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प्रिय वाचक,
या पुस्तकाचे मराठी भाषाां तर प्रिय प्रिस्तवासी प्रवश्वास शां कर मोप्रिते याला समप्रपित
केले आिे . प्रवश्वासच्या आई वप्रिलाां ना लग्नानां तर कािी वषि बाळ िोत नव्हते. आरोग्याच्या कािी
समस्ाां मुळे त्ाां ना गभि धारणा िोणे अवघि आिे असे िॉक्टर म्हणाले. तरीप्रि, त्ाां नी आप्रण सवि
नातेवाईकाां नी दे वाकिे त्ाां च्यासाठी िार्ि ना चालू च ठे वल्या. िभू ने त्ाां ची िार्ि ना ऐकली, भाऊ
शां कर आप्रण आमचे सुनीता ताई याां ना ७ प्रिसेंबर २०११ रोजी, पुणे मिाराष्ट्र येर्े त्ाां ना प्रवश्वास
झाला. त्ाां च्या कुटुां बामध्ये सविजण त्ाला चमत्काराचे बाळ असे बोलत. त्ाच्या जन्मानां तर
त्ाच्या वप्रिलाां ना नोकरीच्या प्रठकाणी पदोन्नती आप्रण बढती प्रमळू न एक पुढारी पद प्रमळाले.

म्हणून, प्रवश्वास त्ाां च्यासाठी भाग्यवान आिे असा त्ाां ना प्रवश्वास िोता. कािी वषाांनी त्ाां ना
आणखीन एक मु लगा झाला त्ाचे नाव त्ाां नी स्तवन असे ठे वले. प्रवश्वास एका सांयुक्त कुटुां बामध्ये
प्रजर्े त्ाचे आई विील, आज्जी, भावांिां, काका, काकू आप्रण त्ाां ची मु ले एकत्र राित िोते. त्ाां च्या
घरातील सवि लिान ले कराां मध्ये प्रवश्वास खू प प्रनराळा िोता. खू प लिान वयामध्ये, त्ाला दे वावरचा
प्रवश्वास आप्रण दे वाचे िेम समजले िोते. चचिला प्रनयप्रमत जाणे, िार्ि ना सभे ला िजर रािणे आप्रण
चचिच्या सवि कायिक्रमात सिभागी रािणे िा त्ाच्या जीवनाचा प्रनत्क्रम िोता. दे वाने या बाळाला
सांगीत आप्रण बोलण्याचे कौशल्य प्रदले िोते. दे वाचे िेम त्ाच्या कुटुां बाला, शे जाऱयाां ना आप्रण
अनोळखी लोकाां ना दे खील साां गण्यास तो ने िमी उत्सािी असायचा. दे वाच्या गौरवासाठी तो
धािसाने न घाबरता ने िमी खरे बोलत िोता. तो त्ाच्या अभ्यासातिी खू प चाां गला िोता.

त्ाला ने िमी नवीन नातेसांबांध बनवायला आप्रण राखायला आवित िोते. नवीन नातां
जोिायला त्ाच्या समोर वय, सांस्कृती, भाषा, दजाि आप्रण स्त्री पुरुष िे कधीच आलां नािी.
त्ाचे ित्ेकासोबत एक वेगळे आप्रण वयक्तक्तक नाते िोते. ज्ाां ना तो ओळखत िोता
त्ाां च्याशी तो खू प दयाळू िोता. तो खु पसाऱया कामात आपल्या कुटुां बाला स्वतःहुन मदत
करत िोता आप्रण आपल्या सवि भावांिाां ची काळजी घेत िोता. सविजण या बाळावर खू प िेम
करत िोते आप्रण त्ाां च्या हृदयात त्ाच्यासाठी एक प्रवशे ष जागा िोती. दु दैवाने, ४ फेब्रुवारी
२०२१ रोजी प्रवश्वासचा अपघात झाला आप्रण त्ाने अखे रचा स्वास सोिला.

प्रिय प्रवश्वासच्या मृ त्ूने त्ाच्या कुटुां बाला िचांि मोठा धक्का बसला. परां तु दे व कृपेने, या
पररक्तथर्तीमुळे त्ाां चा दे वावरील प्रवश्वास तुटला नािी. या घटने च्या कािी मप्रिन्याआगोदरच सवि
कुटुां बीयाां नी या पुस्तकामध्ये नमू द केले ल्या दे वाच्या चररत्राप्रवषयी सांदेशाचा अभ्यास केला िोता. या
सांदेशाचा अभ्यासाने त्ाां ना समजण्यास मदत केली प्रक दे व िीती आिे आप्रण त्ाचे िेम िे कधीिी न
बदलणारे आिे . त्ाां ना समजले प्रक "ित्ेक उत्तम दे णगी व ित्ेक पूणि दान वरून आिे ; ज्ाला
प्रवकार नािीां व जो प्रफरण्यानें छायेत जात नािी अशा ज्ोप्रत मां िळाच्या प्रपत्ापासून तें उतरतें."
याकोब १: १७. याचा अर्ि असा, प्रक आपल्या जीवनात घिणाऱया वाईट घटना दे वाकिून नािीत
प्रकांवा कोणत्ािी िानीला तो कारणीभू त नािी.

या अध्यायानाने त्ाां ना समजण्यास मदत झाली प्रक सैतान आपल्या प्रवरुद्ध प्रकती सप्रक्रय कायि करत आिे , तोच सवि
त्रासाचा, दु ःखाचा आप्रण मरणाचा जनक आिे . पण प्रवशे षकरून या घटने नांतर त्ाां ना अक्तस्तत्वात असले ला मिान
सांघषि, जो दे वाां मध्ये आप्रण सैतानाच्या राज्ामध्ये चालू आिे याची जाणीव झाली. तरीिी, ते खांबीरपणे प्रवश्वास ठे वतात
प्रक ते प्रिस्तामधील प्रवजयाच्या बाजू ने आिे त आप्रण जे व्हा िभू येशू पुन्हा येईल तेव्हा ते त्ाां च्या प्रिय मु लाला लवकरच
पाितील. प्रवश्वास एक िभावी आयुष्य जगला आप्रण आता प्रिस्तामध्ये झोपी गेलेला आिे . िे कुटुां ब साां गते प्रक या
बालकाने आम्हाला खू प अध्याक्तिक धिे प्रशकवले आिे त आप्रण तो िभू येशू येई पयांत आमच्या अांतःकरणात ने िमी
प्रजवांत रािील. प्रनप्रितच तो एका सुरप्रित िातात आिे आप्रण आपण लवकरच त्ाला भे टू. तोपयांत सवि कुटुां ब, प्रमत्र,
मां िळीांचे सभासद आप्रण सवि शे जारी आम्ही सवि त्ाची आठवण करीत आिोत. दे व त्ाला आशीवािद दे वो. आमे न.
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प्रस्तावना
आपि कधी ववचार केला आहे का?

कायदे शीि भाषेत, एक आपत्ती जी पण
य णे ननसर्ायच्या शक्तीमळ
ू प
ु े

ोते आणण यथाथयपणे िोखता येत

ना ी,
ती दे वाचे कायय म् णून सिंबोधले जाते.

ा वाक्यािंश ब ु तेकदा पवमा पॉशलसीमध्ये समापवष्ट केला जातो.

आपल्या जर्ात घडणार्या वाईट र्ोष्टीिंसाठी दे व जबाबदाि आ े

ी कल्पना आम् ाला कोठे शमळाली?

तो नैसचर्यक आपत्ती ननमायण कितो का? काय तो मनमानेपणे ठिवतो कक ,भक
ू िं प, चक्रीवादळ, पिू आणण
इति नैसचर्यक आपत्ती कुठे आणण कधी घडावी? दे व या र्ोष्टी घडवन
ू आणण्यासाठी का ीतिी कितो
का? त्या आणण्यासाठी तो नैसचर्यक जर्ामध्ये िेििाि कितो का? आणण ना ी, ति तो ह्या जर्ात
ोणािा त्रास टाळण्यासाठी अचधक का कित ना ी? शेवटी,बायबल मध्ये आपण वाचलेल्या ह स
िं ाचािाला
दे व जबाबदाि

ोता का?

