािले द्रयाक्मळे 

दुसरीकडे कुठेतरी 
देईन.



ही संपत्ती मयाझ्या कुटंुबयात ५०० 
हून अगधक वरयायंपयासून आहे. कयायदया 
आम्यालया आमची जमीन कुटंूबयाच्या 
बयाहेर गवकू नकया असया आदेश देतो.



मलया सयंािया, 
गप्रय, तू कया खयात 

नयाहीस? तू इतकया दु: 
खी कया आहेस?

कयारण नयाबोथ 
आपलया द्रयाक्मळया 

मलया गवकणयार 
नयाही.



आपण रयाजया आहयात. 
आपल्याकडे कयाहीही करण्याची शक्ी 
आहे. कृपयया एखयाद्या िरीब शेतकरी 

आपल्या आनंदयाच्या वयाटेवर उभे रयाहू देऊ 
नकया. मी तुमच्यासयाठी द्रयाक्मळया 

गमळेल.
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कयाम झयाल्यावर मी तुम्यालया 
जयास्त पैसे देईन. आतया आपले तो ंवड बंद 

ठेवया गकंवया आपणगह तेच गमळवू 
शकतया.



मोशेचया कयायदया म्णतो: “तू 
आपल्या शेजयार् ययागवरुद्ध 
खोटी सयाक् देऊ नकोस.”

खण खण
खण खण



त्यंानी नयाबोथलया नेले 
आगण त्यालया ठयार मयारले.

होय, तो 
म्णयालया रयाजया मेलया 

पयागहजे.

आगण तो म्णयालया, 
“रयाजयालया आपल्या 

तयाब्यात घेण्यासयाठी देव 
भुते पयाठगवतो.”

मि तो मरणयास 
पयात्र आहे.

तेथे. ते 
एक आहे.



ईजबेललया मयागहत आहे की गतची देवतया बयाल 
ह्याकडे डोळे नयाहीत, परंतु स्विया्षत एक देव आहे जो 

प्रते्क कृती पयाहतो आगण कधीही गवसरत नयाही.

तेथे, 
गप्रय. आतया हया 
तुझया द्रयाक्मळया 

आहे आपण गनद्षय 
असल्यागशवयाय यया 
जियात पुढे जयाऊ 

शकत नयाही. मजबूत 
जितयात. हे संुदर आहे, 

नयाही कया? मी पयात्र 
आहे, नयाही कया?

गनि्षम २०:१६; १ रयाजे 
२१:१०-१६



एलीयया, अहयाब नयाबोथच्या 
द्रयाक्मळ्यास घेण्यासयाठी खयाली 
उतरलया आहे. तेथे जयाऊन त्यालया 

भेटया. मयाझया संदेश त्याच्याकडे द्या.



मयाझया शतू्र मलया 
येथे सयापडलया आहे?

अहयाब, देवयाने मलया सयंागितले 
की तू एकया गनददोर मयाणसयालया 
मयारले आगण त्याची मयालमत्तया 

घेतली. यया आगण आपल्या इतर 
पयापयंासयाठी, ज्या गठकयाणी कुत्यंानी 
नयाबोथचे रक् चयाटले तेथेच ते तुझे 

रक् चयाटतील.



तू देवयापयासून 
लपू शकत नयाही. 

कयारण तू तुझया आत्या 
संपत्तीसयाठी गवकलया 

म्णून देव तुझ्या 
सव्ष कुटंुबयावर संकट 

आणेल. तुझी सव्ष मुले 
व नयातल िे, अिदी 
लहयान मुले मरतील.

तू देवयालया क्ोगधत 
केलेस. कुत्री तुझ्या घरयाच्या 
गभंतीजवळ ईजबेल खयातील. 

जेव्हया शहरयातील तुझ्या 
कुटंुबयातील एखयाद्याचया मृतू् 
होईल तेव्हया कुत्री त्याचे मयंास 
खयातील. जर ते शेतयात मेले 
तर कुजबुजया त्यंानया खयाईल. 
कोणयालयाही सन्यान दफन 

केले जयाणयार नयाही.



हया 
परमेश्रयाचया 

संदेश आहे. ते 
होईल.

कृपयया, मी 
परमेश्रयाचया यज् 

करण्यास सुरूवयात 
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एलीययाने जे सयंागितले ते 
सव्ष घडले

अहयाबने आतया 
परमेश्रयालया यज् केले 
पण तो मनयापयासून 
शुद्ध झयालया नयाही.



बरेच गदवसयानंतर खोट्या 
संदेषट्यंानी रयाजया अहयाबलया 

लष्करी गवरययावर सल्या गदलया.

रयामोथ गिलयाद येथे 
जयाऊन लढयाई करया आगण 
देव तुम्यालया एक महयान 

गवजय देईल.

आगण सव्ष संदेषे् 
ययावर सहमत आहेत?



रयाजया अहयाब, परमेश्र मयाझ्याशी बोललया. तुम्ी 
रयामोथ-गिलयाद वर चढून जयाल आगण तुम्ी 

युधदयात मरयाल.

मीकयाययाकडे लक् देऊ नकया. तो 
परमेश्रयाचया एकमेव संदेष्या नयाही. 
असे म्णणयारे आमच्यापैकी ४०० 
संदेषे् आहेत रयामोथ-गिलयाद येथे 
भरपूर संपत्ती व यश गमळेल

मी मीकयाययाचया दे्र करतो. तो 
जे कयाही बोलतो त्या प्रते्क 

िोष्ीमधे् तो नकयारयात्क असतो.



रयाजया अहयाब, तू परमेश्रयाच्या दृष्ीने िैर अशी 
कृते् केलीस. आपण खोट्या संदेषट्यंाचया सल्या 
घ्याल जे त्यंाच्या सेवेसयाठी पैसे घेतयात. ते खोटे 

बोलतयात.



मी देवयालया गसंहयासनयावर बसलेलया आगण त्याच्या सव्ष देवदूतयंानया 
पयागहले, स्वि्ष त्याच्यापुढे उभया होतया. त्याने गवचयारले, “एलीययाने 
अहयाबलया सयंागितले की तो मरणयार आहे, तेव्हया त्याने नुकसयान 
होऊ नये म्णून फयार कयाळजी घेतली आहे. त्यालया युद्धयामधे् 
जयाण्यासयाठी रयाजी केले पयागहजे. अहयाबलया रयामोथ-गिलयाद येथे 

युद्ध करयायलया जयायलया भयाि पयाडतया येईल. तेथे त्यालया ठयार 
केले जयाईल. 

आगण एकयाने एक िोष् 
सयंागितली आगण दुसर् ययाने 

दुसरी सूचनया गदली. ययावर चचया्ष 
केल्यानंतर एकया देवदूतयाने पुढे 
पयाऊल ठेवले आगण म्णयाले:



ती एक उत्तम कल्पनया आहे. ते 
भगवष्य सयंाितील की तो गवजयी होईल, पण 
जेव्हया तो युद्धयात जयाईल तेव्हया मी त्यालया ठयार 

मयारीन. जया, तर!

मलया एक 
कल्पनया आहे जी 

कयाय्ष करेल. मी खयाली 
जयाईन आगण त्याच्या खोट्या 
संदेषट्यंाच्या तो ंवडी असत् 

बोलणयारया आत्या होईल. मी 
त्यंानया सयंािेन की अहयाबने 

लढयाईवर जयावे.
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परमेश्रयाचया आत्या मलया 
सोडून तुझ्याशी बोललया असे 

तुलया वयाटते कया?

चापटी!चापटी!



जेव्हया तुम्ी जीवनयाच्या 
भीतीने लपून बसण्यासयाठी आतल्या 

खोलीत जयाल तेव्हया त्या गदवशी 
परमेश्रयाचया आत्या कोण असेल हे 

तुम्यालया समजेल.

ही आणखी एक भगवष्यवयाणी 
कयाय आहे? हया!



यया पुरुरयंास तुरंूियात टयाक आगण 
मी युधदयातून परत येईपययंत त्यालया गजवंत 
ठेवण्यासयाठी पुरेसे अन्न दे. मि आम्ी 

त्यालया गजवे मयारू.

जर तुम्ी युद्धयातून गजवंत परत आलयात 
तर मी खोटया संदेष्या आहे आगण 

मरण्यासयाठी पयात्र आहे.



एक सयामयान् 
सैगनक म्णून स्वत: 

ची वेश धयारण करणयारी 
ही चयंािली कल्पनया होती. 
आपण रयाजया आहयात हे 
त्यंानया कधीच कळणयार 

नयाही आगण आमचे लोक 
चयंािले कयाम करत आहेत. 
मी त्या संदेषट्याचया चेहरया 
पयाहण्याची प्रतीक्या करू 

शकत नयाही जेव्हया 
आपण गजवंत परत 

जयाल.

होय, आगण हे 
गचलखत कोणत्याही 

बयाणयंापयासून मयाझे 
रक्ण करेल.
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एकया गशपयाययाने हवेत उंच एक बयाण सोडलया, 
खयासकरून कोणयालयाही लक्ष्य केले नयाही, फक् 

त्याच्या एकया शतू्रलया ठयार मयारयायच्या आशेने.











ओ!!!!!!

कयाय?

खस!!खस!!!!!!!!



थयंाबया!

घयाईघयाईने, 
फयारच 

रक्स्तयाव होत 
आहे.
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मलया 
भीती वयाटते 
की तो मेलया 

आहे.

बयाणयालया एक 
गचलखत नसलेली जयािया 

गमळयाली. मयाझ्या मते तो आतया 
मरणयार होतया.

अरे देवया, नयाही!



आमच्याकडे 
योग्यप्रकयारे व्यवहयार 

करण्याची वेळ येईपययंत 
त्याचे शरीर नयाबोथच्या द्रयाक् 

बयािेत ठेवया.



एलीययाने सयंागितल्याप्रमयाणे, कुत्री 
ईजबेलच्या स्खडकीखयाली अहयाबचे रक् 
चयाटत होते. तो त्याच्या घरयातील पगहलया 

होतया; इतर अनुसरण करयायचे होते.



अहयाबच्या रथयावरील रक् धुतल्यानंतर 
सैगनक रयाजवयाड्यात परतले.

रयाजया अहयाब कोठे 
आहे? तो त्याचया गवजय 

सयाजरया करत आहे?
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तू मूख्ष! तू देवयाचया संदेष्या नयाही. 
तू खोटयारडया आहेस! परमेश्रयाचया संदेष्या 

मीखयाययाने सयंागितल्याप्रमयाणे अहयाब मेलया.

पण तसे 
होऊ शकत नयाही. सव्ष 

धमया्षगभमयान्यंानी मयान् केले. 
अहयाब गवजयी होईल.

सव्ष नयाही. मीखयायया ज्यालया 
तू मयारहयाण केलीस आगण तुरंुियात 

टयाकलया. जेव्हया लोक हे ऐकतील तेव्हया ते 
तुझया जीव घेतील



आपण 
जयाण्यास मोकळे 
आहयात. अहयाब 

मेलया आहे.

होय मलया मयागहत आहे, आगण 
कुत्यंानी त्याचे रक् चयाटले ययात कयाही 
शंकया नयाही देव म्णयालया. पुढे ईजबेल 
आगण अहयाबशी संबंगधत सव्ष कयाही 

असेल. देव बोललया आहे.



मी लपयायलयाच 
हवे. 



अरे नयाही! मीखयायया म्णयालया, ज्या गदवशी 
मी खोलीच्या आत एकया लहयान खोलीत लपेल त्या 

गदवशी देवयाचया आत्या कोणयात होतया हे मलया 
कळेल.



अहयाबची मुले त्याच्या जयािी रयाज् करतील 
आगण ईजबेल अजूनही रयाणी म्णून गजवंत 
असतयानया बयारया वरषे लोटील. इस्याएल लोक 

खोट्या देवयंाची उपयासनया करत आगण 
देवयाच्या आज्या मोडतच रयागहले.

अहयाबच्या घरयाण्यागवरयी देव बोललया, तो 
म्णयालया, “आतया वेळ आली आहे. अहयाबचे सव्ष 
कुटंुब नष् होईल, अिदी लहयान मुले. कोणीही 

गजवंत रयाहणयार नयाही. ईजबेल कुत्यंाद्यारे खयाल्या 
जयाईल, आगण गतचया शोक करणयार नयाही 
गकंवया दफन करण्यास कोणीही नसेल. ”



मी मयाझया चेहरया 
रंिवयायलया हवया, त्यामुळे मी 

सरदयार येहूलया आकगर्षत करीन 
जेव्हया तो युधदयातून परत येईल.

१२ वरयायंनंतर
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मी येथे उभे 
रयाहीन गजथे त्यंानया 

मी प्रभयारी असल्याचे 
समजेल.



मयाझ्या बयाजूने 
कोण आहे?



सरदयार, 
आम्ी तुमच्या 
बयाजूने आहोत.

मि ईजबेललया 
खयाली फेकून द्या.

तु ते करू शकत 
नयाहीस. मी रयाणी 

आहे.



ईई!!!!!!!!!!!!
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मृतदेह पडून 
द्या.



कुत्यंानी ईजबेल खयाले् आगण गतचे रक् 
गतच्या त्याच गठकयाणी चयाटले ज्या गठकयाणी 
त्यंानी गतच्या नवर् ययाचे रक् चयाटले, जसे 

देवयाच्या संदेषट्याने सयंागितले होते.

गुरर!!!!!गुरर!!!!!



परंतु, कुकमषे केल्या िेलेल्या घयाणेरड्या 
हयातयंानया कुत्री खयात नव्हते.

संदेषट्यंानी म्टल्याप्रमयाणे अहयाबच्या 
उव्षररत सव्ष मुलयंानया शहरयातील 
लोकयंानी मयारले, तोपययंत त्याच्या 

कुळयातील कोणीही गशल्क नव्हते.

शेतयात मरण पयावलेलया लोकयंानी कुजबुजयंानी 
खयाल्या शहरयात जे मेले त्यंानया कुत्यंानी खयाले्. 

दफन करयायलया कयाहीही गशल्क नव्हते. 
खरोखर पयापयाची मजुरी मरण आहे.
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एलीययाने प्रयाथ्षनया केली तेव्हया 
अलीशयाकडे संदेश देण्यासयाठी 

तरुण संदेषे् आले.

देव कयाही तरुण संदेषट्यंाशी 
बोललया आहे. तुम्यालया मयागहत आहे कयाय 
की आज तुमचया मयालक एलीयया स्विया्षत 

घेतलया जयाईल?

होय, देवयाने 
मलयाही सयंागितले, पण 
शयंात रयाहया; ययापुढे बोलू 

नकया.



अलीशया, तू 
इथेच थयंाब. मी खयाली 

जेरीकोलया जयाऊन परत 
येतो आहे.

देव गजवंत आहे, मी तुलया 
मयाझ्या नजरे पयासून दूर करणयार 
नयाही. तुम्ी गजथे जयाल गतथे मी 

जयाईल.



आपलया मयालक एलीयया 
आज स्विया्षत घेतलया जयाईल हे तुलया 

मयागहत आहे कयाय?

हो, मलया मयागहती 
आहे. आतया आम्यालया त्रयास देऊ 

नकया. हे स्वत: लया ठेवया. मी त्यालया 
मयाझ्या नजरे पयासून दूर जयाऊ 

देऊ नये.



तू येथे यरीहोमधे् रहया. 
मी जॉड्षन नदीलया जयाण्यासयाठी 
थोडयासया प्रवयास केलया पयागहजे.

देव गजवंत आहे आगण 
तू गजवंत आहेस तोपययंत मी तुलया 

सोडणयार नयाही.



ते तरुण 
संदेषे्ही 

आमच्यामयािे येत 
आहेत.

आपण नदी पयार 
कशी करणयार आहोत? 

ते आज प्रवयाह उच्च 
पयातळीवर आहे.

कोरड्या 
जगमनीवर. २ रयाजे २:३-७



अ!!! 
हया!!!

आपण 
ते पयागहले? पयाणी उभे 
रयागहले जेणेकरून ते 

जयाऊ शकतील.

होय, 
मोशेप्रमयाणेच.

छपाक!!!
!!

छपाक!!!
!!

मी कशयासयाठीही 
हे िमयावले नसते. मझी इच्या आहे बयालच्या 

संदेषट्यंानी हे पयागहले असते!



मी गनघण्यापूववी 
तुझ्यासयाठी कयाय करयावे 
अशी तुझी इच्या आहे?

मलया 
तुझ्यावर गवश्रयंाती 
घेणयार् यया देवयाच्या 
आत्मयाचया दुहेरी 

भयाि द्या 

तू एक 
कठोर िोष् गवचयारली 
आहे, परंतु जेव्हया मी 

स्विया्षत वर जयातयानया मलया 
पयागहले तर ते पूण्ष 

होईल.



देवयाचया 
रथ!

आगण एक 
वयावटळ!
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आिीच्या रथयाने एलीययालया 
अलीशयापयासून वेिळे केले.

व्हर्रर!!!!!!व्हर्रर!!!!!!



वयादळयात एलीययालया 
स्विया्षत नेण्यात आले



मि सव्ष शयंात होते. 
एलीयया आतया देवयाच्या 

उपस््थतीत होतया.

उरलेल्या 
सव्ष िोष्ी म्णजे 

त्याचया आवरण. तोच 
पयाण्याची गवभयािणी 

करीत असे
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एलीययाचया देव 
कोठे आहे?



एलीययाचया आत्या 
अलीशयावर आहे!

मनुष्य, 
हया एक गदवस 

आहे!

छपाक!!!!!छपाक!!!!!



एलीयया अनेक चमत्यार केले, अलीशयाने 
दोन वेळया चमत्यार केले तो देवयालया 

गवश्यासू होतया पण लोक आपल्या 
मूतवीपूजेपयासून पूण्षपणे हटू शकले नयाहीत.

आपण 
त्याचया शोध 

घ्यायलया िेलया 
पयागहजे!

एलीयया 
कुठे िेलया?

कयाही 
उपयोि नयाही. 

तो स्विया्षत िेलया 
आहे.२ रयाजे २:१४-१६



अध्याय ७

नरिस्राची 
भनिष्यिराणी



उज्जीयया, जोथम, आहयाज आगण 
गहज्ीयया यया रयाजयंाच्या कयारगकदवीत 

यशयया संदेष्या होतया (अंदयाजे ७६०-७०० 
ई. पु.) देव यशययामयाफ्ष त बोललया, “मी 
मुले वयाढगवली व त्यंाचे पयालनपोरण 
केले. परंतु त्यंानी मयाझ्यागवरुधद बंड 
केले. मुकया बैल त्याच्या मयालकयालया 
ओळखतो, परंतु इस्याएलयंानी मलया 

ओळखत नयाही. तुम्ी पयापी रयाष्ट्  आहयात. 
तुम्ी पयापयंानी भरलेले लोक आहयात.”

अलीशया नंतर, देवयाने यशयया, गयम्षयया आगण 
आमोस ययासयारख्यया इतर संदेषट्यंानया 

उठगवले, ज्याने लोकयंानया आपल्या मूगत्षपूजया 
आगण पयापया पयासून दूर जयाण्यास सयंागितले. 

देव यया संदेषट्यंाच्या द्यारे बोललया, त्याने 
त्यंानया पुढील िोष्ी गलहयायलया सयंागितले.



“जर तुम्ी तुमची दुषृ्कते् सोडून द्यायलया 
भयाि पयाडतया तर तुम्ी अनयाथ मयाणसयंाची 
कयाळजी घ्या आगण गवधवयंाची कयाळजी 

घ्या. मी तुलया बरे करीन पण तू मयाझ्याकडे 
वळलया नयाहीस तर तलवयारीने तुलया ठयार 
केले जयाईल. तुमची भूमी ओसयाड होईल 
आगण तुमच्या शहरयंाचया नयाश होईल. ते 

तुझ्या सव्ष मुलयंानया बयाबेललया नेतील आगण 
तेथे बयाबेलच्या रयाजयाच्या रयाजवयाड्यात सेवया 
करण्यासयाठी त्यंानया नपंुसक केले जयाईल.”



योशीयया, जोगहययागकम आगण गसद्कीयया (अंदयाजे 
७६०-७०० ई. पु.) च्या रयाजवटीत गयम्षयया एक 

संदेष्या होतया. तो म्णयालया, “परमेश्र म्णतो, ‘मी 
तुमच्यापुढे जीवन जिण्याचया आगण मरणयाची 
पद्धत गनमया्षण केली. जो यया शहरयात रयाहतो तो 
तलवयारीने, उपयासमयारीने वया भयंकर रोिरयाईने 
मरेल. पण जो बयाहेर जयाईल तेथेच. बयाबेलच्या 

सैन्याने तुम्यालया पकडले, तो गजवंत रयाहील, पण 
तो बयाबेलचया िुलयाम होईल. मी यया निरीगवरुधद 

वयाईट िोष्ी करण्याचे ठरगवले आहे. हया परमेश्रयाचया 
संदेश आहे. तो बयाबेलच्या रयाजयाच्या तयाब्यात गदलया 

जयाईल व त्याने तो आिीत जयाळून टयाकयावया.”

यशयया १:२-४, ७, १६, २०, 
३९:७; गयम्षयया २१:८-१०



परमेश्र 
गयम्षययामयाफ्ष त 
म्णयालया, “मी 

स्वत: चया गवस्तयार 
करीन. मी मयाझ्या 

सयामर््षवयान हयातयाने 
तुमच्याशी युद्ध 

करीन. मी तुझ्यावर 
रयाियावलो आहे. मी 
असे करीन. मी ह्या 
निरीत रयाहणयार् यया 
सव्ष मयाणसयंानया व 

पशंूचया नयाश करीन. 



त्यंानया मोठ्या रोिरयाईने मरण येईल. 
आगण परमेश्र म्णतो, मी यहूदयाचया 
रयाजया गसद्कीयया, त्याचे सेवक आगण 
ह्या लोकयंानया मरणयातून बचयावणयार 
आहे. शतू्र आगण दुष्कयाळ यया सव्ष 
िोष्ी ह्या लोकयंानया नबुखदे्स्सर 

रयाजयाच्या तयाब्यात देईन. बयाबेल, त्यंाचे 
शतू्र आगण त्यंाचे प्रयाण गमळवणयार् यया 

लोकयंाच्या हयाती मी तलवयारीने 
त्यंानया ठयार मयारील. परंतु देव त्यंानया 

क्मया करणयार नयाही. दयया गकंवया 
करुणया दयाखवू नकया. मयाझया रयाि 

आिीप्रमयाणे पेटेल आगण कोणयालयाही 
गवझवू शकणयार नयाही. ते तुलया 
बयाबेलच्या िुलयामयंाप्रमयाणे नेतील 

आगण तलवयारीने तुलया ठयार करतील. 
बयाबेलमधे् जयाणयारे पुष्कळ मरतील 

व तेथेच त्यंानया पुरले जयाईल. ”

गयम्षयया २०:४-६, २१:५-७, १०-१२



उज्जीयया आगण यरोबयाम II 
(अंदयाजे ७६५-७५० ई.पु.) च्या 
रयाजवटीत आमोस एक संदेष्या 

होतया.  
देव आमोसमयाफ्ष त बोललया, 
“तुझ्या स्स्तयया ियायी ंवसयारख्यया 

आहेत ज्यंानया आपल्या पती ंवनी 
चयंािले पेय पयाजले पयागहजे 
अशी त्यंाची आवश्यकतया 
आहे. ययापुढे तुम्ी तुमच्या 
पती ंववर अगधरयाज् ियाजवू 

शकणयार नयाही. तुलया बयाबेलमधे् 
िुलयाम म्णून नेले जयाईल.”



“तुम्ी महयािड्या सोजोसयामनयावर झोपतया 
आगण चरबीने भरलेले नयाजूक पदयाथ्ष 

खयातया. आपण मोठ्या प्रमयाणयात मद्पयान 
करतया तेव्हया आपण संिीत ऐकतया. तू 
चयंािुलपणया जगमनीवर फेकलया आहेस 

आगण िरीबयंानया तुडगवले आहेस. चयंािल्या 
लोकयंावर अत्याचयार केलया आगण लयाच 
घेतल्या आगण िरीबयंानया न्याययापयासून 

वंगचत केले आहेस. तू द्रयाक्मळया 
लयावयाशील पण तुझया शतू्र द्रयाक्यारस गपईल. 
तुझे सैन् नष् होईल आगण तुलया परक्या 

देशयात िुलयाम म्णून नेले जयाईल.”



देव म्णतो, “मी बेथेलच्या 
वेद्या नष् करीन आगण तुमची 
गहवयाळ्यातील घरे व तुमच्या 
उन्याळ्यातील घरयंाचया नयाश 

करीन. तुम्ी िररबयंावर 
अत्याचयार करतया, लयाच घेतया 
आगण ज्यंानया िरजू गचरडून 
टयाकयातया. मी पयाऊस रोखलया 
आहे, दुष्कयाळ आगण रोि 

पयाठगवलया आहे आगण तरीही 
तुम्ी पश्चयात्तयाप करणयार नयाही. 
तुम्ी द्रयाक्यंाची लयािवड करुन 
अगधक द्रयाक्यारस तययार केलया 
पण तुम्ी तो गपणयार नयाही.”

आई, मलया भूक 
लयािली आहे.आमोस ४-६



उज्जीयया, जोथम, आहयाज आगण गहज्ीयया यया रयाजयंाच्या कयारगकदवीत 
होशेयया हया संदेष्या होतया (अंदयाजे ७८५-७२५ इ.पु.). त्याने भगवष्यवयाणी 

केली, “इस्याएल तलवयारीने मरेल, त्यंाच्या लहयान मुलयंानया ठयार 
मयारील. त्यंाच्या िभ्षवती स्स्तययंानया फयाडून टयाकले जयाईल.”

“अशी वेळ येईल जेव्हया देव गतच्या पयापयंाची क्मया करील 
आगण इस्याएलवर मुक्पणे पे्रम करील. पुन्या एकदया 

इस्याएल कमळयाप्रमयाणे उमलेल. ते जैतुनयंाच्या झयाडयासयारखे 
बहरदयार व लबयानोनच्या िंध सरुसयारखे सुिंगधतील.”

७५३ ई.पु.

गललयाव



“पुढल्या कयाही वरयायंत, बयाबेलनंतर, तुम्ी इतर 
रयाष्ट् यंात गवखुरले जयाल आगण तेथे ते तुमचया 

छळ करतील, तुमची संपत्ती तयाब्यात घेतील 
व तुम्यालया गवसयावया गमळणयार नयाही.”

गललयाव



ते सव्ष कयाही घेत 
आहेत. ते आम्यालया एकटे 

कया सोडणयार नयाहीत?

आई, आम्ी कुठे 
रयाहणयार आहोत?

ययाने चयंािली 
गकंमत आणली पयागहजे. 
यहुद्यंानया जयातयानया पयाहून 

मयाझया दे्र होईल. ते 
व्यवसयाययासयाठी चयंािले 

आहेत.

यशयया १०:२१, अध्याय ३५, ५१:११; गयम्षयया ३०:११; यहेजे्ल १७:२१; होशेय १३:१६, १४:१-
६; जोएल ३:२

हे असे म्णतयात 
की सव्ष यहूदी अवघ्या तीन 

गदवसयंात देशयाबयाहेर िेले 
पयागहजेत!



कयारण इस्याएल रयाष्ट् याने देवयाचे वचन नयाकयारले आगण 
ते पृथ्ीवरील सव्ष रयाष्ट् यंात गवखुरले िेले पण देवयाने 

त्यंानया त्यंाच्या पूव्षजयंाच्या देशयात परत आणल्यागशवयाय 
त्यंानया कधीही गवसयावया गमळयालया नयाही.

यया दस्तऐवजयानुसयार, सव्ष यहुद्यंानी 
देश सोडलया पयागहजे आगण आपण कोणतीही 
मयालमत्तया आपल्याबरोबर घेऊ शकत नयाही.

मलया 
नेहमी ही ियाय पयागहजे 

आहे.



“इस्याएलचया संपूण्ष देश ओसयाड होईल आगण तुम्ी सत्तर वरषे बयाबेलच्या 
रयाजयाची सेवया करया. परंतु सत्तर वरया्षनंतर मी बयाबेलच्या पयापयंाबद्दल 
त्यंानया गशक्या करीन. मी यहूदयातील लोकयंानया परत उभे करीन.”

“यरुशलेमचया त्याि होईल ते 
मळ्यासयारखे नयंािरलेले असेल.”



ही भगवष्यवयाणी खरी ठरली. शतंू्रनी 
खरोखर यरुशलेमेची नयंािरणी केली. पण 

शेवटच्या गदवसयंात मंगदर पुन्या बयंाधले 
जयाईल, आगण लोक त्याकडे वयाहतील.

संदेष्या मीखया, ७५०-६८६ 
ई.पू., भगवष्यवयाणी केली:



पुष्कळ रयाष्ट् े येतील 
आगण म्णतील, 

“आपण परमेश्रयाच्या 
डो ंविरयावर जयाऊ यया. 
आपण ययाकोबयाच्या 

देवयाच्या मंगदरयात जयाऊ 
यया. आगण तो आपल्यालया 

त्याचे मयाि्ष गशकवतो 
आगण आपण त्याच्या 
वयाटेवर जयाऊ. कयारण 
गसयोन व गनयमशयास्त 

यरुशलेमयापयासून 
गनघून जयाईल.”

“पुष्कळ लोकयंामधे् तो न्याययाधीश असेल, दूरदूरच्या 
सयामर््षवयान रयाष्ट् यंानया तो गशक्या करील. ते तलवयारीलया 
नयंािरणी करतील आगण भयाज्या कयापून कयाढतील.



आम्ी आमच्या 
परमेश्र देवयाचे नयाव घेत 

सदयासव्षकयाळ चयालत 
जयाऊ. परमेश्र म्णतो, 

“त्या गदवशी, मी त्या 
लोकयंानया बयाबेलमधून 
एकत्र आणीन. मी 

एक सयामर््षवयान रयाष्ट्  
गनमया्षण करीन. मि 
परमेश्र त्यंाच्यावर 
गसयोन डो ंविरयावर 

सव्षकयाळ रयाज् करील.”

 रयाष्ट्  दुसर् यया रयाष्ट् यावर 
तलवयार उचलणयार नयाही. 

त्यंानया ययापुढे कोणीही 
युधद करयायलया गशकणयार 

नयाही. प्रते्कजण 
आपल्या द्रयाक्वेलीखयाली 

व अंगजरयाच्या झयाडयाखयाली 
बसेल आगण कोणीही 
त्यंानया घयाबरु शकणयार 

नयाही कयारण सव्ष 
शस्क्मयान परमेश्रयाने 
असे सयंागितले आहे.”

गयम्षयया २५:११-१२; मीकया 
३:१२, ४:१-७



गयम्षयया व इतरयंानी केलेली 
भगवष्यवयाणी:

“गसद्कीयया रयाजयाने 
परमेश्रयाच्या दृष्ीने 

दुषृ्कत् केले आहे. त्यालया 
मयारले जयाणयार नयाही. तो 
बयाबेलमधे् जयाईल गजथे 

तो आपल्या लोकयंाबरोबर 
आपले आयुष्य जिेल, परंतु 
त्याच्या डोळ्यंानी तो कधी 

बयाबेललया पयाहणयार नयाही. तो 
आंधळया होईल. आपण तेथे 
७० वरषे बयाबेलमधे् रहयाल.”“७० वरया्षनंतर, उत्तरेकडील सैन्याने बयाबेलचया परयाभव 

केलया आगण आपल्यातील उव्षररत लोक शहर व 
मंगदर पुन्या बयंाधयायलया यया देशयात परत येतील.”



“मी दयावीदयाचे गसंहयासन परत करीन 
आगण तू परत येऊन आगण तुझी 

सव्ष भूमी कयाबीज करशील.”

हे पुस्तक आपल्याबरोबर 
बयाबेलमधे् घेऊन जया आगण 

तेथे ते लोकयंासमोर वयाचया. परत 
येण्यापूववी त्यंानया कयाय सहन 
करयावे हे त्यंानया समजू द्या.”

“न्याययाच्या वेळेनंतर देव त्यंाच्या 
पयापयंाची क्मया करील आगण 

यरुशलेमयामधे् सव्ष गपढ्या रयाहतील.”



“देवयाने अब्याहयामयालया वचन 
गदले की त्याच्या वंशजयंाचया 
कयायमचया वयारसया होईल 
आगण तो आपलया करयार 

मोडणयार नयाही. परंतु जेव्हया 
लोक पयापी असतयात तेव्हया 

देव त्यंानया इतर देशयंात कैदी 
म्णून पयाठवील तेथे ते 

परक्या देवतयंाची उपयासनया 
करतील. पण शेवटी, तो 
त्यंानया परत आणील.”

यहेजे्लने भगवष्यवयाणी केली: “ते 
रयाष्ट् यंात गवखुरले जयातील; परंतु देव 
त्यंानया गवखरुन टयाकल्यावर शेवटी 

तो त्यंानया देशयात परत आणेल.”

गयम्षयया ३४:३, ३९:७, ५१:६०-६१, ५२:११; 
यहेजे्ल १२:१३-१६; जोएल ३:२०-२१; आमोस 
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“इगजप्तच्या लोकयंाचयादेखील बयाबेलचया 
न्याय होईल व ४० वरषे होईल इगजप्त 
उजयाड होईल आगण बयाबेलहून परत 
आल्यावर, पूववी इगजप्त पूववी कधीही 
महयान नव्हतया परंतु शेवटपय्षत तो 

गटकेल. दुसर् यया गदवसयंात इगजप्त व 
अशू्र हे तीन देशी शयंागत करयारयाने 

मयाझ्या इस्याएल लोकयंात सयामील होतील 
व मी त्यंानया आशीवया्षद देईन.”



“पगलषट्यंाचया नयाश होईल आगण त्यंाचया आतया नयाश होणयार नयाही. 
त्याचप्रमयाणे अशदोद, एक्ोन आगण अम्मोन ययापुढे रयाहणयार 

नयाहीत. अदोम पूण्षपणे गनज्षन होईल. सोरचया नयाश होईल आगण 
सव्ष दिड आगण इमयारती लयाकूड समुद्रयात फेकतील. ते पुन्या 

कधीही रयाहणयार नयाहीत आगण जमीन खडकयाप्रमयाणे िुळिुळीत 
रयाहील, आगण मस्च्मयारयंानया जयाळी पसरगवण्याची जयािया आहे.”



“परंतु पगश्षयया (इरयाण), तुकवी, इगथओगपयया 
आगण गलगबयया शेवटपययंत रयाहतील, त्या वेळी 
ते इस्याएलच्या भूमीवर आक्मण करण्याचया 
प्रयत्न करतील, पण त्यंाचया नयाश होईल. ते 

सव्ष इस्याएलच्या डो ंविरयावर मरतील.”



बयायबल त्याच्या अनेक भगवष्यवयाण्यंामधे् नेहमीच अचूक 
असते. ज्या शहरे व रयाष्ट् े अस्स्तत्याचया अंत करण्याचे 

भयाकीत करण्यात आले होते, ते घडले. शेवटपय्षत गटकून 
रयाहणयारे रयाष्ट्  अजूनही आपल्या पयाठीशी आहेत.

गयम्षयया २५:१५-२६; यहेजे्ल २५, २६:१५-१९, २९:१२-
१६, ३०:१-८; आमोस १



परमेश्रया, आमच्या 
पूव्षजयंाच्या पयापयंाबद्दल आम्यालया 
गशक्या झयाली आहे. यया गवगचत्र 

देशयात अजूनही आम्यालया आपल्या 
कयायद्याचे पयालन करण्यास 

मदत करया.

६०५ इ.पू. मधे्, संदेषट्यंानी 
सयंागितल्याप्रमयाणेच बयाबेलने 

इस्याएल गजंकलया.



५,००० हून अगधक यहूदी युद्धयाचे कैदी म्णून बयाबेलमधे् 
आणण्यात आले. त्यंानी तरुण व गशगक्त लोक ययंानया 
रयाज्याची सेवया करण्यात उपयुक् ठरेल यया आशेने 

आणले. त्यामधे् दयानीएल नयावयाचया एक तरुण होतया. 
त्याने नेहमी अब्याहयामच्या देवयाच्या आज्या पयाळल्या.



दयानीएल एक अनोळखी देशयात कैदी होतया, परंतु 
त्याने आपल्या देवयाशी एकगनष्ठ रयाहण्याचे ठरगवले. 
त्याच्या अपहरणकत्यायंनी लक्यात ठेवले की त्याचया 

आत्या चयंािलया आहे, म्णून त्यंानी त्यालया बयाबेलमधील 
एक शहयाण्या मयाणसयाच्या गवशेर जयािी ठेवले.

हे स्वि्ष आगण 
पृथ्ीच्या प्रभु, गवश्याच्या 

रयाजया, आम्ी तुझे आभयार 
मयानतो की तू पृथ्ीवर 

भयाकर आणलीस.



बयाबेलचया रयाजया नबुखदनेस्सर 
एकया असयामयान् स्वप्यातून 

जयािृत झयालया.

ययाचया 
अथ्ष कयाय? खरोखरच भगवष्य 

सयंािण्यासयाठी अशया स्वप्यंानया देवतयंानी 
पयाठगवले आहे.



तुम्ी शहयाणे 
मयाणसे आहयात. तुम्ी असया 

दयावया करतया की देवतया तुम्यालया िोष्ी 
सयंाितयात. आतया मलया कयाय स्वप् पडले 

ते सयंािया आगण त्याचया अथ्ष सयंािया.

परंतु आपण 
आम्यालया स्वप् सयंागितले 
नयाही तर आम्ी स्वप्याचया 
अथ्ष कसया सयंािू शकतो? 
देवयागशवयाय कोणीही हे 

करू शकले नयाही.

दयानीएल १:२-७, १७-२१, २:१-११



मलया मयागहत आहे की आपण 
सव्ष फसवणूक करतया आहयात. देवतया 
आपल्याशी बोलत नयाहीत. तुमच्या 

कुटंुगबययंासमवेत तुम्यालया ठयार मयारले 
जयाईल आगण तुमची घरे कोरुन 

टयाकली जयातील.



दयानीएलया, मलया वयाईट वयाटते पण 
उद्या तुलया व बयाबेलमधील सव्ष ज्यानी मयाणसयंानया 
ठयार मयारले जयाईल. रयाजया स्वत: च्या ययाजकयंावर 

गवश्यास ठेवत नयाही.

पण यहोवया देव रयाजयाचे 
स्वप् आगण त्याचया अथ्ष सयंािू 

शकेल. मी प्रयाथ्षनया करण्यासयाठी 
एकटयाच आसलो पयागहजे. 

तुम्ी हे करू शकतया तर पहया त्यालया 
एक गदवस थयंाबवयायलया सयंािया.



परमेश्रया, तूच फक् एक 
देव आहेस आगण गवश्याचया 

रयाजया आहेस. कृपयया, आपल्या 
सेवकयालया घडलेल्या िोष्ी 

दयाखव. तुझ्यासयारखया दुसरया 
देव नयाही.

दयानीएलया, 
मयाझे ऐकया ...



लवकर, मलया 
रयाजयाकडे घेऊन जया!

जर तुम्ी रयाजयालया 
त्याचे स्वप् सयंािू शकलया 

नयाही तर तो मलया 
घटनया्थळीच ठयार 

करील.



रयाजया, तू सव्ष 
रयाजयंाचया रयाजया आहेस. 

कयारण स्विया्षतील देवयाने 
तुम्यालया तसे केले आहे. 

शेवटच्या गदवसयंात 
घडणयार् यया िोष्ी ंवचे त्याने 

तुम्यालया दश्षन गदले 
आहे.

खरया देव, गवश्याचया गनमया्षतया, 
त्याने आपल्या सेवकयालया आपले 

स्वप् प्रकट केले.

मयाझया वेळ वयायया घयालवू 
नकया. तू मलया मयाझे स्वप् 

सयंािशील की नयाही?

दयानीएल २:१२-३०



रयाजया, तू एक महयान 
मूतवी पयागहलीस. ही प्रगतमया 

आपल्या रयाज्याचे आगण तीन 
अन् लोकयंाचे प्रगतगनगधत् 

करेल.

हे खरं आहे! मी 
कोणयालयाही सयंागितले 

नयाही! तुमचया देव 
एकमेव देव आहे.



तूच हया सोन्याचया मस्तक 
आहेस, सव्ष रयाजयंाचया रयाजया. आपण यहुदया 

गजंकण्यापूववी, आमच्या संदेषट्यंानी आम्यालया 
सयंागितले की देव आमच्या पयापयाबद्दल आमचया न्याय 

करील आगण मि तुलया रयाज् देईल. आतया 
तुझे रयाज् भव्य होईल.



चयंादीची छयाती दुसयया्ष रयाज्याचे 
प्रगतगनगधत् करते, मेडीज आगण पगश्षयन. 
तुमचे गनधन झयाल्यावर ते बयाबेलवर गवजय 

गमळतील आगण तुमच्याप्रमयाणे जियावर रयाज् 
करतील.



रयाजया, सोन्याचया मंुडकया 
आगण चयंादीचया भयाि, तुम्ी गपतळेचे 

पोट पयागहले. ते गपतळ गतसरे रयाज् म्णजे 
ग्रीसचे प्रगतगनगधत् करते. ते पगश्षयया नंतर 

येईल आगण वेिवयान आगण तीव्र 
होईल.

चौथे रयाज् इतरयंापेक्या 
वेिळे असेल. पयाय लोखंडयापयासून बनलेले 
असतील, आगण ते बरीच रयाष्ट् े टेकवतील व 

तुकडे करतील. पण तुम्ी पयागहले की लोखंडी 
बोटे गचकणमयातीने गमसळली आहेत. शेवटच्या 
गदवसयंात, रयाज्यात दहया मयाियायंचे गवभयाजन केले 

जयाईल आगण ते कमकुवत होईल.

दयानीएल २:३१-३३, ३९-४३



मि, रयाजया, तू डो ंविरयावर एक दिड 
कयापलेलया पयागहलया होतया, परंतु मनुष्ययाच्या 

हयातयंानी नयाही. त्याने डो ंविरयावर िंुडयाळले आगण 
पयाययालया ठोकले आगण क्णयाधया्षत सव्ष रयाज् नष् 

केले.



तो खडक देवयाच्या 
पुत्रयाचे प्रगतगनगधत् 
करतो. तो पृथ्ीवर 
येईल आगण एक 
िौरवशयाली रयाज् 
्थयागपत करेल.

शेवटी, सव्ष मेलेल्यंानया 
न्याययाच्या गठकयाणी उभे 

रयाहण्यासयाठी जयािृत केले जयाईल. जे 
वयाईट कृत् करतयात त्यंानया लयाज वयाटेल 

व कयायमचया गतरस्यार गमळेल. जे चयंािले 
कयाम करतयात त्यंानया सयाव्षकयागलक 

जीवन गमळेल.



दयानीएल ६८ वरषे बयाबेलमधे् रयागहलया. त्याने 
बर् ययाच स्वप्यंाचया अथ्ष सयंागितलया आगण बर् ययाच 
वेळया भगवष्ययागवरयी भयाकीत केले. कयालयंातरयाने, 
रयाजया नबुखदे्स्सर मरण पयावलया आगण त्याचया 

मुलिया बेलशस्सर त्याचया रयाजया झयालया.

प्रश्न न घेतया, तुम्ी बोललेले शब्द 
भिवंतयाचे आहेत. तुम्यालया मयाझे स्वप् सव्ष 

िोष्ी कशया ठयाऊक असयाव्ययात? मी तुम्यालया 
सव्ष ज्यानी मयाणसयंावर अगधकयारी म्णून 

सत्तया देईन.