त्याने स्वतः ह स
िं ाचािाचा अवलिंब केला का? बायबल या सर्ळ्या प्रश्नािंची

उत्तिे दे त,े पण ती शोधण्यासाठी आपल्याला पष्ृ ठभार्ाच्या खाली पा ण्याची आवश्यकता आ े . जिी ती
आपल्या पवश्वास प्रणालीला

ादिवन
ू टाकते, तिी पण , पष्ु कळािंचा असा पवश्वास आ े की आपण

दे वाच्या आज्ािंचे अनस
ु िण कितो तेव्हा दे व आपल्यावर प्रेम करतो, पण जे लोक आज्ा पाळत ना ीत
व दे वाच्या इच्छे पवरुद्ध वार्तात त्यामळ
ु े दे वाला अशा व्यक्तीचा िार् येतो आणण त्या लोकािंन दे व शशिा
कितो. या अभ्यासाचा मख्
ु य उद्देश्य पपवत्रशस्त्रामधून े दशयपवणे आ े कक दे वाने कधीच पवनाशक म् णून
काम केले ना ी पििं तु केवळ एक ननमायता, सिंभाळकताय आणण तािण ाि म् णूनच काम केले आ े .

पण वरून लाभलेले श ाणपण मुळात शुद्ध, शािंनतदायक,

समजूतदािपणाचे आणण मनमोकळे असून ते दयेचे व चािंर्ली कामे
यािंना उत्तेजन दे णािे असते. तसेच ते पिपात न किणािे व
कळकळीचे असते. - याकोब 3:17

1. हे खरोखर महत्तत्तवाचे आहे का?
दे व कसा आ े

े जाणून घेणे म त्वाचे का आ े? आपण दे वाबद्दल काय पवचाि कितो याने का ी ििक

पडतो का? आपण त्याच्या बद्दल पवचाि कितो कक ना ी याने खिच का ी ििक पडतो? असे सवय का ी
जे आम् ी जाणून घेतले पाह जे, त्याच्या पायथ्याशी ह्या सर्ळ्या प्रश्नािंची उत्तिे आ े त. आमचा काय
पवश्वास आ े दे व आणण त्याचे चारित्र्यावि

े आपलिं स्वतःचे चारित्र्य ठिवते- आणण आमचे चरित्र सवय

पवश्वात असणािया सवय भौनतक सिंपत्तीिंपेिा अचधक मौल्यवान आ े . येशू म् णाला, “मी व माझा पपता
एक आ ोत” (यो ान १०:30) दे व पपता आणण दे वाचा पत्र
ु उद्देशाने आणण चरित्राने एक आ े त – त्यािंचे
नाते एक परिपण
िं ाद आ े . ह ब्रच
ू य सस
ु व
ू ा लेखक घोपषत कितो की येशू

ा पिमेश्वि पपत्यासाठी त्याच्या

“वैभवाची चमक आणण त्याच्या व्यक्तीमत्वाची स्पष्ट प्रनतमा आ े ” (इब्री १:३) दे वाचे र्ौिव त्याच्या
वैभवापेिा अचधक आ े; जे त्याचे चरित्र आ े . जेव् ा मोशेने दे वाला आपला र्ौिव दाखवायला सािंचर्तले,
तेव् ा दे वाने मोशेच्या पढ
ु े जाऊन त्याने त्याच्या चरित्रािंची घोषणा केली. तो

“मी याव् े म् णजे प्रभु आ े ; मी दयाळू, कनवाळू, मिंदक्रोध (लवकि िार् न येणािा,) म ान प्रेमाने पिु े पिू
भिलेला व पवश्वास ठे वण्यास पात्र असा दे व आ े . पिमेश्वि

जािो लोकािंवि दया कितो; तो लोकािंच्या

वाईट कमायची त्यािंना िमा कितो. (ननर्यम.३४ :६ –७ )

दे व खरोखर जसा आहे तसेच जर आपि त्तयाला ओळखले तर खरोखर आपला समेट दे वाशी घडून
येतो.

े ज्ान

म् णाला

े , बिे किणािे आणण जीवन दे णािे आ े . येशू प्राथयना किताना आपल्या पपत्याला काय

े ऐका: “आणण अनिंतकाळचे जीवन

े च की, तू जो एकच खिा दे व त्या तल
ु ा व ज्याला तू

पाठपवलेस त्या येशू णिस्ताला त्यािंनी ओळखावे.”(यो ान १७:३ ). येशन
ू े आपल्या शबदािंद्वािे व जीवनातन
ू
े शसद्ध केले कक दे व पपता कसा आ े . तो म् णाला, “मी तम्
ु ािंला खिे सािंर्तो. पत्र
ु जिी सवय करु शकत
असला, तिी पपत्याच्या इच्छे ला डावलन
ू एकटा का ी करु शकत ना ी. पपता कितो त्या र्ोष्टी पत्र
ु ी
किे तो. “(यो ान ५ :19).

जेव् ा आपण जाणू
आकपषयत

ोऊ.

की दे व सतत प्रेमळ आणण दयाळू आ े , आपण त्याच्याकडे प्रेम आणण पवश्वासाने

दे वाच्या

प्रेमाची

आणण आमच्या प्रती

ने े मीच त्याची चािंर्ली इच्छा असण्याची

आम् ाला नक्कीच खात्री आ े, कािण त्याचे मार्य कधी ी बदलत ना ीत. दे व (मलाखी ३:६) , मध्ये
जा ीि कितो, “मी पिमेश्वि आ े मी कधी ी बदलत ना ी.” तो आपल्यासािखा म् णजे मनष्ु या प्रमाणे
बदलू शकत ना ी. जोपयिंत आपल्याशी योग्य वार्णक
ू केली जाते तोपयिंत आपण दयाळू, प्रेमळ आणण
पवचािशील असतो, पििं तु जेव् ा आपण आपले नक
ु सान ककवा

ानी

किणार्या लोकािंशी सामना कितो,

िार्ावणे अथवा सड
ू घेणे अशी इच्छा आपणास
दे त नाही.

ोते. दे व रागाच्या भरात ककिं वा सड
ू बद्ध
ु ीने कधीच उत्ततर

दे वाचे वचन याचे समथयन किते की येशू बदलत ना ी आणण पपता दे खील बदलत ना ी,

“येशू णिस्त काल, आज आणण कायमचा तसाच आ े ”(इब्री १३:८ ). “प्रत्येक उत्तम दान व परिपण
ू य
दे णर्ी वरून आ े . जो बदलत ना ी व कििण्याने छायेत ना ी अशा स्वर्ीय प्रकाश असणार्या पपत्यापासन
ू
ते उतिते.” (याकोब १:17) े शबद आपल्याला मी दे तात की आपल्या कोमल दे वाला ह स
िं क बाजू ना ी.

“शबद मनुष्य झाला आणण आमच्यामध्ये िाह ला. आम् ी त्याचे र्ौिव
पाह ले. ते दे वपपत्याच्या एकमेव अशा पुत्राचे र्ौिव णिस्ताशशवाय दस
ु िे

असू शकत ना ी. तो शबद कृपा (दयाळूपणा) आणण सत्य यािंनी पूणप
य णे
भिला ोता.” - यो ान 1:14

2. आमचा पररपूिण नमुना

डोंर्िाविील प्रवचनात येशू ह्या पविोधी जर्ात जर्ण्याचा अचक
ू नमन
ु ा आपल्याला शशकपवतो:
“असे सािंचर्लते

ोते की, ‘आपल्या शोजार्यावि प्रेम किा अणण आपल्या शत्रच
ू ा द्वेष किा,असे तम्
ु ी

ऐकले आ े . पण मी तम्
ु ािंला सािंर्तो, तम
ु च्या शत्रव
ू ि प्रेम किा. तम
ु चे जे वाईट कितात त्यािंच्यासाठी

प्राथयना किा. जि तम्
ु ी असे किाल, ति तम्
ु ी तम
ु च्या स्वर्ायतील पपत्याचे खिे पत्र
ु व् ाल. तम
ु चा पपता
चािंर्ल्यावि आणण वाईटावि अशा दोघािंवि ी सय
ू य उर्पवतो. चािंर्ल्यावि ी आणण वाईटावि ी पाऊस पाडतो.
कािण जे तम
ु च्यावि प्रीनत कितात त्यािंच्यावि तम्
ु ी प्रीनत किीत असाल ति तम्
ु ािंला प्रनतिळ शमळणाि

ना ी. जकातदाि ी असेच कितात. आणण जि तम्
ु ी तम
ु च्या शमत्रािंशी चािंर्ले वार्त असाल ति तम्
ु ी

इतिािंपेिा िाि चािंर्ले आ ात असे समजू नका. दे वाला न मानणािे लोक ी असेच कितात. म् णन
ू जसा
तम
ु चा स्वर्ायतील पपता परिपण
ू य आ े तसे तम्
ु ी ी परिपण
ू य व् ा. (मत्त.5:43–48)

ा परिच्छे द आपल्याला दे वाबद्दल काय शशकवतो? येशू म् णतो,“तम
ु च्या शत्रव
ू ि प्रेम किा” आणण

त्यापाठोपाठ “तम्
ु ी तम
ु च्या स्वर्ायतील पपत्याचे खिे पत्र
ु व् ाल,” आणण तो समािोप कितो, “म् णून जसा
तम
ु चा स्वर्ायतील पपता परिपण
ू य आ े तसे तम्
ु ी ी परिपण
ू य व् ा.” येशू आपल्या शत्रस
ूिं योग्य वार्णूक

दे ण्यास सािंर्त आ े ज्याप्रमाणे आपला स्वर्ीय पपता त्याच्या शत्रश
ूिं ी वार्तो. त्याला पाह जे की जी

उिं चावलेली तत्त्वे तो आमच्यासमोि ठे वतो ती आम् ी समजून घ्यावी. डोंर्िाविील प्रवचन केवळ आपण
पाह ल्याप्रमाणेच ना ी ति ती तत्वे स्वतः ईश्विापासन
ू उत्पन्न झालेली आ े त.

येशच्
ू या जीवनात आम् ाला याचा परिपण
ू य नमन
ु ा सापडतो कक आपल्या शत्रश
ू ी कसा व्यव ाि किावा.
त्याच्या पवश्वासघात व अटक पासन
ू वधस्तिंभावि णखळले तोपयिंत, त्या
घेतले ना ी

ज्यािंनी त्याच्यावि अन्याय केला

लोकािंपवरूद्ध त्याने कधीच सड
ू

ोता. उलट त्याने आपल्या छळ किणायािंना िमा किावी

अशी पवनिंती केली. “निंति येशू म् णाला, “ े बापा, त्यािंची िमा कि, कािण ते काय कितात
समजत ना ी.” (लक
ू २3:34) त्यानी केवळ प्रेमाचे प्रदशयन केले.

े त्यािंना

जेव् ा शोमिोनी र्ावात येशच
ू े स्वार्त झाले ना ी, तेव् ा त्याचे शशष्य याकोब आणण यो ान यािंना वाटले
की ते र्ाव अग्नीद्वािे नष्ट किावे : “ े प्रभ,ू एलीयाने केले

ोते तसेच आकाशािंतन
ू अग्नीनें पडून त्याचा

नाश किावा म् णून आम् ी आज्ा किावी, अशी तझ
ु ी इच्छा आ े काय?”. पििं तु त्याने वळून त्यािंना
धमकावले आणण म् टले, तम्
ु ी कोणत्या आत्म्याचे आ ा

े तम्
ु ास ठाऊक ना ी; कािण मनष्ु याचा पत्र
ु

माणसािंच्या ल्जवािंचा नाश किायला आला ना ी, ति त्यािंना तािायला आला आ े ”(लक
ू

९:५४-५६)

दे व कसा आ े े जाणून घेण्याचा उत्तम मार्य म् णजे येशच्
ू या जीवनाचा अभ्यास किणे. त्याने कुणाला ी
मािले ना ी ककिं वा धमकावले ना ी. येशन
ू े
केली ना ी. जेव् ा

त्याने उत्ति हदले:

कधी ी कोणाला ी इजा केली ना ी. त्याने कोणाची ी ननिंदा

किशलप्प शशष्यािंच्या वतीने येशल
ू ा म् णाला आम् ाला स्वर्ीय पपता दाखवा, तेव् ा

“किशलप्पा, मी इतका वेळ तम
ु च्याजवळ असताना तू मला ओळखले ना ीस काय? ज्याने मला पाह ले

आ े, त्याने पपत्याला पाह ले आ े, ति मर् ‘आम् ािंला पपता दाखव’ असे तू कसे म् णतोस? मी
पपत्यामध्ये आ े व पपता मजमध्ये आ े, असा पवश्वास तू धित ना ीस काय? ज्या र्ोष्टी मी तम्
ु ािंला

सािंर्तो त्या माझ्या स्वत:च्या ना ीत ति माझ्यामध्ये जो पपता आ े तो स्वत: कामे कितो.(यो ान १४
:९ -१०)

आपण यथाथयपणे अशा अभ्यासाचा प्राििं भ कित आ ो जो ईश्विशास्त्राला आव् ान दे ईल, ति मर् आपण
येशच
ू े शबदािंचे पालन व त्याचे अचक
ू उदा िण आपल्या मनाच्या अग्रभार्ी ठे ऊया.

3. आमचा जीवन स्रोत

दे व सातत्याने प्रेम कितो े सत्य प्रस्थापपत किण्यासाठी का ी प्राथशमक कािणास्तव, आपण बायबलमध्ये
दे वाच्या कृत्यािंचे पिीिण करू जे येशच्
ू या शशकवलेल्या तत्वािंपेिा

शभन्न असल्याचे हदसते. यशयाच्या

पस्
ु तकात आपल्याला सखोल अिंतदृयष्टी आढळते दे वाच्या मार्य आणण पवचािािंबद्दलः

पिमेश्वि म् णतो, “तम
ु चे पवचाि माझ्यासािखे ना ीत. तम
ु चे मार्य माझ्या मार्ािंसािखे ना ीत. स्वर्य
पथ्
ु च्यापेिा उच्च आ े त.”(यशया 55:8-9)
ृ वीपेिा उिं च आ े . त्याचप्रमाणे माझे मार्य आणण पवचाि तम
दे वाचे मार्य आणण पवचाि

ेतन
ू े असीमपणे उच्च आ े त आमच्या मार्य आणण पवचािािंपेिा.

े दे वाबद्दल

ननल्श्चत सत्य आपल्याला आकलन किणे कठीण आ े . आपण स्वतःला न्याय व आधाि दे ण्यासाठी,अशी

कल्पना कितो की दे व आपल्यासािखा आ े . आम् ाला िार् येतो, म् णून आम् ाला वाटते की
आपल्याप्रमाणेच दे व िार्ावला पाह जे. जेव् ा आपल्यावि अन्याय

ोतो, आपण

जाऊ. आम् ाला वाटते कक जेव् ा दे वा वि अन्याय ोतो, तेव् ा दे वानेह
पाह जे. पण पिमेश्वि म् णतो:

सड
ू उर्वण्यास पढ
ु े

तशशच सड
ु ाची भावना दाखपवली

तम्
ु ी वाईट र्ोष्टी किता आणण तिी ी मी र्प्प बसावे असे तम्
ु ाला वाटते तम्
ु ी का ी बोलत ना ी.
आणण मी ी र्प्प िा ावे असे तम्
ु ाला वाटते. पण मी मळ
ु ीच र्प्प बसणाि ना ी. मी े तम्
ु ाला स्वच्छ
सािंर्ेन आणण तम
ु च्या तोंडावि टीका किीन.(स्तोत्र.५०:२१)
जेव् ा दे वाने आपले जर् ननमायण केले तेव् ा त्याचा

े तू

ा नव् ता कक जर्ाने स्वतः कायय किावे आणण

दे व आमच्या जर्ाशी अपवभाज्य िा ावे असे असते ति आपण पथ्
ु वीवि
आयष्ु य जर्ू शकलो नसतो- “आम् ी त्याच्यास

िा तो आम् ी त्याच्यास

चालतो आम् ी त्याच्यास

आ ोत”(प्रेपषतािंची कृत्ये १७:28)आपण घेत असलेल्या प्रत्येक श्वासात दे व आपल्याला सािंभाळतो.

दे व सवय जीवनाचा स्रोत आणण हटकवणािा आ े . तथापप, एक र्ोष्ट जी आपल्याला दे वपासन
ू पवभक्त
करू शकते - ते म् णजे पाप. पण पाप म् णजे काय? आम् ी बर्याचदा पवचाि कितो कक आपण केलेल्या

वाईट र्ोष्टी ककिं वा दे वाची आज्ा ना पाळणे म् णजे पाप. पवचाि असा आ े की पाप प्रमाणणत असू
शकतो का.

आपल्यापैकी बर्याच जणािंकडे
बायबलमध्ये आपण

मोठ्या प्रमाणावि आणण इतिािंकडे थोड्या ककिं वा कोणाकडे अर्दी कमी.

शशकतो कक, वाईट

र्ोष्टी म् णजे एक असा खोल पयिंत रुतलेल्या आजािाची

लिणे आ े त, जो आम् ाला आमच्या पह ल्या पलकािंकडून शमळाला आ े .