एकया रयात्री बेलशस्सर मद्धंुद पयाटवी करीत 
असतयानया, एक रहस्मय हयात गदसलया 

आगण त्याने गभंतीवर गलगहले. ययाचया अथ्ष 
लयावण्यासयाठी दयानीएललया बोलयावण्यात आले. 
देवयाने त्यालया ही अज्यात भयारया समजून गदली.

रयाजया, तू देवयागवरूद्ध 
पयाप केलेस. संदेषे् म्णून भयाकीत 

केले आहे की, आज रयात्री तुझे रयाज् 
तुमच्याकडून घेण्यात आले आहे आगण 

मेदी व पयारसी ययंानया देण्यात आले 
आहे.



संदेषट्यंानी भगवष्यवयाणी केली की 
हया शतू्र िुप्तपणे दोन प्रवेशद्यारयंाद्यारे 
बयाबेलवर गवजय गमळवेल ज्यामुळे 

शहरयात प्रवेश होऊ शकेल. 
बयाबेलयानी लोक फयारच मद्पयान 

करतील. इगतहयासयाने त्याच प्रकयारे 
बयाबेलच्या पतनयाची नो ंवद केली.

उपदेशक १२:१३-
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बयाबेलवर गवजय गमळवल्यानंतर, 
दयानीएललया बयायबलच्या पुस्तकयंापैकी 

एक संदेष्या गयम्षयया ययंानी गलगहलेले एक 
जुने पुस्तक सयापडले. जसे वयाचत होतया 
हे पयाहून त्यालया धक्या बसलया देवयाने 
ययापूववी असे भयाकीत केले होते की 

बयाबेलचया बंदी केवळ ७० वरषे गटकेल.

त्यानंतर कयाही गशष्य जेरूसलेमलया परत येतील आगण गभंती 
आगण मंगदर पुन्या बयंाधयायचे. पुढे वयाचतयंानया त्यालया आढळले की 

२०० वरयायंपूववी यशयया संदेषट्याने खरोखरच पगश्षयन रयाजयाचे 
नयाव गदले होते आगण त्यंानया परत जयाण्याची आज्या देईल.



आतया जवळपयास ६९ वरषे झयाली आहेत ... 
फक् एक वर्ष बयाकी आहे. हे म्णते की सयायरेस 

देवयाची सेवया करीत ईश्रयाची इच्या पूण्ष करीत आहे. 
आपण आपल्या मयायदेशी परत जयाऊ अशी आज्या 
तो देईल! परमेश्रया, आमच्या प्रभु, गवश्याचया रयाजया, तू 

धन् आहेस.



बंगदवयास सुरू 
झयाल्यानंतर ७० 

वरयायंनंतर कोरेशने 
यहूद्यंानया सोडले, पगवत्र 

शयास्तयात भयाकीत 
केल्याप्रमयाणे, आगण 
५२,००० शहर पुन्या 
बयंाधयायलया परत िेले.

ज्याप्रमयाणे देवयाने अब्याहयामयालया 
वचन गदले होते तसेच त्याने आम्यालया हया देश 

कयायमस्वरुपी तयाब्यात गदलया आहे. आमच्या पूव्षजयंानया त्याने 
चेतयावणी गदली की आम्ी इतर देवतयंाची उपयासनया केली तर 

आपल्या शतंू्रच्या तयाब्यात जयाऊ, परंतु त्याने आपल्या लोकयंानया 
कधीही गवसरणयार नयाही असे वचन गदले. त्याचया शब्द. आतया 

आम्ी परत आलो आहोत, तर आपण त्याचे पयालन केले 
पयागहजे.



आपण 
संघगटत झयाले पयागहजे. आम्ी प्रथम 

गभंती पुन्या तययार करू आगण मि आपण 
मंगदरयास सुरुवयात करू.

मी तयाजे पयाणी 
आणले आहे. आतया 
आपण कयाम सुरू 

करूयया.

हे अब्याहमच्या परमेश्र देवया, तू वचन 
गदल्याप्रमयाणे तू आम्यालया परत आणलेस. 

आम्यालया तुझ्या मयािया्षवर चयालयायलया 
गशकवया.

यशयया ४४:२८; गयम्षयया २५:११-१२, 
२९:१०; डॅगनयल ९:१-२



दयानीएल खूप म्यातयारया झयालया होतया म्णून तो 
इतरयंासह परत िेलया नयाही. आतयाही बयाबेल शहरयात 

असलेल्या मेडो-पगश्षयन सयाम्याज्याच्या रयाजयंानया सल्या 
देतयानया त्याने अजूनही महत्याची भूगमकया बजयावली 
होती. देवयाने भगवष्ययागवरयी, गदवसयंाच्या शेवटपययंत, 

त्यालया आणखीन अनेक दृष्यान्त सयंागितले. एकया 
स्वप्यात त्यालया धयातू गदसलया. पशू. एकया देवदूतयाने 

त्यालया त्याचया अथ्ष कयाय ते सयंागितले.



देव शेवटच्या गदवसयंात कयाय 
घडेल ते दश्षगवतो. त्याने नबुखदनेस्सरलया 

सयंागितले की तेथे चयार रयाजे् असतील. आतया 
दोन रयाजे् झयाली आहेत. त्यानंतर मेदोस-

पगश्षयन सयाम्याज् ग्रीगसयन येईल. तो वेियाने 
गवजय गमळवेल परंतु लवकरच पडेल आगण चयार 
रयाज्यंामधे् गवभयािून जयाईल, ज्यानंतर फक् दोन 

होईपययंत आपयापसयात युद्ध होईल. चौर्या रयाज्यावर 
गवजय गमळगवण्यापययंत ते वरया्षनुवरषे लढयाई 

लढतील, जे यया धयातूच्या श्यापदयाचे प्रगतगनगधत् 
करते.



चौथे रयाज् लोखंडयासयारखे 
असेल, सव्ष पूववीच्या रयाज्यंापेक्या अगधक 

सयामर््षवयान व भयंकर. ते सव्ष गजंकतील, 
पण शेवटल्या गदवसयंात हे रयाज् दहया रयाष्ट् यंामधे् 
गवभयािले जयाईल. मि तेथे शयंाती बोलणयारया एक 
मनुष्य येईल. श्यापदयाच्या डोक्यातून गनघणयारया 
हया शेवटचया गशंि आहे. शेवटच्या गदवसयात तो 

चयापटपणया व शयंातीची वचने देईल, फक् गवजय 
व नयाश असेच करील. ययानंतर, तो पगवत्र मंगदरयात 

भयंकर िोष्ी यहूदी लोकयंाच्या मंगदरयात उभया 
करील आगण यज्पशू संपगवल्या पयागहजेत. म्णून 
यज् अप्षणे थयंाबवतील. मि संपूण्ष पृथ्ीवर एक 

संकटे येतील आगण नीगतमयान लोकयंाचे 
रक्ण केले जयाईल.

दयानीएल ७:१७-२८; मत्तय २४:४-२५



“दयानीएल, आपण कयाय घडेल आगण 
केव्हया होईल हे आपण जयाणून घ्यावे 
अशी देवयाची इच्या आहे. मंगदरयाची 
जीणदोद्धयार व पुनबयायंधणी करण्याची 

आज्या देण्यात आल्यापयासून, तेथे ४८३ 
वरषे असेल, ज्यानंतर लोकयंाच्या पयापयंाच्या 
मोबदल्यात मशीहयाचया खून केलया जयाईल 
आगण त्यानंतर मंगदर पुन्या नष् होईल.

ही भगवष्यवयाणी पूण्ष होईल आगण 
मशीहयाचया अगभरेक होईल. पयापयंासयाठी 

सलोखया होईल आगण सयाव्षकयागलक 
धयागम्षकतया मनुष्ययाकडे येईल.”



दयानीएल गलगहल्याप्रमयाणे, मशीहयाने 

४८३ वरषे पूण्ष केली त्याच गदवशी 
यरुशलेमयामधे् गवजयी प्रवेश केलया.

देवयाने आदयाम व हव्या 
ययंानया सयंागितले होते की 

बयाईची संतती येईल आगण 
यया दुष्याचया नयाश करेल.

उत्पगत्त ४९:९-१०; स्तोत्र २२, ५३; यशयया ७, 
९:१-२, ४२: १, ४९:६, धडया ५३; 

दयानीएल ९:२५-२६; मीकया ५:२; जखर् यया 
९:९; मत्तय २४:१-२; इब्ी लोकयंास २:९



 त्याने नोहयालया सयंागितले की मशीहया 
शेमच्या वंशयातून येईल, न तो ययाफेथ 

आगण हॅमने. त्याचे वंशज त्याचया 
मुलिया इसहयाक ययाच्यामयाफ्ष त होते. 
देवयाने इसहयाकयालया सयंागितले की 
वचन गदलेलया मुलिया त्याचया पुत्र 

ययाकोब ययाच्यामयाफ्ष त येईल आगण 
त्याने ययाकोबयालया सयंागितले की गरिस्त 

यहुदयामयािषे येईल.

वचन गदलेल्या उद्धयारकत्या्षच्या 
जीवनयातील अनेक गवगशष् 

भगवष्यवयाण्या देवयाने वेिवेिळ्या 
संदेषट्यंानया गदल्या. त्यंानी सयंागितले 

की त्याची सगक्य उपस््थती 
गचरकयागलक आहे, तो यहूदयाच्या 
बेथलेहेम शहरयात कुमयारीपयासून 
जन्लया होतया. तो नम् होईल व 

ियाढवयावर स्वयार होईल.



परमेश्र आपलया आत्या 
त्याच्यावर ठेवेल आगण तो इतर 

रयाष्ट् यंानया गशक्या करील. तो गवदेशी 
लोकयंाकररतया प्रकयाश असेल 

आगण पृथ्ीवरील सव्ष लोकयंाचे 
रक्ण करील. तो एक पीगडत 
मशीहया असेल आगण आपल्या 

लोकयंाकडून तो नयाकयारलया 
जयाईल, आगण त्याचे हयात पयाय 

पयाय टोचून मरेल. तो नग्न होईल 
आगण पयाण्यासयाठी तहयान लयािेल, 
परंतु त्याऐवजी स्व्हनेिर गपण्यास 
देण्यात येईल. तो चोरयंाच्या मधे् 

मरेल आगण एखयाद्या श्रीमंत 
मयाणसयाच्या थडग्ययात दफन 

होईल.



दयानीएलच्या चयार 
रयाज्यंागवरयीच्या 
भगवष्यवयाणी त्या 

भगवष्यवयाणीनुसयार पूण्ष 
झयाल्या. ३३० ई. पु. मधे्, 

ग्रीसच्या अलेकझयंाडर द गे्रट 
ययाने सयात वरषे चयाललेली 
एक मोहीम सुरू केली, 

ज्यात त्याने गवशयाल मेडो-
पगश्षयन सयाम्याज्यासह ज्यात 
जियावर गवजय गमळगवलया. 

ग्रीस सुमयारे १६७ ई. पु. 
पययंत सत्तया होती जेव्हया चौथे 
जयािगतक रयाज्, रोम, गजंकू 

लयािलया तेव्हया



नबुखदनेस्सरच्या 
स्वप्यातील लोखंडयाचे पयाय 

आगण पयाय यया नयात्याने 
गचगत्रत झयालेल्या आगण 

दयानीएलच्या दृष्ीने 
धयातूचया पशू म्णून दश्षन 

घडगवणयार् यया रोमने 
आपली शक्ी व प्रदेश 

वयाढगवलया, जसे संदेषट्यंानी 
भयाकीत केले होते. ५ ई. पु. 

द्यारे, त्याने इस्तयाईलवर 
लोखंडी हयातयाने रयाज् केले.



५०० वरयायंनंतर  
दयानीएलच्या भगवष्यवयाण्यंानया पयाचशे वरयायंहून 
अगधक वरषे झयाली होती. ६ ई. पु. मधे् रोमन 

लोकयंानी यहुद्यंानया धमयायंचे स्वयातंत् गमळू द्यायचे 
परंतु त्यंानी त्यंाच्यावर भयारी कर आकयारलया. मंगदर 

पुन्या बयंाधले िेले होते आगण यहुदी लोकयंाच्या 
जीवनयाच्या कें वद्र्थयानी होते. येणयार् यया मशीहयाच्या 
बद्दलच्या बहुतेकयंाच्या भगवष्यवयाण्या गवसरल्या, 

परंतु कयाही ंवनी गनयमशयास्त पयाळले आगण गरिस्तयाचया 
शोध घेतलया. गशमोन नयावयाचया एक म्यातयारया होतया. 
तो एक पगवत्र मनुष्य होतया, संदेषे् ज्याच्यागवरयी 
बोलले होते त्यालया तो पयाहण्याची आतुरतेने वयाट 

पयाहत होतया. त्याने बर् ययाच वरयायंपयासून भगवष्यवयाण्या 
वयाचल्या आगण त्यालया ठयाऊक होते की वेळ जवळ 

येत आहे. पण तो आतया म्यातयारया झयालया होतया 
आगण बहुधया जयास्त कयाळ जिणयार नव्हतया. देवयाने 
पगहल्यंादया हवे्लया वचन गदले तेव्हया त्ययालया, ४,००० 
वरषे झयाली होती गतची संतती येऊन गतची वयाईट कृते् 

नष् करील. 
आतया वेळ आली होती. ३५० पेक्या जयास्त 
भगवष्यवयाण्या पूण्ष होण्यास तययार आहेत.



अध्याय ८

ििीि कररार



खरोखर तू जयास्त कयाळ जिणयार 
नयाही, परंतु तू मरण्यापूववी वचन 

गदलेलया गदसेल.

हे अब्याहम, इसहयाक आगण 
ययाकोबयाचया देव, मी तयारणयार् ययाची 
वयाट पयाहयात आहे, पण मी जयास्त 

कयाळ जिणयार नयाही.

६ ई. पु.



गशमोन पगवत्र शयास्त 
गरिस्तयागवरयीच्या 

अनेक भगवष्यवयाण्या 
आढळल्या.

गशमोन, तू दररोज इथे 
येत आहेस. मयाझी इच्या आहे की 
सव्ष पुजयारी तुमच्याइतके गनष्ठयावयान 

असतील.

गरिस्तयागवरयी यशययामधील यया 
भगवष्यवयाणीचे तुम्ी कयाय करतया? त्यात 
म्टले आहे की एक कुमयारी िभ्ष धयारण 

करील आगण गतलया मुलिया होईल. 
हवे्लया बोलल्याप्रमयाणे हे स्तीचे बीज 

असले पयागहजे.

होय, आगण यशययाने असे म्टले 
होते की त्यालया सव्षशस्क्मयान देव 
म्टले जयाईल. परंतु भगवष्यवयाण्या 

समजणे कठीण आहे.



मीखया ५:२ 
नुसयार मुलिया 

गचरंजीव आहे, तो 
देव आहे. आगण 

स्तोत्र: ४५:६ मधील 
भगवष्यवयाणीबद्दल 
कयाय म्टले आहे 
गजथे देव म्णतो 

देवयाचया पुत्र?

तुझ्याशी सहमत 
असलेल्या तुम्यालया कयाही 
सयापडतील, म्णूनच यया 

िोष्ी ंवबद्दल तुम्ी जयाहीरपणे बोलू 
नये; तुम्ी गजवे मयारयाल.

तुम्ी पयाहयाल. मी मरण 
पयावण्यापूववी मशीहया यया मंगदरयात येईल 

आगण मी त्लया बघेन.



तो बरोबर असू 
शकतो, तुम्यालया 

मयागहती आहे.

आगण तू कोण 
आहेस? तुलया यया िोष्ी कशया 

मयागहत आहेत?



मी मदत करू शकत नयाही परंतु 
आपले संभयारण ऐकले. मीसुद्धया शयास्तवचनयंाचया 

अभ्यास केलया आहे आगण ५०० वरयायंपूववी दयानीएलच्या 
मशीहयाच्या कयाळयागवरयी सयंािण्यासयारख्यया 

कयाही रंजक िोष्ी होत्या.

तुलया हे कयाय मयागहत 
आहे, गनयमशयास्तयाचे 
गशक्क नयाहीत कया?

उत्पगत्त ३:१५; स्तोत्र 
४५:६; यशयया ७:१४, 
९:६; डॅगनयल ९:२५-
२६; मीकया ५:२; लूक 

२:२५-२६



मयाझे वडील एक जू् लेकयंामधील लेख 
गलगहणयारया व ते जतन करणयारया आहेत आगण 
त्यानी मलया भगवष्यवयाण्या दयाखवल्या आहेत. 
देव दयानीएललया म्णयालया की जेव्हया गरिस्तयाचया 

नयाश होईपययंत यरुशलेमयाची पुनबयायंधणी 
करण्याची आज्या पुढे आली 

तेव्हयापयासून ४८३ वरषे पूण्ष होतील.
यया हुकूमनयामयालया आतया ४४९ वरषे 

झयाली आहेत. हे फक् 34 वरषे संपते, 
ययाचया अथ्ष मशीहया आतयाही रस्तयावर 

गफरत असू शकतो.

तुम्यालया यया 
िोष्ी कशया 

मयागहत?

नयाही, अद्याप नयाही. पगवत्र 
आत्मयाने मलया प्रकट केले की मी 
मरण्यापूववी मी यया मंगदरयात अभ्षक 

मशीहया बघेन. 

तुम्यालया गदसेल.



गशमोन अगधक 
म्यातयारया झयाल्यावर 
आगण मंगदरयाकडे 

पयाहत, येशू गरिस्तयाची 
वयाट पयाहत होतया, 
जखर् यया नयावयाचया 

एक ययाजक मंगदरयात 
प्रयाथ्षनया करण्यासयाठी 

िेलया. तो व त्याची 
बयायको वृद्ध होती, 

पण त्यंानया मूलबयाळ 
नव्हते.



अचयानक वेदीच्या उजव्यया 
बयाजूस एक देवदूत गदसलया!

घयाबरु नकया. तुझी प्रयाथ्षनया 
ऐकली िेली आहे आगण तुझी 

पत्नी एगलझयाबेथलया मुलिया 
होईल आगण त्याचे नयाव तू 

योहयान ठेव. 

त्याचया जन् झयाल्यावर पुष्कळ 
लोक आनंगदत होतील कयारण मशीहयाच्या 

येण्यासयाठी लोकयंानया तययार करणयारया तोच आहे. 
तो द्रयाक्यारस गकंवया मद् गपणयार नयाही आगण 
त्यालया एलीययाचया आत्या व सयामर््ष गमळेल.



आपण कयाय म्णतया ते खरे 
आहे हे मलया कसे कळेल? मयाझी पत्नी 

व मी दोघेही मुलं गनमया्षण करण्यास वृद्ध 
झयालो आहोत आगण ती आयुष्यभर 

वयंाझ रयागहली आहे.

मी िॅगब्एल आहे, जो देवयाच्या 
समक् उभे रयाहतो आगण मलया यया िोष्ी 

सयंािण्यासयाठी पयाठगवण्यात आले आहे. तुलया 
गचन् पयागहजे कया? यया िोष्ी पूण्ष होईपययंत तू 

पुन्या बोलणयार नयाही.



मलया आनंद होईल 
जेव्हया आपण ययाबद्दल 
बोलू. हे घर इतके शयंात 

आहे. तुम्ी देवदूत 
बरोबर परत बोलू नये, 

तुम्यालया मयागहत 
आहे. 

जखर् ययालया, अजूनही गवश्यास ठेवणे 
कठीण आहे. आपल्या देशयाची आई सयारया 

ची जशी देवयाने प्रयाथ्षनया ऐकली, आगण आतया 
मी एक महयान संदेष्या आहे.



४,००० वरयायंपययंत संदेषट्यंानी मशीहयाच्या 
येण्याची भगवष्यवयाणी केली. ७०० वरयायंपूववी, 

संदेष्या यशयया म्णयालया: “पयाहया, कुमयारी 
िभ्षवती होईल, आगण मुलिया होईल, आगण तो 

आमच्याबरोबर देव, इम्मयानुएल म्टलया जयाईल.” 

मेरीचे लग्न जोसेफशी होते. गतचे कोणयाशीही 
कधीच घगनष् नयाते नव्हते. ती मोशेच्या 
सव्ष गनयमयंाचे पयालन करणयारी होती.



अचयानक, मेरीलया एक देवदूत गदसलया!

मी कधीच 
कोणत्याही 

मयाणसयाशी संबंध न 
ठेवल्यामुळे असे 

कसे घडेल?

देवयाचया पगवत्र आत्या तुम्यालया संरगक्त 
करील. तुमच्या िभया्षशययात जन्लेले पगवत्र 

िभ्ष देवयाचया पुत्र असेल. आतया तुझी चुलत बहीण 
एगलझयाबेथ, जीलया वयंाझ म्टले जयात होते, आतया 

मूल होनयार आहे. हया गतचया सहयावया मगहनया 
आहे.

मेरी, तू देवयाच्या 
दृष्ीने फयार कृपया केली 

आहेस. तू िरोदर रयाहशील 
व देवयाच्या पुत्रयाचया जन् 

होईल.”



मी 
परमेश्रयाची 

दयासी आहे. तो मयाझ्या 
इचे्प्रमयाणे होवो. 
मी देवयाच्या 

पुत्रयाची आई होणयार आहे. 
जोसेफ मयाझ्यावर गवश्यास ठेवेल? तो 
मलया समजूलशकेल कया? मी िभ्षवती 

असल्याचे समजल्यावर प्रते्कजण कयाय 
गवचयार करेल? मलया मयागहत आहे; मी 

एगलझयाबेथबरोबर रहयायलया 
जयाईन.
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एगलझयाबेथ!

मेरी, मयाझ्या 
मुलया!



मेरी जवळ जवळ तीन मगहने 
एगलझयाबेथबरोबर रयागहली.

स्स्तययंामधे् 
तू धन् आहेस, तुझ्या 

िभया्षतील फळ धन् आहे. 
मयाझ्या प्रभूच्या आईलया 
भेटयायलया ययावे अशी मी 

कोण आहे? मी तुझी वयाणी 
ऐकतयाच, मयाझ्या बयाळयाने 
पोटयात आनंदयाने उडी 

मयारली.

मयाझया 
आत्या खरोखरच 

देवयाची सु्तती करतो 
आगण मयाझया आत्या 
मयाझ्या तयारणयार् यया 

देवयावर आनंद करतो. 
ययानंतर, सव्ष गपढ्या 
मलया धन् म्णतील, 
कयारण त्याने महयान 

िोष्ी केल्या 
आहेत.

त्याने आमच्यापैकी जे 
गनरुपयोिी आहेत त्यंानया उंच केले आहे. 
ज्याप्रमयाणे तो गपतया अब्याहयामशी बोललया 

त्याने आमच्यावर दयया केली.



एगलझयाबेथच्या 
प्रसूतीची वेळ आली.

जखर् यया गनगश्चत 
आहे की तो मुलिया होणयार 
आहे; तो म्णतो देवदूतयाने 

त्यालया तसे सयंागितले.

बरं, जर ते 
मूल असेल तर मलया 
असे वयाटते की त्याचे 

नयाव त्याच्या वगडलयंाच्या 
नंतरचे नयाव जखर् यया 

असेल.
तो आतया 

येतोय. चलया 
त्यालया गवचयारू.



तो म्णयालया की 
देवदूतयाने त्याचया गवश्यास 

नव्हतया म्णून त्यालया 
मुकया बनगवलया.

आपण मुलयाचे 
नयाव कयाय ठेवणयार 

आहयात? त्यालया 
लेखनयाची 
पयाटी हवी 

आहे.



देवदूत म्णयालया 
त्याप्रमयाणे त्याचे नयाव योहयान असे 

ठेवले जयाईल.

परंतु योहयान नयावयाने 
कुटंुबयात कोणी नयाही.



खरंच तो एक 
मुलिया, खूप केसयाळ 

मुलिया आहे.



प्रभूच्या 
शब्दयानुसयार त्याचे नयाव योहयान 
आहे. तो मशीहयाची ओळख 
आमच्या इस्याएल लोकयंास 

करील.

तो बोललया! एवढ्या 
मगहन्यंानंतर तो बोललया! 

हे खरोखर 
भगवष्यवयाणीचे 

एलीयया असू शकते 
कयाय?
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दरमयान, योसेफलया समजले की मेरी 
िभ्षवती आहे आगण त्यालया हे मयागहत 

होते की हे त्याची बयाळ नयाही.

आई, मी अजूनही ययावर 
गवश्यास ठेवू शकत नयाही. गतच्या 
आजूबयाजूलया पुरुर नव्हते. ती दर 

क्णयालया गतच्या कुटंूबयाच्या उपस््थतीत 
रयागहली आहे आगण मेरी ही एक धयागम्षक 
मुलिी आहे हे सवयायंनयाच ठयाऊक आहे. मी 
ते नक्ी केले नयाही! पण ती िभ्षवती आहे 

ही वसु्तस््थती आहे.



अरे, 
योसेफ, तू 

कयाय करणयार 
आहेस?

मी आतया गतच्याशी 
लग्न करू शकत नयाही, परंतु मलया 
ययाचया सयाव्षजगनक मुद्दया बनवयायचया 

नयाही. गतच्यावर व्यगभचयार केल्याबद्दल 
दिडमयार करयावया लयािू शकतो. कदयागचत 
आम्ी फक् शयंातपणे गववयाह करण्याचे 

 अगभवचन खंगडत करू शकतो.



वडील कोण होते हे 
गतने सयंागितले?

ती म्णते की मुलयाचे 
वडील देव आहेत, 

कोणत्याही शयारीररक 
संपकया्षगशवयाय गतच्या िभया्षत 

पगवत्र आत्मयाने रोपण 
केले आहे.



अरे! गतचया गवचयार 
हरवलया आहे कया?

ती म्णते की 
मूल जियाचया 

तयारणयारया, देवयाचया 
पुत्र आहे. अशया स्तीने असे म्टले 

तर ते गनंदनीय आहे. मी गतलया 
शक् गततक्या लवकर आगण 
शयंाततेत दूर केले पयागहजे.



त्या संध्याकयाळी योसेफ 
झोपलेलया असतयानया एक 

देवदूत त्याच्याकडे आलया.

योसेफ, 
दयागवदयाच्या पुत्रया, मेरीलया तुझी 

बयायको म्णून घेण्यास घयाबरू नकोस, 
कयारण त्या बयाळयाची िभ्षधयारणया पगवत्र 
आत्मयाद्यारे झयाली आहे. ती मुलयालया 
जन् देईल आगण तू त्याचे नयाव येशू 

ठेव म्णजे तो तुझे तयारण करील व तो 
त्याच्या लोकयंानया त्यंाच्या पयापयंापयासून 

वयाचवेल.



यशययाच्या 
भगवष्यवयाणीची ही पूत्षतया आहे. 
“एक कुमयाररकया िरोदर असेल 

आगण मुलिया जन्यालया येईल, ज्याचे 
नयाव इम्मयानुएल असेल, ज्याचे 

स्पष्ीकरण केले जयाईल ते म्णजे 
‘आमच्याबरोबर देव.’



मेरी, तू मलया कधी 
मयाफ करशील तुझ्यावर 

शंकया घेतल्याबद्दल?

मलया मयागहत आहे, हे 
सव्ष खूप गवलक्ण आहे. सव्ष 
इस्याएल स्स्तययंापैकी आगण 
शतकयानुशतके, गरिस्तयालया 
जियामधे् आणण्यासयाठी 

देवयाने मलया गनवडले!



बयाळ कशयासयारखे असेल? 
देहयामधे् तो देव होणयार आहे, म्णूनच 
तो जेव्हया जन्यालया येईल तेव्हया तो बोलत 

असेल कयाय? वयाचन कसे करयावे हे त्यालया 
आधीच मयागहत असेल कयाय?

अरे, योसेफ, मलया मयागहत 
नयाही, पण देव जयाणतो. आपल्यालया 

फक् प्रतीक्या करयावी लयािेल 
आगण पहयावे लयािेल.



आम्ी दोघेही 
दयागवदयाचे वंशज 

आहोत आगण संदेषे्ही 
म्णयाले की मशीहया 

दयागवदयाच्या वंशयातील 
असेल.

मी फक् कयाहीतरी वेिळया गवचयार केलया. एदेन 
बयािेत, देवयाने असे वचन गदले की त्या स्तीचे बीज सपया्षच्या 
बीजयाचे डोके फोडतील. मलया आतया गदसते आहे! हे मूल 
मनुष्ययाचे बीज नयाही, फक् स्तीचे बीज असेल. देवयाने 

सुरुवयातीपयासूनच ययाची योजनया आखली आहे.

उत्पगत्त ३:१५; यशयया 
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योसेफ व मेरी हे ियालीलच्या 
नयासरेथमधे् रयाहत असत. 

परंतु मशीहयाचया जन् 
यहूगदययाच्या बेथलेहेम 

येथे होईल (गमखया ५:२). 
मेरी लवकरच आपल्या 

मुलयालया चुकीच्या शहरयात 
घेऊन जयाईल. ते यया 
भगवष्यवयाणीगवरयी 

अज्यानी होते आगण त्यंानया 
बेथलहेमलया जयाण्यासयाठी 
लयंाबलचक कयारण नव्हते.

ऐकया, ऐकया, स्वत: 
सीझरने स्वयाक्ररत केलेल्या 

इम्ीररयल रोमच्या अगधकृत 
घोरणेद्यारे ऐकया, एक जनिणनया 
घेण्यात येईल आगण सव्ष लोक 
कर आकयारण्यासयाठी नो ंवदणी 
करण्यासयाठी आपल्या जन् 

शहरयात परत येतील.



मी दूर िेलो तर 
लोकयंानया कळणयार नयाही. मी तुलया 

मयाझ्याबरोबर घेईन जयाईल.

जोसेफ, 
ययाचया अथ्ष तुम्यालया 
बेथलहेमलया जयावे 

लयािेल. जेव्हया बयाळयाचया 
जन् होईल तेव्हया 
तुम्ी गनघून जयाल.



नयाही, जेव्हया बयाळयाचया जन् 
होईल तेव्हया मी तुमच्याबरोबर 
असणे आवश्यक आहे. इतर 
कोणयालयाही समजत नयाही.

मेरी, मी तुलया 
यया प्रवयासयात आणयायलया 
नको होते. कदयागचत 
आपण मयािे वळयावे.



सुमयारे १०० मैलयंाचया 
प्रवयास करण्यास 

एकया आठवड्यापेक्या 
जयास्त वेळ लयािलया.

आपण 
शक् असल्यास 

घयाई केली पयागहजे. 
मलया वयाटते की ती 
वेळ आली आहे.

आपल्यालया 
सरयायमधे् जयािया गमळेल 

कया ते पयाहूयया.



मेरी, मलया 
एक दयाई गमळयाली 
जी आम्यालया मदत 

करेल.

सरयायनयात 
जयािया नव्हती?

नयाही, 
ते भरले 

होते.



आपण 
आपल्या पगहल्या 

बयाळयासयाठी खरोखर 
चयंािले केले. एक 

दययाळूपणया मधे् त्यालया 
जन् घ्यावया लयािलया.

आपण 
त्रयास स्वत: लया 
देऊ नकया. तो 

एखयाद्या गदवशी 
जियावर रयाज् 

करेल!

बरं, तो मयाझ्यासयारखया 
सयामयान् बयाळ गदसत 

आहे.लूक २:१-७



कयाय? 
तो एक देवदूत 

आहे!

हजयारो देवदूत!
घयाबरू 

नकोस, कयारण देवयानेच 
मलया सव्ष लोकयंासयाठी सुवयातया्ष 
सयंािण्यासयाठी पयाठगवले आहे. 

कयारण आज दयागवदयाच्या ियावयात 
तयारणयारया जन्लया आहे. तो यहूदी 

म्णजे मशीहया, प्रभु आहे.

सवदोच्च 
देवयाचे िौरव! देव 
पृथ्ीवर शयंाती 
आणतो कयारण 
मनुष्ययंागवरयी 
त्यालया चयंािली 
इच्या आहे.



हे तुमच्यासयाठी 
एक गचन् असेल, तुम्यालया त्या 

बयालकयाच्या कपड्यात लपेटलेले 
आढळेल आगण तो पशू 

जनयावरयंाच्या डब्यात पडलेलया 
असेल.



आपण ययावर गवश्यास ठेवू 
शकतया? देवदूत आमच्याकडे 

येत आहेत!

मी 
मयाझ्या पत्नीलया 
सयंािेन तोपययंत 

थयंाबया!

त्याने कयाय 
म्टले ते तुम्ी 

ऐकले आहे कयाय? 
मशीहयाचया जन् 

इस्याएलयात झयालया 
आहे.

मलया पहयायलया 
जयायचे आहे.

एक तयारणयारया! 
पुरुरयंाबद्दल शयंाती! एक बयाळ? 

चलया त्यालया पयाहू यया!



आपल्यालया त्रयास 
देण्यासयाठी क्मस्व, 
परंतु एकया देवदूतयाने 
आम्यालया येण्याचे 
आमंत्रण गदले.

ययाचया गवचयार कोणी 
केलया असतया, देव एक 

बयाळ होत आहे?

मशीहया!
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मेरी आगण योसेफयालया नवजयात 
मुलयालया ययाजकयंासमोर आणण्याची 

आगण कयायद्याने ठरगवलेल्या 
बगलदयान देण्याची वेळ आली.

योसेफ, मंगदरयात येण्याची 
त्याची ही पगहली वेळ आहे 

आगण येशू गरिस्त आहे हे येथील 
कोणयालयाही ठयाऊक नयाही.

आगण मलया वयाटत नयाही की 
आम्ी कुणयालयाही सयंाियावे. तो 

मोठया होईपययंत थयंाबया.



तो तेथे आहे! 
आम्ी इतकया 
वेळ थयंाबलो.

मरीयया 
कोण आहे?

मलया मयागहत 
नयाही आम्यालया 

येथे कोणी 
ओळखत नयाही.

गशमोन मंगदरयात होतया.



परमेश्रया, आमच्या देवया तू धन् आहेस. आतया मी 
शयंातीने मरेन, कयारण आपण जे वचन गदले त्याप्रमयाणे मी 
तुमचे तयारण पयागहले. तो यहूदीतर लोकयंाकररतया प्रकयाश 

असेल आगण इस्याएल लोकयंाचया िौरव होईल.
पण, तुलया कसं 

कळलं?



मयाझे 
ऐकया, यया मुलयामुळे 

इस्याएलमधे् पुष्कळ 
लोक उठतील आगण कयाही 
पडतील, त्याच्यागवरुधद तो 

बोललया जयाईल. 

होय, आगण आपण 
त्याचे कयाय होत आहे, हे 
पहयाण्याने आपले स्वतःचे 

हृदय तुटेल.



पहया! तो मशीहया 
आहे. तो त्याच्या मंगदरयात 

आलया आहे. हे संदेषे् 
ज्याच्यागवरयी बोलत होते.

ती आनया आहे. गतने 
आपले जीवन मशीहयाच्या 
प्रतीके्त घयालवले आहे.



तरुण मयाणसया, हे मूल गरिस्त 
आहे, जियाचया तयारणयारया आहे. तो 

इस्याएल लोकयंानया त्यंाच्या पयापयंापयासून 
वयाचवेल.

त्या क्णयापयासून, अणयंानी 
त्यंाच्यागवरयी सुटकेसयाठी 

गवचयारणयार् यया सवयायंबद्दल सयंागितले.  लूक २:२७-३८



इस्तयाईल पूवषेवकडील देशयंामधे् 
सुज् लोक होते जे प्रयाचीन 
लेखनयंाचया अभ्यास करीत 
आगण देवयाबद्दल जयाणून 
घेण्याचया प्रयत्न करीत 

होते. येणयार् यया मशीहयाच्या 
भगवष्यवयाणीची त्यंानया कल्पनया 
होती. आगण स्वप्यंामधे्, देवयाने 

त्यंानया प्रकट केले की वचन 
गदलेलया मुलिया जन्लया आहे. 
मि त्यंानया एक असयामयान् 

तयारया सयापडलया ज्याने इस्याएल 
रयाष्ट् याकडे लक् वेधले.

आम्ी खूप 
दूर आलो आहोत. गजथे 
आपण जयात आहोत ही 

एक गवगचत्र जमीन आहे. 
आम्ी बरेच आठवडे 
प्रवयास करत आहोत.

तयारया हलत 
रयाहतो. आम्ी 

जरुरीपययंत त्याचे 
अनुसरण करू.



त्यावेळी इस्याएल 
लोकयंाचया रयाजया 

नव्हतया कयारण रोमन 
लोकयंाचया रयाजया हेरोद 

हे यरुशलेमयावर 
रयाज् करीत होते. 

ज्यानी लोक हेरोदयालया 
नवजयात रयाजयाबद्दल 

गवचयारण्यासयाठी 
हेरोदयाच्या शोधयात होते.

हेरोद रयाजया, सुदूर पूवषेवकडील तीन 
अगत श्रीमंत गदसणयारे पुरुर आहेत. ते म्णतयात 

की ते बयाळ, इस्याएलचया नवीन रयाजया शोधत 
आहेत.

एक बयाळ? एक 
रयाजया? मी रयाजया आहे. त्यंानया 
दयाखवया आगण मुख्य ययाजक 
व गनयमशयास्तयाचे गशक्क 

मयाझ्याकडे आणया.



तुम्ी 
म्णयाल की 
तुम्ी बयाळ 

रयाजयालया भेटयायलया 
आलया आहयात? 

आपल्यालया अशया 
िोष्ी कशया 

मयागहत?

आम्ी 
त्याचया तयारया 

पूवषेवस पयागहलेलया 
आहे आगण त्याची 

उपयासनया करण्यास 
आलो आहोत.

तो कोठे 
आहे?

आम्यालया 
नक्ी 

मयागहत नयाही. 
म्णूनच आम्ी 
आपल्याकडे 

आलो.

मी गवद्यानयंानया बोलगवले आहे. 
त्यंानया हे कयाय मयागहत आहे ते 

आम्ी पयाहू. मयाझ्याबरोबर एकया 
खयासिी खोलीत यया.



ते म्णतयात 
की यहूद्यंाच्या 

रयाजयाची उपयासनया 
करण्यासयाठी ते आले 
आहेत. ययाने येऊन 

लोकयंानया वयाचगवण्याची 
भगवष्यवयाणी केली 

होती. तुझी गलखयाणे 
रयाजयाबद्दल कयाही 

बोलतयात कया?

होय, 
बर् ययाच संदेषट्यंानी 
त्याच्या येण्यागवरयी 
सयंागितले, परंतु अशया 

भगवष्यवयाण्या अक्रशः 
घेतल्या पयागहजेत असया 

आमचया गवश्यास 
नयाही.

मी तुझ्या 
गशकलेल्या 
मतयंासयाठी 

कयाहीच कयाळजी 
घेत नयाही. 

भगवष्यवयाणी 
कयाय म्णते?

संदेष्या 
मीखया म्णयालया 

की मशीहयाचया जन् 
यहुदयातील वंशयाच्या 

बेथलहेम येथे होईल.



हेरोद रयाजयाच्या जन्याची भीती बयाळितो, 
म्णून जेव्हया बयाळ कोठे आहे हे त्यालया समजले 

तेव्हया त्यालया ठयार मयारण्याची इच्या होती.

ऐकया, मी स्वत: 
रयाजयाची उपयासनया करीन. 

म्णून जेव्हया जेव्हया तू त्यालया 
सयापडलयास, तेव्हया मलया त्याच्या 

ठयावगठकयाण्या बद्दल सयंािया.

नक्ीच. 
आम्ी त्यालया 

शोधतयाच आम्ी 
गनरोप पयाठवू.
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हे असे कयाहीतरी 
होते की ज्या प्रकयारे 

त्या शयास्ती ंवनया मूल कोठे 
जन्णयार हे मयागहत 

होते. परंतु ते त्यंाच्या 
स्वतःच्या संदेषट्यंाबद्दल 

इतके उदयास होते.

इस्याएलच्या संदेषट्यंाचे 
गलखयाण इतर कोणयासयारखे नयाही. मी 
इतकया तपशीलवयार अंदयाज कधीच 

पयागहलया नयाही.



पहया! पूव्ष गदशेने 
पयागहलया तोच तयारया!

त्याची स््थती गचन्यंागकत 
करया आगण उद्या आपण 

त्यास अनुसरण करू.

आगण तरीही हे 
आपण कधीही 

पयागहलेले 
तयाययायंसयारखे नयाही. 
बयाकीच्या तयाययायंसह 

ते हलत नयाही, 
आगण ते अगधक 

उजळ आहे.



तेथे, ते त्या घरयाच्या वर 
उभया आहे. पण हे बेथलेहेम नयाही! 
बरेच आठवडे झयाले. कदयागचत ते 

िेले आहेत.

खरंच तो एक गवगचत्र 
तयारया आहे. तो ढियापेक्या उंच 

असू शकत नयाही.

हया इतकया 
लयंाब प्रवयास 

आहे, आगण आम्ी 
जवळजवळ गतथेच 

आहोत.



आम्ी तुम्यालया 
त्रयास देऊ इस्च्त नयाही, 

परंतु आम्ी नवजयात रयाजयालया 
पयाहण्यासयाठी आगण त्याची 

उपयासनया करण्यासयाठी अनेक 
आठवडे प्रवयास केलया आहे.

तुलया कसे 
मयाहीत?

आम्ी सव्ष लोकयंाचे पगवत्र लेखन 
वयाचतो. आपल्या संदेषट्यंानी त्याच्या येण्याची 
भगवष्यवयाणी केली आहे आगण त्यानंतर एक 
तयारया येथे मयाि्षदश्षन करण्यासयाठी आलया. हे 

आतया आपल्या घरयाच्या वर उभया आहे.



त्या रयात्री, देव ज्यानी 
मयाणसयंाशी स्वप्यात 
बोललया आगण त्याने 
त्यंानया सयंागितले की 

हेरोदयालया ते मूल कोठे 
सयापडले आहे हे सयंािू 

नको, तर दुसर् यया मयािया्षने 
आपल्या देशयात परत जया. 
देव देखील योसेफयाशी 

बोललया व त्यालया 
इगजप्तलया पळून जयाण्यास 
सयंागितले, कयारण हेरोद 
मुलयालया ठयार मयारण्याचया 

प्रयत्न करीत असे.

जियाच्या 
रक्णकत्या्षच्या सन्यानयाथ्ष 
आम्ी नम्तेने यया लहयान 
भेटवसू्त देऊ करतो. तो 

पुष्कळयंानया चयंािुलपणयाकडे 
नेईल.
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मयाझी गवशेर पथक 
बेथलेहेमलया पयाठवया. दोन वरया्षपेक्या 
कमी वययाच्या प्रते्क मुलयालया ठयार 

मयारण्यासयाठी त्यंानया सयंािया.

पूवषेवकडील त्या 
मयाणसयंानी मलया फसवले. त्यंानी घरी 

दुसर् यया मयाि्ष िेले. म्णजे त्यंानया ते मूल 
सयापडले आगण यया मयािया्षने परत 

येण्यास घयाबरले.



बर् ययाच वरयायंपूववी संदेषट्यंानी 
बेथलेहेममधे् होणयार् यया यया 
अतं्त दुःखद घटनेगवरयी 
भगवष्यवयाणी केली होती.



हेरोद मरण पयावलया तेव्हया येशू दोन वरयायंचया होतया तेव्हया देवयाने त्यंानया 
पुन्या इस्याएलमधे् परत जयाण्याची आज्या केली. हे देखील बयायबलमधील 

भगवष्यवयाणी पूण्ष होते: “मी मयाझ्या मुलयालया इगजप्तमधून बोलयागवले.”