ा आजाि म् णजे असा खोटा

पवश्वास कक दे व सर्ळे का ी स्वतःच्या भल्यासाठी कितो. एदे न बार्ेत सैतानाचा
मानवी विंशात प्रस्थापपत केलेला
जेव् ा दे वाने आदाम आणण
आला - आणण िक्त एक:

ा खोटा पवश्वास

ोता. आणण तेव् ापासन
ू त्याने दे वाचे चचत्र पवकृत केले आ े ..

व्वा यािंना तयाि केले आणण त्यािंना बार्ेत ठे वले, त्यािंना एक ननबिंध दे ण्यात

पिमेश्विाने मनष्ु याला

ी आज्ा हदली; पिमेश्वि म् णाला, “बार्ेतील कोणत्या ी झाडाचे िळ तू खुशाल

खाऊ शकतो. पििं तु बर्यावाईटाचे ज्ान करुन दे णार्या झाडाचे िुळ तू खाऊ नको; जि त्या झाडाचे िळ
तू खाशील ति तू नक्की मिशील.”(उत्पल्त्त 2:16-17)

े समजणे सोपे आ े की दे वाने बार्ेत “जीवनाचे झाड” का ठे वले? (उत्प.२:९ ),पििं तु त्याचे कौतक
ु किणे

आम् ाला अवघड जाते कािण परिपण
ू य वाताविणात त्याने, “चािंर्ल्या आणण वाईटाच्या ज्ानाचे झाड” का

ठे वले? प्रथम पवचाि किताना, आपण कदाचचत पा ू त्या झाडाची उपल्स्थती,व त्यातन
ू का ी न
खाण्यापासन
ू ची चेतावणी इशािा व आमिंत्रण दे त,े एका मोठ्या आपत्तीला.

4. मेड इन हहज इमेज
उत्पत्तीमध्ये आपल्याला आपला वािसा सापडतो: “आणण दे व म् णाला, चला आपण बनवू या आमच्या
प्रनतमेत माणूस, आपल्या प्रनतमानानस
ु ाि:… म् णून दे वाने मनष्ु याला ननमायण केले त्याने स्वत: च्या

प्रनतरुपाचा उपयोर् दे वाच्या प्रनतरुपाने केला. परु
ु ष आणण स्त्री त्यािंना तयाि केले ”(उत्पल्त्त १:२६-२७ )
याचा अथय काय आ े दे वाच्या प्रनतमेमध्ये बनवावे आणण दे वाची प्रनतमा काय आ े ? आम् ी करू जेव् ा
एखादी व्याख्या आपल्याला आढळली तेव् ा दे वाची प्रनतमा काय आ े ते शोधा व कोण आ े याचे वणयन

कितो. तिंतोतिंत व्याख्या 1 यो ान मध्ये आढळली .::: “दे व प्रेम आ े .” लिात घ्या की श्लोक िक्त
“दे व” असे ना ी प्रेमळ आ े , ”जणू प्रेम म् णजे त्याच्या अनेक वैशशष्टयािंपक
ै ी एक आ े, पििं तु ते म् णतात
िक्त, "दे व प्रेम आ े ." आम् ाला कशाबद्दल ी ठाऊक आ े दे व या परिभाषाशी सस
िं त असावा. म् णून,
ु र्

िक्त म् णून दे व परिपण
ू य आ े, आम् ी दे वाचे प्रेम यावि तकयसिंर्त ननष्कषय काढू शकतो स्वाथय न घेता

दे खील परिपण
ू य असणे आवश्यक आ े .शशवाय, त्याचे प्रेम जसा आ े तसा बदलू शकला ना ी बदल न
किण्यायोग्य.

जि आपण भर्विंताच्या प्रनतमेमध्ये बनलेले आ ोत ति आपण ते असलेच पाह जे प्रेमाचा अनभ
ु व
घेण्यासाठी दे वाने ननमायण केले आ े . आता प्रेम, प्रेम
कोणत्या ी प्रकािे सक्ती किा.

ोण्यासाठी, करू शकत ना ी

े केवळ मक्
ु तपणे हदले जाऊ शकते ननवड म् णून.

ु कूम द्या ककिं वा
े आपण स जपणे

समजन
ू घेत आ ोत की जि आपण प्रेमळ तािा असलेली एखादी व्यक्ती बसमध्ये चढलेल्या आणण तोिा
असलेल्या कल्पनेची कल्पना केली ति जीवे मािण्याच्या धमकीवरून प्रवाश्यािंकडून प्रेम माचर्तले.
ी पद्धत प्रेम ननमायण किते?

ोईल

समजा आपण प्रेम शमळवण्याच्या दृष्टीकोनातन
ू का ी कठोि प्रयत्न किीत आ ोत “मी तझ्
ु यावि प्रेम

कितो” असे म् णू शकणािा िोबोट बनवन
ू जेव् ा आम् ी त्याच्या उपल्स्थतीत येऊ. याचा परिणाम एक
समाधानकािक आणण अथयपण
ू य प्रेम-आधारित नाते?
अयशस्वी

े शक्य आ े आपल्यासाठी प्रेम सिु क्षित किण्यात

ोण्याच्या पद्धती, दे वासाठी कायय कितात? चला पित एदे नच्या बार्ेत जाऊ आणण त्या

शभतीदायक र्ोष्टी ननपषद्ध झाड दे वाने ते झाड बनवले नसते ति ते घेता आले असते.

दे व प्रेम कितो म् णून मानवजातीला शक्य आ े ? प्रेमासाठी, ते प्रीती व् ा, ती मोकळीक हदली पाह जे.
मक्
ु तपणे असणे प्रेम साठी हदले ति आपल्यावि प्रेम न किण्याचे स्वातिंत्र्य दे खील असले पाह जे. प्रेम
ने मीच ननवड असते; प्रेमाची आज्ा केली जाऊ शकत ना ी ककिं वा सक्ती केली जाऊ शकत ना ी. जि

दे वाने आमचे पह ले पालक तयाि केले आणण ठे वले असते त्यािंना का ी मत
ू य मार्य न दे ता बार्ेत ज्यामळ
ु े
त्यािंनी त्याच्यावि प्रेम किणे आणण त्यावि पवश्वास ठे वणे ननवडले असते, असा पवश्वास आ े त्यािंना

स्वतःच दे वासािखे प्रेम किणे शक्य झाले नसते. ज्याप्रमाणे दे व आपला जीवनाचा स्रोत आ े , तसाच
आपला ी स्रोत आ े अस्सल प्रेम - जीवन आणण प्रेम अपवभाज्य आ े त. दे वाच्या प्रनतमेत तयाि केल्यामळ
ु े
आपल्या सर्ळ्यािंमध्ये ननमायत्याचा एक प्रेमळ शमत्र

ोण्याची िमता असते.

दे व चािंर्ल्या आणण वाईटाच्या ज्ानाचे झाड लावत ना ी एक शाखा म् णन
ू त्याच्या शाखेतन
ू खाण्यास

मनाई केली आमच्या त्याच्या आज्ाधािकपणाची अनैनतक चाचणी, पििं तु एक
आवडीच्या स्वातिंत्र्यास इतका म त्त्व दे तो की तो इच्छुक
जोखीम घेऊ शकतो. जेव् ा आपण दे वाने बार्ेत

मी म् णून तो आमच्या

ोता आपण त्याच्यापासन
ू दिू जाण्यासाठी

ननपषद्ध वि
ू घेतो,
ृ का ठे वला त्याचे कािण समजन

तेव् ा आपण त्याच्यावि स्वयिंपव
ु य ु कुमश ा असल्याचा आिोप किणाि ना ी. तेथे एक जन
दे वावि असा आिोप केला.

ोता, ज्याने

5. मुख्य फसविूक करिारा
आता पिमेश्वि दे वाने ननमायण केलेल्या सवय वन्य प्राण्यािंपेिा

ा साप अचधक धत
ू य आणण

ु शाि ोता.
मर् तो स्त्रीला म् णाला “बार्ेतील कुठल्याच झाडाचे िळ तम्
ु ी खाऊ नये असे दे व म् णाला का?.” ती
स्त्री म् णाली, “ े सपय,आम् ी पिमेश्विाच्या बार्ेतील सवय झाडाचे िळ खाऊ शकतो पििं तु मध्यभार्ी
असलेल्या झाडाचे िळ ना ी खाऊ शकत.” दे व म् णतो, “तम्
ु ी ते खाऊ नका, ककिं वा त्याला स्पशय करू
नका , ना ीति कदाचचत तम्
ु ी मिणाि! आणण सपय स्त्रीला म् णाला स्त्री, तू खिोखि मिणाि ना ीस,
कािण दे व जाणतो. ” ज्या

हदवशी तम्
ु ी ते खाल्ले, त्या हदवशी तम
ु चे डोळे उघडतील आणण तम्
ु ी

पा ाल की चािंर्ले व वाईट काय ते आणण समजू शकाल. उत्पत्ती ३ : १-५, (भि जोडला)
प्रथम, या बोलणार्या सापाची ओळख ननल्श्चत करूयात. कोण आ े

ा सपय? “आणण सापाला आकाशातन
ू

खाली िेकण्यात आले. तो प्रचिंड साप,जर्ाने सैतान म् टलेला तोच तो म् ातािा साप ोय: त्याला त्याच्या
दत
ू ािंस

पथ्
ृ वीवि खाली िेकण्यात आले.” (प्रकटीकिण १२:९ )

व्वा िक्त एका बपु द्धमान सपाय सोबत

बोलत नव् ती , पििं तु सैतान - जो स्वत:िसवेचर्िीचा र्रु
ु आ े त्यासोबत बोलत
सक्ष्
ू म अिंतःकिणाने सपायने दे वावि आदम आणण

ोती.

व्वा यािंच्यासोबत खोटे बोलण्याचा आणण त्यािंच्यापासन
ू

का ीतिी चािंर्ले िोखल्याचा आिोप केला. यापढ
ु े जि ते े िळ खातील ति त्यािंचे डोळे उघडले जातील,
आणण ते “दे वासािखे, चािंर्ले आणण वाईट जाणणािे ”
पैकी कोणावि पवश्वास ठे वला?

ोतील असे म् टला .

स्त्रीने दे व आणण सैतान

आणण जेव् ा स्त्रीने पाह ले की े झाड िळ खाण्यासाठी चािंर्ले आ े ,आणण े डोळ्यािंना आनिंददायक आ े
आणण ह्या झाडाचे िळ खाऊन आपण श ाणे

ोऊ शकतो अशी इच्छा बाळर्न
ू नतने ते िळ खाल्ले

आणण आपल्या पतीला ी खायला हदले, आणण पतीने ी ते खाल्ले. आणण त्या दोघािंचे ी डोळे उघडले र्ेले

आणण त्यािंना समजले की ते नग्न आ े त. मर् त्यािंनी अिंल्जिाची पाने शशवन
ू कपडे तयाि केली व आपले
शिीि झाकले. त्यािंनी पिमेश्विाचा आवाज ऐकला पिमेश्वि दे व हदवसाच्या थिंडीत बार्ेत किित
आणण आदाम आणण त्याची बायको स्वत:ला
पिमेश्वि दे वाने आदामाला
जेव् ा आदाम आणण

बार्ेतील झाडािंमध्ये पिमेश्विापासन
ू लपवत

ोता.

ोते. तेव् ा

ाक मािली त्याला, आणण म् णाला, तू कोठे आ े स? (उत्पल्त्त ३:६ –९ )

व्वा यािंनी ननपषद्ध वि
ृ ाचे िळ खाल्ले, तेव् ा त्यािंचे डोळे उघडले (ते आत्म-जार्रूक

झाले) आणण ते स्वतःला दे वापासन
ू लपवण्यास पा ू लार्ले. दे वाची प्रनतकक्रया काय ोती? तो त्यािंचा
शोध घेत आला. त्याचे पह ले शबद ोते, “तू कुठे आ े स?” तो आता त्याच्या बेबद
िं मल
ु ािंसोबत सलोखा
किण्याचा प्रयत्न कित

ोता.

कािण मनुष्याचा पुत्र जे िवले आ े ते सवय शमळपवण्यास व वाचपवण्यास
आला आ े . — येशू (लूक १९:१०)

6. पाप म्हिजे काय?
आता,या
े

प्रश्नाकडे पित जाणे: पाप म् णजे काय? योग्य व्याख्या शोधण्यासाठी, आपण प्रथम नेमके

ळखणे म त्वाचे आ े कक "चािंर्ले आणण वाईट ज्ानाच्या झाडावि काय चूक झाली?” उत्पल्त्त ३:६

मध्ये, स्त्रीला झाडाचे तीन इस्ट र्ण
ु हदसले.
1. "झाड खायला चािंर्ले

ोते." पष्ृ ठभार्ावि

अन्नाचा स्त्रोत म् णून ननपषद्ध मानलिं र्ेलिं
एक चािंर्ली र्ोष्ट म् णन
ू बघत

ोती.

२. वि
ृ “डोळ्यािंना आनिंददायक” वाटत
खििं ति म् णूनच ते झाड ी
र्ण
ु वत्ता पह ली.

े हदसन
ू येत

ोते,

े खिे ना ी का कक त्या झाडाला

ोतिं? समस्या िक्त िळािंची नव् ती पििं तु ती बाई त्याकडे

ोता. दे वाने बार्ेत जे का ी तयाि केले ते सर्ळे परिपण
ू य

“डोळ्यािंना आनिंददायी” वाटत

ोते,

ोते. बाईने झाडाची आणखी एक इष्ट

३ . "एका झाडाने एकाला शा णे बनवण्याची इच्छा दशयपवली”, खिोखि? काय या झाडामध्ये र्ढ
ू र्ण
ु
ोते का? सपय बिोबि

ोता? चािंर्ल्या आणण वाईट र्ोष्टीिंचे ज्ान असणे खिोखि ह ताव

आणण काय किते चािंर्ल्या आणण वाईट र्ोष्टीिंचे ज्ान असणे?
का?

आ े का?

े िक्त माह ती अचधग्र ण किणे आ े

या श्लोकाचा अिंत “नतने नतचे िळ घेतले आणण नतने खाल्ले आणण नतच्याबिोबि नतच्या नवर्याला ी
हदले; आणण त्याने ह

ते खाल्ले.”

े स सा मानवतेचे पह ले पाप असल्याचे समजले जाते,पििं तु पाप

काय आ े? प्रथम काय आले – िळ खाणे ककवा दे वाबद्दलच्या सपायने बोललेल्या खोटया र्ोष्टीवि पवश्वास
ठे वणे?

प्राथशमक समस्या ी ोती जेव् ा व्वेने सपायच्या खोटया बोलण्यावि पवश्वास ठे वला की दे व स्वाथीपणाने
का ीतिी चािंर्ले िोखत आ े.

पाप म् णजे केवळ कक्रयाच नव् े ति जणू पाप मोजमाप किण्याजोर्ा पदाथय आ े . पाप,त्याच्या मळ
ु ाशी, ी
एक पॅथॉलॉल्जकल अवस्था आ े ज्यात आपण
म् णन
ू दे वावि पवश्वास ठे वणे अिम
पापाची

ोते.

े बघतो कक दे व स्वाथी आ े , स्वकेंहित आ े आणण

एखाद्या िोर्ाशी तल
ु ना किता येत.े एका आजािात का ी मल
ु भत
ू कािणे असतात जसे कक

ल्जवाणू सिंसर्य,चयापचय तिंत्र त्रबघडणे ककिं वा िोर्प्रनतकािक शक्ती त्रबघडलेले कायय.

ी प्राथशमक कािणे

एक ककिं वा अचधक लिणािंना उद्भवतात: ताप, मळमळ, वेदना,चक्कि येणे, आळशीपणा इ.

पापास , प्राथशमक कािण आ े दे वासोबतच्या खोटया र्ोष्टीवि पवश्वास ठे वणे आणण परिणामी, ज्याचे
प्रेम इति-केंहित आ े त्याच्यापासन
ू स्वतःस दिू किणे. आपली बाह्य पाप (लिणे) म् णजे दे व

ा

स्वयिंकेंिीत आ े ह्या र्ोष्टीवि पवश्वास ठे वण्याचा परिणाम आ े . (पॅथॉलॉल्जकल कािण). येशन
ू े , त्याच्या
ननयमशास्त्राचे शशिक व परुशी यािंच्याशी झालेल्या सिंभाषणात ह
असा िोर् ज्याला उपचािाची अत्यिंत र्िज आ े .