योसेफ व मरीयेने बयाळयालया इगजप्तलया 
नेले. ज्यानी मयाणसयंाच्या भेटी ंवमुळे त्यंानया 

तेथील दोन वरषे प्रवयास करण्यास 
आगण जिण्यास सक्म केले.



जेव्हया ते इगजप्तहून 
परत आले, तेव्हया एकया 
देवदूतयाने योसेफयालया 

सयंागितले की ते नयासरेथच्या 
छोट्या ियावयात रयाहया. 

ही देखील एक 
भगवष्यवयाणी 

होती, ज्यात असे 
म्टले होते की 
तो नयासरेथकर 
म्टलया जयाईल.

मयाझे पयाच पुरुर 
गदवसभर कयाम 
करतयात? येऊन 

खया.
येशूने आपल्या सयावत्र गपतया 
योसेफयाबरोबर सुतयारयंाच्या 

दुकयानयात कयाम केले. तो शरीर 
आगण आत्मयामधे् वयाढलया 

आगण तो खूप शहयाणया झयालया.गयम्षयया ३१:१५; होशेय ११:१; मत्तय 
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येशू, तू कोकरू ययाजकयंाकडे 
घेऊन जया. उद्या यज् करण्यापूववी 
त्यंानया ते मंजूर झयालेच पयागहजे. 

आम्यालया रयात्रीसयाठी तळ 
ठोकण्यासयाठी कुठेतरी जयािया 

सयापडेल.
बयाबया, मी 

येशूबरोबर मंगदर 
पयाहयायलया जयाऊ 

शकतो कया?

येशू बयारया वरयायंचया होतया तेव्हया वलयंाडण 
सण सयाजरया करण्यासयाठी योसेफ 

कुटंुबयास घेऊन यरुशलेमयालया िेलया. 
त्यंानी त्यंाच्या कोकरयालया त्यंाच्या 
पयापयंासयाठी बगलदयान म्णून नेले.



जोसेफ, 
मलया येशू कुठेही 

सयापडलया नयाही. गदवसभर 
कोणीही त्यालया पयागहले 

नयाही. 

पण त्यालया 
मयागहत होतं की आम्ी 
गनघतोय. मलया वयाटले 
की तो आमच्या कयाही 

नयातेवयाईकयंासोबत असेल.

मलया 
वयाटते की आपण 

त्यालया यरुशलेमयामधे् 
सोडले असयावे.

आम्यालया फक् 
परत जयाऊन त्यालया 

शोधयायलया हवे.

बर् ययाच गदवसयंानी, यज्यानंतर ...



परंतु आपण असे िृगहत 
धरले की आपली व्ययाख्यया योग्य 
आहे. वडील यया खोल सत्यंानया 
समजून घेण्यासयाठी अगधक 

योग्य आहेत.

आपण सव्षजण 
सहमत आहयात की 

मशीहया हया दयावीदयाचया 
पुत्र असेल, कयारण संदेषे् 
असे म्णतयात. आपण 

देखील सहमत आहयात की 
दयावीदयाने त्यालया प्रभु असे 

म्टले होते, जणू कयाय 
मशीहया हया त्याचया देव आहे. 
मि मशीहया दयागवदयाचया पुत्र 
आगण त्याचया प्रभु त्याच 

वेळी कसया असू 
शकतो ...

त्या युस्क्वयादयाने 
आपण सयावधगिरी बयाळिली 
पयागहजे. गनष्कर्ष गनंदया असू 

शकते.



एकतर 
शयास्तवचने सत् 

आहेत की ती नयाहीत. 
आपल्या परंपरेनुसयारच 
आपण ययावर गवश्यास 

ठेवतो?

सत् 
कधी खोल आहे? 

शयास्तवचनयालया समजून 
घेण्यासयाठी गदले िेले 

नयाही कयाय?

तो तेथे 
आहे.

परंतु आपण सव्षकयाही 
अक्रशः घेऊ शकत नयाही. 
आमच्या रब्ी म्णतयात…
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येशू, आम्ी सव्षत्र 
तुलया शोधले. तू 

आमच्याशी असे कया 
केले?

तो दोन गदवस 
आमच्याबरोबर आहे. तुमचया 

मुलिया सवया्षत असयामयान् आहे.



आपण सव्षत्र 
कया पयागहले? मी मयाझ्या 

गपत्याचया व्यवसयाय करत 
असेल हे आपल्यालया 
मयागहत नव्हते कयाय?



मी इतकया 
पगवत्र शयास्त 

जयाणणयारया एखयादया 
तरुण मलया कधी 

गदसलया नयाही.

त्याचया कयाय 
अथ्ष होतया, तो “आपल्या 

वगडलयंाच्या व्यवसयाययाबद्दल 
असयावया?” त्याचया शोध घेणयारे 

त्याचे वडील नव्हते कयाय?



येशू आपल्या 
पयालकयंासह परत 

आलया आगण त्यंाच्या 
अधीन होतया. त्याने 
सुतयारयंाच्या दुकयानयात 
कयाम करणे आगण 
बुद्धी व कुतूहल 

वयाढत ठेवले.

कयारण तो नेहमीच धयागम्षकतेने चयालत 
असे आगण त्याच्या सयाथीदयारयंाचे भले 
करण्याचया प्रयत्न करीत असे, म्णून 

प्रते्कजणयास तो आवडलया.



जेव्हया इतर तरुण पयापयात 
पडत होते, तेव्हया येशू 

आपल्या मनयापयासून देवयाच्या 
सव्ष आज्या पयाळत होतया.

आपण नेहमीच 
गनष्यापपेक्या चयंािले आहयात 
आगण नयासरेथमधे् ययापेक्या 
चयंािलया सुतयार कोणी नयाही. 

मी ययासयारख्यया आणखी 
सहया घेईन.
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लक्यात ठेवया की मरीययाच्या 
सहया मगहन्यंापूववी 
एगलझयाबेथने एकया 

मुलयालया जन् गदलया होतया. 
देवदूतयाने जखर् ययास 

त्याचे नयाव योहयान असे 
ठेवण्यास सयंागितले 
आगण ते मशीहयाच्या 

येण्यासयाठी लोकयंाची मने 
तययार करण्यास सयंाित 

होते. अनेकशे वरयायंपूववीही 
भगवष्यवयाणी केली होती. 

तुम्ी आपल्या 
दुषृ्कत्यंाकडे दुल्षक् केलेच 

पयागहजे आगण देवयाची आज्या पयाळलीच 
पयागहजे. कयारण स्विया्षतील रयाज् ्थयापन 

होणयार आहे. जर आपण मशीहया 
गमळगवण्यासयाठी तुमचे अंतःकरण 

तययार करयाल तर मी पयाण्यात 
तुमचया बयास्प्तस्मया करीन.



योहयान, आपण 
कयाय करयावे? आपण 

नीगतमयान होण्यासयाठी देव 
कयाय अपेक्या करतो?

परंतु मयाझ्यामयािे एक 
असया आहे जो मयाझ्यापेक्या 

शे्रष्ठ आहे, कयारण तो मयाझ्या 
अिोदर अस्स्तत्यात होतया. 
तो तुमचया पयाण्याने नवे्ह तर 

देवयाच्या आत्मयाने बयास्प्तस्मयाही 
करील. उशीर होण्यापूववी 

पयापयंापयासून दूर रयाहया.



जर तुमच्याकडे दोन अंिरखे 
असतील आगण जर तुम्ी अशया 

मयाणसयालया भेटयाल ज्याच्याकडे कयाही 
नसेल तर मि तुमचया एक अंिरखया 

त्यालया द्या. जर आपल्याकडे अन्न असेल 
आगण एखयाद्यालया भूक लयािली 

असेल तर त्यालया खयायलया द्या.
सव्ष मयाणसयंानया 
न्याय गमळवया.



योहयान, सरकयारमधे् कयाम करणयारे 
आपण देवयालया संतुष् करण्यासयाठी कयाय 
केले पयागहजे? मी कर संकलन करणयारया 

आहे आगण नयाबयाल येथे एक सीमया-शूल्क 
कम्षचयारी आहे.

लयाच घेऊ नकया. 
कोणयाकडूनही अचूक पैसे घेण्यासयाठी 
आपल्या कयायया्षलययाचया वयापर करू नकया. 

आपल्या सव्ष व्यवहयारयंामधे् गनष्क् 
आगण योग्य असया.



मी तुमच्या लोकयंाचया 
गकंवया धमया्षचया नयाही. पण 

मीसुद्धया देवयालया संतुष् करू 
इस्च्तो. मी कयाय करू?

ज्यंाच्यावर आपण रयाज् 
करतया त्यंाच्याशी गहंसक होऊ 

नकया आगण चोरी करू नकया गकंवया 
कोणयाकडूनही पैसे गकंवया मयालमत्तया 

घेण्यासयाठी आपली पदयाचया वयापरू नकया. 
आपल्या वेतनयात समयाधयानी रहया.  



जो 
मयाझ्यामयािे येत 

आहे तो मयाझ्यापेक्याही 
महयान आहे आगण 

मी त्याच्या वहयाणयंाचया 
बंद सोडण्यासही पयात्र 

नयाही. जर आपण 
पश्चयात्तयाप केलया आगण 
गवश्यास ठेवलया तर तो 
पगवत्र आत्मयाने तुमचया 

बयास्प्तस्मया करील.

जर आपण त्यालया 
नकयार गदलया आगण 
आपल्या पयापयातच 

रयागहलयात तर तो तुम्यालया 
अनंतकयाळच्या गशके्च्या 

अग्नीत फेकून देईल. आतया 
आपले पयाप करणे 

थयंाबवया.
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तू कोण आहेस, तुम्ी मशीहया 
घोगरत करण्यास आलया आहयात 
कयाय? आपण स्वतःबद्दल कयाय 

म्णतया? 

तुम्ी ज्या 
संदेषट्यागवरयी मोशेने बोललया 
होतया तोच तुम्ी आहयात कयाय, 
जो येणयार होतया आगण लोकयंानया 

देवयाकडे परत नेत होतया?

मी मशीहया नयाही.

नयाही, संदेष्या 
यशययाने म्टल्याप्रमयाणे, 

“मी वयाळवंटयात ओरडणयार् यया 
मनुष्ययाचया आवयाज आहे, 
मशीहयासयाठी मयाि्ष तययार 

करयातो.”



मि आमच्या 
धयागम्षक अगधकयारयाच्या आसपयास 

गफरणे आगण यया लोकयंानया बयास्प्तस्मया 
देण्याचया आपल्यालया कयाय अगधकयार 

आहे?

आपण आपल्या 
िगव्षष्ठपणया आगण 

िगव्षष्ठपणयाची पयापे दूर ठेवण्याची 
आवश्यकतया आहे. कुर् हयाड झयाडयाच्या 

मुळयाशी घयातली िेली आहे, आगण 
आपण आपले मत बदलणयार नयाही 
तर तुम्यालया तोडले जयाईल आगण 

गशके्च्या भस्मयात टयाकतील.

मी फक् एक 
संदेशवयाहक आहे, 

मशीहयासयाठी मयाि्ष तययार 
करीत आहे, परंतु तुम्ी सयापयाचे 
पुत्र आहयात. तुम्ी असया गवचयार 
करतया की तुम्ी यहूदी आहयात 

व तुम्ी अब्याहयामयाचे लोक 
आहयात की तुम्ी खरोखर 

देवयाचे पुत्र आहयात.



देवयाच्या दूतयाने मलया 
सयंागितले की ज्याच्यावर मी देवयाचया 
आत्या कबुतरयाप्रमयाणे खयाली येतयानया 
पयाहतो, तो इस्याएलयाचया गरिस्त आहे, 

जियाचया तयारणयारया आहे.

योहयान, तू म्णतोस की 
मशीहया लवकरच येत आहे. 
तो येईल तेव्हया तुम्ी त्यालया 

कसे ओळखयाल?



योहयान सहया मगहने उपदेश करीत 
होतया आगण येशू तीस वरयायंचया होतया.

मलया मयागहत आहे 
ही वेळ येईल. िॅगब्एल यया देवदूतयाने 
मलया सयंागितले की मलया खूप दुःख 

होईल. मी इस्च्त आहे की आपल्या 
वगडलयंाचया, म्णजे तुमचया सयावत्र गपतया 

हया अजूनही गजवंत आहे. 

तू कयाय 
करशील? आपण 
कसे सुरू करयाल? 
तुम्ी मंगदरयात जयाल 

कया?
मलया मयागहत नयाही. मयाझया गपतया 

मलया दयाखवील. प्रथम मी जयाऊन योहयान 
चया बयास्प्तस्मया केलया पयागहजे. त्याने अनेकजण 

नवगनमया्षण गदवसयासयाठी तययार केले 
आहेत.



तू मलया भेटयायलया 
परत येशील कया?

अनुवयाद १८:१५; यशयया ४०:३; 
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नक्ीच, आई, मी तुलया 
सोडणयार नयाही, परंतु आपण दृढ 
असणे आवश्यक आहे. मयाझ्यावर 
ज्या िोष्ी येतील त्या तुझ्यासयाठी 

सोप्या नसतील.



मशीहया येण्याची तययारी करया. वगडलयंानी 
तुमची अंतःकरणे आपल्या मुलयंाकडे वळगवली पयागहजेत. आपण 
शहयाणे बनले पयागहजे आगण आपलया वेळ व शक्ी देवयाचे गनयम 
गशकवण्यास समगप्षत केल्या पयागहजेत. जर आपल्या आज्या न 
पयाळणयार् यया मुलयंानी आपली प्रयामयागणकतया पयागहली तर ते त्यंाचे 
अंतःकरण त्यंाच्या वगडलयंाकडे वळतील आगण तुमचे कुटंुब बरे 

होईल.

जर तुमचे अंतःकरण असेल आगण आपण 
मशीहया येईल तेव्हया त्याचे अनुसरण करण्यास तययार 

असयाल तर पयाण्यात उतरया आगण मी पश्चयात्तयाप करून तुमचया 
बयास्प्तस्मया करीन आगण जेव्हया मशीहया येईल तेव्हया तो तुमची 

पयापे क्मया करील.



योहयान, 
तू मयाझया 

बयास्प्तस्मया 
करशील 
कयाय?

जर तुम्ी मयाझया 
बयास्प्तस्मया केलया तर ते 

अगधक योग्य होईल. तुम्ी 
खरोखरच एक नीगतमयान 

मनुष्य आहयात.

योहयान, मी 
देवयाच्या गनयमयंाचे 

पयालन केले पयागहजे. 
मयाझ्या गपत्याने आपल्या 

लोकयंानया आज्या 
गदल्याप्रमयाणे मी करीन.







कबूतर! 
मी 

कबुतरयालया 
पयागहले!

मत्तय ३:१३-१७; लूक ३:२१-२२



आपण मशीहया 
आहयात! मलया मयागहत 
असयायलया हवं होत.



हया मयाझया गप्रय पुत्र 
आहे ज्याचया मलया आनंद 

झयालया आहे.

हया देवयाचया कोकरू आहे जो संपूण्ष 
जियाची पयापे कयाढून घेतो!



गरिस्त!

तो आलया 
आहे!

तो रयाज् ्थयागपत 
करील!

देवयाचया पगवत्र!

लूक ३:२२; जॉन १:२९-३४; १ योहयान २:१-२



तो कुठे जयात 
आहे? तो रयाष्ट् याची पूत्षतया 

करणयार नयाही कयाय?

वेळेत, 
परंतु प्रथम 

त्याने परीके्त 
उत्तीण्ष होणे 
आवश्यक 

आहे.

कोणती 
परीक्या?

एक आदम आगण त्याचे 
सव्ष वंशज अयशस्वी झयाले. त्याने 

अंधयारयाच्या रयाजयालया भेटलेच पयागहजे.



वगडलयंानी आपलया मुलिया येशू 
ययालया चयाळीस गदवस उपवयास 

करण्याचे सयंागितले. त्याने 
कोणत्याही प्रकयारचे खयाले् नयाही. 

जसजसे त्याचे शरीर अशक् 
होत िेले तसतसे सैतयानयाने 
त्यालया त्याच्या वगडलयंाची 

आज्या मोडण्यास आगण त्यंाची 
भूक भयािवण्यासयाठी पटवून 

देण्याचया प्रयत्न केलया.

पगहलया मनुष्य आदयाम ययाने देवयाची आज्या मोडली 
आगण आपलया गवशेरयागधकयार िमयावलया. येशू अनयागद 

कयाळयापयासून ईश्र म्णून अस्स्तत्यात होतया, परंतु आतया तो 
देहगवकयार करणयारया मनुष्य होतया. इतर सव्ष जण अयशस्वी 

झयालेल्या परीके्च्या परीके्त तो पयास होईल कयाय?



चयाळीस गदवसयंाच्या उपवयासयानंतर येशू भुकेलया 
होतया व अशक् होतया. िररबीत रयाहणे, आपल्या 

शरीरयाने खयायलया लयािेपययंत भुकेले रयाहणे 
म्णजे कयाय हे त्यालया आतया समजले आहे. 
एकटे रयाहणे, सोडून देणे, आजयारी आगण 

अशक् असणे हे त्यालया आतया समजले आहे.

बरेच गदवस, सैतयानयाने येशूच्या मनयावर शंकया 
आगण भीती गवचयारयंानी हल्या केलया. मोह 

जवळजवळ संपत आहे हे जयाणून, आगण येशू 
त्याच्या सवया्षत दुब्षल गबंदूवर होतया, सैतयानयाने 

क्वगचतच केले; त्याने येशूसमोर हजेरी लयावली.



तुम्ी देवयाचे 
पुत्र असल्याने 

तुम्यालया खयाण्याचया 
अगधकयार आहे.

मत्तय ४:१-३; लूक ४:१-३; रोमन्स ३:२३, 
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चयाळीस गदवसयंात जेवण 
न घेतलेल्या मयाणसयालया 
खरोखर हया मोह होतया.

सैतयानयाने पगहल्या मनुष्ययालया, आदयामलया 
गनगरद्ध कयाहीतरी खयाण्याचया मोह 
केलया. मनुष्य आतया यया अशक् 

व भुकेल्या मनुष्ययाच्या पुत्रयालयाही 
तशयाच मोहयात पयाडत होतया.



येथे आपण हया दिड एकया 
भयाकरीमधे् बदलू शकतया 
आगण आपली भूक भयािवू 

शकतया.



नयाही, मी खयाणयार 
नयाही, कयारण शयास्त सयंािते की, 

मयाणूस भयाकरीने जिू नये तर देव जे 
बोलतो त्या प्रते्क शब्दयाने तो जिलया 

पयागहजे.

तर मि मयाझ्याबरोबर यया. मी 
तुलया अशया गठकयाणी नेईन जेथे 

तू देवयाची आज्या पयाळशील.



पगवत्र शयास्तयात 
असेही म्टले आहे की “तू 
तुमचया देव परमेश्र ययाची 

परीक्या पयाहू नकोस.”

जर आपण येथून उडी मयारत 
असयाल आगण देवदूत येऊन तुम्यालया 

पकडतील, तर सव्षजण हे पयाहू शकतील 
आगण मशीहया म्णून ते तुलया स्वीकयारतील 

आगण मलया मयागहत आहे की म्णूनच 
तू आलयास. 

तुम्ी पगवत्र शयास्तयाचया 
उले्ख केलया आहे आगण पगवत्र 

शयास्तयात असे म्टले आहे की देवदूत 
तुलया त्यंाच्या हयाती देतील आगण दिडयावर 

पयाय ठेवण्यापयासून वयाचवतील. आतया 
त्यंाची शक्ी दश्षगवण्याची वेळ आली 

आहे. 



मलया मयागहत 
आहे की आपण जियावर पे्रम करतया 
आगण हे जतन करण्यासयाठी आलो, 

म्णून मी तुम्यालया कयाहीतरी दयाखवतो 
मलया वयाटतं तुम्यालया आवडेल.

मत्तय ४:३-७



तेथे आतया आपण 
येथून जियातील बर् ययाच प्रमुख रयाजे् पयाहू शकतो. ते 

फक् पूण्षपणे वैभवशयाली नयाहीत? जेव्हयापयासून आदयामयाने आपल्या 
रयाज्याकडे पयाठ गफरगवली तेव्हयापयासून मी यया जियाचे मयालक आहे. पुरुर 

ते मलया पुन्या पुन्या देतयात. हे सव्ष मयाझे आहे. मी यया जियाचया देव आहे, तुम्ी 
नयाही. 

पण मी हे सव्ष तुलया…….. फक् एकया अटी वर देईन. जर तुम्ी एकदया ययापुढे 
िुडघे टेकले व मयाझी पूजया केली, तर मी जियाचया मयाझया तयाबया घेईन आगण 
तुमच्याकडे आगण त्यातले प्रते्कजण तुमच्याकडे येऊ शकेल. आपण 

कयाय म्णतया?



गरिस्तयाच्या उपस््थतीपयासून सैतयान पळून िेलया. 
मयानवी इगतहयासयामधे् प्रथमच सैतयानयाने एकया 

मनुष्ययाशी सयामनया केलया ज्यालया त्याने फसवू नये. 
येशू परीके्त उत्तीण्ष झयालया. आतया पृथ्ीवर एक असया 

मनुष्य होतया जो संपूण्षपणे देवयालया अधीन आहे.

पगवत्र शयास्त 
म्णते, “तुम्ी फक् 

यहोवया देवयाची उपयासनया 
करया आगण त्याच्यागशवयाय 
कोणयाचीही नयाही.” आपण 
अयशस्वी झयालया आहयात; 

आतया येथून बयाहेर 
पडया.



चयाळीस गदवसयंाची चयाचणी 
संपली होती पण येशू 
अजून अशक् होतया.



देवदूत त्याच्याकडे अन्नपयाणी घेऊन आले 
आगण त्याची सेवया केली. जेव्हया त्याचे 
शरीर बळकट होते, तेव्हया तो योहयान 

जेथे प्रचयार करीत होतया तेथे परत आलया.
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अध्याय ९

प्रमंनभक 
सेिरा



हया मशीहया 
आहे!

ज्याच्यागवरयी 
संदेषे् बोलत 

होते.
तो कयाय 
करेल?

पहया, हया देवयाचया 
कोकरू येत आहे. तो संपूण्ष 

जियाची पयापे दूर करील



मी तुमचया िुरुजी नयाही. मी कयाहीही 
कमी केले पयागहजे आगण तो सव्ष होईपययंत त्याने 

वयाढले पयागहजे तो खरोखरच मशीहया आहे, जियाचया 
तयारणयारया आहे. त्याचे अनुसरण करया.

येशू 
अनुसरण करया.

पण मी 
तुलया सोडू 

शकत नयाही, 
िुरुजी.



िुरुजी, आम्ी तुमच्या 
मयािे येऊ आगण तुमचे गवद्याथवी होऊ. 

तु कुठे रयाहत आहेसं?

यया आगण 
पहया.



गफगलप्पया, 
मयाझ्यामयािे ये.

हो िुरुजी, आम्ी तुझी 
वयाट बघत होतो पण प्रथम मी 

नथनेललया जयाऊन शोधले 
पयागहजे. 

त्यानेसुद्धया 
देवयाच्या गनयमयंाचे 

पयालन केले आहे आगण 
मशीहयाची वयाट धरली 

आहे.



नथनेल कुठे 
आहे?

तो बयािेत आहे. 
कयाही चुकले आहे 

कया?

नयाही, सव्ष कयाही 
ठीक आहे.
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नथनेल, तू कुठे 
आहेस?

येथे, आहे 
दयादया

नथनेल, आम्यालया तो 
सयापडलया, त्यंाच्यागवरयी मोशे व 
संदेषट्यंानी गलगहले. नयासरेथचया 

येशू, मरीययाचया मुलिया



मशीहया? तू त्याच्याशी 
बोललया आहे? पण नयासरेथ? नयासरेथमधून 

ययापूववी कयाहीही चयंािले आले नयाही. अश्यया िरीब, 
अज्यानी गठकयाणयाहून मशीहया कसया येऊ शकेल? 

त्याचया जन् यहुदयाच्या बेथलेहेम येथे होणयार 
होतया.

यया आगण स्वत: 
लया पहया. योहयानने 

त्याच्यागवरयी सयाक् 
गदली आगण अंगद्रयया 
त्याच्याबरोबर आहे.



खरोखर, इथे शुद्ध 
अंतःकरणयाने एक इस्याएली 

आहे.

गफगलप, 
तू त्यालया 

मयाझ्यागवरयी 
कयाही सयंागितले 

कया?

एक िोष् 
ही नयाही.



तू मलया ओळखत नयाहीस. 
मयाझे हृदय शुद्ध आहे असे तू 

कसे म्णू शकतो?

गफगलपने तुलया बोलयागवण्यापूववी तू अद्याप 
अंगजरयाच्या झयाडयाखयाली बसलया होतया, तेव्हया 

मी तुलया तेथे पयागहले.

तू मलया कसे पयागहले? मी 
कोठे आहे हे कोणयालयाही 

ठयाऊक नव्हते.



तू देवयाचया पुत्र 
आहेस. तू इस्याएलचया रयाजया 

आहेस.

हे तुलया प्रभयागवत करते? ययापेक्या मोठे 
चमत्यार तुलया गदसतील. तु स्वि्ष उघडलेले 

आगण देवयाचे दूत मयाझ्या वर चढतयानया आगण 
खयाली येतयानया पयाहयाशील. चलया, आपल्याकडे 

बरेच कयाही करयायचे आहे.
योहयान १:४५-५१



येशूगवरयी सयंािण्यासयाठी अंगद्रयया 
आपल्या भयावयालया शोधत िेलया.

कधी? कोठे? त्यालया 
कयाय आवडते? इतर कोणी 
त्याच्यामयािे आहेत कयाय?

गशमोन, 
ज्याच्यागवरयी योहयान 
बोलत होतया तो मशीहया 

सयापडलया आहे. 

चल आगण 
पहया.



तू योनयाचया मुलिया 
गशमोन आहेस पण तुलया पेत्रया 

असे म्णतयात.

मी मयाझ्या 
बोटीलया मयाझ्या 

कुटंूबयाकडे वळवीन 
व तुमच्यामयािे 

येईन.



लवकरच येशूने त्याच्या मयािे येणयार् यया आगण त्याच्या 
गशकवण ऐकणयार् यया बयारया जणयंाची गनवड केली. 
त्यंानया बयारया गशष्य म्णतयात. ते रयाज्यागवरयीची 

सुवयातया्ष सयंाित ते शहरो शहरी िेले.



येशू आगण त्याचे गशष्य मंगदरयात प्रयाथ्षनया 
करण्यासयाठी िेले, पण तेथे जे लोक 
गवक्ी करीत होते ते भरलेले होते.

पुजयारी भ्रष् 
आहेत. देवळयात गवकल्या 
िेलेल्या प्रते्क वसू्तपयासून 

ते नफया कमवतयात.मी देवळयात 
पैसे देण्यापूववी मयाझे पैसे 

बदलण्याची िरज कया आहे? 
आपण बरयाच नफया कमवत 

आहयात असे गदसते.

ययाजकयंानया ते 
मयान् आहे.
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तो कयाय करत आहे? तो 
जवळजवळ एक तयासयापयासून त्या एकया 
गठकयाणी उभया आहे, कयाहीच बोललया 
नयाही, फक् त्या दोरीलया कयाहीतरी 

गवणल आहे.

आम्ी आज बर् ययापैकी नफया 
कमयावलया. जिण्याकररतया कयाम 

करण्यापेक्या हे चयंािले आहे.



एक चयाबूक! तो एक 
चयाबूक बनगवत आहे!



मयाझ्या वगडलयंाचे घर 
प्रयाथ्षनेचे गठकयाण असले पयागहजे 
परंतु आपण ते चोरयंाच्या िुहेत 

रुपयंातर केले आहे. हे सव्ष सयाफ 
करया. आतया!

त्याच्या वगडलयंाचे 
घर! तो कोण आहे असे 
त्यालया वयाटते? मशीहया?



मयाझ्या गपत्याचे 
घर व्ययापयारयाचे घर बनवू 
नकया. आपण चोरयंाची 

टोळी आहयात.

कड कड!!कड कड!!
योहयान २:१५-१६



तुम्ी सयंापयंाची गपढी 
आहयात. तुम्ी गवधवया 

आहयात.

ओहो!तो 
कोण आहे 
असे त्यालया 

वयाटते?

सपाक!!सपाक!!



ढो ंवि करण्यासयाठी 
आपण लयंाब प्रयाथ्षनया 

करतया.
  

आपण आपल्या 
शेजयार् ययावर पे्रम करत 
नयाही; तुम्यालया तुमच्या 

शेजयार् ययाचे पैसे 
आवडतयात.

कड कड!!
कड कड!!

धडाम!! धडाम!! 

सपाक!!सपाक!!

मत्तय ६:५-७, १२:३४; 
योहयान २:१५-१६; १ तीमर् 

६:१०



पुढच्या वेळी जेव्हया 
तुम्ी मयाझ्या गपत्याच्या घरी 
ययाल तेव्हया आपल्या पयापयंाची 

कबुली द्या.



दयावीदयाने 
मशीहयागवरयी बोललेलया 
उतयारया तुम्यालया आठवत 

नयाही कयाय?

होय, 
“देवयाच्या घरयाचया 
उत्सयाह मलया नष् 

करेल कयारण देवयाच्या 
शतंू्रनी देवयाचया शब्द 

गवसरलया आहे.”तुलया मयागहती आहे, 
गनयमशयास्तयाचे गशक्क 

गशकगवतयात की मशीहया येईल तेव्हया 
तो अचयानक त्याच्या मंगदरयात 

येईल.



मलया असे वयाटते की तुम्ी हे 
नयासरेथचया येशू आहयात, ज्यंाच्यागवरयी 

योहयान बोलत आहे. तुम्ी आज खूप त्रयास 
गदलया आहे. आपण आम्यालया कोणते 

गचन् दश्षवयाल?

मी मशीहया आहे ययाचया 
पुरयावया तुम्ी यया मंगदरयालया 
नष् करतया तेव्हया गदसेल. 

तीन गदवसयंात मी पुन्या उभे 
करीन.



येशू आपल्या देवळयातील मंगदरयागवरयी 
बोललया, परंतु त्याने स्पष् केले नयाही कयारण 

त्याने त्यंानया समजयावे म्णून नयाही.

हे मंगदर तययार 
करण्यास years took वरषे 
लयािली आगण आपल्यालया 
वयाटते की आपण ते तीन 

गदवसयात पुन्या तययार करू 
शकतया? हे भो ंवदू आहे! 

जर तू परत इथे परत 
आलयास तर आम्ी तुलया 

अटक करू.
स्तोत्र ६९:९, ११९:१३९; योहयान २:१७-२२



येशू व त्याचे गशष्य यरुशलेमेपयासून गनघून िेले येशूच्या मूळ ियावी उत्तरेकडे नयासरेथलया.

अरे येशू तू घरी 
आलयास. आपल्या सव्ष 

गमत्रयंानया घेऊन ये आगण आम्ी 
त्यंानया एक चयंािले जेवण 

तययार करू.

आई, आम्ी 
शब्याथच्या गदवसयातूनच 

थोड्या कयाळयासयाठी 
येथे रयाहू.



त्याच्या प्रथेप्रमयाणे, 
शब्याथच्या गदवशी येशू 

यहूदी सभया्थयानयात िेलया.

येशू त्याच्या स्वतःच्या 
गमत्रयंासमवेत परतलेले पयाहून आम्यालया आनंद 

झयालया. आम्ी त्यंाच्या गवगचत्र िोष्ी ऐकत आलो 
आहोत. आम्यालया यया नंतर आणखी ऐकयायलया 

आवडेल. 

पण, येशू, आज 
आपण शयास्तवचन 
वयाचण्याचया बहुमयान 

करयाल कयाय?

* शब्याथ हया सयाप्तयागहक धयागम्षक गदवस आहे जो देवयाने सयातव्यया गदवशी ्थयागपत केलया 
होतया आगण यहुद्यंानया दहया आज्यंापैकी एक म्णून गनयुक् केले होते (उत्पगत्त २:२-३; गनि्षम 

२०:१०) यशयया ४२:७, ६१:१-२; लूक ४:१६-२१



येशू संदेष्या यशययाकडे 
वळलया आगण मशीहयाची 
सुप्रगसद्ध भगवष्यवयाणी 

त्यालया आढळली.

“प्रभूचया आत्या मयाझ्यावर आहे, 
कयारण त्याने मलया अगभरेक केलया आहे 

की, ते िोरिरीबयंानया सुवयातया्ष सयंािण्यासयाठी 
आगण अंधयंानया पुन्या दृष्यंात येण्यासयाठी, जखमी 
झयालेल्यंानया मुक् करण्यासयाठी व आतया असया 
संदेश देण्यासयाठी आलया आहे की, आतया वेळ 

आली आहे. देव आपल्या लोकयंाचे रक्ण 
करील.”



आज ही 
भगवष्यवयाणी पूण्ष 

झयाली आहे.



गनंदया!

तू फक् 
सुतयारयाचया मुलिया 

आहे.

जरया शयंात व्हया. 
आम्ी गनघयालो 

आहोत.

त्यालया 
दिडमयार. तो 

मशीहया असल्याचया 
दयावया करीत आहे!



येशू व त्याचे गशष्य सरोवरयाजवळ 
असलेल्या कफण्षहूम ियावी िेले. 

तेथे त्याचे कयाही गशष्य रयाहत होते. 
ते पुन्या सभया्थयानयात िेले.



पगवत्र! 
आम्यालया एकटे 

असु द्या.

संदेष्या म्णयालया की मशीहया हया गवदेशी 
लोकयंाकररतया प्रकयाश होईल आगण त्याच्यावरच 
त्यंाचया गवश्यास आहे. जे अंत: करणयाचे शुद्ध ते 

धन् कयारण ते देवयालया पयाहतील. तो यहूदी असो 
गकंवया यहूदीतर असो, त्याच्याकडे येणयार् ययंानया 

तो सोडून देत नयाही.



मलया मयागहत आहे 
तु कोण आहेस. तू देवयाचया 

पगवत्र आहेस.

त्यालया भूत लयािले 
आहे. त्यालया येथून 

बयाहेर कयाढया.



आमच्या 
वेळेपूववी तू आमचया 

नयाश करण्यासयाठी आलया 
आहेस कयाय? आम्यालया 
एकटे असु द्या. आम्ी 

आपल्याशी कयाय 
करयावे?

त्यालया इथे कोणी 
येऊ गदले? बयाहेर पहया! 
तो धोकयादयायक आहे.



भूतयंान्नो, मी तुम्यंालया यया 
मयाणसयाच्या बयाहेर येण्याची 
आज्या देईल आगण ययापुढे 
त्यालया त्रयास देऊ नकया.

लूक ४:२८-३५



ईई आह!!!ईई आह!!!

जया!



आपण त्याचे 
कयाय केले?

तो मेलया 
कया?



तेवढ्यात तो त्याच्या पयाययाजवळ उभया रयागहलया.

भुते िेली. तू मुक् 
आहे, आतया जया आगण 

पयाप करु नकोस.

भूतयंावर येशूचया पूण्ष 
अगधकयार आहे. मयाणूस सयामयान् 

आहे.

देवयाची 
सु्तती करया.



पेत्रया, 
तुझी पत्नी म्णते 
की आपण घरी 
ययावे. गतची आई 
तीव्र तयापयाने खूप 
आजयारी आहे.

आम्ी येऊ.



अरे, पेत्रया, मयाझया 
पती, मलया खूप भीती 
वयाटते. तयाप अगधकच 

वयाढतो.

घयाबरू नकया. 
िुरुजी इथे 

आहेत.



ऊठ, तुझ 
आजयारपण संपली 

आहे.



ती गतच्या अंथरुणयावरुन 
उठली आगण येशू व त्याच्या 

गशष्ययंाची सेवया केली.

ती उठत 
आहे! ती बरी 

झयाली!

मयाक्ष  १:२५-३०; लूक 
४:३५-३८



बरे करण्याचे शब्द 
पसरले आगण 
त्यंानी अनेक 

आजयारी लोकयंानया 
येशूकडे आणले.

िुरुजी, मी लहयान 
असतयानयाच मयाझे वडील 

अधयायंिवयायू झयाले आहेत. एक 
लयाकडयाचया ओवंडकया त्याच्यावर 

पडलया आगण त्यंाची पयाठ 
मोडली. कृपयया, शक् 
असल्यास, मदत करया.

उठून 
चयालया.



देवयाची 
मगहमया!



िुरुजी, मयाझी 
मुलिी आंधळी 
जन्ली. आपण 
गतलया मदत करू 

शकतया?

मी चयालु शकतो! 
हया चमत्यार आहे!

मयाक्ष  १:३०-३४; लूक ४:३८-४०



पगवत्र शयास्त म्णते की, “आंधळे 
त्यंाचे दृष्ी प्रयाप्त करतील.” तुमची मुलिी 

आतया पयाहते.



बयाबया, आपण आहयात 
कया?



अरे, बयाबया, तू कसया 
गदसतो हे मलया कधीच 

मयागहत नव्हते, परंतु तू मयाझ्या 
कल्पनेपेक्या देखणया आहेस.



सणयाच्या कयाळयात येशू व त्याचे 
गशष्य यरुशलेमयास िेले. आगण 
येशूने मंगदरयात गशक्ण गदले.

जेव्हया एखयादी 
व्यक्ी तुम्यालया गशव्यया देईल 

तेव्हया त्यानया शयाप देऊ नकया तर 
त्याऐवजी त्यंानया आशीवया्षद गमळेल 

अशी प्रयाथ्षनया करया. जर आपण 
त्यंाच्या जयािी असयाल तर इतर 

लोकयंाशी जसे वयाियावे अशी 
तुमची इच्या आहे.

जेव्हया लोक 
आपल्यागवरूद्ध पयाप करतयात 

तेव्हया तुम्ी त्यंानया क्मया करयावी. 
जर तुमचे अंतःकरण शुद्ध असेल 
तर तुम्यालया आशीवया्षद गमळेल 

कयारण तुम्ी देवयालया पयाहयाल. आपण 
शयंाततया केल्यास, आपण सवया्षत 

आशीवया्षगदत व्हयाल.



“तुम्ी आपल्या 
गमत्रयंावर पे्रम करयायलया 

हवे आगण आपल्या शतंू्रचया 
दे्र करयायलया सयंागितले 

पयागहजे. परंतु मी तुम्यालया 
सयंाितो की तुम्ी आपल्या 
शतंू्रवर पे्रम केले पयागहजे 

आगण त्यंाचे चयंािले 
करया.

डोळ्यासयाठी 
डोळया आगण दयातयाबद्दल 

दयात ययाबद्दल कयाय?



जर एखयाद्याने एकया 
ियालयावर तुम्यालया मयारहयाण केली 

तर दुसर् यया ियालयालया ठोकया. गहंसक 
होऊ नकया. जर आपल्या शेजयाय्यालया एकया 
अंिरख्ययाची आवश्यकतया असेल आगण 

आपल्याकडे दोन असतील तर त्यास एक 
द्या. जर त्यालया भूक लयािली असेल तर 

त्यालया खयायलया द्या. तुमचया स्विवीय गपतया 
तुम्यालया त्याबद्दल आशीवया्षद देईल 

आगण आशीवया्षद देईल.



तुम्ी ऐकले 
आहे की खून करु नकया, 

परंतु मी तुम्यालया सयंाितो की 
जर तुम्ी आपल्या भयावयावर 
योग्य रीगतने रयाि आलया तर 

तुम्ी देवयाच्या न्याययाचया 
धोकया घ्याल.

मत्तय ५:८, २१-२२, ३८-४४, ६:१२; मयाक्ष  १:३४; लूक ४:४०



तुम्ी ऐकले 
आहे की पुरुर व्यगभचयार 
करु नये असे मी म्टले 

आहे. परंतु मी तुम्यंास सयंाितो 
की, एखयाद्या स्तीने आपल्या 
पत्नीलया व्यगभचयारयाचे ठरगवले 
असेल तर त्या स्तीने आपल्या 

मनयात गतच्याशी व्यगभचयार 
केलयाच आहे.



धयागम्षक नेते बयाह्तः 
चयंािले गदसतयात परंतु 

त्यंाच्यात दुष्पणया भरलेलया 
आहे.

ते पयंाढरे 
रंिगवलेल्या थडग्ययंासयारखे आहेत. बयाहेरील 

बयाजूस ते चयंािले गदसतयात, परंतु आतून मेलेल्या 
मयाणसयंाच्या हयाडयंानी भरलेले आहेत. जर तुम्ी 
त्यंाच्यापेक्या नीगतमयान नसतया तर तुम्ी मयाझ्या 

रयाज्यात कधीही प्रवेश करणयार नयाही.



गवनयाशयाकडे 
जयाण्याचया एक गवसृ्तत 
मयाि्ष आहे आगण बरेच 

लोक यया मयािया्षवर 
प्रवयास करीत आहेत.

मी स्विया्षतील दयार आहे. जर 
तू मयाझ्याद्यारे प्रवेश केलयास तर तुलया 

अनंतकयाळचे जीवन गमळेल. जर तुम्ी 
इतर कोणत्याही मयािया्षने जयाण्याचया प्रयत्न 

केलया तर तुम्ी पयापयात मरयाल.



तुम्ी 
शब्याथ गदवशी बरे कया 

करतया? शब्याथ गदवशी आपण 
कोणतेही कयाम करु नये अशी 

आज्या मोशेने गदली.

मयाझ्या गपत्याने 
मलया त्याची कयामे 

करण्यासयाठी जियात 
पयाठगवले. तो ज्या िोष्ी 
करयायलया सयंाितो त्या मी 

करतो.

आपण स्वत: लया देवयाच्या 
बरोबरीचे बनगवत आहयात. 
ते गनंदनीय आहे, मरणयाची 

गशक्या आहे!



स्विवीय गपत्याची 
अशी इच्या आहे की सव्ष 
लोकयंानी गपत्याची केली 

तसेच पुत्रयाची उपयासनया केली 
पयागहजे

अशी वेळ येईल जेव्हया 
कबरेतील लोक मयाझया आवयाज ऐकतील 

आगण मेलेल्यातून उठतील, कयाही ंवनया 
अनंतकयाळचे जीवन गमळेल आगण कयाही 

अनंतकयाळच्या गशके्सयाठी.



खरोखर हया मशीहया 
आहे. आधी चमत्यार आगण 
आतया तो हया धयाडसी दयावया 

करतो. तो धयागम्षक नेत्यंापेक्या 
वेिळया आहे. तो अगधकयारयाने 

बोलतो. मलया भीती वयाटते की ते 
त्यालया ठयार मयारतील.

मी जयाऊन 
मयाझ्या 

बयायकोलया 
सयंाियावे.

मत्तय ५:२७-२८, ७:१३-१४, २८-२९, २३:२७-२८; योहयान 
५:१८-१९, २३, २९-३०, १४:६



िुरुजी, आपणयंास 
भेटण्यासयाठी इथे एक परुशी* 

आलया आहे. तो यहुदी लोकयंाचया एक 
रयाज्कतया्ष व महत्याचया मनुष्य 

आहे.

तो रयात्री कया येतो? 
येशूबरोबर बोलतयानया त्यालया 

लज्जयास्पद आहे कयाय?

*यहुदी परंपरेचे कयाटेकोरपणे पयालन केल्याबद्दल प्रयाचीन जू् पंथयातील सदस्याने नमूद केले.

मी त्याच्याबरोबर 
खयाजिीत बोलेन



िुरुजी, यहूदी लोकयंाच्या 
अगधकयार् ययंा आम्यंास ठयाऊक आहे 
की तुम्ी देवयापयासून आलेले गशक्क 
आहयात. कयारण तुम्ी जे चमत्यार 
करतया ते देवयागशवयाय कोणीही करु 

शकत नयाही.आपण पुन्या जन् 
घेतल्यागशवयाय आपण देवयाचे 

रयाज् पयाहणयार नयाही.



आपण मलया सयंाित 
आहयात की मी मयाझ्या आईच्या 
उदरयात पडून दुसर् ययंादया बयाहेर 

जयावे?

नयाही, देह देहयालया जन् 
देतो आगण आत्या आत्मयालया 
जन् देतो. गनकदेम, मी कयाय 
सयंाितो ते ऐकया. आपण पुन्या 
जन् घेणे आवश्यक आहे. हया नवीन जन् कसया 

होईल?



मी ज्या आध्यास्त्क जन्यागवरयी बोलतो तो 
वयार् ययासयारखया रहस्मय असतो, परंतु आपण तो 
तसयाच अनुभवतो. आपण देवयाच्या रयाज्यात प्रवेश 

केलया तर आपण हया जन् आवश्यक आहे.

ज्याप्रमयाणे 
मोशे वयाळवंटयात सयाप 
उंच केलया होतया तसयाच 

मलयाही उंच केले 
पयागहजे. 

िणयानया २१:५-९; 
योहयान ३:१-१४.



परंतु ते 
सप्षदंशयापयासून मरत होते 
कयारण त्यंानी देवयागवरूद्ध 
पयाप केले. त्यंानी गपतळ 
सपया्षकडे पयागहले तेव्हया ते 

त्ररत बरे झयाले.



होय, आगण 
आतयाही सव्ष लोक पयापयाच्या 

“सप्षदंश” मुळे मरणयार 
आहेत. परंतु यया वेळी सव्ष मयाणसे 

मलया उंचयावतील. ज्या लोकयंानया 
वयाळवंटयात चयावयायलया लयावले िेले 
होते त्यंाच्या गपतळ सप्ष पयाहून 
त्यंाची सुटकया करण्यात आली. 
पयापयाने चयावलया तर मयाझ्यावर 

गवश्यास ठेवूनच त्यंाचे 
तयारण होईल.



कयारण त्याने जियावर एवढी प्रीगत केली 
की त्याने आपलया एकुलतया एक पुत्र गदलया, ययासयाठी 

की जो कोणी त्याच्यावर गवश्यास ठेवतो त्याचया नयाश होऊ 
नये तर त्यालया अनंतकयाळचे जीवन गमळयावे. जो मयाझ्यावर 
गवश्यास ठेवतो त्यालया सयाव्षकयागलक जीवन आहे. परंतु जो 

मयाझ्यावर गवश्यास ठेवत नयाही त्यालया दोरी ठरगवले 
िेलया आहे. योहयान ३:१४-१८



म्णून आपण असे 
म्णत आहयात की नवीन जन् 

हया केवळ पयापया पयासून मुक्तेसयाठी 
आहे, आगण आपल्यालया खयंाबयावर 
आमच्या मुक्तेसयाठी ठेवण्यात 

येणयार आहे. 

हया 
नवीन जन् 
कधी होईल?

सवयायंनया 
पहयाण्यासयाठी मलया 

वर उचलले िेले 
आहे.



शोमरोनी लोक जेरूसलेम 
आगण ियालील ययंाच्यामधे् 
रयाहत होते. यहुदी लोक 

शोमरोनी लोकयंाशी असलेले 
सव्ष संपक्ष  टयाळले, त्यंाच्या 
शहरयंामधूनसुद्धया न जयातया, 

कयारण ते शोमरोनी लोकयंाचया 
आध्यास्त्क रीतीने अपगवत्र 

झयाल्याचया त्यंानया गवश्यास 
होतया. एक गदवस येशूने 

असे सयंािून आपल्या 
गशष्ययंानया चगकत केले:

चलया, मलया 
शोमरोन प्रयंातयातून 
जयावेच लयािेल.

परमेश्रया, ते अशुद्ध आगण 
अज्यानी लोक आहेत! ते िरीब 

आगण अनैगतक आहेत.
गपत्याच्या इचे्ने मी 
शोमरोनलया जयाईन.



दुपयारच्या सुमयारयास 
ते शहरयाबयाहेरील 

गवगहरीजवळ आले.

तू 
इथे एकटयाच 

रयाहणयार आहेस 
कया?

तू ियावयात जयाऊन 
मयंास गवकत घे. मी 

येथे गवहीर तुमच्यासयाठी 
थयंाबतो.

होय, मी मयाझ्या 
गपत्याचे कयाय्ष केलेच 

पयागहजे.



येशू थकलेलया, तहयानलेलया व भुकेलेलया 
होतया. स्स्तययंानया गवगहरीवर येण्याची 
ती वेळ नव्हती, पण एक शोमरोनी 

स्ती पयाणी घेण्यासयाठी आली. योहयान ४:१-८



तू तुझ्या घयािरयातून मलया 
पयाणी प्यायलया देशील कयाय?

हया! तुम्ी यहूदी, 
मयाझ्याकडे, एक शोमरोनी 

स्तीकडे, मयाझ्याकडून पयाणी 
प्यावे? मलया असे वयाटते की यहूदी 
आमच्याशी कयाही संबंध नयाही.

आपल्यालया देवयाची 
देणिी आगण मी कोण आहे हे 
मयागहत असल्यास आपण मलया 
गवचयारू शकतया आगण मी तुलया 

गजवंत पयाणी देईन.



तू मलया पयाणी देतोस? 
आपल्याकडे कयाढयायलया कयाहीच नयाही 
आगण गवहीर खोल आहे. गजवंत पयाणी 

कोठे गमळणयार आहे?

जेव्हया तुम्ी ही 
गवहीर प्याल तेव्हया तुम्यालया 

पुन्या तहयान लयािेल. मी 
तुम्यालया पयाणी देतो हे गचरंतन 

जीवनयाच्या झर् ययाप्रमयाणे 
तुमच्या आत्मयात असेल.

मि मलया गजवंत 
पयाणी प्यायलया दे म्णजे 
पुन्या पुन्या मलया तहयान 

लयािणयार नयाही.



जयाऊन तुझ्या नवर् ययालया 
बोलव आगण मी तुलया त्या 

पयाण्याबद्दल सयंािेन.

मयाझया पती 
नयाही.

तुझे पयाच पती 
झयाले, परंतु आतया तू 

ज्याच्याबरोबर रयाहतोस 
तो तुझया पती नयाही.



तू खरोखरच 
संदेष्या आहेस. 
मयाझ्या िुप्त 

पयापयाबद्दल जयाणतो.

तुम्ी यहूदी 
जेरूसलेममधे् उपयासनया करतया 

आगण आमच्या पूव्षजयंानी यया डो ंविरयावर 
उपयासनया केली. कोणत्या डो ंविरयावर 

उपयासनया करण्यासयाठी योग्य 
्थयान आहे?



देव आत्या आहे. 
पुरुरयंाच्या हयातयंानी बनवलेल्या 

देवळयंामधे् त्याची पूजया केली जयात 
नयाही. देव अशया लोकयंाचया शोध घेत 
आहे जे सत्यावर गवश्यास ठेवतील 
आगण आत्मयाने त्याची उपयासनया 

करतील

आम्यालया मयागहत आहे 
की मशीहया येणयार आहे 
आगण तो येईल तेव्हया तो 

सत् प्रकट करेल.



तू मशीहयाशी बोलत 
आहेस.



येशू शोमरोनमधे् दोन 
गदवस रयागहलया आगण 
लोकयंानया त्याने देवयाचे 

वचन गशकवले.

मी 
मयाझ्या गमत्रयंानया 

शोधण्यासयाठी जयायलया 
हवे आगण त्यंानया 
सयंाियायलया पयागहजे!

I योहयान ४:७-२९, ४०



एकदया येशू व त्याचे गशष्य 
ियालीलयाच्या सरोवरयाजवळ 

असलेल्या डो ंविरयावर उभे होते.

हजयारो लोक त्याच्या 
गशकवणी ऐकण्यासयाठी 
शहरयंामधून बयाहेर आले.

जेव्हया आपण िररबयंानया 
पैसे देतया तेव्हया हे सयाव्षजगनक 
गठकयाणी करु नकया जेथे इतर 

आपल्यालया पयाहू शकतयात.
जेव्हया तुम्ी धयागम्षक िोष्ी करतया 

तेव्हया इतर लोक तुमची सु्तगत करतील 
आगण तुमची प्रशंसया करतील, तेव्हया तुम्यालया 

स्विया्षत देवयाकडून प्रगतफळ गमळणयार नयाही. तर, 
आपलया डयावया हयात कयाय करीत आहे हे आपल्या 

उजव्यया हयातयालया कळू देऊ नकया.



जेव्हया आपण प्रयाथ्षनया 
करतया तेव्हया धयागम्षक ढो ंविी 
लोकयंासयारखे होऊ नकया, 

जे लोकयंामधे् प्रयाथ्षनया 
करतयात जेणेकरून 
ते मयाणसयंासयारखे 

गदसतील. 
आगण जेव्हया आपण प्रयाथ्षनया करतया 

तेव्हया आपल्या धयागम्षक नेत्यंाप्रमयाणे पुनरयावृत्ती 
वयापरू नकया, कयारण ते सयाव्षजगनक गठकयाणी उभे 
रयाहतयात आगण त्यंाच्या भक्ीचे प्रदश्षन करतयात.



श्रीमंत होण्याचया प्रयत्न 
करतयानया तुमची सव्ष शक्ी आगण वेळ 

खच्ष करु नकया. श्रीमंत लोकयंानया इतरयंापेक्या 
जयास्त त्रयास होतो आगण त्यंानया त्यंाची संपत्ती 

इतकी आवडते की स्विया्षत जयाणे त्यंानया 
कठीण आहे. 

यया जियात तुमची संपत्ती 
सयाठवू नकया तर स्विया्षत ठेवया 
आगण गजथे कयायमचया गटकेल. 

देव आगण पैसया अशया दोन 
धन्यंाची सेवया तुम्ी करु शकत 
नयाही. आपण एखयाद्याचया दे्र 
करयाल आगण दुसर् ययावर पे्रम 

करयाल.



िुरुजी, आतया 
उशीर झयालेलया आहे आगण 

गदवसभर लोक आमच्या बरोबर 
होते. त्यंानया भूक लयािली असेल, 

आगण जेथे त्यंानया अन्न खरेदी 
करतया येईल अशया कोणत्याही 

शहरयापयासून दूर आहेत. 

आपण त्यंानया 
आत्तयाच पयाठवयावे 

जेणेकरून ते 
अन्न गवकत घेऊ 

शकतयात.



िुरुजी, तुम्ी मयाझे 
जेवण घेऊ शकतया. मयाझ्या आईने 

मयाझ्यासयाठी पयाच भयाकरी आगण दोन 
लहयान मयासे तययार केलेत.



प्रते्कयास 
खयाली बसू द्या 

आगण आम्ी त्यंाची 
सेवया करू.

कशयाबरोबर?

मत्तय ६:१-७, १९-२१, १४:१५



बघूयया. असे 
गदसते की आपल्याकडे 

मयासे आगण भयाकरी आहेत.

पण िुरुजी, 
एकया मयाणसयालया 
खयायलया पुरेसे 

नयाही, येथे 
जवळपयास ५,००० 

आहेत.

बयारया मोठ्या 
टोपल्या घे आगण अन्न 
गवतररत करण्याची 

तययारी करया.



परमेश्रया, 
आमच्या देवया, 

तूच धन् आहेस. 
पृथ्ीवर भयाकरी 

आणणयार् यया गवश्याचया 
रयाजया तू धन् 

आहेस.



तो त्या मोठ्या 
टोपलीमधे् ते थोड 
अन्न ओतून तो कयाय 

करीत आहे?



गतकडे बघया! ते सव्ष 
अन्न कोठून आले?

मत्तय १४:१९-२१; लूक ९:१६-१७



देवयाची 
सु्तती करया.

मोशेप्रमयाणेच, 
तो आम्यालया स्विया्षतून 

भयाकर देतो….

आई 
ययावर गवश्यास 
ठेवणयार नयाही!



लोकयंानी टोपल्यंातून भयाकर 
व मयासे घेतले. तसे अन्न 
पुन्या पुन्या वयाढू लयािले.



िुरुजी, सवयायंनी 
खयाले् आहे, आगण 

अजूनही टोपल्या भरलेल्या 
आहेत. आम्ी त्यंानया ररक् 

नयाही करू शकत!

जे गशल्क आहे ते िोळया 
करया आगण मि तू व इतर लोक ते 

तलयावयाच्या दुसर् यया बयाजूलया नयावेमधे् 
घेऊन जया. मी तुलया नंतर भेटेन. मलया 

प्रयाथ्षनया करण्यासयाठी डो ंविरयावर 
जयाणे आवश्यक आहे.



मि येशू एकटया डो ंविरयावर िेलया आगण त्याचे गशष्य 
नयावेत बसून सरोवरयाच्या पलीकडे िेले.

येशू प्रयाथ्षनया करण्यासयाठी नेहमीच 
वयाळवंटयात एकटया जयात असे.मत्तय १४:२०-२३



गशष्य सरोवरयाच्या मध्भयािी िेले तेव्हया 
अचयानक वयादळ गनमया्षण झयाले आगण 

त्यंानया भीगत वयाटली की ते बुडणयार आहेत.

हे ईतके वयाईट 
वयादळ मी कधीच 

पयागहले नयाही. आपण 
ययामधे् अगधक 
वेळ रयाहू शकत 

नयाही



पहया! पयाण्यावर कयाहीतरी आहे!

आपण 
बुडणयार 
आहोत!



हे भूत आहे!

तो एक मयाणूस आहे 
पयाण्यावर चयालतोय!

हे भूत 
आहे!



पेत्रया, तो मी 
आहे, घयाबरू नकया.

परमेश्रया, जर तूच 
आहेस तर तू जसे करतोस तसे 

मलया पयाण्यावरून चयालत तुझ्याकडे 
येण्याची परवयानिी द्या.

पेत्रया, 
मयाझय्याकडे ये.

मत्तय १४:२४-२९



नयाही, पेत्रया!

मी येत 
आहे प्रभु.



पेत्रया येशू सयारखे पयाण्यावर 
खरोखरच चयालत होतया.



जेव्हया पेत्रयाने मोठ्या लयाटया पयागहल्या 
आगण त्याची दृष्ी येशू पयासून 

भटकली तेव्हया तो भयभीत झयालया.



भीतीमुळे त्याचया गवश्यास 
नष् झयालया आगण तो 
बुडयायलया लयािलया.

परमेश्रया, मलया 
वयाचवया!

मत्तय १४:२९-३०



पेत्रया, 
तू मयाझ्यावर 

शंकया घ्यायलया 
लयािलयास.



येशू पेत्रयालया परत 
नयावेत घेऊन 

िेलया, तेव्हया दोघेही 
पयाण्यावरून 
चयालत होते.

पेत्रया, तू पयाण्यावरून 
चयाललयास!



येशूने वयादळयालया धमकयावले 
आगण ते शयंात झयाले.

शयंाततया, शयंात 
रहया.

मत्तय १४:३१-३३; मयाक्ष  ४:३८-४१



परमेश्रया, 
मयाझ्यापयासून दूर 

जया कयारण मी पयापी 
मनुष्य आहे.

नक्ीच तुम्ी देवयाचे पुत्र 
आहयात.

मयाझया देव 
आगण मयाझया देव.

इस्याएलचया 
गरिस्त.



हे मेजवयानीचे गदवस खूप िदवीचे 
असतयात. देशभरयातील, कयाही रोम व 
इगजप्त पयासून दूरवरुन लोक आले 

आहेत. 

चलया खयाली जयाऊ 
तलयावयाकडे.

नंतर…



मलया आठवत 
तेव्हयापयासून तो येथे 

आहे.



आपण बरे 
होऊ इस्च्तया?

मलया 
मदत करयायलया 

मयाझ्याकडे कोणी 
नयाही.



ऊठ, आपलया 
गबछयानया उचल आगण 

चयाल.

आपण येशू 
आहयात नयाही कया? मी 
तुझे चमत्यार ऐकले 

आहेत.
योहयान ५:१-८



गकती कू्र 
गवनोद आहे. िरीब 

मयाणूस ३८ वरयायंपयासून 
लंिडया आहे.

हया आपलया पगवत्र शब्याथ 
आहे. त्यालया आमची शयंाततया भंि 

करतया कयामया नये.



मी ऐकले की त्यालया कयाढून 
टयाकण्यासयाठी हयालचयाली सुरू आहेत. 
त्याकडे बरेच लक् वेधले जयात आहे.

होय, तो 
चमत्यार करू शकतो 
ययाची लोकयंानया खयात्री 

पटली आहे.
हया येशू कोण आहे, 

असया गवचयार करतो की तो 
मशीहया?



त्याचे पयाय! ते 
वयाढत आहेत!



तो उठत 
आहे!

हे शक् 
नयाही!



देवयाची सु्तती करया! 
इतक्या वरया्षनंतर!

येशू मशीहया आहे!



तुम्ी शब्याथ 
गदवशी बरे कया 

करतया?

शब्याथ गदवशी 
गवश्रयंाती घेण्यास 
मोशेने आम्यालया 

आज्या केली.

शब्याथ गदवशी तुमच्या बैलयालया खड्डयातून 
बयाहेर कयाढले पयागहजे. मी शब्याथ गदवशी एखयाद्या 

मयाणसयालया बरे करुन गनयमशयास्त मोडत आहे 
कयाय? 

मयाझे वडील शब्याथ गदवशी कयाम 
करतयात आगण मी जे करतो ते मी 

करतो. लूक १४:५-६; 
योहयान ५:९-१७



तो म्णतो की देव 
त्याचया गपतया आहे. तो स्वत: 

लया देवयाच्या बरोबरीचया 
बनवत आहेत्यालया धरया! 

त्यालया दिडे 
मयारून ठयार 

करया.
मयार 

त्यालया!



शब्याथ गदवशी 
तुम्ी बरे करण्यासयाठी 
एखयाद्या मयाणसयालया ठयार 

करयाल?

तो आमच्या 
कयायद्यागवरूद्ध 

बोलतो.

तो 
कयायद्याच्या 

गवरोधयात कयाही 
म्णयालया नयाही.

त्यालया कयाय 
म्णयायचे आहे ते 

ऐकया.



मयाझे ऐक. तुम्ी 
आश्चय्षचगकत व्हया कयारण मी हे चमत्यार 

करीत आहे. ययापेक्या मोठे चमत्यार तुम्यालया 
गदसतील. जसे मयाझे वडील मेलेल्यातून 

पुनरुत्यान करू शकतयात, त्याने मलया तोच 
अगधकयार गदलया आहे. वगडलयंानी मलया यया जियावर 

पूण्ष अगधकयार देऊन ठेवले आहेत. 

जर तुम्ी 
मयाझया मयान रयाखीत नयाही तर 

तुम्ी देवयाचया मयान रयाखत नयाही. मी खरे 
सयंाितो, जो मयाझ्यावर गवश्यास ठेवतो त्याने 

ज्याने मलया पयाठगवले त्याच्यावर गवश्यास 
ठेवतो आगण त्यालया अनंतकयाळचे 

जीवन गमळेल.

तू सयाव्षकयागलक 
जीवन कसे देऊ 

शकतो?



अशी वेळ येईल 
जेव्हया मेलेले लोक मयाझया 
आवयाज ऐकतील आगण 
कबरेतून बयाहेर येतील. 
ज्यंानी चयंािले केले आहे 
त्यंानया अनंतकयाळच्या 

जीवनयात उठगवले जयाईल, 
परंतु जे वयाईट कृत् करतयात 

त्यंानया अग्नीच्या तळ्यात 
अनंतकयाळच्या गशके्सयाठी 

पयात्र केले जयाईल.

ही गनंदया 
आहे, कोणीही 

मेलेल्यंानया उठवू शकत 
नयाही. फक् देवच 

अनंतकयाळचे जीवन 
देऊ शकतो.

योहयान ५:१८-२९



तुम्ी मयाझ्यावर 
गवश्यास ठेवत नयाही, परंतु 
योहयानयाने मयाझ्या येण्याची 
भगवष्यवयाणी केली आगण 
पगवत्र शयास्तयात जे गलगहले 

आहे. शयास्तवचनयंाचया शोध घ्या 
कयारण मयाझ्यागवरयी बर् ययाच 
भगवष्यवयाण्या मयाझ्यागवरयी 

सयंाित आहेत.

असे समजू नकया की मी देवयासमोर 
तुमच्यावर दोरयारोप करीन. परंतु 

तुम्ी गनयमशयास्त पयाळण्यास नकयार 
गदलेल्या मोशेच्या गनयमयंागवरुद्ध 

सयाक् गदली जयाईल.

हयाच तो ज्यालया 
मयारण्याचया प्रयत्न करीत होते, 

तरीही तो धैयया्षने बोलतो आगण ते 
कयाही करत नयाहीत. हयाच गरिस्त, 
इस्याएलयाचया मशीहया हया खरोखर 

गरिस्त आहे हे रयाज्कत्यायंनया 
मयागहत आहे कयाय?

गनयमशयास्तयाचे 
गशक्क 

गशकगवतयात की 
मशीहया कोठून 

आलया हे आपल्यालया 
ठयाऊक नसते, 

परंतु आपल्यालया 
ठयाऊक आहे की हया 
मनुष्य ियालीलयातील 

सुतयारयाचया मुलिया 
आहे.



आपण मलया 
ओळखतया आगण मी 

कोठून आलो हे आपणयास 
मयागहत आहे असे आपण म्णतया. 
मी स्वतःहून यया पृथ्ीवर आलो 

नयाही. मयाझ्या गपत्याने मलया 
पयाठगवले आहे, परंतु मयाझ्या 

गपत्यालया तुम्ी ओळखत नयाही. 
परंतु मी त्यालया ओळखतो 

आगण त्याने मलया तुमच्याकडे 
पयाठगवले आहे.

त्याने मयाझे बोलणे 
कसे ऐकले?



त्यालया सव्ष 
िोष्ी ठयाऊक 

आहेत.

हया मशीहया आहे अशी 
भगवष्यवयाणी केली िेली 

होती!

यया मनुष्ययाने केलेल्या 
चमत्यारयंापेक्या मशीहया अगधक 

चमत्यार करेल अशी तुमची अपेक्या 
आहे कयाय?



तयाबडतोब जयाऊन 
गनंदया करणयार् ययालया अटक 

करया.
लोक त्याच्यावर 

गवश्यास ठेवत आहेत. 
त्यालया शयंात केले पयागहजे.

ययावेळी हे 
योग्य गदसत 

नयाही.

योहयान ५:३०-३९, ४५, ६:४२-४३, ७: २५-३२, ४०-४१



जे नीगतमत्तयाची 
तहयान भयािगवतयात ते धन्, ते 

भरले जयातील. 

जे शयंागत करणयारे 
ते धन्, कयारण त्यंानया देवयाची 
मुले म्टले जयाईल. आपल्या 

शतंू्रवर पे्रम करया आगण त्यंानया 
आशीवया्षद द्या.

जर कोणयालया तहयान 
लयािली असेल तर त्याने 

मयाझ्याकडे ययावे आगण प्यावे. 
त्याच्यामधे् पगवत्र आत्या 
अनंतकयाळच्या जीवनयाच्या 

पयाण्याच्या झर् ययासयारखे 
असेल.

तो 
िुने्ियारयासयारखया 

बोलत नयाही.

ते म्णतयात की 
तो ४,००० वरयायंच्या 

भगवष्यवयाणीचे उत्तर 
आहे.



तू त्यालया आमच्याकडे कया आणले 
नयाहीस? तो तुमच्या समोर उभया होतया. तू 

त्यालया तयाब्यात कया घेतले नयाही?

यया 
मयाणसयासयारखया 
कोणीही बोललया 

नयाही.

तो पे्रम आगण क्मया 
बद्दल बोलतो.

हया! त्याने तुम्यालयाही फसवले 
आहे कयाय? कोणत्याही सुगशगक्त 

रयाज्कत्या्षने व परुश्ययंानी त्याच्यावर 
गवश्यास ठेवलया आहे कया? हया येशू मेलया 

पयागहजे.



रयात्री गनकदेम नयावयाचया मनुष्य 
येशूकडे आलया होतया. तो बोललया

त्याचे कयाय म्णणे 
ऐकण्यापूववी आपलया कयायदया दोरी 

ठरगवतो?

गनकदेम, तुम्ीसुद्धया त्याच्या 
ियालीलीतील अनुययायी आहयात कयाय? पगवत्र 

शयास्तयाचया शोध घ्या कयारण मशीहया ियालीलयाहून 
आलया नयाही. तो यहूदीययाच्या बेथलहेमहून येणयार 

आहे. आगण तो दयागवदयाचया पुत्र असेल.
मत्तय ५:६, ९; योहयान ४:१४, 
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तो आपल्या खोट्या 
बोलण्याने सयामयान् 

लोकयंानया फसगवतो.

त्याच्याकडे प्रते्क 
िोष्ीचे उत्तर आहे असे 

गदसते

आम्ी त्याच्या शब्दयंामधे् 
त्यालया भेट देण्यासयाठी आणखी 
एक हुशयार वगकल कया पयाठवत 

नयाही?



मलया वकील मयागहत आहे. तो 
हुशयार आगण गनद्षयी आहे.



वकील येशूलया 
आव्हयान देण्यासयाठी 

आलया.

कयायदया कयाय 
म्णतो?

असे म्टले आहे की तुम्ी 
आपलया देव परमेश्र ह्यावर 

मनयापयासून, आत्मयाने व सयामर्या्षने पे्रम 
करया आगण आपल्या शेजयार् ययावर 
स्वत: सयारखे पे्रम केले पयागहजे.

िुरुजी, 
अनंतकयाळचे 

जीवन 
गमळण्यासयाठी मी 

कयाय करयावे?



प्रीती तुमचे उत्तर 
आहे. प्रीती गनयमशयास्तयाची 

पूत्षतया करते, जर आपण आपल्या 
शेजयार् ययावर स्वत: प्रमयाणे पे्रम 
केले तर तुम्ी देवयालया संतुष् 

करयाल.

मी तुम्यालया एक 
िोष् सयंािेन:

होय, पण कोणतया शेजयारी? 
तुमचया अथ्ष प्रते्कजण नयाही, 

अिदी रोमन लोकयंापययंत?



जेरूसलेम ते 
यरीहोकडे जयाणया A्यया एकया 
मनुष्ययावर चोरट्यंानी हल्या 

केलया, सव्ष चीज कयाढून घेऊन 
त्यालया मृत स््थतीत सोडले 

जेव्हया एक 
पुजयारी रस्तयावर 

पडलेल्या मयाणसयाजवळून 
जयात होतया, तो 

त्याच्याभोवती गफरलया पण 
मदत करयायलया थयंाबलया 

नयाही.

लूक १०:२५-३१



त्याचप्रमयाणे, मंगदरयात सेवया 
करण्यासयाठी गनवडलेलया एक लेवी तेथून 

गनघून िेलया आगण जखमी मयाणसयालया 
पयाहण्याइतकयाच थयंाबलया, पण त्याने कयाही 

मदत केली नयाही.

आपण पे्रमयाची कयामे न 
दयाखवल्यास आपल्याकडे पे्रम आहे असे 

म्णणे कयाय चयंािले आहे? जर तुम्ी तुमच्या 
शेजयार् ययावर पे्रम करीत नयाही तर तुम्ी 

देवयावर प्रीगत करीत नयाही.



एक शोमरोनी त्या वयाटेने िेलया. एक 
यहूदी यहुदी लोकयंाचया गतरस्यार करीत असे. जेव्हया 

त्याने जखमी मयाणसयालया पयागहले, तो लटपटत व रस्तयात 
पडलया, तेव्हया तो मयाणूस एक यहूदी असल्याचे त्याने 

समजले नयाही.

शोमरोन्याने 
त्याच्यावर दयया केली आगण 

मदतीसयाठी तो थयंाबलया.



त्या शोमरोन्याने त्या मयाणसयाच्या 
जखमया स्वच् केल्या आगण बयंाधल्या. 

त्याचे पे्रम शब्दयंामधे् नव्हते, परंतु कृतीतून 
होते.



त्या शोमरोन्याने 
त्या जखमी मयाणसयालया 

त्याच्या स्वत: च्या ियाढवयावर 
बसवले आगण त्यालया एकया 
उतयारयात नेले, गजथे त्यालया 

आरयाम गमळू शकेल.

आतया सोपे आहे. 
मयाझ्याकडे तू आहेस. तू 
लवकरच अंथरूणयावर 

पडशील.



मी तुम्यालया दोन 
आठवडे खोली आगण जेवण 
पैसे देतो. जर त्याची कयाळजी 

घेतली तर मी यया मयािया्षवर परत 
जयाईन तेव्हया तुम्यालया जयास्त पैसे 

देईन.

लूक १०:३२-३५



तू मलया गवचयारले की तुझया शेजयारी कोण होतया? 
मलया सयंािया, यया गतघयंापैकी कोण यया मयाणसयाचया 

शेजयारी होतया?

अथया्षतच, 
ज्याने दयया 
दयाखगवली.

अप्रगतम!



मि आपण जयाऊ 
शकतया आगण यया शोमरोनी 

प्रमयाणेच आपल्या शेजयार् ययावर 
पे्रम करू शकतया.



बयावळट! 
येशू त्यालया रूपयंातर 

करण्यापूववी, तेथून बयाहेर 
कयाढया. हे कोणत्या प्रकयारचे 

वेडेपणयाचे गशक्ण आहे? हे 
व्ययावहयाररक नयाही. कयाही लोक 

पे्रमयास प्रगतसयाद देणयार 
नयाहीत.



तुम्ी ऐकले आहे की तुम्ी तुमच्या 
गमत्रयंावर पे्रम केले पयागहजे पण शतंू्रचया दे्र केलया 

पयागहजे, परंतु मी तुम्यंास सयंाितो, आपल्या शतंू्रवर पे्रम 
करया. जे तुम्यंालया शयाप देतयात त्यंानया आशीवया्षद द्या. जे 
तुमचया दे्धर करतयात त्यंाचे चयंािले करया. जे तुझी गनंदया 

करतयात आगण तुमचया छळ करतयात त्यंाच्यासयाठी 
प्रयाथ्षनया करया. मत्तय ५:४३-४४; लूक 
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अध्याय १०

चमत्रार 
आनण 

बोधकथरा



मी 
जेवलो ययालया बरेच 
गदवस झयाले आहेत.

गजवंत रयाहण्याचया 
हया एकमेव मयाि्ष आहे. 

आपण उंदीर आगण झुबके 
खयायलया न गशकल्यास 
आपलया मृतू् होईल. मलया वयाटते की मी 

फक् प्रथमच मरेन. एक 
वरया्षपूववी मी एक श्रीमंत मयाणूस 
होतया, समयाजयात चयंािलया आदर 

होतया. आतया मयाझ्याकडे 
पहया. तुझया आतया आदर नयाही; तू 

फक् एक कुष्ठरोिी आहेस.

इतरत्र…



सुरुवयातीलया मलया 
अशी आशया होती की 

कधीतरी मी बरया होईल आगण 
पत्नी व मुले ययंाच्याकडे परत 

जण्यास सक्म होईल. परंतु मी 
येथे दहया वरषे रयागहलो आहे, आगण 

कुणी बरया होऊन व परत 
समयाजयात िेलया नयाही.



सुरुवयातीलया मयाझी 
बयायको मुलयंानया आणून मयाझ्याशी 

बोलण्यासयाठी दूरवर उभी 
रयागहली, परंतु ते कमी कमी येऊ 
लयािले. मुलं आतया मोठी झयाली 

आहेत. त्यंानी मलया पयागहले तर ते 
मलया ओळखणयार नयाहीत. हे 

मेल्यापेक्या वयाईट आहे.



अहो, स्वतःबद्दल 
वयाईट वयाटणे सोडून द्या. 

कोणयालयाही कयाळजी नयाही, 
देवयालयासुद्धया कयाळजी नयाही. 

चलया आपण खयाण्यासयाठी भीक 
मयािून कयाहीतरी गमळे ते कया 

पयाहूयया.



आम्ी आज 
मुख्य रस्तयाकडे जयात 

आहोत, आपण थोडी दयया 
दयाखवू शकत नयाही.

आम्ी एकत्र प्रवयास 
करू, कदयागचत अगधक 

सुरगक्त असेल.



मलया कयाही प्रवयासी 
रस्तयावर येतयानया गदसतयात!



बयाहेर पहया! 
पुन्या ती मुले.

येथून गनघून जया, 
कुष्ठरोग्ययंानो. कुठेतरी जयाऊन 

मरया.
आपण िगलच्! 

देवयाने तुम्यालया गशक्या 
करीत आहे.

पळया! 
पळया!



अशुद्ध! अशुद्ध, 
आम्ी सव्ष अशुद्ध 

आहोत.

ते कुष्ठरोिी 
आहेत. त्यंानया 

जवळ येऊ देऊ नकया. 
आपल्यालया हया आजयार 

पकडू शकतो.



आमच्यावर दयया करया, 
आमच्या प्रते्कयासयाठी फक् एक 

घयास वयाचवू शकतया?

त्यंानया कयाहीतरी 
द्या जेणेकरून ते 
गनघून जयातील.

मयािे जया. 
आपण अशुद्ध 

आहयात!



मयािे जया, आगण 
आम्ी येथे जगमनीवर 

सोडतो.

आतया, जवळ येऊ 
नकया. मलया लवकर गनघू 

द्या.



भयाकरी!

मयाझ्यासयाठी 
कयाही वयाचवया!

अन्न!

हे सव्ष गमळवू 
नकया!



ते मयाझे 
आहे!

तू 
डुक्रया!

अरे देवया!

भयाकरी! 
भयाकरी!



येथे प्रवयाश्ययंाचया एक 
मोठया िट येतो आहे.

आपण 
सयावधगिरी 

बयाळिली पयागहजे; 
तेथे बरेच आहेत

आगण 
ते सव्ष पुरुर 

आहेत.



तो नयासरेथचया 
येशू आहे. मी हया आजयार 
होण्यापूववी त्यालया एकदया 

पयागहले होते. तोच लोकयंानया 
बरे करतो. 

तो देवयाकडून 
असल्याचया दयावया करतो. 

म्णतो की तो आगण गपतया 
एक आहेत. मी त्यालया 

आंधळे डोळे व लंिडे बरे 
केलेले पयागहले



िुरुजी, 
ते कुष्ठरोिी 

आहेत.येशू! 
आम्यालया मदत 

करया!

त्यंानया जवळ 
येऊ देऊ नकया.



मी 
तुमच्यासयाठी 

कयाय करयावे असे 
वयाटते?

आमच्यावर 
दयया करया आगण 
आम्यालया बरे 

करया.

तुझी इच्या 
असल्यास, तुम्ी 
मलया स्वच् करू 

शकतया.



तू मलया स्पश्ष 
करु नये!

हे सव्ष ठीक आहे. मंगदरयात 
जया आगण स्वत: लया ययाजकयालया 

दयाखवया. तुम्ी शुद्ध झयालया आहे हे 
तो त्यालया गदसेल आगण तुम्यालया 

कुटंुगबययंाकडे परत जयाण्याची 
परवयानिी देईल.



तो म्णतो 
की आपण शुद्ध 
झयालो आहोत.

आम्ी 
मंगदरयाजवळ 

जयाण्यापूववीच ते 
आम्यालया कयाढून 

टयाकतील.

त्याने 
म्टल्याप्रमयाणे मी 

करणयार आहे.

मी तुझ्या 
बरोबर आहे. 
चल जयाऊयया. लूक १७:११-१४



येशू म्णयालया, 
आपण बरे झयालो 

आहोत.

मलया 
बरं वयाटत 

आहे.



आम्ी बदलत 
आहोत!



मयाझी 
त्चया बरे 

झयाली आहे!

येशूने हे केले! 
आपण पूण्ष बरे 

आहयात!

तू आतया 
कुरूप नयाही!

मी मयाझी पत्नी 
शोधण्यासयाठी 

जयाणे आवश्यक 
आहे!



देवयाचया पुत्र, इस्याएलचया रयाजया, तू 
धन् आहेस. तू मलया परत आयुष्य गदलेस. देव 

दययाळू आगण दययाळू आहे.

दहया शुद्ध झयाले नयाहीत कयाय? 
पण धन्वयाद देण्यासयाठी परत एक 

जण येतो आगण तो जू् नयाही. तो एक 
शोमरोनी आहे.

लूक १७:१४-१९



एकयाने येशूलया गवचयारले, “अनेक 
लोकयंानया अनंतकयाळचे जीवन 

गमळतील कयाय?” येशूने उत्तर गदले:

शयाशवत शयाशवत 
जीवनजीवन

मी सयंाितो, जीवनयात 
प्रवेश करण्याचया मयाि्ष कठीण 

आगण अरंुद आहे आगण फयारच 
थोड्या लोकयंानया ते सयापडेल. 

परंतु गवनयाशयाकडे जयाण्याचया मयाि्ष 
गवसृ्तत आहे आगण सव्ष लोक 

अनंतकयाळच्या गशके्सयाठी 
पररपूण्ष आहेत.



मि मी त्यंानया म्णेन की, 
मी तुम्यालया ओळखत नयाही. तुम्ी 
शयागपत आहयात आगण मयाझ्यापयासून 
दूर जया. अनंतकयाळच्या अग्नीत जया. 
तेथे रडणे व दयात खयाणे चयालेल.”

अरंुद दरवयाजयाने आत जयाण्याचया 
प्रयत्न करया, कयारण पुष्कळ जण जीवनयात 
गशरण्याचया प्रयत्न करतयात आगण अपयशी 

ठरतयात. जेव्हया न्याययाचया गदवस येईल तेव्हया बरेच 
लोक देवयालया गवनंगत करतील आगण म्णयातील, 
“िुरुजी, मी खरोखरच तुमचया होतो. मी धयागम्षक 

मनुष्य होतो. मी उपवयास केलया आगण प्रयाथ्षनया 
केली. मी धमया्षचे समथ्षन करण्यासयाठी पैसे 
गदले. मी तुझ्या नयावयाने भगवष्यवयाणी केली व 

भुते कयाढली.”

ही अशी जयािया आहे 
गजथे त्यंाचे जीव कधीही मरत 

नयाहीत आगण आि कधीच गवझत 
नयाही. त्यंाच्या दु: खयाचया धूर 

अनंतकयाळपययंत चढत जयाईल.

मत्तय ७:१३-१४, २२-२३; 
प्रकटीकरण १४:११



येशूने आणखी एक िोष् 
सयंागितली:

एक श्रीमंत मयाणूस 
होतया जो उतृ्ष् कपडे 

घयालतो आगण दररोज चयंािले 
चयंािले पदयाथ्ष खयातो. तो वयाईट 

मनुष्य नव्हतया तर तो प्रयामयागणक 
होतया, परंतु त्याने स्वत: बद्दलच 

गवचयार केलया. त्याने 
आपले 

पैसे जमया 
केले आगण 
तो दररोज 

अगधकयागधक 
श्रीमंत होत 

िेलया.



होय मयालक, मलया 
खयात्री आहे की तो त्याचे 

कौतुक करेल.

मयाझ्या तयाटयामधून गशल्क अन्न िोळया 
करया आगण फयाटकयाजवळ पडलेल्या 

गभकयारी लयाजरलया द्या. मी एक करुणया व 
दययाळू मनुष्य आहे.



मयालक 
म्णयालया की मी तुलया 

हे तुकडे द्यावेत.

मयाझ्याकडे 
खूप संपत्ती आहे, 
मलया मयाझ्या सव्ष 

वसू्त ठेवण्यासयाठी 
मोठ्या कोठयारयंाची 

आवश्यकतया पडेल.

परमेश्रयाची सु्तती करया. देव 
स्वतःच तरतूद करतो. मयाझ्या पयात्रतेपेक्या 
हे अगधक आहे. मयाझ्या वतीने आपल्या 

मयालकयाचे आभयार मयानया.



“मयाणसयालया एकदयाच 
मरण देणे आगण त्यानंतर 

न्याययाकरणे.”

vv

तू मूख्ष आहेस. 
आज रयात्री तू मरशील 
आगण तुझ्या आत्मयालया 
गहशेब द्यावया लयािेल

लूक १६:१९-२२; इब्ी ९:२७



श्रीमंत व्यक्ीची अंत्ययात्रया गनघत 
असतयानया, त्यंानया आढळले की, 
गभकयारी लयाजरसुद्धया मेलया आहे.

शहरयाबयाहेर एकया ियाडीवर लयाजरचया मृतदेह 
बेकयायदेशीरपणे नेण्यात आलया, गजथे त्यालया 
एकया िरीब मयाणसया प्रमयाणेच दफन करण्यात 
आले. तेथे अंत्संस्यार झयाले नयाहीत आगण 

त्याच्या गनधनयाबद्दल कुणयालयाही शोक नव्हतया.

हया म्यातयारया गभकयारी 
लयाजर आहे. त्याचयासुद्धया 

रयात्री मृतू् झयालया. तो खूप शयंात 
गदसत आहे.



परंतु देवदूत येऊन लयाजरलया 
स्विया्षत घेऊन िेले.

व्या! गकती 
छयान प्रवयास होतया! मलया 
कधीही मरणयार इतके 
मजेदयार वयाटले नयाही! आमचया भयाऊ लयाजर, 

घरी स्वयाित आहे. तुलया पुन्या 
कधीही भूक लयािणयार नयाही आगण 

शरीरयालया कधीही वेदनया होणयार नयाहीत. 
चलया, आमच्याकडे आपल्यापुढे एक 

टेबल पसरलेलया आहे.



श्रीमंत मयाणसयालया एकया 
संुदर थडग्ययात उत्तम 

दफन केले होते, आगण 
प्रते्कजण ज्यालया 

त्याच्या पैशयावर पे्रम 
होते त्याने ते त्याच्या 

इचे्नुसयार कयाय ठेवले 
ते पहयायलया आले.

तो एक चयंािलया मयाणूस 
होतया. कधीकधी तो त्याच्यावर पे्रम 

करणयार् यया लोकयंावर कठोर गदसत होतया, 
परंतु त्याचे त्याच्या रयाष्ट् यावर पे्रम होते आगण 

व्यवहयारयात प्रयामयागणकपणया होतया.

तो त्याच्या 
प्रगतफळयावर िेलया आहे. 

त्याच्या आत्मयास सदयासव्षकयाळ 
शयंाततया लयाभो.



पण जेव्हया श्रीमंत मयाणूस 
मरण पयावलया तेव्हया तो 

स्वत: लया अथयंाि खड्डयात 
पडतयानया आढळलया.
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मलया मदत करया! हे देवया, 
कुणीतरी मलया मदत कर! मी 

येथे ज्यालयंामधे् आहे!



गपतया अब्याहम, 
मयाझ्यावर दयया कर. मी तेथे 

लयाजर पयाहतो. त्यालया पयाण्यात 
आपले बोट बुडगवण्यासयाठी 

आगण मयाझी जीभ थंड 
करण्यासयाठी पयाठवया, कयारण यया 

ज्याळययात मी पीगडत आहे. 

मि मयाझ्या पयाच भयावयंानया 
सयाक् देण्यासयाठी लयाजरलया परत मयाझ्या 
वगडलयंाच्या घरी पयाठवया जेणेकरुन यया 

भययानक ययातनयंामधे् त्यंाचया अंत होणयार 
नयाही.

मुलया, मलया शक् झयाल्यास 
मी तुलया मदत करतो, परंतु तळयाशी 

अगग्न सरोवर असलेल्या आपल्यामधे् 
एक मोठया दरी आहे. आम्ी तुलया मदत 

करण्यासयाठी ओलयंाडू शकत नयाही, व यया 
बयाजूने देखील जयाऊ शकत नयाही.