समानता दाखपवली कक पाप

ा एक

ननयमशास्त्राचे शशिक व परुशी यािंनी जेव् ा त्याला जकातदाि व पापी लोकािंसोबत खातािंना आणण पपतािंना

नघतले, त्याच्या शशष्यािंस म् णाले,तो कसे की ह्या लोकािंसोबत खाऊ पपऊ शकतो? जेव् ा येशन
ू े े ऐकले,
तेव् ा तो त्यािंना म् णाला,जे ननिोर्ी आ े त त्यािंना वैद्याची र्िज ना ी पण जे आजािी आ े त त्यािंना:

मी नीनतमान लोकािंना बोलावण्यास आलो ना ी. पापी लोकािंना पश्चात्ताप किवण्यासाठी आलो आ े .(माकय
2:16-17,जोि जोडले)

पाप प्राणघातक आ े कािण ते आपल्याला दे वापासन
ू पवभक्त किते, जो सवय जीवनाचा स्त्रोत आ े . या

पवभक्तीत कधीच दे व स्वतःला आपल्यापासन
ू पवभक्त ना ी कित, ति आपण त्याला आपल्यापासन
ू
पवभक्त कितो.
आदाम आणण

व्वेला सैतानापेिा दे वाची भीती वाटू लार्ली. सैतान, ज्याला त्यािंनी घाबिायला पाह जे

ोते. िळ खाल्ल्यानिंति बायबल म् णते,“पिमेश्वि दे वाची उपल्स्थती असताना आदाम व त्याची बायको

स्वत:ला बार्ेतल्या झाडािंमध्ये लपवन
ू ठे वत.”

(उत्पल्त्त 3:8)त्या हदवसापासन
ू आपण आपल्या कोमल दे वापासन
ू लपत आ ोत. आपण े लिात घेतले
पाह जे कक जेव् ा दे वाने आदम आणण व्वा यािंना ननपषद्ध झाडाचे िळ न खाण्याची चेतावणी हदली, तेव् ा

तो असे ना ी म् णाला कक, “ज्या हदवशी तम्
ु ी ह्या झाडाचे िळ खाल, मी तम्
ु ाला मारून टाकेन.” तो
म् णाला, “ज्या

हदवशी तू ते खाशील, ति तू नक्की मिशील!” जेव् ा माणूस आणण त्याच्या पत्नीने

झाडाचे िळ खाल्ले,त्यािंच्यात मिणाची प्रकक्रया सरु
ु झाली. त्याहदवशी त्यािंनी स्वत:ला त्यािंच्या

जीवन्स्त्रोतापासन
ू वेर्ळे केले. े पाप आ े (दे व स्वाथी आणण अपवश्वसनीय आ े या खोटयावि पवश्वास

ठे वणे) ते प्राणघातक आ े , दे व ना ी: “कािण पापाची मजिु ी आ े मत्ृ यू ”(िोम.6:23). दे व पाप धिंद्यात
ना ी आणण तो पापाची मजिु ी दे त ना ी.

े दे खील उघड आ े की जेव् ा आदाम आणण

व्वेने ननपषद्ध वि
ृ ाचे िळ खाल्ले, त्यािंना चािंर्ल्या आणण

वाईट र्ोष्टीिंचे ज्ान आणण बिे च का ी शमळाले. त्यािंनी नकळत वचनबद्ध केले स्वत:ला आणण त्यािंच्या

विंशजाना चािंर्ल्या आणण वाईट ज्ानाचा अनभ
ु व घेण्यासाठी. त्यािंना िक्त वाईटाबद्दल माह ती नसते; ते
पवचाि कितील, ते जर्तील, ते त्याचे र्ल
ु ाम बनतील,आणण परिणामी त्यािंना वेदना, द:ु ख, भीती आणण
मत्ृ यू शमळे ल.

जेव् ा पापाने आपल्या जर्ात प्रवेश केला, तेव् ा त्याचे अपरि ायय परिणाम भोर्ायला मानवजाती एकटा
नव् ती. आदम आणण

व्वा यािंनी केलेल्या पापाच्या परिणाम स्वरूप, ननशमयती आणण ननमायता यािंच्यात

जो असिंतोष ननमायण झाला, त्यामळ
ु े सिंपण
ू य सष्ृ टी बाचधत झाली. “कािण आम् ाला माह त आ े कक आज
पयिंत सिंपण
ू य ननशमयती एकत्र कण् त आ े , त्रासात आ े आणण वेदना स न कित आ े . ”(िोम.८ :२२ ).
पथ्
ृ वी

ी मानवजात आणण प्राणी यािंच्यासाठी एक धोकादायक जार्ा बनली आ े .नो ाच्या हदवसाचा पिू

आल्यापासन
िं क
ू ,पथ्
ृ वी ह स

वामान,भक
ू िं प,ज्वालामख
ु ी आणण इति नैसचर्यक आपत्ती यािंच्या आधीन आ े .

ननसर्ायत जी ह स
िं क शक्ती आ े , ती दे वाकडून ना ी; ती अल्स्तत्वात आ े कािण िक्त एक ते म् णजे,
आम् ी दे वाला स्वतःपासन
ू दिू अिंतिावि ठे वले आ े .

7. सैतान का आहे ?
दे वाच्या पविोधात उभे असलेल्या शाल्बदक अध्यात्माचा सिंदभय यापव
ू ीच दे ण्यात आला आ े . बायबल मध्ये
ह्या सजीवाचा उल्लेख आ े सैतान,सपय,शलल्व् याथान आणण ल्यशु सिि तसेच इति अनेक शीषयकािंने केला
आ े.

आज पाश्चात्य सभ्यतेत, दोनशे वषािंपव
ू ीच्या तल
ु नेत खूपच कमी टक्के लोकािंचा शाल्बदक सैतान

या

सिंकल्पनेवि पवश्वास आ े . आपल्या आधनु नक सिंस्कृतीत सैतान बर्याचदा अिंधरद्द्धा आणण अज्ानाचे
िेत्राशी सिंबचिं धत असतो.

ा पवचाि मनात ठे ऊन आणण आणण प्रश्नाच्या उत्तिाकरिता सैताना सिंबध
िं ी

बाइबलद्वािे हदलेल्या अ वालाचे पिीिण करूयात.

बायबलमध्ये सैतानाची ओळख खाली पडलेला दे वदत
ू म् णून आ े . ‘खाली पडलेला’ या शबदाचा अथय
असा

ोतो कक सैतान

ननवडले.

ा मळ
ू तः ननष्पापी

प्राणी

ोता पण त्याने आपल्या ननमायत्यापवरुद्दः बिंड किणे

त्याने दे वापवरुद्ध बिंड का केले? स्वर्ायतील परिपण
ू य वाताविणात असताना सद्ध
ु ा त्याने दे वाशी

बिंड किायचे का ठिपवले
प्रभावी पदावि

े एक र्ढ
ू आ े . विवि पा ता,तो सर्ळ्या दे वदत
ु ािंमध्ये सन्मानननय

आणण

ोता.कालािंतिाने त्याच्या मनात अशभमानाचे बीज अिंकुिले आणण वाढले आणण परिणाम

स्वरूप त्याच्या स्थानाबद्दल असिंतोषाची भावना उत्पन्न झाली. आणण अिंततः याचे रुपािंति दे वापवरुद्ध
उघड बिंडखोिीत झाले.

सैतान त्याच्या बिंडखोिीमध्ये एकटा नव् ता.तो इति ब ु तेक दे वदत
ू ािंकडून पाहठिंबा शमळवू शकला,तिी
ब ु सिंख्य दे वदत
ू ािंनी दे वाशी एकननष्ठ िा ण्याचे ननवडले. सैतान आणण त्याच्या अनय
ु ायािंच्या या बिंडखोिीच्या
परिणामस्वरूप जे यद्ध
ु जन्माला आले त्यात शास्त्र-अस्त्र
दे व

या

स्वर्ीय

यद्ध
ु ामध्ये

स्वाथायपवरूद्ध

नव् ते जसे जार्नतक सिंघषायत वापिले जात.

प्रेम,िसवणूकीपवरूद्ध

सत्य,

र्प्ु ततेपवरूद्ध

पािदशयकता,असमिंजसपणापवरूद्ध कािण, ननिाशापवरूद्ध सिंयम आणण सिंशयापवरूद्ध पवश्वास या नीती वापरून
पवजयी झाला.

ह्या र्ोष्टीवि पवश्वास ठे वणे योग्य आ े कक एदे न बार्ेत
ज्या रिती वापिल्या, त्या त्याच
वापिल्या

व्वेला दे वापासन
ू अशलप्त कितािंना सैतानाने

ोत्या ज्या त्याने स्वर्ायत दे वदत
ू ािंना त्याचे अनय
ु ायी बनवण्यासाठी

ोत्या. तोपयिंत, स्वर्ीय दे वदत
ू ािंसमोि दे वाच्या ननतीमत्तेपवषयी कधीच प्रश्न आणला र्ेला

नव् ता. दे वावि असलेल्या सैतानाच्या आिोपािंमध्ये का ी सत्यता आ े ककवा ना ी,

े समजण्याचा

कोणताच मार्य नव् ता. या कािणास्तव सैतानाला त्याच्या कािभािाचा मार्य दाखपवण्याची सिंधी हदली
र्ेली आ े .