त्यंाच्याकडे 
मोशे व संदेषट्यंाचे 

गलखयाण आहे. त्यंानी 
पगवत्र शयास्तयावर 
गवश्यास ठेवयावया.

परंतु त्यंाच्यासयाठी 
ते पुरेसे नयाही. जर त्यंानया 
पुनरुत्यानयाचया चमत्यार 
गदसलया तर ते त्यंाच्या 

अगवश्यासयाबद्दल पश्चयात्तयाप 
करतील.

जर त्यंानया पगवत्र शयास्तयावर गवश्यास 
नसेल तर त्यंानी एखयाद्यालया मेलेल्यातून उठलेलया 
पयागहले तरी त्यंाची खयात्री पटणयार नयाही. तुलया खूप 
उशीर झयालया आहे. त्यंानी स्वतःचे गनण्षय घेतले 

पयागहजेत. मलया मयाफ करया. मी कयाहीही करु शकत 
नयाही.
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अहो, मोठी 
मयाणसे. तुम्यालया 

कयाही मजया करयायची 
आहे कया? मयाझे पे्रम 

स्वस्त आहे.

िुरुजी, गतच्या 
आवडीसयाठी खूप 
उशीर झयालया आहे, 
गतच्याकडे दुल्षक् 

करया.



पगवत्र शयास्त म्णते, “तू 
व्यगभचयार करु नकोस.”

अहो, मी एक 
धयागम्षक स्ती आहे. 

मयाझया देवयावर 
गवश्यास आहे.

सैतयानयाने तुझी 
फसवणूक केली आहे. 

तुझ्यासयाठी अगग्न तलयावयागशवयाय 
शेवट कयाही नयाही.



देवयालया फयार उशीर झयालेलया नयाही. 
जर तुम्ी त्याचया शोध केलया तर तो 
तुम्यालया सयापडेल. तो तुझ्या पयापयंाची 
क्मया करील आगण तुझया आत्या परत 

करील.

तू तुझ्या गमत्रयालया ऐकले 
कया, मलया खूप उशीर झयालया 

आहे. मी लहयान असल्यापयासून 
पुरुरयंाबरोबर झोपते आहे.



मयाझया आत्या सैतयानयाचया आहे 
परंतु मी तो देवयालया देईन जर तो… 

तो… तो… तो… 



ती भुतयंानी 
भरलेली 
आहे!

परत 
जया!

ईई!!!!!!!!!!!!
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ई!!!!!!ई!!!!!!

सैतयान, 
गतच्यातून बयाहेर 

ये!



येशूच्या आजे्नुसयार, त्या स्तीपयासून 
सयात भुते तेथून गनघून िेली.

मी तुलया आज्या देतो 
की बयाहेर येऊन परत जयाऊ 

नकोस.



ते िेले!

तू कोण 
आहेस?

मी येशू 
आहे.



तू तुझे पयाप 
थयंाबगवले पयागहजे 

आगण देवयाची उपयासनया 
केली पयागहजे गकंवया 

भुते त्याच्यापेक्या वयाईट 
इतरयंानया परत घेऊन 

येईल.

मलया देवयाची सेवया 
करयायची आहे. मी तुझ्या 
मयािे येईन आगण अगधक 

गशकू शकेन.

तीलया कयाय 
झयालं?
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तुम्ी आगण तुमचे गशष्य मयाझ्या घरी 
येऊन जेवयावे, मयाझ्या गमत्रयंानी हे ऐकून 

घ्यावे अशी इच्या आहे.
आम्ी येऊ.

िुरुजी, मी कयाय घडले ते पयागहले 
हे अद्त आहे. आमचे धयागम्षक नेते गदवसया 

उजेडयात मरीयया मॅगडयालीनकडे 
दुल्षक् करतयात, परंतु 

त्यंाच्यातील कयाही रयात्री 
गतच्याकडे ययायचे. तू गतलया 

नवीन जीवन गदलेस.



येशू, आम्यालया 
सयंािया, यया भ्रष् समयाजयात 

एखयादया मयाणूस प्रयामयागणक 
आगण शुद्ध कसया असू 

शकतो? कयायदया जरयासया 
तोडलया नयाही तर आम्ी 

उपयाशी रयाहू.

नयाश पयावणयार् यया िोष्ी ंवसयाठी 
पररश्रम करु नकया तर जे अनंतकयाळ 

गटकते त्यासयाठी पररश्रमकरया. आपल्या 
स्वतःच्या संपत्तीबद्दल गवचयार करू नकया, 
परंतु आपण इतरयंाकररतया आशीवया्षद कसे 

होऊ शकतयात ययाचया गवचयार करया.



आयुष्य म्णजे अन्न 
आगण कपड्यंापेक्या अगधक. 
जर देवयाने शेतयातल्या गलली 

घयालतो तर, तो तुम्यालया 
वस्त देईल.

अशी वेळ येत आहे की जेव्हया प्रते्क 
मनुष्य न्याययासयाठी देवयासमोर उभे रयाहून 
आपल्या शरीरयाने केलेल्या प्रते्क कृतीचया 
गहशेब देईल, मि ते चयंािले गकंवया वयाईट 

असो.



आपल्या धयागम्षक नेत्यंासयारखे 
वयािू नकया, कयारण ते एक िोष् सयंाितयात 

आगण मि दुसरे जीवन जितयात. ते 
बयाहेरील स्वच् असलेल्या आतड्यंासयारखे 

आहेत, परंतु आतील बयाजूने ते घयाण 
आहेत. जर 

तुमचया चयंािुलपणया 
त्यंाच्यापेक्या मोठया 

नसेल तर तुम्ी कधीही 
रयाज्यात प्रवेश 
करणयार नयाही.



मी तुम्यालया एक 
िोष् सयंाितो जी देवयाच्या 
हृदययाचे स्पष्ीकरण देते.

तर, आपण पयापी 
लोकयंानया िोळया करतया 

आगण त्यंाच्याबरोबर जेवयायलया 
बसतया? मी येथे पयागहले आहे 

की मेरी मॅगडयालीन येथे यया सव्ष 
पयाप्यंासमवेत आहे. त्यंाच्याबरोबर 

खयाले् आगण आपण नीगतमयान 
असल्याचया दयावया कसया करू 

शकतया?
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एकया मनुष्ययालया 
दोन मुलिे होते. धयाकटया 

मुलिया बंडखोर होतया आगण 
त्यालया देहस्वभयावयाचे जीवन 

जिण्याची इच्या होती.

होय, मलया ही 
कथया आवडली.



म्णून 
त्याने त्याचया 
वयारसया आतया 
गमळयावया अशी 
मयािणी केली.

बयाबया, जर 
तुम्ी मलया आतया 

मयाझ्या शेतयाचया भयाि 
द्याल तर मी मयाझे भगवष्य 
शोधण्यासयाठी शहरयात 

जयाईल.

पण मुलया, मयाझे जे कयाही आहे ते 
तुझे आहे. मी जयास्त कयाळ जिणयार नयाही आगण 

तू आगण तुझया भयाऊ यया सवयायंचया वयारस व्हयाल. तुम्ी 
आयुष्यभर बरे व्हयाल. आपल्याकडे पुष्कळ मेंवढ्या आगण 

बैल आहेत. आपल्या शेतयात दरवरवी धयान् भरलेले 
असते. बरेच नोकर आहेत आगण बरेच कयाही….



पण मलया बयाहेर पडयायचे आहे आगण 
जियाकडे पयाहयायचे आहे. मलया शेतयात रयाहून 

आयुष्यभर िुलयामयासयारखे कयाम करयायचे 
नयाही. मी लहयान असतयानया मलया थोडी मजया 

करयायची आहे. मयाझे गमत्र….

तुझे गमत्र, जे कधीच 
कयाम करत नयाहीत, फक् 

कोणतया घोडया सवया्षत वेिवयान 
आहे, कोणतया मद् सवदोत्तम 
आहे आगण कोणत्या स्स्तयया 

सवया्षत मनोरंजक आहेत 
ययाचया गवचयार करयातयात.



तुम्यालया आयुष्यया बद्दल कयाय 
मयागहत आहे? तुम्ी यया जुन्या शेतयात 
नेहमीच िुपचूप आहयात. मलया आतया 
शेतीतील मयाझया वयाटया हवया आहे. मी 
जीवनयात मयाझे मयाि्ष बनवण्यासयाठी 

शहरयात जयात आहे.

ते त्यालया द्या. त्याच्यागशवयाय 
आपण बरे होऊ. तो कधीही त्याचया 

वयाटया करत नयाही.



वगडलयंानी आपल्या 
लहयान मुलयालया त्याच्या मयालमते्तत 

वयाटया गदलया. म्णून मुलिया समुद्रयाच्या 
पलीकडे मोठ्या शहरयंामधे् िेलया जेथे 

जयाऊन त्यालया आनंद वयाटेल.

आतया हे जीवन आहे 
- मलया कयाय करयावे हे 
कोणीच सयंाित नयाही.
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व्या, मी 
केलेल्या कल्पने पेक्या हे 

अगधक िौरवशयाली आहे. हे सव्ष 
लोक आगण इमयारती. इथेच हे घडत 

आहे. 

मलया रयाहण्यासयाठी 
भयाड्याने एक छयान 
मोठी खोली शोधली 

पयागहजे.

धयाकटया मुलिया…



होय, हे छयान 
गदसते. मी घेईन.

आपणयास 
कयाही हवे असल्यास 
बोलवया, आमच्याकडे 
गदवस रयात्र सेवया आहे.



आतया ययापेक्या जयास्त कोण 
गवचयारू शकेल? उद्या मी बयाहेर 
जयाईन आगण कयाही लोकयंानया 

भेटेल.
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हे, आमच्याकडे येथे कयाय 
आहे? ियावठी मुलिया? जर आपण त्याचया 

चेहरया पयाहू शकलया तर कदयागचत तो 
देखणया असेल.

हे, जर तुम्ी कयाही आनंद शोधत 
असयाल तर, तुम्ी दयाढी कयाढून चयंािले 

कपडे घ्यावेत.



बदमयाश, आपल्या यया 
नवीन कपड्यंाकडे पहयातो 

आहेस.



आनंद झयालया की 
आपण आमच्याबरोबर 

जेवणयासयाठी सयामील होऊ 
शकतया.

आतया तो 
देखणया आहे नयाकी त्याच्या 

चेहर् ययावरुन त्या सव्ष ओवंिळ 
केसयंानी तो आलया आहे?



आमच्या नवीन 
गमत्रयासयाठी एक ग्यास, त्यालया 

नेहमी आनंद आगण आनंद 
गमळेल. …आगण 

पे्रम.



नोकर, मयाझ्या 
गमत्रयंासयाठी अगधक मद्.
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फक् आपण दोघेच, 
तुझ्या खोलीत जयाऊ शकत नयाही?



आगण म्णूनच तरूण 
घरयाबयाहेर पडलया होतया, अनेक 

मगहने उंच जिलया. जोपययंत त्याचे पैसे 
गशल्क नव्हते तोपययंत त्याचे बरेच 

गमत्र होते.

असया गदवस आलया जेव्हया 
त्याचया मुख्ष आनंदया ने त्याच्या सव्ष 

पैशयंाचया नयाश केलया परंतु तरीही त्याचे 
बरेच गमत्र होते जे श्रीमंत होते.



तुझ्याकडे 
आणखी पैसे नयाहीत ययाचया 

कयाय अथ्ष आहे? मलया वयाटले 
तुम्ी श्रीमंत आहयात.

बरं, इथे रयाहण्यासयाठी खूप वेळ 
लयाितो आगण िेल्या आठवड्यात मी रेसवरील 
शेवटचया जुियार िमयावलया. मलया खयात्री आहे की 

मयाझया एक गनगश्चत गवजेतया आहे, आगण मी 
आशया करतो….



तुलया असे म्णयायचे आहे 
की तू वचन गदलेलया पोशयाख तू 

मयाझ्यासयाठी कसया गवकत घेणयार?

मलया आशया होती 
की तुझे वडील मलया त्यंाच्या 

मयालमते्तपैकी कयाही मयालमत्तयंाचे 
व्यव्थयापनया ची मलया नोकरी 

देतील.

नोकरी?



मलया वयाटलं की मयाझे 
गमत्र आहेत. ते आतया 

मयाझ्याशी बोलत नयाहीत. 
पण मलया एक चयंािली नोकरी 
गमळेल आगण मी पुन्या वर 

येईन.

यया अशुद्ध, 
घयाणेरड्या प्रयाण्यंानया 

मी खयाद् देत आहे ययावर 
मयाझया गवश्यास बसत 

नयाही.

ओकंक!!!!!ओकंक!!!!!

सु्युक्क!!!!!सु्युक्क!!!!! गू्!!!!!गू्!!!!!
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तू गकती आजयारी आहे 
ययाची मलया पवया्ष नयाही. तेथून गनघून 

डुकरयंाची कयाळजी घे. मी तुलया कयाढून 
टयाकीन आगण दुसर् ययास घेऊन येईन. 

उठ आतया!

होय, मयालक, 
मलया मयाफ करया. 
मयालक, लिेच.



हे कयाम मयाझ्यासयाठी 
सभ्पणे खयाण्यासयाठी पुरेसे 
पैसे देखील देत नयाही. मयाझया 

अंदयाज आहे की मयाझे तथयाकगथत 
गमत्र चयंािले खयात आहेत.



मी कयाय आहे ते पहया. 
मी खूप थंड, भुकेलेलया आगण 

कंटयाळलेलया आहे. मी हे डुकरयंाचे अन्न 
खयाऊ शकतो. मयाझ्या वगडलयंाच्या नोकरयंाकडे 
खयाण्यापेक्या जयास्त अन्न आहे. जर मी फक्… 

पण नयाही तर मी गतथे परत जयाऊ शकत 
नयाही, मी सोडलेल्या मयािया्षवरुन नयाही. 

ते मयाझया गतरस्यार करतयात.



मी गकती मूख्ष होतो. मी 
परत जयाऊन नोकर होण्यासयाठी 

गवचयारले तर कयाय होईल? मी शेतयातील 
मयाझया सव्ष वयाटया खच्ष केलया आहे. परंतु 
जर मी त्यंाच्याकडे असतो तर मी 

सेवक होऊ शकतो.



मी घरी 
जयात आहे

मूख्ष! तुझ्याकडे पैसे 
नयाहीत. तुलया एक हजयार 

मैल चयालयावे लयािेल.
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आठवडे 
चयालल्यानंतर, तो 

जवळजवळ घरी होतया.

मी जवळजवळ गतथे 
आहे. मलया येथे कृपया मयािण्याचया 

अगधकयार नयाही. मी म्णेन, “बयाबया, 
मी पयाप केले आहे आगण आतया मी तुमचया 
मुलिया म्णवून घेण्यास पयात्र नयाही.” मलया 
तुम्ी भयाड्याने घेतलेल्या सेवकयाप्रमयाणे 

कयामयावर ठेवया.”



तो मयाणूस गतथे येत आहे 
नया? मयाझे जुन्या डोळे एकदया जसया गदसलया 
तसया तो पयाहू शकत नयाही, परंतु मी तुम्यालया 
सयंाितो की तो मयाझ्या हरवलेल्या मुलयाप्रमयाणे 

चयालतो.

होय, तो थोडया 
मोठया आगण पयातळ 
आहे, परंतु मयाझया 

गवश्यास आहे की तो 
तुमचया मुलिया आहे.



मयाझया 
मुलिया!



मयाझ्या 
मुलया, मयाझ्या मुलया! 

तू घरी आलया!

बयाबया, मी तुझ्या 
दृष्ीने पयाप केले आहे…



 … आगण तुमचया 
मुलिया म्णण्यास पयात्र 

नयाही…



आम्यालया 
वयाटले की तू मेलया 

आगण आतया तू 
पुन्या गजवंत आहेस. 

आम्ी तुम्यालया 
वेळेत सयाफ केले 

आहे.
तू असे घरयात जयाऊ शकत नयाही. मयाझया 

सेवक तुमच्या सवदोत्तम पोशयाख व पयाययासयाठी 
जोडे घेऊन येईल. तुझी अंिठी िेली होय, 

आपल्यालया एक अंिठी लयािेल. हरवलेलया मयाझया 
मुलिया आतया सयापडलया आहे.
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चरबीयुक् वयासरयालया 
ठयार करया, मेजवयानी तययार 

करया, पयाहुण्यंानया आमंगत्रत करया 
आगण आम्ी आनंद करु, 

कयारण हया आनंद करण्याचया 
गदवस आहे.



मलया आनंद झयालया आहे 
की तू इथे असतयानया सव्ष जण यया 

आश्चय्षकयारक प्रसंिी मयाझ्याबरोबर 
आनंगदत झयाले. 

मयाझया मुलिया अद्याप कमकुवत आहे, परंतु 
चयंािल्या अन्नयासह तो लवकरच बलवयान 

होईल. हया मयाझ्या आयुष्ययातील 
सवदोत्तम गदवस आहे.



मोठया भयाऊ गकते्क 
गदवस बयाहेर िेलया होते. 

जेव्हया तो घरी परत आलया 
तेव्हया त्यालया एक पयाटवी 
सुरू असल्याचे गदसून 

आले.

मोठया मुलिया कयाय म्णयालया हे 
बयापयालया सेवकयाने सयंागितले आगण 

तो आपल्या मुलयाबरोबर बोलण्यास 
बयाहेर आलया.

हे सव्ष संिीत 
आगण नृत् कयाय 

ऐकत आहे?

तुझया छोटया भयाऊ 
अतं्त करुणयामय स्वरूपयाने 

घरी परतलया आहे. तो आजयारी 
आगण िरीब आहे. तुझ्या 

वगडलयंानया पुन्या घरी आणून 
आनंद होत आहे. लवकरआत 

चलया.
मी यया मूख्षपणयामधे् 

भयाि घेणयार नयाही. त्याने पयाप 
आगण लज्जयास्पद आयुष्य 

जिले आहे.



मी बरयाच कयाळ त्याचया नयाश 
झयालया असया गवचयार करुन मी त्याचया शोध 

घेतलया. मी आशया सोडण्यास तययार होतो आगण 
मि तो येथे रस्तयावर गफरत येतो. आपण अशया 
आशीवया्षद गवश्यास करू शकतया? देव चयंािलया 

आहे!

आपण अशया 
पयापीचया आनंद घ्याल 
ययावर मयाझया गवश्यास 

नयाही. मयाझया ययात कयाही 
भयाि नयाही.



ती एक संुदर 
कहयाणी आहे, परंतु आपण असे 

सुचगवत आहयात की आम्ी मोठ्या 
भयावयासयारखे आहोत?

ज्यालया 
ऐकयायलया कयान 

आहेत त्याने ऐको.
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हया मयाणूस 
धोकयादयायक आहे. सव्ष 
लोक त्याच्यावर पे्रम 

करतयात.

तो त्यंानया आशया 
देतो.

होय, परंतु ही एक खोटी आशया आहे. पयापी मयाणसयालया 
अनंतकयाळचे जीवन कोण देऊ शकेल? तो मरणयार आहे. सवयायंनया 

एकत्र बोलवया. आपण आज रयात्री प्रधयान ययाजकयाच्या घरी भेटू.



चलया, आम्ी परत ियालीललया जयाऊन थोडया गवसयावया 
घेऊ. अशी वेळ येईल की जेव्हया ते मलया तुरंूियात टयाकतील. ते 
मयाझी थट्या करतील आगण नंतर वधसं्तभयावर स्खळतील. परंतु 

गतसर् यया गदवशी मी मरणयातून पुन्या उठेन.

“मेलेल्यातून 
उठणे” ययाचया कयाय 

अथ्ष आहे?
मलया 

कल्पनया 
नयाही. ही एक 

बोधकथया असणे 
आवश्यक 

आहे.



मेरी आगण मयाथया्षलया सयंािया की मी येईल. 
आगण त्यंानया सयंािया की हया आजयार मृतू्च्या उदे्दशयाने 

नवे्ह तर देवयाचे िौरव करण्यासयाठी आहे.

िुरुजी, तयातडीची सुचनया 
आहे! तुलया शोधण्यासयाठी मयाथया्षने मलया 

पयाठगवले आहे. गतचया भयाऊ लयाजर आजयारी 
आहे. तो तुमचया गप्रय गमत्र आहे. जर तुम्ी 
घयाई केली तर तो मरणयार आधी तुम्ी गतथे 

पोहोचू शकतो. आम्यालया मयागहत आहे की 
आपण त्यालया बरे करू शकतया.

लयाजर? 
आजयारी? 

आपण घयाई 
करयायलया हवी!



दोन गदवसयंानंतर ...

उद्या आम्ी गनघु. 
देवयाचे वैभव तुम्यालया 

गदसेल.

िुरुजी, आम्ी ऐकले आहे 
की आपलया गमत्र लयाजर मरण पयावलया 
आहे. आगण तेथे पोचण्यास आम्यालया 
दोन गदवस लयाितील. आपण जयाऊ 

नये?



लयाजर मेलया आहे. 
आगण मी तेथे नसल्यामुळे 
तुमच्यासयाठी आनंद होतो. 

कयारण आतया तू देवयाचे िौरव 
पयाहशील आगण गवश्यास 

ठेव.

मेलया? लयाजर 
मेलया आहे?

िुरुजी, त्यालया चयार 
गदवसयंाहून अगधक कयाळ 

झयालया आहे. आपण त्याच्या 
मदतीसयाठी वेळेत जयाऊ 

कया?
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येशू व त्याचे 
गशष्य दयारयाबयाहेर 

आहेत.

त्यंानया तेथे मयाझ्यासयाठी थयंाबण्यास 
सयंाि. सव्ष परुशी व ययाजकयंाच्या उपस््थत 

येणे त्यंाच्यासयाठी फयारच धोकयादयायक आहे. 
ते अजूनही त्यालया ठयार मयारण्याचया प्रयत्न 

करतयात.

नो!!!!!नो!!!!!

िरीब लयाजर!

आ ह! ह! ह!आ ह! ह! ह!



तुझया भयाऊ 
मेलेल्यातून उठेल.

मलया मयागहत आहे 
की जियाच्या शेवटी 

पुनरुत्यानयाच्या वेळी तो 
उठेल.

परमेश्रया, तू इथे असतयास तर 
मयाझया भयाऊ मेलया नसतया.



मी पुनरुत्यान आगण 
जीवन आहे. 

जो मयाझ्यावर गवश्यास 
ठेवतो तो मेलया तरी तो 

पुन्या गजवंत होईल. मयाझ्यावर 
गवश्यास ठेवणयारया सजीव 

मयाणूस कधीच मरणयार नयाही. 
तुझया ययावर गवश्यास आहे 

कया?



होय, प्रभु. मलया 
गवश्यास आहे की तू गरिस्त 
आहेस, देवयाचया पुत्र आहेस 
आगण यया जियात येण्याची 

भगवष्यवयाणी केली होतीस.



मयाथया्ष येशूबरोबर बोलल्यानंतर, 
त्याने मरीययालया आणण्यासयाठी 

नोकरयालया पयाठगवले.

ओ!! हो!!!

यया. ती 
रडण्यासयाठी 

कबरेकडे जयाते.
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परमेश्रया, तू इथे 
असतयास तर मयाझया 

भयाऊ मेलया नसतया. तरीही 
आतया आपण आपल्यास जे 
कयाही पयागहजे ते गवचयारू 

शकतया आगण देव ते 
आपल्यासयाठी करेल.

तुम्ी त्यालया 
कोठे ठेवले 

आहे?



आम्यालया 
त्याची खूप 

आठवण येते.



येशू लयाजरलया 
कसे पे्रम करतो ते 

पयाहया.

ज्याने आंधळ्यालया घडवून 
आणले त्याने आपल्या गमत्रयालया 

मरण येऊ गदले?



दिड दूर 
करया.

पण प्रभु, त्यालया 
आतया दुियंधी येत आहे, 
कयारण तो मरण पयावलया 
त्यालया चयार गदवस झयाले 

आहेत.
नयाही, मी तुम्यंास सयंाितो की, तुम्ी 

मयाझ्यावर गवश्यास ठेवल्यास तुम्ी देवयाचे 
िौरव पयाहू शकयाल? दिड दूर करया.



गपत्या, तू मयाझे ऐकले म्णून 
मी तुझया आभयारी आहे. मी ही प्रयाथ्षनया 

मयाझ्यासयाठी करीत नयाही कयारण मलया मयागहत 
आहे की तू नेहमीच मलया ऐकतोस, परंतु मी 

प्रयाथ्षनया ययासयाठी करतो की जे मयाझ्याकडे पयाहतयात 
त्यंानी ययावर गवश्यास ठेवयावया की आपण मलया 

पयाठगवले आहे. आतया गपत्या, तुझे िौरव 
कर.
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लयाजर, बयाहेर ये. तो ययावेळी 
खूपच पुढे िेलया 

आहे.
होय, तो स्वत: लया 

फसगवत आहे.



कया, शरीर आधीच क्य 
होणे सुरू झयाले आहे.

जेव्हया लोक पहयातील की 
हया भो ंवदू आहे, तेव्हया आपण त्यालया 
पकडू आगण त्यालया ठयार मयारणे 
आपल्यासयाठी सुलभ होईल.



कयाय? 
मयाझया ययावर 

गवश्यास नयाही!

हे होऊ शकत 
नयाही!



देवाचा देवाचा 
महहमा!महहमा!

हु हु हु!!!!!हु हु हु!!!!!



त्याने हे 
केले, मेरी! त्याने हे 

केले!

तो गजवंत आहे! 
चयार गदवसयानंतर, तो 

गजवंत आहे.

योहयान ११:४३-४४



लयाजर मरुन चयार 
गदवस झयाले होते, 

थडग्ययातून, मयतयाच्या 
कपड्यंा मधे् बयंाधलेले 

हयात आगण पयाऊल 
टयाकत बयाहेर आलया.

त्यालया 
सोड आगण 
त्यालया जयाऊ 

दे!

देवयागशवयाय असे 
कोणी करु शकले 

नयाही.



ही सव्ष िडबड कयाय 
आहे? मलया यया मयतयाच्या 

कपड्यंामधून बयाहेर कयाढया.

तुलया मरुन 
चयार गदवस झयाले 

आहेत.

िुरुजी, तुम्यालया 
पयाहून बरे वयाटले. मलया 

असे वयाटते की मलया परत 
आणण्यासयाठी आपण 

जबयाबदयार आहयात?



अरे लयाजरस, 
आम्यालया तुझी खूप 

आठवण आली

मलया भूक लयािली 
आहे, शोक करणयार् ययंानया 
घरी पयाठवया आगण खयाऊ 

द्या.

परमेश्रया, 
आमच्या देवया तू 

धन् आहेस.



आपण नुकत्याच पयागहलेल्या िोष्ीवर 
तुम्ी गवश्यास ठेवू शकतया? तो खोटेपणया दयाखवू 
शकलया असया कोणतयाही मयाि्ष नव्हतया. लयाजरलया 
पुरण्यापूववीच मी त्यालया पयागहले. तो पूण्षपणे मेलया 

होतया, ययात कयाही शंकया नयाही.

जेरूसलेमने हे ऐकले 
तेव्हया ते त्यालया रयाजया 

करतील. कयाहीतरी त्रीत 
केले पयागहजे.

आम्ी 
गनयमशयास्तयाचे गशक्क 
व परुशी ययंानया लिेच 

सयंािू.



येशूने आज एक मोठी 
युक्ी केली. ज्या लोकयंानी हे 

पयागहले त्यंानीसुद्धया असे गवचयार 
केले की त्याने खरोखरच एकया 
मयाणसयालया मरणयातून उठगवले.

त्याने हे कसे केले ययाने 
कयाही फरक पडत नयाही; जर 
तो थयंाबलया नयाही तर तो सव्ष 

लोकयंाची मने वळवेल.

आणखी एक बंडखोरी 
झयाल्यास, रोमन आम्यालया 

सते्तपयासून दूर करू शकले. आम्ी 
शयंाततया प्र्थयागपत करयावी अशी 

त्यंाची अपेक्या आहे. योहयान ११:४४-४८



परंतु रोमच्या गवरोधयात 
येशू कधीही गहंसक गकंवया कयाही 

ही बोललेलया नयाही.

त्याचे शब्द गहंसक आहेत! 
तो जयाहीरपणे आपल्यालया ढो ंविी 

म्णतो. लोक आमच्यावर हसतयात. 
त्यंानी आमची थट्या केली.



त्यालया कयाढलेच 
पयागहजे. तो स्वत: लया 

मृतयंामधून उठवू शकणयार 
नयाही.

त्याने आमच्या 
धमया्षबद्दल सव्ष आदर नष् 
करण्यापूववी तो लवकरच 

झयालया पयागहजे
रोमन 

आपल्यावर 
कयारवयाई 

करण्यापूववी.



त्यंानी मलया नयाकयारले आगण गजवे 
मयारण्याचया प्रयत्न केलया. मी त्यंाच्या तयारणयासयाठी 

आलो आहे हे त्यंानया समजत नयाही. मी सयंाितो की 
मी िेल्यानंतर रोम त्यंानया आवडलेल्या मंगदरयाचया 
नयाश करेल. एक दिड दुसर् यया दिडयावर उभया 

रयाहणयार नयाही.



अशी वेळ येईल जेव्हया मयाझ्यावर पे्रम करणयार् ययंानया तुरंूियात टयाकले 
जयाईल. तुम्ी मयाझ्यावर पे्रम केले म्णून सव्ष लोक तुमचया दे्र करतील. तुमच्यातील 

कयाहीजण त्यंाच्या हयातून मरणयार आहेत. इतरयंानया त्यंाच्या घरयातून कयाढून टयाकले जयाईल 
आगण त्यंानया कयाम करण्याची परवयानिी गदली जयाणयार नयाही. 

यया िोष्ी घडतयानया तुम्ी आश्चय्षचगकत होऊ नकया कयारण तेथे बरीच युदे्ध, भूकंप, रोि, 
दुष्कयाळ आगण सव्ष प्रकयारच्या आपत्ती येतील पण यया िोष्ी ंवचया शेवट होणयार नयाही.



ही केवळ दुःखयाची सुरूवयात 
आहे. गवदेशी लोकयंाचया कयाळ संपेपययंत 

जेरूसलेमवर यहूदी लोकयंाचया तयाबया असेल. 
जेव्हया कोणी तुम्यालया सयंािते की मी परतलो 

आहे आगण तुम्ी मलया भेटयायलया इकडे 
गकंवया गतथे जयावे, तर त्यंाच्यावर गवश्यास ठेवू 
नकया. असे बरेच लोक असतील जे मयाझ्या 
नयावयाचया नयाटक करून गकंवया मयाझ्यासयाठी 

बोलण्याचे नयाटक करीत असतील.



पण मी परत येईन तेव्हया मी 
गवजेसयारखया येईल. प्रते्क डोळया मलया 

पयाहू शकेल. मेलेले उठगवले जयातील आगण 
मी पृथ्ीवर मयाझे रयाज् ्थयागपत करीन. परंतु 
ययाआधी महयान संकटयाचया कयाळ येईल आगण 

जियाने गजतके पयागहले नयाही त्यापेक्याही 
वयाईट होईल.

मत्तय १०:२२, २४:२, ५-९, २१, २७-३१; लूक १९:४३-४४, २१:८; योहयान 
११:४९-५३; प्रकटीकरण २:१०



िुरुजी, मयाथया्षने 
मलया शोधण्यासयाठी 

तुमच्याकडे पयाठगवले. ती 
म्णयाली की तुम्ी आगण 
तुझे गशष्य त्यंाच्या घरी 

स्वयाित करतयात. जेरुसलेम 
आतया आपल्यासयाठी सुरगक्त 
नयाही. तुम्ी मयाझ्या स्वयामीलया 

मेलेल्यातून उठगवले 
ययाबद्दल कयाही लोक नयाखूर 

आहेत. आपण येऊन 
आमच्याबरोबर रयाहू 

नकया?

आम्यालया येण्याचया 
आनंद होईल. मयाझ्या 

खटल्याच्या वेळेपूववी मी त्यंानया 
आणखी एकदया पहयायलया 

आवडेल.



तो येशू आगण 
त्याचे गशष्य 

आहेत.

िुरुजी, मयाझे 
घर आपले आहे कृपयया 
आत यया आगण गवश्रयंाती 

घ्या.
लयाजर, मयाझ्या गमत्रया, 

शेवटच्या वेळेस मी तुलया पयागहलया 
त्यापेक्या तू अगधक चयंािलया गदसलयास. 

तुझ्या थडग्ययाऐवजी तुमच्या घरयात येणे 
चयंािले आहे.



आम्ी मेजवयानी 
तययार केली आहे. 

अगतथी ंवनया आमंगत्रत केले 
िेले आहे.

िुरुजी, तुम्ी 
पुनरुत्यान आगण 
जीवन आहयात.



िुरुजी, मी 
गवश्यासनीय स्तोतयंाकडून 

ऐकले आहे की यहूदी लोकयंानी 
तुम्यालया बळजबरीने घेऊन ठयार 

मयारण्याचया गनण्षय घेतलया 
आहे.

मत्तय २०:१९, २६:२; योहयान 
१२:१-२, १४:६

मी जियासयाठी मयाझे जीवन 
देण्यासयाठी जियात आलो. मलया तुरंूियात 
टयाकले जयाईल व वधसं्तभयावर स्खळले 
जयाईल पण गतसर् यया गदवशी मी पुन्या 

उठेन.



तुम्ी पुनरुत्यान 
आगण जीवन आहयात. जो 

तुमच्यावर गवश्यास ठेवतो तो 
कधीही मरणयार नयाही.



मरीये, तू त्या 
अत्तरयाचे कयाय करीत 

आहेस?



मयाझ्या प्रभू, तू 
पुनरुत्यान आगण जीवन 
आहेस. जरी तू मेलेले 
असशील, तरी तू पुन्या 

जिशील.



पण ती िुरुजी 
नया अगभरेक करीत 

आहे.

मेरी, त्या अत्तरयाची 
गकंमत वरया्षच्या मजुरीवर आहे. तू ते 

कया वयायया घयालवत आहेस? 

ते गवकले 
जयाऊ शकते आगण पैसे 
िररबयंानया गदले जयातील.



मेरीने येशूचे पयाय 
गतच्या केसयंानी पुसले.

गतलया एकटेच रयाहू 
द्या. गतने मयाझ्या येणयायया्ष 

दफनयाच्या आशेने हे 
केले आहे.



त्याचया अथ्ष 
कयाय, दफन?

तो म्णयालया 
की त्यालया वधसं्तभयावर 

स्खळण्यात येणयार आहे. परंतु 
खरोखर त्याचया वधसं्तभयावरुन 

मृतू् असया नयाही.



मी तुलया सयंाितो की 
चयंािलया मेंवढपयाळ मेंवढरयंासयाठी 

आपलया जीव देतो. मलया नयाकयारले 
जयाईल, वधसं्तभयावर स्खळले जयाईल 
आगण पुरले जयाईल, परंतु गतसर् यया 

गदवशी मी पुन्या उठेन.

मेरी दफनगवधीसयाठी मयाझे 
शरीर तययार करते. मयाझी वेळ आतया आली 

आहे आगण मयाझया सन्यान व्हयावया अशी वेळ आली 
आहे. चलया, आपण यरुशलेमयापययंत चयालतच 

जयायलया हवे. तेथेच हे घडेल.
मत्तय २०:१९; योहयान 

१०:११, १२:३-८



िुरुजी, संपूण्ष यरुशलेम 
आपली वयाट पयाहत आहेत!

जया, मयाझ्यासयाठी ियाढव 
आण. आम्ी शेवटच्या वेळी 

यरुशलेमयालया जयाऊ.



िुरुजी, हजयारो लोक 
यरुशलेमयालया जयाण्यासयाठी तुमची 

वयाट पहयात आहेत. ते तुम्यालया रयाजया 
करतील.

मलया नयाकयारले जयाईल आगण 
वधसं्तभयावर स्खळले जयाईल पण 

गतसर् यया गदवशी मी मरणयातून पुन्या 
उठेन.



यहुद्यंाच्या 
रयाजयाचया, 

जयजयकयार.

प्रभूच्या नयावयाने 
येणयारया धन्वयागदत 

असो.

दयागवदयाच्या 
पुत्रयाची सु्तती करया.



इस्याएलच्या 
रयाजयासयाठी रस्तया तययार 

कर.

देवयाची सु्तती 
करया.

वचन गदलेलया 
गवतरक.

योहयान १२:१२-१३



दयावीदयाच्या 
मुलया, आम्यालया 
गवतररत करया.लोक त्यालया यहूद्यंाचया 

रयाजया म्णतयात! 

तो मंगदरयात कया 
येत आहे? आपलया जीव 
धोक्यात आहे हे त्यालया 
मयागहत असलेच पयागहजे.

त्यंानया वयाटते की तो 
मशीहया, वचन गदलेलया आहे!



ते अजूनही देवयाच्या 
घरयाचया छळ करीत आहेत. 

हे प्रयाथ्षनया घरयाऐवजी 
बयाजयारपेठेसयारखे गदसते.

मी हे एक अगतशय चयंािल्या 
गकंमतीत देऊ शकतो. हे त्याि करण्यास 

आधीच मंजूर आहे.



मलया मयाफ करया, 
परंतु तुम्यालया जर चयंािलया 

गवगनमय दर हवया असेल तर 
तुम्यालया दुसर् यया गठकयाणी 

जयावे लयािेल. हया मयाझया 
सवदोतृ्ष् गवगनमय दर 

आहे.

मत्तय २१:११-१२



येशूने पुन्या ते केले. त्याने चोरयंाचे व 
वयाईट िोष्ी ंपयासून मंगदर सयाफ केले.

मयाझ्या वगडलयंाच्या 
घरयाबयाहेर हया व्ययापयार 

करया. आपण चोर आगण 
दरोडेखोर आहयात. 

आपण प्रयाथ्षनया 
करण्यासयाठी येणयार् यया 

लोकयंाकडून पैसे 
कमगवण्यासयाठी येथे 
आलयात. तुमचे पैसे 

तुमच्यासमवेत नरकयाले 
जयावोत.

बयाहेर 
पहया!

कड कड!!कड कड!!



आपण 
कोणत्या 

अगधकयारयाने हे 
करतया?

धडाम!! धडाम!! 

तुलया कयाय 
वयाटतं तू कोण 

आहेस?

कड कड!!कड कड!!
मयाझ्या वगडलयंाच्या 
घरयास चोरयंाचे घर 

बनवू नकया.



िुरुजी, ययाजकयंानी व 
परुश्ययंानी आम्यास पयाहयायलया हेर पयाठगवले 
आहे. येत्या कयाही गदवसयंानंतर वलयंाडण 

सणयाच्या अिोदर हे लोक तुम्यालया तुरंूियात 
टयाकतील अशी अफवया पसरली आहे.

जेरूसलेममधे् गवजय 
गमळवल्यानंतर त्याने मंगदर शुद्ध केले 

ययाचया अथ्ष कयाय आहे हे तुम्यालया मयागहती 
आहे?



मी तुम्यंास सयंािीतले 
आहे की, त्यंाच्या हयातून मी 
दु: ख भोिले व वधसं्तभयावर 
स्खळले पयागहजे. परंतु तीन 
गदवसयंानी मी पुन्या उठेन. ‘

होय, भगवष्यवयाणीत असे म्टले 
आहे की “देवयाच्या घरयाण्याचया उत्सयाह त्यंानी खयाऊन 
टयाकलया आहे” आगण तो “अचयानक त्याच्या मंगदरयात 

येईल.” तो मशीहया असल्याचया दयावया करेल.

त्यालया वलयंाडण सणयापूववी 
थयंाबवले पयागहजे. आमचया एक हेर 

त्याच्या गशष्ययंामधे् आहे. स्तोत्र ६९:९; मत्तय 
२१:१२-१३



िुरुजी, पृथ्ीवर 
आगण जियाच्या शेवटी 

तुम्ी परत येण्याचे गचन् 
कयाय आहे?

मी तुम्यालया बजयावून 
सयंाितो की मी िेल्यानंतर ते 

तुम्यालया तुरंूियात टयाकतील, तुम्यालया 
मयारतील आगण तुमच्यातील कयाही ंवनया 

ते गजवे मयारतील. तुम्ी मयाझ्या पे्रमयाबद्दल 
व सयामर्या्षबद्दल सयाक् द्याल. जेव्हया ते 
तुलया न्याययालययात नेतील तेव्हया मी हे 

शब्द तुझ्या तो ंवडयात देईन. मुले आपल्या 
आईवगडलयंागवरुद्ध आगण आईवगडल 
आपल्या मुलयंागवरूद्ध सयाक् देतील. 

तुलया मयाझया गतरस्यार वयाटेल कयारण तू 
मलया ओळखतोस. बरेच खोटे संदेषे् 
येतील आगण मयाझया प्रगतगनधी म्णून 

दयावया करतील. पगवत्र आत्या 
आपल्याबरोबर असेल.



जेव्हया कोणी म्णेल की मी एकया गवगशष् वेळी परत येत आहे, गकंवया मी 
एकया गठकयाणी आहे, तर त्यंाच्यावर गवश्यास ठेवू नकया, कयारण मी परत 

येईन, परंतु ते गवजेच्या वेियासयारखे होईल. मयाझ्याशी गवश्यासू रयाहया आगण 
शेवटी जे पयाप करतयात त्यंाच्यावर संकटे येतील. म्णून सयावध रयाहया. मी 

परत कधी येईन हे तुम्यालया मयाहीत नयाही.



नोहयाच्या गदवसयंात घडले तसे मी 
परत येण्यापूववी होईल. पुरुर आनंदयाने व्यस्त 

होते आगण पूर येईपययंत आगण त्या सवयायंनया वयाहून 
नेईपययंत त्यंानया धोक्यात असल्याचे मयागहत 

नव्हते. रयात्री अचयानक चोर जसया येतो तसया मी 
अचयानक येईन.

दोन मयाणसे 
शेतयात कयाम 

करतील. त्यापैकी एक 
मलया भेटयायलया नेलया 

जयाईल आगण दुसरया दु: 
ख सहन करयायलया मयािे 

रयाहतील. 

दोन स्स्तयया एकत्र अन्नयासयाठी दळण 
घेतील. एक घेतले जयाईल व दुसरे सोडले 
जयाईल. फक् सयावध रयाहया आगण तययार 
रयाहया, कयारण मी एकया गदवस येईल त्यात 

तुम्यालया संशय नयाही. 



िुरुजी, मलया 
शहरयात एक व्यक्ीलया 

भेटयायलया जयायलयाच 
पयागहजे. मी नंतर परत 

येईल.

यहूदया, जया 
आगण तुलया पयागहजे 

ते कर.



जर योग्य गकंमत 
असेल तर मी येशूलया तुमच्या 

हयाती देईन. पण, तू यहूदया, 
त्याच्या गशष्ययंापैकी 
एक नयाही कयाय?

होय, मी त्याच्याबरोबर तीन वरषे 
आहे, परंतु मलया त्याचया कंटयाळया आलया आहे. 
तो वेड्यासयारखया बोलत आहे, आगण मी पैसे 

वयापरू शकू.



मयाझ्या िौरवयाची 
वेळ आली आहे. जोपययंत 

िव्हयाचया दयानया जगमनीवर पडत 
नयाही तोपययंत तो एकटयाच 

रयाहतो, परंतु जर तो जगमनीवर 
पडलया तर तो बर् ययाच 

कणसयात वयाढेल.

मत्तय २६:१४-१६; मयाक्ष  १३:५-१३; लूक १७:२६-३७; योहयान 
१२:२३-२४; २ पेत्रया ३:१०



आतया मयाझया आत्या अस्व्थ झयालया आहे. 
आगण मी कयाय म्णयावे, “बयाबया, यया घटकेपयासून मलया 
वयाचवया ‘? नयाही, कयारण यया घटनेसयाठी मी यया जियात 

आलो आहे.



गपत्या, आपल्या 
स्वत: च्या नयावयाचया 

िौरव करया.



मी आधीच मयाझ्या 
नयावयाचया िौरव केलया आहे आगण 

मी पुन्या हे करीन.

देव त्याच्याशी 
बोललया आहे!

तो मेघिज्षनयासयारखया 
मोठया होतया.

एक देवदूत 
त्याच्याशी 
बोललया!



आवयाज मयाझ्यासयाठी नव्हतया तर 
तुझ्यासयाठी होतया. यया जियाचया अगधपती सैतयान 

ययाचया परयाभव करण्याची वेळ आतया आली 
आहे. आगण जर मलया वधसं्तभयावर स्खळले तर 

मरण्यासयाठी मी सव्ष लोकयंानया मयाझ्याकडे 
खेचून आणीन.

आम्यालया मयागहत आहे 
की संदेषट्यंानी असे म्टले 

होते की मशीहया सव्षकयाळ जिेल 
आगण तुम्ी म्णयाल की तुम्ी 

मरयाल; मि मशीहया कोण आहे?



तुझ्याकडे प्रकयाश थोडया जयास्त कयाळ 
असेल त्या प्रकयाशयात गवश्यास ठेवया, ययासयाठी 

की तुम्ी देवयाची मुले व्हयाल. मलया वेडया 
वयाटतो.



जर कोणी 
मलया आगण मयाझ्या 

गशकवणूकीचया स्वीकयार 
करीत नयाही तर तो देवयालया 

नयाकयारतो. मी जियाचया प्रकयाश 
आहे. जर तू मयाझ्यावर गवश्यास 
ठेवलयास तर तू अंधयारयात रयाहू 

शकणयार नयाहीस व तुलया 
अनंतकयाळचे जीवन 

गमळेल.

योहयान १२:२७-३६



अध्याय ११

नरिस्राची 
अिहेििरा 
आनण त्रास



जया आगण 
आपल्यासयाठी 

वलयंाडण सणयाच्या 
भोजनयाची तययारी 

करया.



नाही!नाही!

मी तुम्यंास एक 
िोष् सयंािेन की जेव्हया ते होईल तेव्हया 
तुम्ी गवश्यास धरयावया. पगवत्र शयास्तयात, 

स्तोत्र ४१:९ मधे् असे गलगहले आहे: “जो 
मयाझ्याबरोबर भयाकर खयातो त्याने मयाझ्यावर 

टयाच उियारली आहे.” कयारण मी तुम्यंास 
सयंाितो की, ज्याच्याबरोबर टेबलयावर हयात 

आहे तो मयाझया गवश्यासघयात करील.

मी दु: ख 
भोिण्यापूववी तुमच्याबरोबर हया 

वलयंाडण सण खयाण्याची इच्या आहे. 
परंतु देवयाचे रयाज् यया पृथ्ीवर येईपययंत 

मी पुन्या हे भोजन करणयार नयाही. 
मि तू मयाझ्या मेजयावर खयाशील आगण 
गसंहयासनयावर बसून इस्याएलयाच्या बयारया 

वंशयाचया न्यायगनवयाडया करशील.



हे गनगश्चत आहे, 
परंतु ज्या मयाणसयाने 

असे केले आहे 
त्याच्यासयाठी हे वयाईट 

होईल.



प्रभू, मी आहे कया? 
मलया तुमचया गवश्यासघयात 

करयायचया नयाही.
प्रभू, तो मी 

नयाही, हो नया?

िुरुजी, मी कधीच 
तुमचया गवश्यासघयात 

करणयार नयाही. लूक २२:८-२३



तो तुमच्यापैकी एक 
आहे जो मयाझ्याबरोबर 
भयंाड्यात हयात घयालतो.



योहयान कुजबुजलया आगण येशूलया 
गवचयारले की त्याचया गवश्यासघयात 
कोण करणयार? येशू म्णयालया, 
“ज्यालया हया भयाकरीचया तुकडया 
मी खयायलया घयालीन, तोच.”

आम्ी 
सवयायंनी भयाकर 

भयंाड्यात बुडवली.



िुरुजी, मी 
आहे कया?

तू म्णतो 
तर.



नंतर त्याने भयाकर बुडगवली 
व यहूदयालया गदली.



तू जे करतो ते 
लवकर कर.



यहूदया कोठे 
जयात आहे?

िुरुजीने त्यालया तयाबडतोब कुठेतरी जयाण्यास 
सयंागितले; कयारण त्याने पैशयाची गपशवी घेतली 

आहे, बहुधया तो िरीबयंानया भीक देईल.

मत्तय २६:२३-२९; योहयान 
१३:२६-३०



आतया मयाझया िौरव 
होईल. मुलयंानो, मी जयास्त 

कयाळ तुमच्याबरोबर रयाहणयार 
नयाही.

मी जयात आहे तेथे तुम्ी जयाऊ 
शकत नयाही. मी आतया एक नवी आज्या 
देतो की, तुम्ी एकमेकयंावर प्रीगत करया. 

ययावरुन सव्ष लोकयंानया समजेल की 
तुम्ी मयाझे गशष्य आहयात आगण तुम्ी 

एकमेकयंावर प्रीगत करतया. 

जखर् ययाने यया घटकेगवरयी भगवष्यवयाणी केली, 
“मी मेंवढपयाळयाचया वध करीन आगण मेंवढरयंाची 

दयाणयादयाण होईल.” मेलेल्यंातून पुन्या उठल्यानंतर 
मी तुमच्यापुढे ियालीलयात जयाईन.” आपण 

सव्षजण यया रयात्री मलया नकयार द्याल.



प्रभू, इतर सवयायंनी 
जरी तुलया नकयार गदलया 

तरी मी कधीही करणयार 
नयाही. पेत्रया, दोन वेळया को ंवबडया 

आरवण्यापूववी तू मलया तीन 
वेळया नयाकयारशील.



मी तुलया 
नयाकयारण्यापूववी तुझ्याबरोबर 

मरतो.

ते तुलया 
नयाकयारतयानया मयाझया छळ 

करु शकत नयाहीत.

मी तुम्यालया नयाकयारू 
असया कोणतयाही मयाि्ष 

नयाही!



पगवत्र शयास्त स्पष् आहे: तुम्ी 
सव्ष मलया नयाकयारयाल. पुन्या, यशयया संदेष्या 

मयाझ्याबद्दल म्णयालया, “मी त्याच्याशी असे 
वयािले की जणू कयाय तो अपरयाधी आहे.”

पेत्रया, मयाझ्यावर तुमचया 
गवश्यास पुन्या बदलल्यानंतर तुम्ी 

तुमच्या गवश्यासयात आपल्या भयावयंानया 
बळकट कर.



परमेश्रया, 
आमच्या देवया, तूच 

धन् आहेस. पृथ्ीवर 
भयाकरी आणणयार् यया 
गवश्याचया रयाजया तू धन् 

आहेस. 

ही भयाकरी 
मयाझ्या शरीरयाचे 

प्रगतगनगधत् करेल जे 
तुमच्यासयाठी गदले आहे. 
गजतक्या वेळया आपण 
वलयंाडण सण सयाजरया 
करतया, मयाझी आठवण 

ठेवया.

मत्तय २६:३३-३५; योहयान १३:३१-३८; १ कररंथकर 
११:२४-२५



मयाझे शरीर 
तुझ्यासयाठी मोडले 

जयाईल.



हे घ्या आगण ते 
सव्ष खया.



हया द्रयाक्यारसयाचया पेलया 
मयाझ्या रक्यावर आधयाररत 

नवीन करयारयाचया प्रगतगनगधत् 
करतो जो तुमच्या पयापयंासयाठी 

प्रयायगश्चत करण्यासयाठी ओतलया 
जयाईल.



आपयापसयात वयाटून 
घ्या आगण ते सव्ष प्या. मी 

मयाझ्या रयाज्यात मयाझ्याबरोबर 
प्याल्यागशवयाय मी पुन्या द्रयाक्यंाचया 

प्यालया गपणयार नयाही.



भगवष्ययात जेव्हया तू हे करशील 
तेव्हया मी परत येईपययंत तुलया मयाझ्या 

मृतू्ची आठवण येईल.



मी सयंागितलेल्या िोष्ी ंवगवरयी घयाबरू 
नकया गकंवया कयाळजी करु नकया. मयाझ्या 

वगडलयंाच्या घरयात अनेक वयाड्या आहेत. मी 
िेल्यावर तुमच्यासयाठी जयािया तययार करीन. 

मि मी परत येईन आगण गजथे मी आहे 
तेथे मयाझ्याबरोबर असयावे.

योहयान १४:१-३; १ कररंथकर 
११:२४-२६



पण प्रभु, आपण कोठे 
जयात आहयात हे आम्यालया ठयाऊक 
नयाही, मि आपल्याकडे येण्याचया 

मयाि्ष कसया समजेल?



तुलया मयाि्ष मयागहत आहे, मी मयाि्ष, सत् 
आगण जीवन आहे. जोपययंत तो मयाझ्याद्यारे येत 

नयाही तोपययंत कोणीही देवयाकडे येऊ शकत नयाही. 
जर तुम्ी मलया ओळखत असयाल तर तुम्ी वगडलयंानया 

ओळखतया आगण त्यालया ओळखले आहे.



िुरुजी, आम्यालया 
वगडलयंानया दयाखवया आगण 
आम्ी समयाधयानी होऊ.

गफगलप, तू इतकया 
वेळ मयाझ्याबरोबर आहेस आगण 

तरीही तू मलया ओळखत नयाहीस? जर 
तुम्ी मलया पयागहले असते, तर तुम्ी 
गपत्यालयाही पयागहले आहे. मी आगण 

वडील एक आहोत.



मी तुम्यालया एकटे 
सोडणयार नयाही. मी तुमच्याकडे 

येईन. जि मलया पुन्या कधीही पयाहणयार 
नयाही, परंतु मी पगवत्र आत्या तुमच्यात 

रयाहण्यासयाठी आगण तुमच्या सयंात्नसयाठी 
पयाठवीन. तो तुमच्यामधे् असेल आगण 

तुम्यालया सवयायंनया सत्याकडे घेऊन 
जयाईल. 

जर तू मयाझ्यावर पे्रम करतोस तर 
मयाझ्या आज्या पयाळ. मी तुलया शयंाती देईन 

जी जि घेऊ शकत नयाही.



जर तुम्ी मयाझ्यावर प्रीगत केली 
असेल तर तुम्ी आनंद करयाल कयारण मी 
मयाझ्या वगडलयंाकडे परत जयात आहे. यया 
िोष्ी घडण्यापूववी मी तुम्यंालया यया िोष्ी 
सयंागितल्या आहेत. ययासयाठी की तुम्ी 

गवश्यास धरयावया. 
ऊठ, आपण एक भजन ियाऊ आगण 

मि आपण बयािेत प्रयाथ्षनया करू.



येशू आगण अकरया गशष्ययंानी एकत्र 
येऊन शेवटचे भजन ियायले.

मत्तय २६:३०; योहयान १४:५-१०, १५, २५-३०



शयंातपणे 
अनुसरण करया. 
आम्ी प्रयाथ्षनया 

करण्यासयाठी आमच्या 
िुप्त गठकयाणी जयाऊ.



आतया तुम्ी स्पष् 
बोलया. आम्यालया 

गवश्यास आहे.

दु: खी होऊ नकया कयारण 
मी असे म्टले आहे की थोड्या 
वेळयाने मलया तुमच्याकडून घेतले 

जयाईल, त्यानंतर थोड्या वेळयाने तुम्ी 
मलया पुन्या पयाहयाल.

जर तुम्ी रडत असयाल, 
तरी तुमचे दु: ख आनंदयात 

बदलेल. मी गपत्याकडून आलो 
आगण लवकरच मी त्याच्याकडे 

परत जयाईन.

तुमचया आतया गवश्यास आहे कया? 
थोड्या वेळयातच तुम्ी सव्ष मलया 
सोडून गनघून जयाल. मी थोड्या 

अंतरयावर जयाऊन प्रयाथ्षनया करेपययंत 
येथेच थयंाबया.



जे त्यंाच्या सयाक्ीवरुन 
मयाझ्यावर गवश्यास ठेवतयात त्यंा सवयायंसयाठी 

मीसुद्धया प्रयाथ्षनया करतो. मी तुमच्याबरोबर आहे 
ते सव्ष मयाझ्याबरोबर असतील. हे गपत्या, जे पे्रम 

तू मयाझ्यावर करतोस ते त्यंाच्यामधे् आगण 
मी त्यंाच्यात असू द्या.

गपत्या, वेळ आली आहे. तू मलया गदलेली 
कयामे मी संपगवली. आतया जि गनमया्षण होण्यापूववी 
तुझ्याबरोबर असलेल्या िौरवयाने मयाझे िौरव कर. 

मी त्यंानया तुझ्याबद्दल गशकगवले आहे आगण ते 
मयाझे शब्द स्वीकयारतयात. 

जियाने मयाझया दे्र केलया तसया त्यंाचया मयाझया दे्र केलया 
जयाईल, कयारण मी त्यंाच्या पयापयाबद्दल सत् सयंाितो. 
ते जियातील नयाहीत. यया जियातून तू त्यंानया कयाढून 
घ्यावे अशी मी तुलया प्रयाथ्षनया करीत नयाही परंतु तू 
त्यंानया त्या दुष्यापयासून वयाचवयावे अशी मी प्रयाथ्षनया 

करतो.



मी मृतू्पययंत खूप दु: 
खी आहे.

मत्तय २६:३१, ३८; योहयान १६:१९-२०, १७:१-१०



हे गपत्या, शक् झयाले तर हया प्यालया 
मयाझ्यापयासून दूर कर. तरीही मलया मयाझी 

इच्या नयाही तर तुमची इच्या आहे. 
आवश्यक असल्यास मी ते गपईन.



येशू जियात पयाप वयाहक म्णून आलया, परंतु 
जेव्हया तो क्ण आलया, तेव्हया त्याने वधसं्तभयाची 
लयाज नयाकयारली, कयारण ययाचया अथ्ष असया आहे 

की तो सव्ष कयाळयासयाठी पयापयाचया होतया.

हे गपत्या, शक् असेल 
तर हया प्यालया मयाझ्यापयासून 

दूर करु दे.



येशूने रक्याच्या थेंवबयाने 
घयाम ियाळलया.

पण मयाझी 
इच्या नयाही; तुझी 
इच्या पूण्ष होईल.



अचयानक एक देवदूत 
आलया व त्याने त्याची 

सेवया केली.

पगवत्र, तुमची दु: खयाची वेळ 
आली आहे, परंतु गपतया तुमच्याबरोबर 

आहे. उद्या आपण जियाची पयापे आपल्यावर 
घेतया तेव्हया स्विया्षतील सव्ष यजमयान पहयात 

असेतील. 

जेव्हया आपण जि गनमया्षण केले तेव्हया 
आम्ी गतथे होतो; आपण परत करयाल 

तेव्हया आम्ी गतथे असू.



उद्या सैतयानयाचया 
परयाभव होईल व पयापयाचे 

कज्ष फेडले जयाईल 

अब्याहम आगण सव्ष स्विया्षतील यजमयान 
तुमच्या येण्याची प्रतीक्या करीत आहेत. 
तुमच्या शतंू्रसमोर त्यंानी तुमच्यासयाठी 

टेबल तययार केलया. चयंािुलपणया आगण 
दयया तुमच्यामयािे येतील आगण तुम्ी 
परमेश्रयाच्या मंगदरयात सव्षकयाळ रयाहया. ऊठया. जुदयास, 

नयाशयाचया मुलिया, आपलया 
गवश्यासघयात करण्यासयाठी येत 

आहे.

स्तोत्र २३:५-६; लूक 
२२:४१-४४; योहयान 

१७:१२; इब्ी लोकयंास ६:६, 
१२:२



हे गपत्या, यया 
कयारणयासयाठी मी जियात 

आलो.



तू झोपलया आहेस. तू मयाझ्यासयाठी 
एक तयासही पहयारया ठेवू शकणयार नयाहीस? 
ऊठ, मलया गवश्यासघयातयाने पयापी लोकयंाच्या 

हयाती गदले जयाईल.



िुरुजी, तुलया येथे पयाहून 
मलया आनंद झयालया. परंतु मलया 
भीती वयाटते की मयाझ्या मयािे 



यहूदया, 
चंुबन घेऊन तू मयाझया 
गवश्यासघयात करतोस 

कयाय?



यहूदया! िगलच् 
देशद्रोही!

त्यंानी गवरोध 
केल्यास त्यंानया 

ठयार करया.

थयंाबया! आपण 
कोणयालया शोधत 

आहयात?

मत्तय २६:४०, ४५-५०; योहयान १२:२७, १८:१-४



नयासरेथचया 
येशू.

मी तो 
आहे.



गशपयाययंानया येशूची 
भीगत वयाटू लयािली व 
ते जगमनीवर पडले.

पहया! त्यालया शक्ी 
गमळयाली!



तोच तो आहे. 
तुलया कशयाची भीती 

आहे? घे त्यालया!



तुम्ी मयाझ्या 
िुरुजी लया घेऊन 

जयाऊ देणयार नयाही.



आहह्!!!!

स पा!!!!स पा!!!!

योहयान १८:४-६, १०



थयंाबया! येथे ययापुढे रक् 
सयंाडले जयाणयार नयाही. पेत्रया, तुझी 
तलवयार परत जयािेवर ठेव. मलया 
मदत पयागहजे असल्यास मी १०, 

००० देवदूतयंानया बोलयावू शकतो. ही 
अंधयारयाची वेळ आहे.

त्याने मयाझया 
कयान कयापलया!



तुम्ी मयाझ्यागवरुधद 
तलवयारी घेऊन आलयात की जणू 

मी एक िुने्ियार आहे. मी तुझ्याबरोबर 
मंगदरयात होतो. मि तू मलया कया घेतले 
नयाहीस? मी कया ते सयंािेन. शयास्तवचन 

पररपूण्ष होऊ शकते म्णून आहे.



देवया मलया मदत 
कर!



तेथे, नवीन 
म्णून चयंािले



तुलया मी पयागहजे आहे. 
आम्ी कोणतयाही प्रगतकयार 

करणयार नयाही. मलया घ्या आगण यया 
इतरयंानया जयाऊ द्या.



हया चमत्यार 
आहे! त्याने मयाझया कयान 
बरया केलया! त्याने मयाझया 

कयान बरया केलया!



रयात्रीतून सव्ष गशष्य पळून िेले.

त्यंानया घट् 
धरया! त्या सवयायंनया 

तयाब्यात घ्या! कोणीही 
पळून जयाऊ देऊ 

नकया!

चलया जयाऊ.

मत्तय २६:५२-५७; मयाक्ष  १४:५१-५२; लूक 
२२:५०-५१



पुढे चयालत 
रयाहया; लोकयंानी ययाबद्दल 
ऐकण्यापूववी त्यंानया हे 

गमळवयायचे आहे.



त्यंानी येशूलया तेथे आणले, जेथे 
ययाजक व सयाक्ीदयार एकत्र आले.

ते मलया सयंाितयात की तू 
मशीहया असल्याचया दयावया करतोस 
आगण तू म्णतोस की देव तुझया 
गपतया आहे. तू म्णयालया की तू यया 
जियापयासून नयाही. तू कुठून आलया 

आहेस?

मी सभया्थयानयात व मंगदरयात 
गशकगवले. मी िुप्तपणे गशकवले 

नयाही. तुम्ी मलया कया गवचयारतया? ज्यंानी 
मयाझे ऐकले त्यंानया गवचयारया. मी कयाय 

बोललो ते त्यंानया ठयाऊक आहे.



हिशुमहिशुम



तू त्या मयािया्षने प्रमुख 
ययाजकयालया उत्तर देऊ 

शकत नयाही.

मी वयाईट बोललो 
असेल तर त्या वयाईट 

िोष्ीबद्दल सयंािया. पण मी 
चयंािले बोललो असेल तर 
तुम्ी मलया कया मयारतया?



यया मयाणसयागवरूद्ध चे 
सयाक्ीदयार आणया.

योहयान १८:१९-२३



तो म्णयालया की तो 
मंगदर उध्स्त करील आगण तीन 
गदवसयात हयातया न लयावतया ते पुन्या 

बयंाधेल.

नयाही, त्याने 
सयंागितले की जर 
एखयाद्याने मंगदर 

उद्ध्स्त केले तर ते 
पुन्या बयंाधया.

आपण गतथेही नव्हतया. मी कयाय 
बोलले ते ऐकले. जेव्हया त्याने मंगदर नष् 

करण्यागवरयी सयंागितले तेव्हया त्याने स्वत: कडे 
लक् गदले. मलया वयाटते की तो स्वत: चे शरीर 

नष् होण्यागवरयी बोलत आहे.



मलया मयागहत नयाही तो तीन 
गदवसयंात मंगदर कसे उभे 

शकेल?

हे हयास्यास्पद आहे. 
तीन गदवसयंानंतर तो 

स्वत: चे शरीर पुन्या कसे 
तययार करु शकेल?



आपण त्यंानया दोर देत 
असल्याचे ऐकत नयाही कयाय? 

आपण स्वत: सयाठी उत्तर देणयार 
नयाही?



येशू िप्प रयागहलया.

मूख्ष उत्तर देणयार 
नयाही.



मी तुलया गजवंत देवयाची आज्या व 
उत्तर देण्याची आज्या देतो तुम्ी गरिस्त, 

गजवंत देवयाचया पुत्र आहयात कयाय?

मी देवयाचया पुत्र आहे. आगण तुम्ी 
मलया सयामर्या्षच्या उजवीकडे बसलेले व स्विया्षत 

ढियात यया पृथ्ीवर परत येतयानया पयाहयाल.



यया दु: खयाचे गचन् 
म्णून ययाजकयाने आपले 

कपडे फयाडले.

आम्यालया आणखी सयाक्ीदयारयंाची 
िरज नयाही. आम्ी त्यालया आपल्या स्वत: च्या 
कयानयंानी ऐकले आहे. देवयाचया पुत्र असल्याचया 
दयावया करून तो गनंदया करीत आहे. तो मृतू्स 

पयात्र आहे!

त्याचे डोळे बयंाधून 
टयाकया, मि तो कोणत्या 
प्रकयारचे संदेष्या आहे हे 

आपण बघू. मत्तय २६:५९-६५



मयार त्यालया! त्याने 
मंगदरयातील मयाझया 

व्यवसयाय नष् केलया.

त्यालया चमत्यार करु द्या.

तो भगवष्यवयाणी 
करू शकेल कया ते 

पयाहया.



त्यालया पुन्या 
मयार!



भगवष्यवयाणी 
करया आगण 

तुम्यालया कोणी 
मयारले ते सयंािया. मलया 

वयाटले की तुम्ी 
संदेष्या आहयात.

आपल्या जखमया बरे 
करया. आम्यालया एक 
चमत्यार दयाखवया.

बघया तो गकती 
अशक् आहे!तडाखा!!तडाखा!!

हिशुमहिशुम



मी तुम्यालया ओळखते! मी त्या 
येशूबरोबर तुलया पयागहले. तू त्याच्या 

गशष्ययंापैकी एक आहेस नया?

मी येशूलया ओळखत नयाही. मलया 
फक् कयाय चयालले आहे ते पहयायचे 

आहे.

दरमयान, प्रमुख 
ययाजकयाच्या 

वयाड्याच्या बयाहेर 
पेत्र दुरून येशूच्या 
मयािे चयाललया होतया.



मी तुलया आज रयात्री 
बयािेत पयागहले! तू एक 

होतया …

हे, तू वेडया आहेस 
कयाय? मी एक िरीब नम् 
मयासेमयार आहे. मी येशूलया 

ओळखत नयाही. मत्तय २६:६७-७०; लूक 
२२:६४-६५



होय, तुम्ी 
नक्ीच त्याच्या 
गशष्ययंापैकी एक 
आहयात. मी तुलया 
बर् ययाच वेळेस 

त्याच्याबरोबर पयागहले 
होते.

$?!#&! बयाई, 
मी मयाझ्या आयुष्ययात 

पूववी कधीही हया मयाणूस 
पयागहलया नव्हतया.



तो को ंवबडया थोड्या 
लवकर आरवलया आहे, तो 

नयाही कया?

ते त्यालया बयाहेर आणत 
आहेत. असे गदसते की 
त्यंानी त्यालया एक वयाईट 

वेळ गदलया आहे.

कू डु कुकू डु कु



कोंवबडया 
आरवण्यागवरयी 

पेत्रयालया ऐकले 
येशूचे शब्द 

आठवले: को ंवबडया 
आरवण्यापूववी त्याने 
तीन वेळया येशूलया 
नयाकयारले. त्याच्या 

भ्याडपणयाची त्यालया 
लयाज वयाटली.

त्यालया गशक्या 
सुनयावण्याकररतया नयािरी 
अगधकयार् ययंाकडे नेण्यास 

सयंागितले.

त्यालया चयाबूक द्या.

ढो ंविी लोक इतर 
कुणीतरी आपले घयाणेरडे 
कयाम करयावे अशी इच्या 

करतयात. मत्तय २६:७१-७५, २७:१-२; लूक 
२२:५८-६२, २३:१



नऊ शेपटीची मयंाजर 
त्याच्याकडे ठेवया.

देवया, मी 
कयाय केले? त्याने 

म्टल्याप्रमयाणे मी त्यालया 
तीन वेळया नयाकयारले. असं 
कया होत आहे? तो इतकया 

त्रयास कया घेत आहे?

चलया. 
आमच्याकडे वेळ 

नयाही.

हे गपत्या, मलया 
शक्ी दे.



तुलया इथे कयाय हवे आहे? 
तुझ्या िुरुजीचया गवश्यासघयात केल्याबद्दल 

आम्ी तुलया पुरेसे पैसे गदले नयाही?

मी मयाझया गवचयार 
बदललया आहे. त्यंानया सोड 

आगण मी तुम्यालया पैसे 
परत देईन.

तो रक्रंगजत पैसया आहे, अशुद्ध आहे; आम्ी त्यालया स्पश्ष करणयार 
नयाही. आजचया गदवस पूण्ष होण्यापूववी तुमचया िुरुजी मरण पयावेल. तुम्यालया 

घयाबरयायलया कयाहीच नयाही. आम्ी कदयागचत इतरयंानया िोळया करण्यात तुमचया 
उपयोि करू शकू.



आपले पैसे 
घ्या. मलया ते नको आहे. 

मी मयाझ्या अपरयाधयाने जिू 
शकत नयाही.

छन छन 
छन छन हटंग हटंग

हटंग हटंग



मूख्ष िरीब.

मत्तय २७:३-६



मी ययासह जिू 
शकत नयाही.



देवया, मी हे कयाय 
केले?



मी मयाझ्या 
वयासनेलया कया 
गनयंगत्रत करू 
शकत नयाही?



कदयागचत मृतू् मलया शयंाती 
देईल ...



मी त्यालया 
पयागहले पण त्यालया 
थयंाबगवण्यासयाठी मी 

कयाहीही करु शकलो 
नयाही.

घयाईघयाईने 
आपण त्यालया दोरी 

कयापून कयाढले 
पयागहजे; कदयागचत तो 

गजवंत असेल!



पण ते झयाडयावर चढत असतयानयाच 
यहूदयाचया आत्या आधीच गशके्च्या 

अगग्नमधे् डंुबत होतया.



तो पडतयानया तुम्यालया त्यालया 
पकडयावे लयािेल, गकंवया तो 

खडकयात पडेल.

मत्तय २७:५



तो खूप दूर 
आहे!



उफ! ते 
मलया आजयारी 

करते. संदेषट्यंानीही ययाचया 
अंदयाज लयावलया होतया. 

कयाय िो ंवधळ! तो फुटलया 
आहे आगण सव्षत्र रक् रक्!



तू मलया कयाय आणलेस, दुसरया 
बंडखोर? त्यालया घेऊन जया आगण आपल्या 

कयायद्यानुसयार त्याच्याशी व्यवहयार कर.

तो मरणयास पयात्र आहे, 
म्णून आम्ी त्यालया तुमच्याकडे 

आणले. आपण गनंदया करणयार् ययालया 
गजवे मयारण्याची आमची शक्ी कयाढून 
टयाकली आहे, म्णून आम्ी तुमच्या 

परवयानिीसयाठी आलो आहोत.

त्याचया िुन्या कयाय 
आहे?



तो रयाजया 
असल्याचया दयावया 

करतो.

तू यहूद्यंाचया 
रयाजया आहेस 

कयाय?

आतया मयाझे रयाज् यया जियाचे नयाही. 
जर ते असते तर मयाझे सेवक मयाझे आयुष्य 

वयाचगवण्यासयाठी लढया देत असत.



मि तू रयाजया 
आहेस कया?



मी सत्यागवरयी 
सयाक् देण्यासयाठी यया जियात 

आलो आहे. जे सत्याचे आहेत ते 
प्रते्कजण मी कयाय म्णतो ते 

ऐकतयात.



त्याने मृतू्दंड 
योग्य असया कोणतयाही 
िुन्या केलेलया नयाही. मी 

त्याच्याबरोबर कयाय करयावे 
अशी तुमची इच्या 

आहे?

त्यालया 
वधसं्तभयावर स्खळया! 
त्यालया वधसं्तभयावर 

स्खळया!त्यालया 
घेऊन जया 

आगण त्यालया 
चयाबकयाचे 

फटके मयार.

जखर् यया ११:१२-१३; मत्तय २७:8; मयाक्ष  १५:१४; 
लूक २३:१-४; जॉन १८:२९-३८; कृते् १:१८



गकती फटके?

ते म्णयाले, त्यालया 
जयास्तीत जयास्त ३९ 

फटके द्यावेत.
आम्ी उपदेशक 

गकती कठीण आहे ते 
पयाहू.

मयंाजरीचे नऊ-पुच् एक लयाकडी हयातयाळया असून सुमयारे अठरया 
इंचयाच्या लयंाबीचे नऊ चयामड्याचे पटे् तीन फूट लयंाब धयारदयार खडक 

गकंवया हयाडे गकंवया धयातूच्या प्रते्कयाच्या शेवटी बयंाधलेले असतयात.



कठोर!

त्याचे 
गमत्र आतया 

कोठे 
आहेत?

त्याने दयया 
मयागितली नयाही.

हे कदयागचत 
त्यालया ठयार मयारेल 

आगण आम्ी त्याच्या 
चमत्यारयंासह कयाय्ष 

करू.

तडाखा!!तडाखा!!

उफ आ!!!उफ आ!!!



पस्तीस

छत्तीस

सदतीस

अडतीस

एकोणचयाळीस
लूक २३:११; योहयान १९:१-२



त्याची पयाठ 
एक िो ंवधळ 

आहे!

बरं, मलया नेहमी 
रयाजयालया चयाबकयाने मयारयच 

होत.



तो रयाजया असल्याचे 
त्याने सयंागितले. हया 

जयंाभळया झिया त्याच्यावर 
घयालया.

रयाजयालया 
मुकुट हवया 

असतो.



हया हया हया! हे 
एक चयंािलया मुकुट 

असेल.

आ!!!



हे महयान रयाजया, 
आपलया रयाजदंड घ्या. हया 

हया हया!

त्याच्या डोक्यावर 
मुकुट चयंािलया आगण 

घट् ठेवया.



आम्ी तुम्यालया 
संपूण्ष जियाचया रयाजया 

मुकुट देतो!

आआ!!!!!!!!



आतया 
सरळ उभे 

रहया.

रयाजया, आपलया 
रयाजदंड वर धर.

हया, हया! 
रयाजया गचरयायू 

होवो. होय, तो 
भयाग्यवयान असल्यास 

सूयया्षस्तयापययंत.
योहयान १९:१-३



रोमन रयाजयाकडे 
दयाढी नसते.



आतया तो 
रयाजयासयारखे गदसतो.



त्यालया मजया 
नयाही; तो दयेची भीक 
मयािणयार नयाही. चलया 

त्यालया गपलयातयाकडे परत 
जयाऊयया.



त्यालया वधसं्तभयावर 
स्खळया! त्यालया 

वधसं्तभयावर स्खळया!

पहया आपलया 
रयाजया.

आमच्याकडे 
सीजरगशवयाय 

रयाजया नयाही.

त्या मयाणसयाकडे 
पहया. मी त्याच्याबरोबर 

कयाय करयावे अशी 
तुमची इच्या आहे?



तुम्ी त्यालया घेऊन 
वधसं्तभयावर स्खळयाल. मलया 
यया मयाणसयामधे् कोणतयाही 

दोर आढळलया नयाही.



तुम्यालया कयाय 
म्णयायचे आहे की 

दोर नयाही? तो देवयाचया 
पुत्र असल्याचया दयावया 

करतो.



देवयाचया पुत्र? त्या 
मयाणसयालया मयाझ्याकडे 

आण.

स्तोत्र २२; यशयया ५०:६, ५३:५, ७; लूक २३:१३-२२; 
योहयान १९:४-८



तू कोण आहेस? तू मलया उत्तर 
कया देत नयाहीस? तुलया ठयार मयारण्याची शक्ी 
मयाझ्यामधे् आहे हे तुलया ठयाऊक नयाही कयाय?

जर मयाझ्या गपत्याने ते 
गदले नयाही तर तुम्यंास सयामर््ष 

असणयार नयाही.



मी तुम्यंास सयंाितो, 
यया मनुष्ययात मलया कसलयाही 

दोर गदसलया नयाही. मी 
त्यालया सोडतो.

जर तुम्ी 
त्यालया सोडून गदले 
तर तुम्ी सीजरचया 

गमत्र नयाही.

त्यालया 
वधसं्तभयावर स्खळया! 
त्यालया वधसं्तभयावर 

स्खळया!

त्यालया घेऊन जया आगण 
आपल्या इचे्नुसयार करया. मी त्याचया 

िुन्या सयंािून कयािदपते्र गलहीन. पण मी 
यया नीगतमयान मयाणसयाच्या रक्याबद्दल 

गनददोर आहे.



भोंवदूलया वधसं्तभयावर 
लयावया!

आपले चमत्यार 
आतया कुठे आहेत?

मत्तय २७:२४; योहयान १९:९-१७



मलया असे वयाटते 
की त्याच्याकडे ते 

होते.

धडम!! धडम!! कड कड!!!!!!!
कड कड!!!!!!!



मी कया?

ऊठ, अन्थया मी 
तुलया चयाबूक देईन.

अहो तुम्ी! 
यया मयाणसयालया त्याचया 
वधसं्तभ वयाहयायलया 

मदत करया.



त्याने कयाय 
केले?

त्याचे सवयायंवर 
पे्रम होते.



हे, प्रभूयेशू, 
आम्ी गदलिीर 

आहोत.

यरुशलेमेच्या मुली ंवनो, मयाझ्यासयाठी रडू नकया. 
तुमच्यासयाठी व तुमच्या मुलयंासयाठी रडया कयारण असे समय 

येईल की, जेव्हया यरुशलेमेतील लोक घयाबरतील आगण 
मरण्यासयाठी प्रयाथ्षनया करतील.



येशू आपलया वधसं्तभ मृतू्च्या गठकयाणी 
घेऊन िेलया. त्या गदवशी दोन चोर देखील 

होते ज्यंानी त्यंाचे वधसं्तभ नेले होते.

तरीही असे बरेच लोक होते जे 
येशूवर अजूनही प्रीगत करीत 
आगण त्याचया आदर करीत 
होते परंतु त्यंानया बोलण्यात 

फयार भीती वयाटली. मत्तय २७:३२; लूक २३:२६-३३



हे प्या. वेदनया 
कमी होतील.

नयाही, मी 
मयाझ्या गपत्याच्या 
इचे्नुसयार केले 

पयागहजे.

त्यालया 
अजूनही वयाटते 

की तो देवयाचया पुत्र 
आहे.



त्यालया तयाणून 
घ्या. हयातोडया आगण 

स्खळे आणया.



आतया त्यालया घट् धरया. 
पगहल्या फटक्याबरोबर तो 

वेड्याप्रमयाणे त्रयास देईल. हयाडे आगण 
लयाकूड मधे् स्खळे येईपययंत आपण 

त्यालया स््थर ठेवले पयागहजे.



नयाही! 
मयाझया 

मुलिया!

ठक ठक 
ठकठक

खचाकखचाक



तुम्ी असया गवचयार 
करतया कया की तो देवयाचया 

पुत्र आहे?

कयाही जुन्या 
भगवष्यवयाण्यंाबद्दल 
कयाहीतरी. कुणयास 

ठयाऊक?
स्तोत्र २२; यशयया ५३; मत्तय 

२७:३३-३४



ते पयाय स््थर ठेवया. हयाडयंाच्या 
दरमयान स्खळे घुसगवण्यासयाठी 

सयामयान्त: गकते्क फटके मयारयावे 
लयाितयात.



ओह मेरी, मी सहन 
करू शकत नयाही ययावर 

मयाझया गवश्यास नयाही
हे असे होईल हे 

मलया कधीच वयाटले 
नव्हते.

मूख्ष, ओढया 
त्यालया.

आळशी डुकरया, मलया 
थोडी मदत पयागहजे. 



आम्ी 
सवयायंनी त्यालया 
एकट सोडून 
गदले पयागहजे.

योहयान, तू 
इथे आहेस ययाचया 

मलया आनंद आहे. हे 
खुप भययानक आहे.

हे गपत्या, त्यंाची 
क्मया कर, कयारण ते 

कयाय करतयात हे त्यंानया 
ठयाऊक नयाही.

जखर् यया १३:६; लूक 
२३:३२-३४



पगवत्र शयास्तयात असे भयाकीत 
केले आहे की ते एक कपड्यंानया 

गवभयागजत करतील आगण 
दुसर् ययासयाठी जुियार खेळतील.

हे त्याचे 
कपडे आहेत. मी 
फक् हे घेईन.

नयाही. आपण त्याचे 
चयार प्रकयारे गवभयाजन 

करू.

आम्ी ययास 
गवभयािू शकत 

नयाही. हे गवणलेले 
आहे

त्यासयाठी आम्ी 
फयासे फेकू.



सव्ष जन बोलया

पहया, गलओ, तुलया रक् 
टपकलेले.



त्याने इतरयंानया 
वयाचवले. तो स्वत: लया वयाचवू 

शकत नयाही.

अहो, येशू, तू म्णयालया 
होतया की तू मंगदर नष् करु शकशील 

आगण तीन गदवसयंात ते पुन्या बयंाधू 
शकशील. स्वत: लया वयाचवया आगण 

वधसं्तभयावरुन खयाली यया.

इस्याएलचया रयाजया 
गरिस्त ययालया आतया 

वधसं्तभयावरुन खयाली येऊ 
द्या म्णजे आम्ी पयाहू 

आगण त्याच्यावर गवश्यास 
ठेवू. त्याचया देवयावर गवश्यास 

आहे की त्याने त्याचया बचयाव 
करयावया, कयारण देवयामधे् तो 
आनंदी आहे परंतु देवया आतया 

त्यालया वयाचवू दे.

फसवणूक!फसवणूक!

स्तोत्र २२:१८; मत्तय २७:३९-४३; योहयान 
१९:२३-२४



हे प्या 
आगण ययामुळे 
आपली वेदनया 
कमी होईल.

नयाही.



जर तुम्ी 
देवयाचे पुत्र असयाल तर 
येथून खयाली जया आगण 

आम्ी कयाही रोमी 
लोकयंानया मयारू.

तू अशी 
शपथ कया घेतोस? 

तुम्ी मरणयार आहयात 
हे जयाणून देवयालया 

गभऊ नकया?



आम्ी कयाय 
गमळवत आहोत त्यासयाठी 
पयात्र आहे, परंतु हया येशू 

आहे. त्याने कयाहीही चूक 
केली नयाही. 

येशू, तू तुझ्या 
रयाज्यात येशील तेव्हया 
मयाझी आठवण कर.



आजच तुम्ी 
मयाझ्याबरोबर 

स्विया्षत असयाल.



योहयान, तू मयाझ्या 
आईची कयाळजी घे.

मी घेईन.

अरे येशू, 
कया?

स्तोत्र ६९:२१; लूक २३:३६-४३; योहयान 
१९:२५-२७



येशू वधसं्तभयावर स्खळलया असतया आकयाश तीन तयास 
रयात्री सयारखे अंधयारमय झयाले. तो कयाळोख होतया. 

मनुष्य येशू गरिस्त जियाच्या पयापयासयाठी मरत होतया.



जेव्हया पयापयाचे वजन येशूवर 
पूण्षपणे पडले, तेव्हया तो ओरडलया:

मयाझ्या देवया, मयाझ्या देवया तू 
मयाझया त्याि कया केलयास?



आगण तो मरण 
पयावलया.

गपत्या, मी मयाझया 
आत्या तुझ्या हयाती 

सोपवून देतो.

अरे योहयान, 
तो मरत आहे! तो 

खरोखर मरत आहे 
ययावर मयाझया गवश्यास 

नयाही!

सव्ष संपले!

देवयाने त्यालया आमच्या पयापया सयाठी बनवलेदेवयाने त्यालया आमच्या पयापया सयाठी बनवले

मत्तय २७:४५-५०; लूक 
२३:४४-४६; जॉन १९:३०; २ 

कररंथकर ५:२१



आगण अचयानक तेथे मोठया भूकंप झयालया.

कयाय चयालू आहे? 
आधी आकयाश रयात्रीच्या 

रूपयात िडद होतं आगण आतया 
जमीन हयादरते.

हया येशू, यहुद्यंाचया 
रयाजया आहे. तो चमत्यार 

करणयारया होतया.

तो आतया 
कोणतेही चमत्यार 
करत नयाही. तो मेलया 

आहे.



हे, पुन्या प्रकयाश 
पडत आहे. हया एक गवगचत्र 

गदवस आहे.

होय, आगण 
हया मयाणूस मरण 

पयावल्यानंतरच घडत 
आहे.



खरोखर हया 
देवयाचया पुत्र होतया.



तो वधसं्तभयावर मरणयार असया अंदयाज 
वत्षगवलया जयात होतया पण त्याच्या 

शरीरयातील कोणतीही हयाडे मोडणयार 
नयाही. आगण म्णून ती पूण्ष झयाली.

आम्यालया त्यंाचे पयाय खंगडत 
करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

सूयया्षस्त होण्यापूववी त्यंानया तो मेलेलया आगण 
त्या वधसं्तभयाच्या बयाहेर पयागहजे आहे. उद्या 

हया त्यंाचया पगवत्र गदवस आहे.

त्यालया तोडण्याची िरज 
नयाही. तो नुकतयाच मरण पयावलया. मरण्यापूववी 

त्याने कयाय म्टले ते तुम्यालया ठयाऊक आहे कयाय? 
त्यालया मयारण्यासयाठी त्याने आपल्या गपत्याकडे 

मयाफी मयागितली. ते मलया सयंाितयात की तो 
चमत्यार करणयारया एक पगवत्र मनुष्य होतया.



म्णून गशपयाययंानी येशूलया टयाळले व चोरयंाचे पयाय तोडले.

तडाखा!!तडाखा!!

स्तोत्र ३४:२०; जखर् यया १२:१०; मत्तय २७:५४; जॉन १९:३१-३७



गकमयान 
त्यंानी त्याचे पयाय 
मोडले नयाहीत.

मरीये, मी पहयातो, 
त्यालया दफन करण्यासयाठी 
कयाही मदत गमळयाली तर.



शब्याथ सूयया्षस्तयापयासून सुरू होईल 
आगण उशीर होत होतया. त्यंानया मृतदेह 

घेण्यास घयाई करयायची होती.