आपण असा प्रश्न पवचारू शकतो की दे वाने त्याच्या पविोधकाला बिंडाच्या सरु
ु वातीसच का नष्ट केला
ना ी?

असे केले असते ति बिंडाची वाढ

ोण्यास प्रनतबिंचधत नसता का लार्ला?ना ी, तसे केले असते ति

दे वदत
ू ािंना पष्ु टी झाली असती की सैतानाने दे वापवरुद्ध केलेले आिोप वैध आ े त. जि दे वाने सैतानाचा

नाश केला असता ति त्याच कृत्यामळ
य झाले असते आणण त्यास कोणत्या ी र्ोष्टी
ु े स्वातिंत्र्याकडे दल
ु ि
शशवाय रिक्त आदशय बनपवले र्ेले असते.याखेिीज आणखी ी का ीतिी आ े . बायबलच्या अभ्यासामध्ये
सत्यात आणत असताना आपणास पिु ाव्यािंचे वजन

े च दशयपवतात कक दे व कधी ी नष्ट कित ना ी

-

पाप किते. शेवटी सैतान

ा नष्ट

सैतानाच्या स्वतःच्या पापातन
ू

ोईल:

ोईल

े ननल्श्चत आ े .

ा नाश दे वाकडून

ोणाि ना ी, पििं तु

मर् मला पिमेश्विाचा सिंदेश शमळाला, तो असा: “मानवपत्र
ु ा, सोिच्या िाजाच्या नावाचा जयघोष कि.”

त्याला सािंर् “पिमेश्वि, माझा प्रभ,ू पढ
ु ील र्ोष्टी सािंर्तो. आपण श ाणपणाने परिपण
ू य आ ात आणण

सौंदयायने ह . सौंदयय. आपण ईडन मध्ये दे वाच्या बार्ेत आ ोत; सवय ब ु मोल दर्ड,तझ
ु े आविण ोते.
सािर्डयस, पष्ु किाज आणण ह िा, बेिील, र्ोमेद व द यास्िि, नीलमणी, ह िवा ििं र्, आणण ह िवी वनस्पती
आणण सोने: तझ्
ु या ननवास मिंडपािंची व कािाचर्िाची कामे केली तू ज्या हदवशी
पाईप्स तयाि किण्यात आली
डोंर्िावि

तू परिपण
ू य

ोतास त्या हठकाणी

ोती. आपण झाकलेला अशभपषक्त करुब आ ात; तू दे वाच्या पपवत्र

ोतास. अग्नीच्या दर्डािंच्या मध्यभार्ी तू खाली पडला
ोतास. तझ्
ु यात पवषमता ननमायण

ोतास. तल
ू ा ननमायण केले तेव् ा पासन
ू

ोईपयिंत. व्यापाि वाढवत असतानच मोठ्या सिंख्येने ते

तझ्
िं ाचाि भित र्ेले आणण तू पाप केले म् णून मी तल
ु यामध्ये ह स
ु ा डोंर्िावरून अपपवत्र कितो.” आणण
मी तल
ु ा नष्ट किीन, अग्नीच्या दर्डाच्या मध्यभार्ी करुब झाकून टाक.तझ्
ु या सौंदयायमळ
ु े तझ
ु े अिंतःकिण
उिं च केले र्ेले

ोते.

तू तझ्
ु या श ाणपणामळ
ु े तझ
ु े श ाणपण र्मावलेस. मी तल
ु ा खाली जशमनीवि िेकून दे ईन. मी तल
ु ा
िाजािंसमोि उभे किीन. मर् ते तल
ु ा पा ू शकतील. तुम् ी पष्ु कळ पाप केले अन्य तम
ु ची पपवत्र स्थळे
दपू षत केली आ े त. मी तम्
ु ाला खाऊन टाकीन, आणण मी तम्
ु ाला पथ्
ृ वीविील भास्मासामान किे न. जे
तल
ु ा ओळखतात ते सवय तल
ु ा बघतील. तू भयभीत

ोशील ,यापढ
ु े तू कधी

ोणाि ना ीस.

मला पिमेश्विाचे शबद ऐकू आले तो म् णाला,

“मानवपत्र
ु ा, सोिच्या िाजापवषयीचे पढ
ु ील शोकर्ीत र्ा. त्याला सािंर् ‘पिमेश्वि, माझा प्रभ,ू पढ
ु ील

र्ोष्टी सािंर्तो“‘तू एक आदशय माणूस
तू एदे नमध्ये िा ात

ोतास. एदे न

ोतास. तू ज्ानी

ोतास. तू अनतशय दे खणा

ा दे वाचा बार् आ े . तझ्
ु याजवळ माणके, पष्ु किाज, ह िे , लसणा,

र्ोमेद, सय
िं ािंत मणी, नीलमणी, वैदय
ू क
ू य पाच अशी सवय प्रकािची मोल्यवान ित्ने
सोन्याच्या कोंदणात बसपवलेली

े सौदिं यय

ोतास तझ
ु े पिंख माझ्या शसिं ासनावि पसित. मी तल
ु ा दे वाच्या पपवत्र

पवयतावि ठे वी. तू ित्नािंतन
िं त
ू ह ड
सज्जन व प्रामाणणक

ोती, आणण ती सवय

ोती. ज्या हदवशी तल
ु ा ननमायण केले त्याच हदवशी तल
ु ा

दे ण्यात आले. दे वाने तल
ु ा सामथ्ययशाली केले.
तू एक अशभपषक्त करुब

ोतास.

ोतास आणण अग्नीप्रमाणे तळपत

ोतास. पण निंति तू दष्ु ट झालास.

ोतास. मी तल
ु ा ननशमयल,े तेव् ा तू

तझ्
ु या व्यापािाने तल
ु ा खूप सिंपत्ती शमळवन
ू हदली खिी, पण त्याने तझ्
ु यात क्रूिपणा ननमायण झाला,

आणण तू पाप केलेस. म् णन
ू मी तल
ु ा एखाद्या घाणेिड्या र्ोष्टीसािखी वार्णक
ू हदली. मी तल
ु ा
दे वाच्या पवयतावरुन िेकून हदले. तू एक खास अशभपषक्त करुब दे वदत
ू
शसिं ासनावि पसित

ोतास, तझ
ु े पिंख माझ्या

ोते, पण मी तल
ु ा, अग्नीप्रमाणे तेजस्वी असलेल्या ित्नािंपासन
ू , सक्तीने दिू केले.

तझ्
ु या सौंदयािंने तल
ु ा र्पवयष्ठ बनपवले. तझ्
ु या वैभवाने तझ्
ु या ज्ानाचा नाश केला. म् णून मी तल
ु ा

खाली जशमनीवि लोटले. आता इति िाजे तझ्
ु याकडे डोळे पवस्िारुन पा तात.

त ू खप
ू चक
ु ा केल्यास तू कपटी व्यापािी झालास आणण अशा तर् े न,े तू पपवत्र स्थान अपपवत्र केलेस.
म् णून मी तझ्
ु यातील आर्ीनेच तल
ु ा जाळीन. जशमनीवि तू िाख

ोऊन पडशील. आता सवयजण तझ
ु ी

लाल्जिवाणी ल्स्थती पा ू शकतात.
तझ
ु ी अशी ल्स्थती पा ू न इति िाष्रािंतील लोकािंना धक्का बसला. तझ्
ु या बाबतीत जे घडले, ते पा ू न
लोक भयभीत ोतील. तझ
ु ा शेवट झाला!””(य े ज ्.28:11–19,भि जोडला)

या अ वालात टायिसचा िाजा योग्य प्रकािे सैतानाला दशयपवतो. सैतान परिपण
ू य तयाि केला र्ेला,

र्पवयष्ठपणाचा ककिं वा

स्वाथायचा मार्ोवा न घेता. परिपण
य त
े न
ू त
ू त्याचे पडणे

े त्याचे स्वतःचे कायय

ोते

आणण ह्या अवलिंबलेल्या कायायला त्याच्याकडे का ीच कािण ककिं वा ननल्म्मत नव् ते. त्याच्या सौंदयायमळ
ु े
तो अशभमानी झाला. सैतानाचा नाश किणािी “आर्” बा े िील स्त्रोतािंकडून येणाि ना ी;
आतन
ू येईल.