योसेफ हया एक श्रीमंत 
मनुष्य होतया. तो बयारया 

गशष्ययंापैकी एक नव्हतया, 
तर त्याने स्वत: च्या 
कबरेवर से्वचे्ने 

येशूलया पुरले.

लवकरच 
शब्याथ होईल. 

आम्ी त्यालया मयाझ्या 
स्वत: च्या नवीन 
थडग्ययात ठेवू.

जोसेफ, हे 
तुमच्यासयाठी खूप चयंािले 
आहे. तू एक चयंािलया गमत्र 

आहेस.

योहयान १९:३१, ३८



अध्याय १२

पुिरुत्राि आनण 

प्ररारंनभक चच्ग



तुम्यालया मयागहती आहे, त्याने 
आम्यालया बर् ययाच वेळया सयंागितले की हे 

होणयार आहे. मलया ते कया समजले नयाही. हे 
असे आहे की त्यालया यया मयािया्षने मयारयायचे 
होते. त्यालया वेळ आगण सव्ष कयाही मयागहत 
होते. त्याने कयाल रयात्रीच आम्यालया पुन्या 

सयंागितले.

लवकर कर. 
उशीर होत आहे.



आपल्यालया 
शरीरयासयाठी मलम तययार 
करण्यास वेळ गमळयालेलया 

नयाही.

शब्याथ च्या गदवसयानंतर 
आम्ी परत येऊ. 

हे आपण करु 
शकतो.

पण आत्तयापयासून ते 
तीन गदवस असतील!

यया मयािया्षने खयाली 
कयाळजी घ्या.



ययाजक 
गपलयातयाकडे 
परत िेले. महोदय, ज्यालया 

आपण वधसं्तभयावर 
स्खळले होते, त्या 

मनुष्ययाने, थडग्यया मधून 
तीन गदवसयंानंतर, तो पुन्या 
उठेल, असे म्टले होते.

त्याचे गशष्य त्याचया 
मृतदेह बयाहेर घेऊन िेले 

तर ही शोकयंागतकया ठरेल. हे 
टयाळण्यासयाठी तुम्ी कबरेच्या 

बयाहेर पहयारेकरी ठेवयावेत.

मी रक्क पयाठवतो, 
ते शक् गततके सुरगक्त 

करतील.



आतया आपण 
हे सुगनगश्चत करया की 
कोणीही हया गशक्या 

तोडनयार नयाही

मयाझे लोक 
कोणयालयाही जयाऊ 

देणयार नयाही.

मत्तय २७:५९-६६; योहयान १९:४०



आपलया मृत मशीहया 
गनघून जयाण्याची गचंतया करू 
नकया. आम्ी कधीही मृतदेह 
िमयावलया नयाही, आपल्याकडे 

मयाणसे आहेत कयाय?

हयाहयाहया!



येशूच्या दफनया च्या 
तीन गदवस नंतर.

आम्ी 
प्रथमच एखयाद्या मृत 
मयाणसयाचे रक्ण केले 

आहे.

लवकरच सकयाळ 
होईल आगण आम्ी मुक् 

होऊ.



लवकरच सकयाळ 
होईल. चलया घयाई करूयया. 
आतया तीन गदवस झयाले 

आहेत.

मी आशया 
करतो की आम्ी हे 
लवकर केले असते.



हया पुन्या भूकंप 
आहे!

ईईईईईई

मत्तय २८:१-२; लूक २४:१



हे खरोखरच 
मोठी आहे.

ऐकया त्या पुरुरयंाचया 
ओरडया! कोणीतरी 

दुखयावले आहे.



कयाय…?

अ!!!!



तो देव 
आहे!

तो 
आपल्यालया 

ठयार मयारेल!

तो दिड हलवत 
आहे!

देवयाची आई, दयया 
करो!



मलया 
सोडून जयाऊ 

नकया! देव दययाळू 
आहे!

हे अस घडू 
शकत नयाही!

पळया जीव 
वयाचवया!

मत्तय २८:२-४



सैगनक कबरेवर पहयारया देत 
आहेत हे त्यंानया ठयाऊक नव्हते.

तो दिड खूप मोठया 
आहे. तो हलवण्यासयाठी 
मयाणसे कुठे शोधयायची?

मलया मयागहत नयाही, परंतु तीन 
गदवस आगण रयात्री झयाले आहेत. 

मसयाल्यागशवयाय, शरीरयालया दुियंधी 
येईल.



कोणीतरी आधीच 
दिड हलगवलया आहे!

कयाही क्णयानंतर 



त्याचया मृतदेह िेलया 
आहे. थडिे ररकयामे आहे!



अरे! तू कोण 
आहेस? येशूचे शरीर 

कोठे आहे?

तेथे मृतदेहयावरील 
कपडे आहेत!

आश्चय्षचगकत होऊ 
नकया… मलया मयागहत आहे 

तुम्ी वधसं्तभयावर स्खळलेल्या 
येशूलया शोधत आहयात. तो येथे 
नयाही. तो जसया म्णयालया तसे 

उठलया आहे.

तो गजथे ठेवलया होतया त्या गठकयाणी 
यया आगण गशष्ययंानया सयंािया की येशू त्यंानया 

ियालीलयात भेटेल.



येशू गजवंत 
आहे! आपण म्णतया 
की तो मेलेल्यातून 

उठगवलया िेलया आहे, 
जसे लयाजर!

ते पुरुर 
देवदूत 
आहेत!

येशू गजवंत 
आहे!

त्रया करया, 
आपण जयाऊन 

गशष्ययंानया सयंािूयया.

मयाक्ष  १६:३-८



येशू गजवंत आहे! 
आम्ी नुकतच त्याच्या 

थडग्ययातून आलो.
येशू तेथे नयाही, 

परंतु तेथे देवदूत होते.

आम्यालया आठवतंय 
की येशू म्णयालया होतया की 
तो गतसऱयया गदवशी पुन्या 

उठेल. 

देवदूतयंानी सयंागितले की 
येशू ियालीलयात तुम्यालया 

भेटेन



पेत्रया, तू कोठे जयात 
आहयात?

थडग्ययाकडे.



योहयान त्याच्यामयािे 
िेलया आगण त्याने 

पेत्रयालया मयािे टयाकले.

योहयान! 
सयावकयाश, मी 
तुमच्याइतके 
वेियाने पळू 

शकत नयाही.



हे ररक्त आहे!हे ररक्त आहे!



ययाचया अथ्ष 
कयाय?

योहयान २०:२-९



पण स्स्तययंानी पयागहलेले 
देवदूत कुठे आहेत?

योहयान, तो उठलया आगण 
चयालूलयािल्या प्रमयाणे मृतदेहयावरील 

कपडे पडले आहे.

नयाही, अस 
होऊ शकत 

नयाही.



तुम्ी पयंाढरे कपडे 
घयातलेले पुरुर पयागहले 

कयाय?
तेथे पुरुर, देवदूत, 

कयाही नव्हते. त्याचया मृतदेह 
िेलया आहे.



ऊ!! ऊ!!!

बयाई, तू कया रडत 
आहेस?



कयारण ते मयाझ्या 
प्रभूलया घेऊन िेले आगण मलया 
मयाहीत नयाही की त्यंानी त्यालया 

कोठे ठेवले आहे.



मेरी



िुरुजी...



मेरी, आतया मलया 
स्पश्ष करू नकोस. मी 

अजून गपत्याकडे िेलो नयाही. 
परंतु तू जे कयाही पयागहले 

आहे ते आगण गशष्ययंानया सयंाि 
आगण मी त्यंानया ियालीलयात 

भेटेन.

मयाझ्या प्रभु, 
तू गजवंत 
आहेस.

योहयान २०:७-१७



येशू मेलेल्यंातून उठगवलया 
िेलया त्या वृत्तयावर गशष्ययंाचया 

गवश्यास नव्हतया.

पेत्रया आगण योहयान ययंानया 
थडग्ययात कयाहीही सयापडले नयाही, 

म्णून आपण असे समजू की 
कोणीतरी शरीर चोरून नेले आहे. 

यया वेड्या स्स्तययंानी त्यंाचे सव्ष बोलणे 
थयंाबवयावे. ते सवयायंनया त्रयासदयायक 

आहे.

आम्ी इम्मयाउस 
कडे परत जयाऊ. येथे 

आपल्यासयाठी आणखी 
कयाही नयाही.



हया 
गतसरया गदवस 

आहे.

होय, परंतु जर 
त्याने मरणयातून पुन्या 

उठण्याची इच्या केली तर 
त्याने त्यंानया कया मयारू द्यावे?

होय, आगण 
जर त्यालया रयाजया 

व्हयायचे असेल तर तो 
हे सव्ष िुप्तपणे नयाही 
करणयार, नयाही कया?



मी 
तुमच्या बरोबर 
चयालू शकतो 

कया?

वुऊ! तू मलया 
घयाबरवले. आपण 
कुठून आलयात?

नक्ीच, 
चयालयायलया चयंािलया 

गदवस आहे.



मी येतयानया तुम्यालया 
बोलतयानया ऐकले. आपण 

दुःखी गदसत होतया.

नयासरेथच्या येशूगवरयी मयािील 
तीन गदवसयंात कयाय घडले हे तुम्ी 

ऐकले नयाही कयाय?



आम्ी आशया केली 
होती की तो मशीहया आहे, 
परंतु त्यालया वधसं्तभयावर 

स्खळले िेले.

आज सकयाळी कयाही मगहलया 
थडग्ययात िेल्या आगण त्यंानया त्याचया मृतदेह 

सयापडलया नयाही. तो गजवंत आहे असे देवदूतयंानी 
पयागहले असल्याचया त्यंाचया दयावया आहे.



म्णून दोन 
गशष्य थडग्ययाकडे धयावले, 

परंतु त्यंानया येशू गकंवया देवदूत 
गदसले नयाहीत. आगण मृतदेह 

ही नव्हतया.

मशीहयागवरयी संदेषट्यंानी 
गलगहलेल्या िोष्ी ंववर तुम्ी गवश्यास ठेवण्यास 
धीमे आहयात. येशू आपले िौरवशयाली रयाज् 

घडवण्यापूववी सव्षप्रथम यया िोष्ी ंवचया त्रयास 
होईल हे पगवत्र शयास्त सयंाित नयाही कयाय?

स्तोत्र २२; जखऱयया १३:७; लूक २४:१३-२६



नयासरेथचया हया येशू, ज्यालया 
त्यंानी वधसं्तभयावर स्खळले होते, त्यंानी 
हया गरिस्त असल्याचया दयावया केलया होतया, ते 
गपत्यासयारखेच होते कयाय? यशयया म्णयालया 
गरिस्तयालया “सयामर््षवयान देव, सयाव्षकयागलक 
गपतया” असे म्टले जयाईल. येशूलया म्णयालया 
नयाही, जर तुम्ी त्यालया पयागहले तर तुम्ी 

गपत्यालया पयागहले असेल. त्याचया दयावया 
पगवत्र शयास्तयाद्यारे सत्यागपत आहे.



यशययाने असेही म्टले होते 
की जेव्हया इस्याएल गकंवया यहुदयामधे् 
यहुदी रयाजया नसेल तेव्हया गरिस्त येईल 

आगण आजही आहे. तो पुढे म्णयालया की 
मशीहया िभ्षधयारणेचया आगण कुमयारीपयासून 

जन् घेईल. संदेष्या मीखयाच्या 
म्णण्यानुसयार, त्याचया जन् यहुदयाच्या 

बेथलहेम येथे होईल, तो येशू होतया. 

अनेक भगवष्यवयाण्या 
सयंाितयात की तो रयाजया दयावीद 
ययाच्या घरयाण्यातील असेल. 

योसेफ व मरीयया दोघेही 
दयावीदयाहून खयाली आले.



संदेषट्याने म्टले 
आहे की गरिस्त आंधळे 

डोळे उघडेल आगण कैद्यंानया 
सोडवील, ययासयाठी की तो 

इस्याएलयाचया मेंवढपयाळ होईल, व 
गसयोनयात सोडणयारया म्णून 

येईल.



यशययाने असे 
भयाकीत केले की त्यालया 

इस्याएली लोक नयाकयारतील. 
संदेषट्यंानीसुद्धया त्याच्या दु: खया गवरयी 

अिोदरच मयागहती गदली होती एकया 
गमत्रयाने त्याचया चयंादीच्या तीस तुकड्यंासयाठी 

गवश्यासघयात केलया; तो त्याच्यावर आरोप 
ठेवणयाऱयया लोकयंासमोर आपलया बचयाव 
करणयार नयाही आगण त्यालया दुखयापत 

करुन जखम होईल आगण त्याची दयाढी 
बयाहेर कयाढली जयाईल ते त्याच्या नग्नतेकडे 

पयाहतील त्याच्या चेहऱययावर थंुकतील. 
कोणत्याही व्यक्ीपेक्या त्याची प्रगतमया 

खरयाब होईपययंत तो त्या मयारहयाण 
करणयार् ययंानया त्याची पयाठ देईल.



संदेष्या जखऱयया 
आपल्यालया सयंाितो की 

तयारणयारया भोसकलया जयाईल, 
आगण त्याचे गमत्र त्यालया मयारहयाण 

करतील आगण त्याच्या हयातयात जखमया 
गनमया्षण करतील आगण कोकरू 

कत्तल करण्यापययंत नेईल आगण यया 
सव्ष िोष्ीमुळे त्याचया मृतू् होईल 
आगण एखयाद्या श्रीमंत मयाणसयाच्या 

थडग्ययात त्यालया पुरले जयाईल.



परंतु ही कोणतीही शोकयंागतकया 
नव्हती ज्यावर त्याचे गनयंत्रण नव्हते. येशू असे म्णत नयाही की 

कोणीही त्याच्यापयासून त्याचया जीव घेणयार नयाही, परंतु तो आपल्या स्वत: च्या 
इचे्नुसयार तो देईल? यशययाने म्टले आहे की देव त्यालया मरणयाची गशक्या देईल, 

कयारण त्याचया आत्या पयापयासयाठी अप्षण करीत होतया. कयारण त्याने इतरयंाच्या 
पयापयंाची दखल घेतली होती. कयारण त्याने अनेकयंाच्या पयापयंाची कबुली गदली 

होती आगण अनेकयंानया त्याच्या मरणयामधे् तो नीगतमयान ठरवील.

तरीही मृतू् शेवट नव्हतया. यशययाने 
पूववी पयागहले होते की मृतू् नंतर त्याचे जीवन 
चयालू रयाहील; तो महयान होईल आगण त्याचे 
िौरव होईल. तो जियाच्या शेवटपययंत तयारण 

होईल. तो अपयशी होणयार नयाही. मशीहया एक 
नवीन करयार असेल.
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तो न्याययाधीश असेल आगण 
नवीन पृथ्ीवर नवीन शहरयात नवीन रयाज् 

करील. असया एक गदवस येईल जेव्हया प्रते्क िुडघे 
त्याच्याकडे झुकतील आगण प्रते्क गजभेने 

कबूल केले की परमेश्र आहे

तर मलया सयंािया, 
आपण दु: खी कया 

आहयात? देवदूतयंानी त्यालया 
मरणयातून पुन्या उठगवले असे 

देवदूतयंानी गतलया सयंागितले 
असे गतने तुम्यालया सयंागितले 

नयाही कयाय?

आश्चय्षकयारक!



हे मयाझे घर आहे, आज उशीर 
झयालया आहे, रयात्री आमच्या बरोबर रहया. 

मलया येशूगवरयीच्या अगधक भगवष्यवयाण्या 
ऐकयायलया आवडेल.



तुम्ी आमच्या भयाकरीवर 
आशीवया्षद म्णयाल तर आमचया 

सन्यान होईल.



परमेश्रया, आमच्या देवया, तू धन् आहेस. 
पृथ्ीवरील भयाकरी आणणयाऱयया गवश्याचया रयाजया 
तू धन् आहेस. यया भयाकरीसयाठी आम्ी आपले 

आभयार मयानतो.



येशू! आपण 
आहयात. िुरुजी

घ्या 
आगण खया.



तो िेलया!

तो ियायब झयालया! 

येशू संपूण्ष वेळ होतया!

त्या सव्ष भगवष्यवयाण्या 
त्यालया ठयाऊक असणयारच.



येशू गजवंत 
आहे! मृतू् त्यालया धरु 

शकलया नयाही! तो गजवंत 
आहे! चलया जेरूसलेमलया परत 

जयाऊयया आगण गशष्ययंानया 
सयंािू.

लूक २४:२८-३२



दरमयान, परत जेरूसलेममधे् ...

व्यवस््थत कुलूप 
लयावया. पुजयारी पूववीपेक्या 

जयास्त गचडलेले आहेत, आतया 
येशूचया मृतदेह हरवलया आहे. 
ते म्णतयात की आम्ी शरीर 

चोरुन ठेवले आहे.

सैगनकयंाच्या 
संपूण्ष पथकयाकडून?



तो म्णयालया 
की गतसऱयया गदवशी 

पुन्या उठेल.

मी स्वतः 
त्यालया त्याच्या 

हयातयावरील स्खळ्यंाच्या 
व्रणयासह पयाहत नयाही 

तो पययंत त्याच्या गजवंत 
असण्यावर गवश्यास 

ठेवणयार नयाही.



एक आत्या 
आहे!

तो येशू 
आहे!

मदत 
करया!

घयाबरू नकया. थॉमस, आपण म्टले आहे 
की आपण पयागहल्यागशवयाय गवश्यास ठेवत नयाही. आतया 

हयात पुढे करया आगण स्खळ्यंाच्या जखमयंानया स्पश्ष 
करून खयात्री करया.



तू मयाझया प्रभु 
आगण मयाझया देव 

आहेस.

थॉमस, तू धन् आहेस 
कयारण तू पयागहल आगण 

गवश्यास ठेवलया आहे पण जे 
मलया पयाहत नयाहीत व तरीही 
गवश्यास ठेवतयात ते अगधक 

धन् होतील.



िुरुजी

मलया खयायलया 
आणया. मयाझ्याकडे 

तुम्यालया गशकवण्यासयाठी 
बर् ययाच िोष्ी आहेत आगण 

मी फक् कयाही गदवस 
तुमच्या बरोबर आहे.

येशू लूक २४:३६-४३; 
योहयान २०:२६-३१



तुम्ी मयाझ्या सव्ष 
गशष्ययंानया ियालीलयात मलया 
भेटयायलया सयंाियावे. मी तेथे 

तुमच्याशी बोलेन.

पगवत्र शयास्तयामधे् असे गलगहले आहे 
की गरिस्त तुमच्या पयापयंासयाठी दु: ख भोिेल 
व गतसऱयया गदवशी मेलेल्यातून उठेल, आगण 

यरुशलेमयापयासून सुवयातषेवची घोरणया सव्ष 
रयाष्ट् यंामधे् केली जयाईल.



स्वि्ष आगण पृथ्ीवर 
सव्ष कयाही मलया गदले िेले आहे. 
जया आगण सव्ष रयाष्ट् यंानया गशकवया. 

त्यंाचया गपतया, पुत्र आगण पगवत्र आत्या 
ययाच्या नयावयाने बयास्प्तस्मया करुन घ्या: 
ज्या िोष्ी मी तुम्यालया सयंागितल्या 
त्या सवयायंचे पयालन करण्यास त्यंानया 
गशकवया. आगण जियाच्या अंतया पययंत 

मी नेहमीच तुमच्या बरोबर 
आहे. 

मयाझ्या गपत्याच्या घरयात 
तुमच्यासयाठी खोल्या तययार 

आहेत. मी आतया तुमच्यासयाठी 
जयािया तययार करण्यासयाठी जयात 

आहे. मी परत येईन आगण 
आपल्याकडे येईन म्णजे मी 

आहे तेथे तुम्ीही असयावे.मत्तय २८:१८-२०; लूक २४:४४-४९; 
योहयान १४:२-४



जेरूसलेमलया जया आगण 
पगवत्र आत्या आपल्यावर 
येण्याची वयाट पयाहया आगण 
मयाझ्या नयावयाने बोलण्याची 

शक्ी द्या.

तो वरती 
जयात आहे!

तो परत आपल्या 
गपत्याकडे जयात 

आहे.



जियाच्या 
शेवटयापययंत मी नेहमीच 
आपल्याबरोबर आहे.

तो िेलया, तो परत 
स्विया्षत िेलया आहे.



तू अजूनही 
आकयाशयात कया 
पयाहत आहेस?

कयाय? तो 
कोण आहे?

मी कबरेत पयागहले 
तेच दोन देवदूत आहेत.



जसे तुम्ी येशूलया 
जयातयानया पयागहले तसेच एखयादे गदवशी 

येशू ढियात परत येईल.

तो 
स्विया्षत आपल्या 
गपत्याकडे परत 

िेलया आहे.

यरुशलेमेस 
परत जया आगण 

आत्मयाची वयाट पयाहया.

लूक २४:४९-५१; कृते् १:७-११



येशूचे गशष्य येशूच्या आजे्नुसयार यरुशलेमेस िेले. 
आगण तेथून वरपययंत त्यंानी शस्क्मयान अगभवचनयाची 
वयाट धरली. तेथे ते दहया गदवस प्रयाथ्षनया करीत रयागहले. 
ते येशूच्या पुनरुत्यानयागवरयी उघडपणे बोलण्यास 

घयाबरत होते, ययासयाठी की त्यंानयाही मयारण्यात येईल.



ज्या गठकयाणी ते प्रयाथ्षनया करीत होते ती 
जयािया हयादरली, आगण त्या खोलीत एक 
जोरदयार वयारया वयाहू लयािलया. त्या प्रते्क 

ियाभयाऱययातून वेिवेिळ्या भयारया बोलल्या.



ते पगवत्र आत्मयाने भरुन िेले 
आगण त्यंानी न ओळखलेल्या 
वेिवेिळ्या भयारयंामधे् देवयाची 

सु्तती करण्यास सुरवयात केली.



जेव्हया पगवत्र आत्या त्यंाच्यावर आलया 
तेव्हया ते लोकयंाची भीगत िमयावून बसले 
आगण त्यंानी देवयाची उपयासनया केली व 

देवयाची सु्तगत करयायलया बयाहेर िेले.

आपल्या प्रभु येशू 
गरिस्तयाचया देव आगण गपतया 

धन्वयागदत असो.

मी म्णेन की ते सव्ष मद्धंुद आहेत, परंतु ते 
उच्चयारण न करतया मयाझी भयारया उत्तम प्रकयारे 

बोलत आहेत.



ते मयाझी भयारया 
देखील बोलत आहेत. 

यया पुरुरयंानी यया सव्ष भयारया 
इतक्या चयंािल्या प्रकयारे कशया 

गशकल्या? ते गशकलेले 
पुरुर नयाहीत.

इस्याएलयाच्या लोकयंानो, 
येशूने केलेले चमत्यार पयागहले. 

हया देव आपल्याबरोबर होतया ययाचया 
हया पुरयावया होतया, आगण तुम्ी त्यालया 

वधसं्तभयावर स्खळले तरीसुद्धया देवयाने 
त्यालया मरणयातून उठगवले.

कृते् १:१२-१४, २:१-१३, ३२, ३६



१,००० वरयायंपूववी दयागवदयाने 
त्याच्यागवरयी भगवष्यवयाणी केली की, “तू 
मयाझया जीव मरणयाच्या जयािेत टयाकू देणयार 
नयाहीस आगण तुझया पगवत्र जन भ्रष् होऊ 

देणयार नयाहीस.”

म्णून, सव्ष यहूदी लोकयंानया खरोखर 
हे समजले पयागहजे की देवयाने येशू गरिस्त जो तुम्ी 

वधसं्तभयावर स्खळलया त्या सवयायंनया प्रभु व गरिस्त ययाने 
बनगवले.



आम्ी गरिस्तयालया 
वधसं्तभयावर स्खळले आहे 
म्णून आम्ी कयाय करयावे?

येशूगवरयी आपले मत बदलया 
आगण नंतर पयाण्याच्या बयास्प्तस्मयामधे् 

त्याचे पयालन करया. तो तुमची पयापे क्मया करील 
आगण तुम्यालया पगवत्र आत्मयाचे दयान प्रयाप्त 

होईल.



ज्यंानी आनंदयाने सयंागितलेल्या िोष्ी ंवचया स्वीकयार 
केलया, त्यंाचया बयास्प्तस्मया करण्यात आलया. त्याच 

गदवशी त्यंाच्यात सुमयारे तीन हजयार पुरुरयंाची भर 
पडली.

येशू देव 
आहे.

मी येशूवर 
गवश्यास ठेवतो. 
मलया बयास्प्तस्मया 

द्या!



कयालच येशू 
आमच्याबरोबर येथे होतया असे 

वयाटते आहे. 

होय, परंतु तुलया 
मयागहत आहे, जेव्हया तो 

आमच्याबरोबर होतया तेव्हया 
पेक्या तो आतया अगधक जवळ 

असल्यासयारखया वयाटतोय.

आतया दर तयासयालया हजयारो 
लोक येशूच्या मयािे येत 

आहेत.

कयाही मगहन्या नंतर ...

स्तोत्र २, १६:१०; कयायदे 
२:२७, ३७-४१



सयाहेब, िरीब 
आगण लंिड्यालया पैसे 

द्या?

पेत्रया, मयाझ्याकडे 
अगजबयात पैसे नयाहीत. 
तुझ्याकडे कयाही नयाणी 

आहेत कया?

नयाही, परंतु पगवत्र 
आत्या आपल्यावर 
आलया असल्याने, 

त्याच्यासयाठीआपल्याजवळ 
कयाहीतरी आहे.



मयाझ्याकडे चयंादी गकंवया 
सोने नयाही पण मयाझ्याकडे 

जे आहे ते मी तुलया देईन. येशू 
गरिस्तयाच्या नयावयात उठ आगण 

चयाल.

कू्र होऊ नकया. 
हया मयाणूस जन्यापयासूनच 

लंिडया आहे. त्याच्या 
पयाययामधे कयाहीच शक्ी 

नयाही.



येशू 
गरिस्तयाने 

तुम्यालया बरे 
केले.



धयापया 
टयाकणे!

सव्षशस्क्मयान 
परमेश्र!

त्याचे पयाय वयाढत 
आहेत!



मयाझया ययावर 
गवश्यास नयाही. 
लंिडया मयाणूस 
चयालत आहे!

नयाही, तो 
उडी मयारत 

आहे.

देवयाची मगहमया! 
धन्वयाद येशू!

कृते् ३:१-११



आम्ी हया 
चमत्यार केलया आहे असे 
आपण आमच्याकडे कया 

पयाहतया? अब्याहयाम, इसहयाक 
आगण ययाकोबयाचया देव ययाने 

आपलया पुत्र येशू ययालया 
िौरव गदले ज्यालया आपण 

वधसं्तभयावर 

स्खळले होते. 
तुम्ी जीवनी अगधपती मयारलया पण 

देवयाने त्यालया मेलेल्यंातून उठगवले आगण 
आम्ी त्यालया गजवंत पयागहले. येशूच्या 
नयावयावर गवश्यास ठेवून ही व्यक्ी बरी 

झयाली.

तो मयाणूस लंिडया 
होतया. त्याच्या पयाययात 
कयाहीच बळ नव्हते.

ते म्णयाले, 
“ज्यालया वधसं्तभयावर 

स्खळले होते त्या येशूच्या 
नयावयाने तो बरया झयालया 

होतया.”



मलया मयागहत आहे की, 
आपण येशूलया वधसं्तभयावर स्खळले 

होते हे अज्यानयामुळे होते, पण संदेषट्यंानी 
आपल्यालया यया िोष्ी घडतील असे 

सयंागितले.

तुम्ी सव्ष मलया ओळखतया. 
फक् देवच मलया मयाझे पयाय 
देऊ शकत होतया. येशूवर 
गवश्यास ठेवया आगण त्याचे 

अनुसरण करया.



येशूगवरयी आपली 
मते बदलया आगण त्याचे गशष्य 
व्हया ययासयाठी की तुमची पयापे 

पुसली जयातील.



गरिस्तयालया वधसं्तभयावर स्खळण्याचया आदेश 
गदलया त्याच धयागम्षक नेत्यंानी गशपयाययंानया 

पयाठवून पेत्र व योहयान ययंानया अटक केली.

आमच्या 
लोकयंानया आपल्या 

धमया्षगवरूद्ध 
भडकगवणे 

कयायदेशीर नयाही.

त्यंानी कयाहीही 
चूक केली नयाही.

कृते् ३:१२, १४-१९ ४:१-३  



आतया 
ते पयंािळ्यालया 
चयालवलेल्या 

मयाणसयंानया अटक 
करीत आहेत.

जसया येशूने 
तो येथे असतयानया 
केलया हया चमत्यार 

तसयाच आहे.

मयाझया शेजयारी 
त्याने येशूच्या मृतू्नंतर 

येशूलया गजवंत पयागहल्याचया दयावया 
करतो. ते म्णतयात की एकयाच 

वेळी तो ५०० पेक्या जयास्त 
जणयंानया गदसलया.

मी त्या इतर 
गशष्ययंानया शोधून 

त्यंाच्यापयासून अगधक 
गशकणयार आहे.



मलया वयाटले 
जेव्हया आम्ी त्यंाच्या 
नेत्यालया वधसं्तभयावर 

स्खळले तेव्हया आम्ी त्या 
पंथयाच्या पंथयातून मुक् 

झयालो. 

तर मि आम्ी त्यालया 
पुन्या व त्याच्या सव्ष 
अनुययाययंानया मयारू.

त्यंाचया 
असया दयावया 
आहे की तो 
मेलया नयाही.

ते म्णतयात की तो 
स्विया्षत गपत्याबरोबर 

आहे.बरं, ते दोघे लवकरच 
त्याच्यात सयामील होतील. कृते् ४:३-६



आम्यालया 
मयागहत आहे की हया मयाणूस त्याच्या 
जन्यापयासूनच लंिडया आहे. आपण 
त्यालया बरे करण्यास सक्म कसे 

झयालयात? आपण कोणत्या नयावयाने हे 
केले?

नयासरेथच्या येशू 
गरिस्तयाच्या नयावयाने, तुम्ी ज्यालया 
वधसं्तभयावर स्खळले होते, देवयाने 

त्यालया मरणयातून उठगवले, तो मनुष्य 
बरया झयालया. पगवत्र शयास्त लक्यात 

ठेवया. “जो दिड बयंाधणयारयंानी 
नयाकयारलया तो कोनगशलया होईल.”



इतर कोणयालयाही तयारण 
नयाही कयारण स्विया्षत 

इतर कोणत्याही नयावयाने 
लोकयंानया गदलेली तयारण 

झयाली नयाही.



हे पुरुर 
अज्यानी आहेत 

असे मयानले जयाते. 
ते गशकलेले 

नयाहीत, तरीही 
त्यंानी संदेषट्यंानया 

मुक्पणे उद्त 
केले आहे.

मी त्यंानया 
ओळखतो. 
ते खरोखर 

येशूबरोबर होते.

चमत्यार नयाकयारण्यात 
कयाही उपयोि नयाही. प्रते्कयालया मयागहत 

आहे की तो बरे झयालया आहे आगण त्यंानया हे 
मयागहत आहे की येशूच्या गशष्ययंानी हे त्याच्या 

नयावयाने केले. आम्यालया ही एक समस्या 
आहे



जर आपण यया मेलेल्या येशूच्या 
नयावयाने बोलणे चयालू ठेवले आगण बरे 

केले तर आपण त्याच्या सयारखेच 
नगशब पहयाल. आपण मलया समजतया 

कया? आतया मयाझ्या दृष्ीकोनयातून गनघून 
जया आगण पुनरुत्यानयाबद्दल मलया ययापुढे 

मूख्षपणया ऐकयायलया देऊ नकया.

देवयासमोर तुमचे 
आज्यापयालन करणे देवयाच्या दृष्ीने 
योग्य आहे की नयाही ययाचया गनण्षय 

घ्या परंतु आपण ज्या िोष्ी पयागहल्या 
आगण ऐकल्या त्या आपण बोलल्या 

पयागहजेत.

त्यंानया येथून 
बयाहेर कयाढया!

स्तोत्र ११८:२२; कृते् ४:७-२१



सुवयातया्ष संपूण्ष इस्याएलमधे् 
पसरली. पुष्कळयंानी 

येशूवर गवश्यास ठेवलया व 
पयाण्यात बयास्प्तस्मया घेतलया.

येशू 
गरिस्तयाची सुवयातया्ष तुम्ी 

ऐकली आहे कया?

चच्ष पे्रम आगण शयंाततेने भरलेल्या 
हजयारो लोकयंाचे कुटंुब बनले.

येशू मेलेल्यंातून उठगवलया िेलया. 
तो गजवंत आहे आगण आतयाही 

आपल्याबरोबर आहे.



चच्षमधे् स्स्तययंानया आदरयाने आगण 
सन्यानयाने वयािवले जयात असे.

मयाझ्या कुटंुबयाने 
येशू गरिस्तयावर गवश्यास 

ठेवल्यामुळे, आमच्या घरयात 
प्रथमच शयंाततया आहे.



गरिस्ती लोक जसे 
कयाम करीत होते 
तसे त्यंानी ियायले.

गरिस्ती संख्यया हजयारो ंवपययंत 
वयाढली आगण त्यंानी आपले 

सयामयान सतत सयामयागयक 
केले. ते दररोज घरोघरी 

आगण रस्तयावरज्या 
लोकयंानया भेटत असत त्यंानया 

येशूचया उपदेश सयंाित. कृते् १३:३०-३२



इस्याएल लोकयंानो, 
आपणयास हे मयागहत आहे की देवयाने 

आपल्या वयाडवगडलयंानया सयंागितले की 
त्यंाच्या वंशजयंानया परक्या देशयात घेऊन 

जयाईल व तेथे ४०० वरषे िुलयाम म्णून रयाहयावे 
लयािेल, त्यानंतर देव म्णयालया की, तो त्या 

देशयाचया न्याय करील आगण आपल्या 
लोकयंानया अब्याहमच्या भूमीत नेईल.



पण शलमोनयाने 
परमेश्रयासयाठी एक घर 

बयंाधले. तरीही सवदोच्च देव हयातयंानी 
बनवलेल्या मंगदरयात रयाहत नयाही. 

संदेषट्याने म्टल्याप्रमयाणे: “स्वि्ष मयाझे 
गसंहयासन आहे आगण पृथ्ी हे मयाझे 

पयाय ठेवण्याचे आसन आहे. तुम्ी मयाझे 
घर कशयासयाठी बयंाधू शकतया? परमेश्र 

म्णतो, “मी गवश्रयंाती घेऊ शकत नयाही. 
मयाझ्या हयातयंानी यया सव्ष िोष्ी केल्या 

नयाहीत कयाय? ‘
तुम्ी आमच्या 

मंगदरयाच्यया 
गवरोधयात बोललया!

स्ीफन, 
स्वत: लया फसवू 

नकया.



तुम्ी हट्ी आगण बंडखोर आहयात. तुमचे मन देवया बरोबर 
नयाही. तुम्ी तुमच्या पूव्षजयंाप्रमयाणेच पगवत्र आत्मयास गवरोध केलया. येशू 

गरिस्तयाच्या येण्यागवरयी भगवष्यवयाणी करणयाऱयया संदेषट्यंाचया तुम्ी व तुमच्या 
पूव्षजयंानी छळ केलया आगण त्यंानया मयारले पण तुम्ी येशूचया गवश्यासघयात केलया 

आगण त्याचया खून केलया.

यशयया ६६:१; 
कृते् ७:१-५७



स्ीफन, तू स्वत: 
लया जू् म्णतोस?

आपण आमचया 
कयायदया आगण आपली 

परंपरया फयाडून त्याऐवजी 
कशयाची ्थयापनया करयाल? 
रोमी नयािररकयंानी त्यालया 

वधसं्तभयावर स्खळले तेव्हया 
कोणी पयागहलया नयाही असया 
एखयादया मेलेलया मयाणूस?

पयाहया, मी स्वि्ष 
उघडलेलया आगण मनुष्ययाच्या 

पुत्रयालया देवयाच्या उजवीकडे उभया 
असलेलया पयाहत आह! अरे! कयाय 

वैभव!



कयानयंावर हयात ठेवया. अशी 
गनंदया ऐकू नकया!

तो मरणयार आहे!

त्यालया 
शहरयाबयाहेर घेऊन 

जया व त्यालया दिडयाने 
ठेचून ठयार मयारया.



तो आपलया धम्ष 
नष् करण्याचया प्रयत्न 

करीत आहे.

हनंदक!

आम्ी येशूलया 
वधसं्तभयावर 
स्खळले. तुलया 
दिडयाने ठेचून 

मयारू.
तुम्ी मलया 

दिडमयार केल्यावर येशू 
अजूनही प्रभु होईल.



त्याने आमच्या धमया्षची 
गनंदया केली आहे. आम्ी मरणयार 

असे म्णतो. शौल, आम्यालया 
अगधकयाऱययंाचया पयागठंबया आहे कया? मी हे करण्यासयाठी सही 

करीन. नयासरेथच्या मेलेल्या येशूच्या 
अनुययाययंापैकी तो एक आहे. ही गनंदया 
थयंाबगवली पयागहजे. दिडमयार करया.



शौल, 
मयाझया झिया 

पहया.

प्रभु येशू, मयाझया 
आत्या घ्या, आगण 

त्यंाच्या हयातून पयाप होऊ 
देऊ नकोस.

कृते् ७:५८-५९



फाट!
फाट!



त्यावेळी यरुशलेमयामधील 
मंडळीगवरूद्ध मोठया छळ 

झयालया. आगण पे्रगरतयंागशवयाय इतर 
सव्षजण निर सोडून िेले.

यया येशूच्या लोकयंानया 
संपवया!

ही फक् 
सुरूवयात आहे!

गनंदकयालया मयारुन 
टयाकया!  



परुशी शौलने चच्षच्या गवरोधयात 
लढया गदलया. प्रते्क घरयात 

प्रवेश केलया आगण पुरुर व 
स्स्तययंानया तुरंुियात टयाकले.

गतथे अजून 
गरिस्तयाचे अनुययायी आहेत 

कयाय?
मयाझ्या 

वगडलयंानया 
मयारू नकया!

बयाईलयाही 
पकडया.

कृते् ७:५९-८:३



गफगलप्प नयावयाचया गरिश्चन प्रयाथ्षनया करीत 
असतयानया, एक देवदूत त्याच्याशी बोललया.

गफगलप्प, ऊठ 
आगण यरुशलेमयापयासून 
ियाझयाकडे जयाणयार् यया 

महयामयािया्षवर दगक्णेकडे जया.



मलया गतथे कया जयायलया 
पयागहजे आहे हे मलया ठयाऊक 

नयाही, परंतु जर देव जया म्णतो, 
मी जयाईन.



हे गठकयाण गदसत 
आहे. आतया कयाय 

प्रभु?



प्रभू, 
तुलया कयाय 
हवे आहे?



जया, यया कयारवया मधे् 
सयामील हो.

एक कयारवयंा! परमेश्रया, 
तू मलया येथे कया खयाली आणलेस? तेथे 
कोणी आहे की आपण आपल्यासयाठी 

गनवडले आहे?

कृते् ८:२६-२९



इगथओगपययाच्या रयाणीच्या सेवेत एक 
महत्पूण्ष अगधकयारी होतया. तो रयाज्याचया 
खगजनदयार होतया. तो यहुदी लोकयंाच्या 

पद्धतीने उपयासनया करण्यासयाठी 
जेरूसलेमलया िेलया होतया आगण 

आतया तो इगथओगपययात परतत होतया 
आगण तो शयास्तवचन वयाचत होतया.

“वधयायलया नेत असलेल्या 
मेंवढरयासयारखया तो होतया. लोकर 

कयातरणयाऱययंापुढे िप्प रयाहणयाऱयया 
मेंवढरयाप्रमयाणे तो शयंात रयागहलया. त्याने 

आपले तो ंवड उघडले नयाही.”



मी कयाय वयाचत होतो ते तु 
ओळखले. परंतु कोणी मलया 
समजयावून सयंािल्यागशवयाय 
मलया ते समजू शकत नयाही. 

मयाझ्याबरोबर चल.

आपण “संदेष्या 
यशयया” वयाचत असलेले 

ऐकले आहे. आपण कयाय वयाचत 
आहयात हे आपल्यालया समजले 

कया?



तुम्ी नुकतेच 
जेरूसलेमहून आलया 

आहयात?

होय, मी तेथे उपयासनया 
करण्यासयाठी होतो. मयाझ्या 

देशयाच्या धमया्षने कधीही शयंाततया 
आणली नयाही. देव फयार दूर आहे 

असे वयाटले.



यशयया ५३; कृते् ८:२७, 
३०-३४

मी वचन गदलेल्या मशीहयागवरयी वयाचले 
आहे. आगण जेव्हया मी यरुशलेमयालया जयातो तेव्हया 
हजयारो लोक घोरणया करीत आहेत की तो आलया 
आहे, पण त्यालया वधसं्तभयावर स्खळले िेले आगण 

नंतर त्यालया मरणयातून पुन्या उठगवण्यात 
आले. 

मी शोधत होतो की संदेषट्याने ययाबद्दल 
भगवष्य केले आहे की नयाही? संदेष्या यशयया 

स्वतःगवरयी बोलत आहे की दुसऱयया 
मयाणसयागवरयी, हे तुम्यालया मयागहती आहे 

कयाय?



आपण नुकतयाच 
जेरूसलेमहून आलया आहयात, 

म्णून तुम्यालया हे मयागहत आहे की 
येशूने चमत्यार केले तरी आमच्या 

नेत्यंानी त्यालया नकयार गदलया.

तुम्यालया मयागहती 
आहेच की यशययाचे हे 

पुस्तक सुमयारे ८०० वरयायंपूववी 
गलगहले िेले होते. हया संपूण्ष ५३ 
वया अध्याय मशीहया गवरयीच्या 
अनेक भगवष्यवयाण्यंापैकी एक 
आहे. तो म्णतो की त्यालया 
“तुच् आगण नकयार गदलया 

जयाईल.”



श्ोक ७ 
ही भगवष्यवयाणी आहे 

की जेव्हया येशू आपल्या 
न्याययाधीशयंासमोर उभया रयागहलया 

तेव्हया त्याने स्वत: चया बचयाव 
केलया नयाही

यशययाने असे 
भयाकीत केले की येशू आमच्या 

पयापयंाची भरपयाई करण्यासयाठी जखमया 
सोसेल. आगण ५ व्यया श्ोकयात असे 
म्टले आहे की आमच्या पयापयामुळे 

होणयारी गशक्या येशूलया देण्यात येईल.
पयाप



मलया गवशेरतः 
६ व्यया श्ोकयाची आवड 

आहे गजथे असे म्टले आहे 
की “आपण सव्ष मेंवढ्या चुकलो; 

आम्ी प्रते्कयालया त्याच्या मयािया्षकडे 
वळवले आहे. त्याने आमच्या 

सवयायंच्या पयापयंाबद्दल परमेश्रयालया 
दोरी ठरगवले.” हे आपल्यालया सयंािते 
की प्रते्क मनुष्ययाने देवयाची इच्या 
सोडली आहे आगण आपल्या पयापी 

मयािया्षने चयालत आहे, परंतु देव आमचे 
पयाप येशूवर ठेवतो जेणेकरून 

जेव्हया तो मरण पयावलया तेव्हया त्याने 
आपल्या आज्याभंियाची भरपयाई 

केली.

८ व्यया 
श्ोकयात असे म्णतयात 
की त्यालया तुरंूियातून 

घेण्यात आले, आगण आपल्या 
लोकयंाच्या अपरयाधयंासयाठी 
त्यालया मयारण्यात येईल.



९ व्यया वचनयात असे म्टले 
आहे की येशूलया श्रीमंत आगण 
दुष्यंाच्या जवळ पुरले जयाईल.

आगण ९ व्यया वचनयात 
असे सयंागितले आहे की इतर 

मनुष्ययंाप्रमयाणे येशूने पयाप केले नयाही 
आगण येशूलया जखमी आगण त्याने दु: ख 
सोसले पयागहजे अशी देवयाची इच्या आहे 

कयारण येशू आपलया आत्या पयापयाची 
भरपयाई करीत होतया.



१० व्यया वचनयात त्याच्या 
पुनरुत्यानयागवरयी आगण 

त्यानंतरच्या त्याच्या सेवेगवरयी 
सयंागितले आहे.

यशयया ५३:३-१०; कृते् ८:३५; 
रोमन्स २:१६; २ कररंथकर ५:२१

आगण इतर बर् ययाच 
भगवष्यवयाण्या आपल्यालया सयंाितयात की त्याच्या 
पुनरुत्यानयानंतर येशू गसंहयासनयावर बसेल आगण 
आपण मरणयानंतर, आपण सव्ष त्याच्यापुढे उभे 
रयाहू आगण आपण जे जीवन व्यतीत केले त्याचया 

लेखयाजोखया देऊ.



गनयमशयास्तयाचे गशक्क व ययाजक 
ययंानया बर् ययाच वेळया मी मशीहया संबंधी 
भगवष्यवयाण्या बोलतयानया ऐकले आहे. 
त्यातील बर् ययाच जणयंानी येशूलया कया 

नयाकयारले?

कयाही ययाजक व गनयमशयास्तयाचे गशक्क ययंानी येशूलया स्वीकयारले 
आहे, परंतु जेव्हया येशूने त्यंाचया ढो ंविीपणया दयाखगवलया तेव्हया इतर लोक रयाियावले. 
त्यंानया एक मशीहया हवया होतया ज्याने आपल्या पयापयंाची उघडकीस न घेतया, रोमी 

लोकयंाचया वध केलया पयागहजे. त्यंानया एकया रयाज्यावर रयाज् करयायचे होते, पण त्यंानया 
त्यंाच्या हृदययंावर देवयाचे रयाज् नको होते.



परंतु स्तोत्र १००० 
वरयायंपूववी गलगहलेले नव्हते, 

ययापूववी एखयाद्याने मृतु्दंडयाच्या 
गशके्सयाठी वधसं्तभयाचया 

उपयोि केलया होतया?

स्तोत्र २२ 
वधसं्तभयावरुन त्याच्या 
मृतू्ची भगवष्यवयाणी 

आहे.

येशूने पूण्ष केलेल्या इतर 
भगवष्यवयाण्या आहेत कयाय?



होय, परंतु हे होण्यापूववी देव सव्ष 
कयाही जयाणतो आगण मशीहया गवरयी 

३४० हून अगधक भगवष्यवयाण्या 
आल्या. अशया प्रकयारे आपण 

जयाणतो की येशू हया एकच खरया 
देवयाकडून पयाठवलेलया आहे. 

स्तोत्र २२:१६ मधे् हे सयंािते की 
त्याचे हयात पयाय छेदले जयातील जसे 

स्खळे ठोकले होते. स्तोत्र २२ मधील १४ 
वया श्ोक सयंािते कसया तो तहयानलेलया 

असेल आगण मृतू् वेळी त्याची सव्ष हयाडे 
जोडयंामधून वेिळी झयाली असतील. परंतु 

नंतर स्तोत्र ३४:२० सयंािते की त्यालया 
वधसं्तभयावर स्खळले तेव्हया एकही हयाड 

मोडणयार नयाही. आगण तुम्यालया मयागहतीच 
आहे की, वधसं्तभयावर स्खळलेल्यंाच्या 

हयाडयंाचे तुकडे करण्याची प्रथया आहे, परंतु 
येशू त्यालया तोडण्यापूववीच मरण पयावलया. 

स्तोत्र २२ च्या १७ व्यया श्ोकयाने असे 
भयाकीत केले ते त्याच्या नग्नतेकडे पयाहतील 

आगण श्ोक १८ सयंािते ते त्याच्या एकया 
कपड्यासयाठी गचठ्ठया टयाकत असत तर 
त्यंानी दुसऱयया कपड्यास छोट्या छोट्या 

तुकड्यंामधे् गवभयािले आगण वयाटून घेतले.



तसेच, जखऱयया १२:१० आपल्यालया 
सयंाितेत्याचे हयात टोचले जयातील आगण 

नंतर यहुदी लोक त्याच्या हयातयातले 
ठसे पयाहतील. यशयया ५०:६ म्णतो 

त्याच्या पयाठीवर मयारहयाण होईल आगण 
त्याच्या ियालयावर वयार होईल.  

स्तोत्र १६:१० सयंािते की त्याचे दफन 
केले िेले तरी त्याचे शरीर गबघडण्या 

इतके थडग्ययात रयाहणयार नयाही 
भगवष्यवयाण्या सयंाितयात की त्याच्या 
गमत्रयाकडून त्याच्याशी गवश्यासघयात 

केलया जयाईल आगण त्याचया गवश्यासघयात 
करणयार् ययाने स्वत: लया लटकगवले 

जयाईल आगण त्याचया पररणयाम एखयाद्या 
शरीरयावर पडलया असेल आगण 

आतड्यंास शेतयात टयाकले जयाईल, 
ज्याचया उपयोि नंतर अनोळखी 

लोकयंानया पुरण्यासयाठी केलया जयात असे. 
यया सव्ष िोष्ी आगण यया पुष्कळ िोष्ी 

संदेषट्यंानी गलगहल्याप्रमयाणे पूण्ष 
झयाल्या. नयासरेथचया येशू गरिस्त जियाचया 
तयारणयारया मशीहया आहे ययात वयाद नयाही.

स्तोत्र २२:६, १७-१८, १६:१०, ३४:२०; यशयया 
५०:६; जखऱयया १२:१०



मी गवश्यास करतो की येशू 
हया मशीहया आहे. तो आमची पयापे कयाढून 

टयाकण्यासयाठी वचन केलेलया कोकरू आहे. 
आपल्यालया ययापुढे बगलदयान देण्याची िरज 

नयाही. येशू देवयाचया दरवयाजया आहे. मी येशूचया 
गशष्य होईन.



येथे पयाणी आहे! 
बयास्प्तस्मया घेण्यापयासून 
मलया कयाय प्रगतबंधगत 

करते? 

अरे! पण मी 
करतो! मयाझया 
गवश्यास आहे!

जर तुम्ी येशूवर 
मनयापयासून गवश्यास ठेवलया 

असेल तर, मी तुमचया 
बयास्प्तस्मया करीन.



मी आपलया 
प्रभु व तयारणयारया येशू 
गरिस्त ययाच्या नयावयात 

तुमचया बयास्प्तस्मया 
करतो.



देवयाची 
सु्तती.



चच्ष इगथओगपययामधे् ्थयापन केली िेली होती 
आगण आधुगनक कयाळयापययंत चयालू होती जेव्हया 

बहुतेक गरिश्चन मुसलमयानयंानी मयारले होते.

तो मयाणूस 
कुठे िेलया?

तो नुकतयाच ियायब 
झयालया! ईश्रयालया त्याची इतर 

कोठेतरी िरज भयासली 
असयावी. चलया इगथओगपययात 

परत जयाऊ आगण रयाणीलया आपण 
मशीहयाबद्दल कयाय गशकलो ते 

सयंािू.

कृते् ८:३६-३९



अध्याय १३

सि्ग 
जररासराठी



गप्रय गमत्रयंानो, 
प्रभुलया आपल्या पयापयंाचया 

नयाश करण्यासयाठी पुष्कळ 
त्रयास सहन करयावया लयािलया. 

ययामुळे आपल्यालयाही त्याचे दु: 
ख भोियावे लयािेल ययात कयाही 

आश्चय्ष नयाही. आपण ज्या 
छळयाचया सयामनया करीत आहोत 
त्याबद्दल आश्चय्षचगकत होऊ 

नकया.
येशू म्णयालया, “जर कोणयालया 

मयाझया गशष्य व्हयायचया असेल तर त्याने 
आपलया वधसं्तभ घ्यावया व मयाझ्यामयािे 

ययावे.” ययाचया अथ्ष असया आहे की आपण 
वधसं्तभयाच्या टेकडीवर जयावे असे 

करण्यास सयंागितले तर. आतया स्तोत्र 
२२ आपल्यालया सयंािते ...

त्यंाच्या जीवयाची भीती 
बयाळिून, िुप्तपणे एकत्र येऊन 
गरिश्चनयंानी देवयाचया संदेश ऐकलया 

आगण सु्तगत ियाणे ऐकले.



देव आम्यालया 
मदत करो. हया ठयार 

मयारणयारया, शौल 
आहे.

आपण गजथे आहयात गतथेच 
रहया! यया परदेशी धमया्षलया परवयानिी 
गदली जयाणयार नयाही. तुम्ी आमच्या 

पूव्षजयंाची आगण आमच्या रयाष्ट् याची गनंदया 
केली. तुम्ी मूख्ष आहयात! आपण 

एकतर पश्चयात्तयाप करया गकंवया मरया.

त्यंाचया नेतया पकडणे. 
आम्ी त्याचे 

उदयाहरण देऊ.



आम्ी उभे रयाहू 
शकतो असे सव्ष मशीहया 

आमच्याजवळ आहेत. आपण 
मेलेल्या सुतयारयाची पूजया कया 

करतया?

आपलया प्रभु येशू 
गजवंत आहे आगण 

गवश्याचया गनमया्षतया आहे.

जेव्हया आम्ी 
आपल्या पत्नीलया तुरंूियात 

टयाकतो तेव्हया आपण आपलया 
सूर बदलू शकतया.



नयाही! 
मयाझी 

बयायको 
नयाही!

खट्ट!!खट्ट!!

मत्तय १६:२४; मयाक्ष  ८:३४; कृते् ९:१-२



तुमच्या 
गरिस्त पे्रमी ंवपैकी आणखी 

एक येथे आहे.

हे घडू 
शकते हे आम्ी 
गरिस्ती झयालो 

तेव्हयाच आम्यालया 
ठयाऊक होते.



त्या 
परुशीने शौलयाचे नयाव घेतले. 
तो दे्र आगण कत्तल बयाहेर 

श्यास घेतो.

शौल 
खूप दे्रयाने 
भरलेलया 
आहे.

होय, आपण 
त्याच्यासयाठी प्रयाथ्षनया केली 
पयागहजे. अशी प्रयाथ्षनया करया 

की देव त्याचे हृदय मऊ करो 
आगण त्यालया सत् पयाहू दे. 

लक्यात ठेवया, आपल्यातील 
कयाहीजण सुरुवयातीलया 

संशयी होते.



बरं, शौल, मलया वयाटतं 
की तू येशूच्या अनुययाययंाच्या यया 

पंथयातून जेरूसलेमलया स्वच् केले 
आहेस.

नयाही, आपण गजतके 
मयारून टयाकयावे गततकेच त्यंाची संख्यया 

वयाढत जयाते. ते इतर शहरयंामधे् गवखुरले 
आहेत. दमयास्समधील सभया्थयाने 

त्यंानीच भरलेली आहे.



शौललया वयाटले की आपल्या धमया्षचे आगण आपल्या 
रयाष्ट् याचे रक्ण करणे आपले इतर कत्षव्य आहे. 
परंतु गरिश्चनयंानया अशी शयंाती व आत्गवश्यास 

गमळयालया की तो त्यालया कधीच कळयाले नव्हते.

त्यंाच्या 
अटकेसयाठी मी तुम्यालया 

अगधकयार देईन आगण तुम्ी 
दमयास्सकयात जया.

मी 
लिेच जयाईन.



शौलचया घोडया इतकया घयाबरलया की त्याने 
त्यालया रस्तयावर फेकले आगण पळ कयाढलया.

अचयानक शौल समोर सूयया्षपेक्या प्रकयाशमय गदसले.

शौल, शौल, मयाझया 
छळ तू कया करतोस?



प्रभु तू 
कोण आहेस? की मी 

तुमचया छळ करीत आहे?

मी येशू 
आहे, जेंवव्हया अनुययाययंानया 

गशक्या करतया त्या वेळी तुम्ी 
मयाझया छळ करतया.

उठ, 
शहरयात जया तुलया कयाय 

करयायचे ते सयंागितले जयाईल.

प्रभू, मी कयाय 
करयावे असे 

आपणयास वयाटते?

कृते् ९:१-६



आपण 
आवयाज 
ऐकलया? होय, परंतु 

कयाय बोलले 
ते मलया समजू 
शकले नयाही.

तो देवयाचया 
आवयाज होतया!

मलयाही नयाही. 
मेघिज्षने सयारखया 

आवयाज होतया.

मी पयाहू शकत 
नयाही! मलया मदत 

करया. मी पयाहू शकत 
नयाही. मलया शहरयात 

ने.



मयाझे नयाव हॅगनययानया 
आहे येशू मयाझ्याशी दृष्यान्तयात 

बोललया आगण मलया सयंागितले की 
तुमच्याकडे ययावे आगण तो तुमची दृष्ी 

परत देईल.

मी खरोखर 
आंधळया 
आहे.



येशू 
गरिस्तयाच्या नयावयानं, पयाहया 

तुम्यालया गदसतेय.



मी पयाहू 
शकतो! आगण आपण 

म्णतया की येशूने हे केले? 
मलया येशूबद्दल सयंािया.



त्यामुळे हनन्याने पगवत्र 
शयास्तवचने उघडली 

आगण शौलयालया येशूच्या 
भगवष्यवयाण्या दयाखवल्या.

देवयाने शौलयाचे नयाव 
बदलून पौल ठेवले.

होय, मी इतकया मूख्ष आहे. पगवत्र 
शयास्तयात हे सव्ष कयाही होते. मयाझ्या धयागम्षक 
आवेशयाने मी आंधळया झयालो. मी बयास्प्तस्मया 

घेण्यासयाठी आगण येशूचया अनुययायी 
होण्यासयाठी इस्च्त आहे. कृते् ९:७-१९



शौल, आतया पौल, एक 
नवीन संदेश असलेलया 

एक नवीन मनुष्य होतया. 
त्यालया ययापुढे गरिस्ती 

मयारण्याची इच्या नव्हती. 
येशू गरिस्तयावर गवश्यास 
ठेवण्यासयाठी त्यालया 
इतरयंानया मनयापयासून 
पटवून द्यायचे होते.

मी तुझी शंकया 
समजू शकतो. मीसुद्धया 

गवश्यास ठेवलया नयाही, परंतु 
मी तुम्यंास सयंाितो की, 

नयासरेथच्या येशूने आमच्या 
मशीहयासंबंधयात पुरयातन 

भगवष्यवयाण्या पूण्ष केल्या.

परंतु सवया्षत 
मोठया पुरयावया असया आहे 

की देवयाने त्यालया मरणयातून 
उठगवले.



आपण कोणत्या 
प्रकयारचे मूख्ष आहयात? मशीहया 

स्वतःलया आपल्या शतंू्र च्या हयातुन ठयार 
कसया होऊ शकेल?

आमची पयापे 
कयाढून घेण्यासयाठी 
तो देवयाचया कोकरू 

होतया.



देव गवदेशयातही पोहोचत 
होतया. एक रोमन सैगनक 

होतया जो देवयाकडे 
प्रयाथ्षनया करीत असे.

देवया, मलया मयागहत आहे तू एक आहेस, 
सव्ष मयाणसयंाचया गनमया्षतया. मयाझ्या लोकयंाचया 

धम्ष भ्रष् आहे आगण त्यामुळे शयंाती गमळत 
नयाही. मलया आपलया मयाि्ष दयाखवया आगण 

मी त्यामधे् चयालेन.



कोण? कयाय? तू 
कोण आहेस? तू कुठून 

आलयास?

तुमच्या प्रयाथ्षनया ऐकल्या िेल्या 
आहेत. मलया ईश्रयाने पयाठगवले आहे. कयाही 
मयाणसे जोप्पयालया गशमोन नयावयाच्या कयातडी 
कमयावणयाऱययाच्या घरी पयाठवया. आपल्यालया 
ते समुद्रगकनयारी सयापडेल. पेत्रया नयावयाच्या 
मयाणसयाची चौकशी करया. तो येथे येईल 

आगण तुम्यालया देवयाचे सत् सयंािेल.



पेत्रया, आमचया स्वयामी एक धयागम्षक 
मनुष्य आहे, चयंािलया मनुष्य आहे, परंतु त्यालया 

पुष्कळ िोष्ीगवरयी त्रयास वयाटतो. तो सव्ष वेळ प्रयाथ्षनया 
करतो आगण िररबयंानया पैसे देतो, परंतु तो देवयासयारखे 

शयंात नसतो.

त्याच्या 
वधसं्तभयाच्या 

रक्याद्यारे देवयाने 
शयंाती केली आहे.

ययाचया अथ्ष 
कयाय? मी तुझ्या 

प्रमुखयालया हे 
सयंािेन.



प्रमुख दयारयाजवळ पेत्रयालया 
भेटलया आगण त्याने 
लवून नमन केले.

उभे रहया. मयाझया 
आदर करु नकोस. मी 

तुमच्यासयारखया मयाणूस आहे. सवयायंनया 
एकत्र बोलवया आगण मी तुम्यालया एक 

चयंािली बयातमी सयंािेन.



हया एक चयंािलया 
गदवस आहे. देवयानं 

येशूच्या गशष्ययंापैकी एक 
असलेल्या पेत्रयालया येशूगवरयी 

सयंािण्यासयाठी पयाठगवले 
आहे.

होय, मी येशूबरोबर सयाडेतीन वरषे चयाललो. मी त्यालया 
वधसं्तभयावर स्खळलेले पयागहले आगण जेव्हया तो मेलेल्यातून उठलया तेव्हया 

मी त्यालया पयागहले. त्याच्या पुनरुत्यानयानंतर त्याचया उपदेश ऐकण्यासयाठी ५०० 
लोक एकया गठकयाणी एकत्र जमले होते. त्याने आमच्या बरोबर खयाले् आगण आम्ी 
त्यालया स्पश्ष केलया. त्याने आम्यालया आपल्या शतंू्रवर पे्रम करण्यास आगण जे आपलया 

छळ करतयात त्यंाच्यासयाठी प्रयाथ्षनया करण्यास गशकवले. त्याने आपलया आत्या 
पयाठगवलया…

कृते् ९:२०-२२, 
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प्रमुख कनषेवगलयस व त्याच्या घरयातील 
सवयायंनी येशू गरिस्तयाच्या सुवयातषेववर 

गवश्यास ठेवलया आगण त्या गदवशी त्या 
सवयायंचया बयास्प्तस्मया करण्यात आलया.



पौल अंतु्स्खययातील सभया्थयानयात 
िेलया आगण शब्याथ गदवशी त्याने 

यहुद्यंानया उपदेश केलया.
तुम्ी मलया ओळखतया. 

मी गरिश्चनयंाचया मृतू्पययंत छळ केलया, 
परंतु येशू अंधयारयाच्या प्रकयाशयात प्रिट झयालया, 
आगण मेघिज्षनया सयारख्यया आवयाजयाने त्याने 

मलया त्याचया उपदेश करयायलया सयंागितले. मी 
मशीहयागवरयी पगवत्र शयास्त शोधले आहे 
आगण मलया आढळले आहे की त्याने सव्ष 

भगवष्यवयाण्या पूण्ष केल्या.



देव म्णयालया की, तो दयागवदयाच्या पुत्रयालया 
इस्याएलचया तयारणहयार म्णून उभे करील 

आगण जेरूसलेममधील नेते त्यालया मरणयाची 
गशक्या देतील. दुसऱयया स्तोत्रयात असे गलगहले 
आहे: “तू मयाझया पुत्र आहेस, आज मी तुलया 

जन् गदलया आहे.”



दुसर् यया स्तोत्रयात असे 
म्टले आहे की देव त्याच्या पगवत्र व्यक्ीलया 

भ्रष्याचयारी होऊ देणयार नयाही. ही एक भगवष्यवयाणी 
आहे की जरी तो मरण पयावलया तरी त्याचे शरीर 

खरयाब होणयार नयाही. हे ज्यात होऊ द्या की येशूमधे् 
आपण पयापयंापयासून पूण्षपणे क्मया गमळवू 

शकतया, जे मोशे देऊ शकत नव्हते.



देवयाने येशूलया 
पररयाष्ट् ीययंाकररतया 

प्रकयाश होण्यासयाठी 
पयाठगवले, तो सव्ष 
रयाष्ट् यंाचया तयारणयारया 

आहे.

तुम्ी गनंदया करतया! येशू 
कयायदेशीर मुलिया नव्हतया. त्याची 
आई गतच्या लग्नयाआधीच िभ्षवती 

असल्याचे वृत्त आहे.

परदेशी! गवदेशी 
लोक अशुद्ध आहेत. 
ते यहुदी लोकयंाच्या 
गवश्यासयाचे भयािीदयार 
होऊ शकत नयाहीत.

स्तोत्र २:७, १६:१०, कृते् २:२७, १०:४७, १३:३३-३५



तुम्ी अनंतकयाळच्या 
जीवनयाची सुवयातया्ष नयाकयारली 

असल्याने, संदेषट्यंानी जसे सयंागितले 
आहे तसेच आम्ी आमचया संदेश 

यहूदीतर गवदेशी लोकयंाकडे पोचवू.

तुझ्या पयाखंडी 
मतयंाबद्दल तुलया 

दिडमयार करण्यात 
येईल.



पुष्कळ गवदेशी लोकयंानी 
सुवयातषेववर गवश्यास ठेवलया आगण 

देवयाच्या कृपेमधे् रयागहले.

देव आगण 
त्याचया पुत्र येशू 

ययाची सु्तती करया. 
पररयाष्ट् ीययंानया तयारण 

गमळयाले!
पौल, 
मयाझया 

बयास्प्तस्मया 
कर!

येशूगवरयीच्या 
आणखी 

भगवष्यवयाण्या 
आम्यालया सयंािया.

जेव्हया पौलयालया हे समजले 
की रयाष्ट् याप्रमयाणेच यहूदी 

लोक गरिस्तलया नयाकयारणे 
सुरू ठेवतील, तेव्हया 
त्याने आपले प्रयत्न 

इस्याएल व्यगतररक् अन् 
रयाष्ट् यंाकडेही कें वगद्रत केले.



यहुदी संतप्त झयाले आगण त्यंानी पौलयालया व बण्षबयालया शहरयाबयाहेर घयालवून 
गदले आगण परत आले तर त्यंानया गजवे मयारण्याची धमकी गदली. म्णून पौल व 

बण्षबया आगशययात िेले आगण त्यंानी भेटलेल्या सवयायंनया ही सुवयातया्ष सयंागितली.

बन्षबयास, जर 
मी पडलो तर पळत 

रयाहया. थयंाबू नकया.



गलस्तया येथे यहुदी लोकयंानी 
पौलयावर दिडमयार केलया आगण 
त्याचे पे्रत शहरयाबयाहेर फेकले.

देव त्यंानया क्मया 
कर. त्यंानी पौलयालया ठयार 

मयारले.

कृते् १४:१९-२०



परंतु देवयाने चमत्यार केलया 
आगण पौलयालया उठगवले. पौल, 

मलया वयाटले की 
आपण मेलेले 

आहयात!

अद्याप नयाही, त्याच्या नयावयासयाठी 
मलया त्रयास सहन करयाव्यया लयािणयार् यया अनेक 

िोष्ी देवयाने मलया दयाखवून गदल्या आगण आम्ी 
फक् सुरुवयात केली आहे. चलया परत शहरयात 

जयाऊयया.



मॅसेडोगनययाच्या गफगलप्पी येथे, पौल 
आगण गसलयास ययंानया ३९ फटके 

मयारून नंतर तुरंूियात टयाकण्यात 
आले. हे दुःख सहन करूनही, 

त्यंाचे हृदय आनंदयाने भरले आगण 
मध्रयात्री त्यंानी देवयाची सु्तती केली.

तू िौरव, 
सन्यान व प्रशंसया 
गमळगवण्यास योग्य 

आहेस.



आहहह्ह्! 
येशू देव आहे!



पुढील वरयायंत पौलयालया 
तीन वेिवेिळ्या वेळी 

सळईने मयारहयाण केली. 
तरीही तो येशूचया उपदेश 

करीत रयागहलया.

सपा सप!
सपा सप!

कृते् १४:१९-२०, १६:२३-२५; २ कररंथकर ११:२४-२५; 
प्रकटीकरण ४:११



पौलयावर अनेकदया दरोडेखोरयंानी हल्या केलया.

पण तो उपदेश 
करत िेलया.

एकदया तो एक गदवस आगण एक 
रयात्र समुद्रयाच्या पयाण्यात वयाहत 
होतया जवळून जयाणयाऱयया एकया 
जहयाजयातून त्यालया उचलले.

पौल जेव्हया ते गनरंतर वेिवेिळ्या 
गठकयाणी प्रचयारया करीत जयात होतया 

तेव्हया तीन वेळेस ज्या जहयाजयातून त्याने 
प्रवयास केलया ते पयाण्यात बुडयाले.



येशूगवरयी लोकयंानया सयंाित असतयानयाच पौलयालया 
आजयारपण, थंडी, तहयान, भूक, आगण सव्ष प्रकयारच्या 

अस्व्थतेचया सयामनया करयावया लयािलया.

प्रभू, यया 
शरीरयालया बरे कर 
म्णजे मी पुढच्या 
शहरयात जयाऊन 

तेथे उपदेश करू 
शकेन.



पौल शहरयातून दुसर् यया शहरयात जयाऊन मूगत्षपूजेगवरयी 
इशयारया देत आगण येशू गरिस्तयाची सुवयातया्ष सयंाित होतया.

तुम्ी तुमच्या मुततींपेक्या देवयाकडे 
वळलया आहयात आगण गनयमशयास्तयाकडून 
कोणतेही योिदयान न देतया गवश्यासयाने देवच 
तुम्यालया नीगतमयान ठरगवतो. आतया तुम्ी 
त्याच्या शरीरयाचे अवयव आहयात आगण 

तुम्ी देवयाच्या घरयातील आहयात.

देवयाची 
सु्तती करया.



जेव्हया लोक देवयाकडे वळयाले, तेव्हया त्यंानी आपल्या मूतवी व 
मोहोर सोडून गदल्या. त्यंानी आपल्या धमया्षतील गकंवया त्यंाच्या 
पयापयाबद्दलच्या िोष्ी ंवनया अग्नीत टयाकले. वीस वरयायंच्या आत, येशू 
गरिस्तयाद्यारे देवयाची उपयासनया करणयारे सव्ष जियात लोक होते.

यया सयामग्रीने 
मलया कधीही 
शयंाततया गदली 

नयाही.

१ कररंथकर १०:१४, १२:१२-१३, १८; २ कररंथकर 
११:२५; िलतीकर २:१६; इगफसकर २:१९



येशूने गशष्ययंानया असया इशयारया गदलया होतया, 
“मि ते तुमचया छळ करतील व तुम्यालया 

ठयार करतील. आगण मयाझ्या नयावयामुळे सव्ष 
रयाष्ट्  तुमचया दे्र करतील. आगण मि पुष्कळ 

जणयंानया त्रयास होईल व एकमेकयंाचया गवश्यासघयात 
करतील, दे्र करतील. पुष्कळ खोटे संदेषे् 

येतील आगण ते लोकयंानया फसगवतील.”

हे गपत्या, ते 
आमच्यासयाठी जे 

करतयात त्याबद्दल त्यंानया 
गशक्या करु नकया.



ज्यंानी गरिस्तयालया पयागहले होते ते म्यातयारे 
झयाले होते आगण चच्ष संपूण्ष रोमी सयाम्याज्यात 

पसरलया होतया तेव्हया रोमी लोक गरिश्चनयंाचया शोध 
घेण्यास व त्यंाचया मरेपययंत छळ करण्याचया 

प्रयत्न करु लयािले. जर गवश्यासणयारे गरिस्तयालया 
नकयार देत नसतील तर ते त्यंानया ररंिणयात 
घयालतील आगण गसंह आगण वयाघयंानी त्यंाचे 
तुकडे केले म्णून लोक ते पयाहू शकतील.

प्रभु येशू, मयाझया 
आत्या घ्या!



गुर्र र्र र्र र्र र्र !गुर्र र्र र्र र्र र्र !

आ ईईई!आ ईईई!



मत्तय २४:९-११

कधीकधी गरिश्चनयंानया रोमन योध्यानी 
ठयार मयारले. लोक आश्चय्षचगकत झयाले की 

गवश्यासणयारे आपलया गवश्यास सोडणयार 
नयाहीत. ते येशूसयाठी मरयायलया तययार होते.

नयाही

जेसन, मी तुलया स्विया्षत 
पयाहीन.



आपल्या मृतू्आधी, 
येशू मंगदरयागवरयी 

भगवष्यवयाणी 
करीत होतया:

चयाळीस वरयायंनंतर, ७० ए डी मधे्, रोमी 
लोकयंानी येऊन शहर व मंगदर नष् केले. जेव्हया 
मंगदरयातील लयाकूड जयाळले तेव्हया मंगदरयाचे सोने 

गवतळले आगण खयाली फरशी आगण पयायया 
दरमयान असलेल्या दिडयावर पडले. रोमी 

लोकयंानी सोने परत गमळगवण्याचया प्रयत्न केलया 
तेव्हया त्यंानया प्रते्क दिड हटगवणे आवश्यक 

वयाटले. येशूची भगवष्यवयाणी पूण्ष झयाली.

तुम्यालया 
हे मंगदर गदसते कया? मी 
तुम्यंास सयंाितो की तो 
नष् होईल आगण एक 

दिड दुसऱयया दिडयावर 
रयाहणयार नयाही.



जेरूसलेम आगण इस्तयायलमधील यहुदी जे युद्धयात 
बचयावले होते ते यहूदीतर रयाष्ट् यंाकडे पळून िेले. 
तेथे त्यंाचे बरेच वंशज आजपययंत रयाहत आहेत.

गरिश्चन यहूदी इतर देशयंातही पळून 
िेले जेथे त्यंानी गरिस्तयाच्या सुवयातषेवचया 
प्रचयार केलया आगण चच्ष वयाढत िेलया.

आम्ी 
गसररययामधील मयाझ्या 
भयावयाच्या घरी जयाऊ.



ते गजथे पळून िेले तेथे त्यंाचे स्वयाित 
करण्यासयाठी तेथे आधीपयासूनच गरिस्ती होते.

आमच्याकडे 
जयाण्यासयाठी 
जयािया नव्हती.

आम्ी 
जेरूसलेममधील भययानक 

िोष्ी ऐकल्या. नक्ीच आपण 
आमच्याबरोबर रयाहू शकतया.

मत्तय २४:२; लूक १९:४३-४४



येशूच्या पे्रगरतयंानी त्यंाच्या मृतू्पययंत येशू गरिस्तयाच्या पुनरुत्यानयाचया प्रचयार 
केलया. एकेक करून त्यंानया ठयार मयारण्यात आले. स्विया्षत एक चयंािले 

घर आहे हे त्यंानया ठयाऊक होते म्णून ते सव्ष धैयया्षने मरण पयावले.

कयाही ंवनया रोमी 
लोकयंानी 

वधसं्तभयावर 
स्खळले होते.

कयाही ंवनया गजवंत असतयानया 
तुकडे केले िेले.



कयाही ंवचया गशरचे्द केलया.

कयाही ंवनया 
दिडमयार 

करून ठयार 
मयारण्यात 

आले.कयाही ंवनया वन् 
प्रयाण्यंानया 
खयायलया 

देण्यात आले.



पेत्रयालया वधसं्तभयावर उलटे स्खळले िेले.

कयाही हळूहळू तेलयात उकळले िेले.

त्यंानया नवीन शरीर आगण चयंािल्या घरयाच्या 
आश्यासनयासह ते सव्ष गवश्यासयाने मरण पयावले.

मी एकया चयंािल्या 
गठकयाणी जयात आहे. देव 

तुम्यालया क्मया करील.

परमेश्रया, तू मेलयास तसे 
मी मरण्यास पयात्र नयाही.

योहयान २१:१८; कृते् १२:२



येशूच्या पुनरुत्यानयाच्या सयाठ वरया्षनंतर, 
योहयान केवळ पे्रगरत उरलया होतया. त्यालया 

पयाटमॉस नयावयाच्या खडकयाळ बेटयावर 
वनवयास देण्यात आलया. आत्मयाने 

योहयानलया स्विया्ष पययंत पकडले गजथे 
देवयाने त्यालया भगवष्य दयाखगवले.

योहयान, भगवष्ययात 
घडणयाऱयया िोष्ी मी तुलया दयाखवतो. 

आपण जे पहयात आहयात ते पुस्तकयात 
गलहया आगण ते आगशययाच्या सयात 

चच्ष नया पयाठवया.



जेव्हया हे वय संपेल तेव्हया येशू परत येईल आगण ज्यंानी 
त्याच्यावर गवश्यास ठेवलया आहे अशया सव्ष लोकयंाच्या थडग्यया 
उघडतील. ते सव्ष गजवंत गवश्यासणयार् ययंासह, हवेत येशूलया 

भेटयायलया उठतील आगण त्याच्याबरोबर कयायमच रयाहतील.

गदवसयंाच्या शेवटी, देव भययानक 
आपत्ती ंवसह पृथ्ीलया भेट देईल. आि पडेल 

आगण इतर पीडया पृथ्ीवर रयाहणयाऱयया 
बर् ययाच लोकयंानया नष् करतील.



एक मनुष्य येईल जो मशीहया असल्याचया दयावया करील, आगण 
तो पुष्कळ लोकयंानया फसवेल. लोक त्याच्या कपयाळयावर गकंवया 
उजव्यया हयातयाच्या मयािच्या भयाियावर गनशयाणी गमळवून लोक 

त्याच्यावर आगण त्याच्या सरकयारवर गनष्ठया दश्षवतील.

ज्यंानया हे गचन् प्रयाप्त झयाले नयाही अशयंाचया गशरचे्द केलया जयाईल. पृथ्ीवर 
जे लोक रयाहतयात त्यंाच्यासयाठी ही फयार मोठी पीडयादयायक वेळ असेल.

१ थेस्सलनीकयाकर 
४:१४, १६-१७; २ 

थेस्सलनीकयाकर २:३-४; 
प्रकटीकरण १:९, ११, 
८:१-१३, ९:१८, १३:१६, 

२०:४



तो आपल्या सव्ष 
वैभवयाने आगण 

सयामर्या्षने येईल, 
मत््ष मयाणसयाप्रमयाणे 
नयाही. स्वि्ष उघडेल 

आगण पयंाढऱयया 
घोड्यावर बसून 

तो खयाली उतरेल.

भगवष्यवयाणी केल्यानुसयार, येशू 
शेवटच्या कयाळयात परत येईल.

तो सूयया्षसयारखया प्रकयाश देईल आगण आपल्या 
डोक्यावर त्याने बरेच मुिुट घयातले आहेत. 

त्याच्या हयातयात सयात तयारे धरले असतील आगण 
त्याच्या मुखयातून सत्याची तलवयार येईल.



तो सैतयानयाचया सयामनया करेल आगण त्यालया अग्नीच्या 
तळ्यात टयाकील गजथे त्याचया कयायमच छळ होईल 
आगण पुन्या कधीही मनुष्ययालया मोहयात पयाडणयार 

नयाही. येशू, त्याचया शेवटचया शतू्र मृतू्लयाही अग्नीच्या 
तळ्यात टयाकील आगण नवीन जि केले जयाईल.

देव आपल्या पुत्रयावर गवश्यास ठेवणयाऱयया सवयायंनया 
एकत्र करील आगण नवीन पृथ्ीवर त्यंानया 

अनंतकयाळचे जीवन देईल. देव सव्ष अशू्र पुसून 
टयाकील आगण ययापुढे मरण, दुःख, रडणे गकंवया 

वेदनया होणयार नयाही कयारण पूववीच्या िोष्ी 
नयाहीशया होतील. येशू पयाप आगण मृतू्पयासून 
मुक् असलेल्या जियात नीगतमयान लोकयंावर 
रयाजया आगण तयारणयारया म्णून रयाज् करेल.

१ थेस्सलनीकयाकर ४:१६; प्रकटीकरण १:१६, 
१९:११-२१, २०:१०-१५, २१:१-४



येशू गरिस्तयाची सुवयातया्ष 
२,००० वरयायंपयासून 

सयंागितली जयात आहे. 
येशूने असे भयाकीत केले 

होते की प्रते्क रयाष्ट् , 
जमयाती व कुटंुबयातील 
लोक ययंानी सुवयातया्ष 

येईपययंत त्याच्या रयाज्याचया 
संदेश संपूण्ष जियात 

पसरलया जयाईल.



फक् एकच देव आहे आगण 
त्यालया एकच मुलिया आहे. 
फक् एकच श्रद्धया आगण 

एक पगवत्र पुस्तक आहे. यया 
आयुष्ययानंतर स्विया्षत प्रवेश 
करण्याचया फक् एक मयाि्ष 
आहे. येशू हया मयाि्ष, सत् 
आगण जीवन आहे, जसे 

की सव्ष जियातील बहुतेक 
लोकयंानया आढळले आहे.



गरिस्तयाची सुवयातया्ष जियातील इतर सव्ष धमयायंपेक्या 
वेिळी आहे कयारण ती बंधने गकंवया धमकी 

देऊन पसरली नयाही. येशूने आपल्या अनुययाययंानया 
त्यंाच्या शतंू्रवर पे्रम करण्यास आगण आनंदयाने 
व ियाण्यात भरण्यास गशकवले. आज, प्रते्क 

रयाष्ट् ीयत् आगण भयारेचे लोक क्मया आगण 
गचरंजीव जीवनयात आनंगदत आहेत.

तथयागप, येशूलया मरणयातून उठून जवळजवळ 
२,००० वरषे झयाली आहेत आगण अजूनही 
असे कयाही आहेत ज्यंानी सुवयातया्ष ऐकली 

नयाही. कोणीतरी त्यंानया सयंाियावे.

योहयान ३:१६, १४:६



एक आधुगनक कथया येणयारया गनवयाडया

“आगण ते एकदयाच मरण्यासयाठी पुरुरयंानया ठरवले िेले आहे, परंतु यया न्यायया नंतर



आपण देवदूत आहयात 
कया? तू मलया कुठे 

घेऊन जयात आहेस?



मयाझया असया अंदयाज आहे 
की देव मयाझ्या चयंािली 
कृते् आगण वयाईट कृते् 
ययंाचे मूल्मयापन करेल.

इब्ी ९:२७



“आगण मेलेले, लहयान आगण मोठे लोक देवयासमोर उभे रयागहलेले मी 
पगहले. आगण पुस्तके उघडली. आगण आणखी एक पुस्तक उघडले 
िेले. ते जीवनयाचे पुस्तक आहे. पुस्तकयात जे गलगहले होते त्यामधून 

मेलेल्यंाचया त्यंाच्या कृतीप्रमयाणे न्याय करण्यात आलया.”

कोकरयाच्या जीवनयाच्या 
पुस्तकयात आपले नयाव गलगहले 
आहे कयाय हे तो पयाहत आहे.



“देव येशू गरिस्तयाद्यारे मनुष्ययंाच्या रहस्यंाचया न्याय करील.”

योहयान डो, आपण 
गसंहयासनयाजवळ 

येऊ शकतया.



योहयान डो, तुझया हया गदवस न्याययालययात आहे. 
आपल्यावर असंख्य पयाप केले असल्याचया 

आरोप आहे. तू कशी बयाजू मयंाडतोस?

बरं, मी कयाही छोटी 
पयापे केली, परंतु मी एक 

चयंािलया मयाणूस आहे; 
मलया ओळखणयार् यया 
कोणयालयाही गवचयारया



प्रते्क शब्द आगण प्रते्क 
कृती नो ंवदगवली िेली आहे 

अिदी िोपनीय पयापे सुद्धया.

रोमन्स २:६,१६; प्रकटीकरण २०:१२



त्याचे पुस्तक 
घेऊन यया.



         य
ोहयान 

   डोचे 
जीवन



योहयान 
डोचे 
जीवन

त्या पुस्तकयावर 
मयाझे नयाव आहे!



पयापयंाची अनुक्मगणकया 
खोटे बोलणे १-४८

वयासनया ४९-७४दे्र ७५-९१लयालसया ९२-११५
मूगत्षपूजया ११६-१३२

अगभमयान १३३-१७५
व्यगभचयार १७६-२०४

अगवश्यास २०५-२५०
खयादयाड २५१-२७१खून २७२समलैंवगिक कयायदे२७३-२७४



तू पुष्कळ पयाप केले 
असल्याचे तुझ्या 
पुस्तकयातून स्पष् 

झयाले आहे.



मलया ओळखणयार् यया 
कोणयालयाही गवचयारया; 

मी एक चयंािलया 
मयाणूस होतो.

“आम्ी केलेल्या चयंािल्या 
िोष्ी ंवनी नवे्ह तर त्याने 
त्याच्या दययाळूपणयाने 
आपले रक्ण केले.”तीत ३:५



आपण खोटे 
बोलतया तेव्हया 
आपण एक 

चयंािलया मयाणूस 
होतया कया?



आपण वयासनया केल्यावर 
आपण एक चयंािलया 
मयाणूस होतया कया?

जेव्हया तुम्ी रयाियाच्या 
भरयात ओरडतया 

तेव्हया तुम्ी चयंािलया 
मयाणूस होतया कयाय?



अद्याप सबब सयंाित 
आहे. सव्ष पयापे 

वयाईट पयापे आहेत.

पण मी कोणतीही वयाईट 
पयापे केली नयाहीत. मी 
धयागम्षक मनुष्य होतो.

मयाझ्यापयासून 
दूर जया, जे पयाप 

करतयात त्यालया मी 
ओळखत नयाही.



हे देवया, हे असे 
होणयार नयाही!

मलया मयाफ करया आतया 
देवयालया बोलयावण्यास 
उशीर झयालया आहे.



आआ  ईईईईईईईईईई!!



वयाईट ... त्यंानया अग्नीच्या भट्ीत 
टयाकले जयाईल. तेथे रडणे व दयात खयाणे 

चयालेल. मत्तय १३:४९-५०



गरिस्तयाचे न्याययासन

ते एक चयंािले जीवन आहे. मी मयाझया 
तयारणयारया पहयायलया जयात आहे. येशूवर पे्रम 

करत रहया. मी तुलया स्विया्षत पयाहीन.

“येशू गतलया म्णयालया, 
मी पुनरुत्यान आगण 

जीवन आहे. जो 
मयाझ्यावर गवश्यास 
ठेवतो तो मेलया 

असलया तरी जिेल”



योहयान ११:२५-२६



आपले बक्ीस 
गमळगवण्याची वेळ 

आली आहे.

आपले नयाव “जीवनयाचे 
पुस्तक “ मधे् आहे.



“कयारण त्याने एक 
गदवस ठरगवलया 
आहे ज्याच्याद्यारे 

तो जियाची 
नेमणूक करील 

अशया मनुष्ययाद्यारे 
नीगतमयान 

ठरगवलया जयाईल,

ज्याने त्यालया गनयुक् केले 
आहे. ज्याने त्यालया मेलेल्यंातून 
उठगवले त्यागवरयी त्याने सव्ष 

लोकयंानया आश्यासन गदले.”



चयंािलया, मयाझया चयंािलया आगण 
गवश्यासू सेवक. आपल्या 

प्रभूच्या आनंदयात प्रवेश करया.

कृते् १७:३१
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