ती सैतानाच्या

ी आर् त्याचा स्वाथय आ े . ी स्वत:ची ननशमयती केलेली आर् आ े जी त्याला खाऊन

टाकेल. सैतानाचे अल्स्तत्व िा णाि ना ी - “यापढ
ु े तू कधी ी िा णाि ना ीस.”
तू प्रभात तार्याप्रमाणे
ने मीच वाकत

ोतास, पण आता तू आकाशातन
ू खाली पडला आ े स. पव
ू ी सवय िाष्रे तझ्
ु यापढ
ु े

ोती, पण आता तू सिंपला आ े स.

तू ने मीच स्वत:ला सािंर्ायचास, “मी पिात्पि दे वासािखा

ोईन. मी आकाशात उिं च जाईन. दे वाच्या

तािंिार्णाच्यावि उच्चस्थानी मी माझे शसिं ासन स्थापन किीन. मी पपवत्र सािोन डोंर्िविच्या दे वसभेत
बसन
ू दे वािंना भेटीन.

मी मेघािंवि आिो ण करून वेदीवि जाईन. मी पिात्पि दे वासािखा

ोईन.” (यश.१४ :१२-१४,भि हदला)

ल्यशू सिि (सैतानाचे मळ
ू शीषयक)पडला कािण त्याने स्वतःला उिं च किण्याचा प्रयत्न केला. येशन
ू े आपल्या

अनय
ु ायािंना शशकवले, जो स्वत:ला मोठा समजेल त्याला कमी लेखले जाईल. स्वत:ला ल ान समजणािा

प्रत्येक जण मोठा र्णला जाईल.( मत्त. २३ :१२) ल्यशु सििने स्वत:च स्वतःला खाली आणले.. “मी
सवायत उच्च स्थानी

ोईल” असे त्याचे शबद म् णजे त्याने केवळ दे वाच्या पदाची लालसा केली. ईश्विाचे

चरित्र प्रनतत्रबिंत्रबत किण्याप्रती त्याला थोडा ह
मनष्ु य दे वा सािखे असू शकतो ).

या परिच्छे दाची तपासणी किताना

उत्सा

नवता. (केवळ

ा एकमेव मार्य म् णजे ज्याने

े दे खील लिात घेतले पाह जे दे वाबाबत

व्यक्त केलेले पवचाि

े

ल्यशु सििचे आ े त आणण ते दे वाच्या े तच
ूिं े अचूक वणयन ना ी. ल्यशु सिि,त्याच्या स्वत:च्या उच्च पदाच्या

लालसेपोटी, दे वाची ी कल्पना स्वतः सािखीच करू लार्ला कक दे वाला पण उच्च पदी िा ण्याची लालसा
आ े.

मर् स्वर्ायत एक यद्ध
ु झाले. मीखाएलआणण त्याचे दत
ू त्या प्रचिंड सापापवरुद्ध लढले. साप व त्याचे दत
ू
े सद्ध
ु ात्यािंच्याशी लढले.पण साप नततका बलवान नव् ता. प्रचिंड साप व त्याच्या दत
ू ािंना स्वर्ायतील त्यािंचे

स्थान र्मवावेलार्ले. सापला आकाशातन
ू खाली िेकण्यात आले. तो प्रचिंड साप, सैतान म् टलेला तोच
तो जुनाट साप

ोय. तो सिंपण
य र्ाला चकवतो. त्या सापाला त्याच्या दत
ू ज
ू ािंस

आले..(िे व् .12:7-9)

पथ्
ृ वीवि टाकण्यात

विील वचन स्वर्ायतील यद्ध
ु ाचे दस्तऐवज आ े जेथे सैतानाने त्याच्या िसवणूकीचे काम सरु
ु केले. त्याचे
काम आपल्या ग्र ाच्या
आ े.

कुठल्या कोपयायपयिंत मयायहदत िाह लेले ना ी.;त्याने “सिंपण
ू य जर्ाला” िसवले

तेव् ा तो त्यािंना म् णाला, “मी सैतानाला आकाशातन
ू पवजेसािखे पडताना पाह ले! (लक
ू 10:18)
येशू येथे सैतानाच्या ननष्ठे पासन
ू बिंडखोिीस पडण्याच्या वेर्ाबद्दल बोलतो आ े .
कािण मला वाटते की दे वाने आम् ािंला मिण्यासाठी शशिा हदलेल्या अशा लोकािंसािखे शेवटचे प्रेपषत केले
कािण आम् ी जर्ाला, दे वदत
ू ािंना तसेच माणसािंना जा ीि प्रदशयनसािखे झालो आ ोत. (१ करििंथ.४:९ )

स्वर्ायतन
ू पाठपवलेल्या आत्म्याद्वािे ज्यािंनी शभ
ु वतयमान तम
ु च्याकडे आणले, त्यािंनीच तम्
ु ािंस आता या
र्ोष्टी पवहदत केल्या. त्याच र्ोष्टी कळपवण्याची जी सेवा ते किीत
आमच्यासाठी किीत

ोते, ती स्वत:साठी ना ी, ति

ोते, त्या र्ोष्टी बािकाईने पा ण्यासाठी दे वदत
ू सद्ध
ु ा उत्सक
ु आ े त. (१ पेत्र १:१२)

जेव् ा सैतानाने स्वर्ायत बिंड केले, तेव् ा त्याच्याबिोबि एक सिंख्या ी घेतली दे वदत
ै ी, उवयरित ननष्ठावान
ू ािंपक
दे वदत
ू समजू ना ी शकलेत कक काय

ोत आ े आणण का. सव
ु ाताय सिंदेश त्यािंच्यासाठी आ े, तसेच ते

आपल्यासाठी दे खील आ े आणण ते मानवजातीच्या स्वतःच्या नाशा पासन
ू तािणासाठी दे वाच्या ननस्वाथय
प्रयत्नामध्ये उत्सक
ु आ े . “सावयकाशलक सव
ु ाताय”(प्रकटी.१४ :६ )म् णजे खात्री आ े कक े पवश्व सावयकाशलक
दे वाच्या पवश्वासा यतब
े द्दल कोणत्या ी शिंका पासन
ू सिु क्षित असेल :

य ू दा, तू पिमेश्विापवरुध्द कट
कािचत आ े स? पण पिमेश्वि सिंपण
ू य पवनाश किणाि आ े . त्यामळ
ु े तू पन्
ु ा त्रास दे णाि ना ीस. (न .१:९
).

मर् पपवत्र आत्म्याने येशल
ू ा िानात नेले. मो ात पाडून सैतानाने त्याची पिीिा घ्यावी म् णून त्याला
तेथे नेण्यात आले.चाळीस हदवस आणण चाळीस िात्री येशन
ू े का ीच खाल्ले ना ी. त्यानिंति त्याला खप
ू

भक
ू लार्ली.तेव् ा सैतान येशच
ू ी पिीिा घेण्यासाठी त्याच्याकडे आला व म् णाला, “जि तू दे वाचा पत्र
ु
आ ेस

ति

ह्या

दर्डािंना

भाकिी

ोण्याची

आज्ा

दे .”

येशन
ू े उत्ति हदले, “असे शलह ले आ े की, ‘मनष्ु य केवळ भाकिीने जर्ेल असे ना ी ति दे वाच्या तोंडून
ननघणार्या

प्रत्येक

शबदाने

जर्ेल.”‘

मर् सैतानाने त्याला पपवत्र नर्िात (यरुशलेेेमात) नेले. सैतानाने येशल
ू ा मिंहदिाच्या किंर्ोर्यावि उभे
केले.

आणण त्याला म् टले, “जि तू दे वाचा पत्र
ू आ े स ति खाली उडी टाक, कािण असे शलह ले आ े की,‘दे व
त्याच्या दत
ू ािंना तझ्
ु यासाठी आज्ा किील आणण तझ
ु े पाय खडकावि आपटू नयेत म् णून ते तल
ु ा

ातािंवि

झेलतील.”‘येशन
ू े त्याला उत्ति हदले, “असे सद्ध
ु ा शलह ले आ े की, ‘दे व जो तझ
ु ा प्रभु याची पिीिा पा ू
नको.”‘ मर् सैतानाने येशल
ू ा एका खूप उिं च पवयतावि नेले. त्याने येशल
ू ा जर्ातील िाज्ये अणण त्यािंतील

सवय वैभव दाखपवले.सैतान म् णाला, “जि तू पाया पडून मला नमन किशील ति मी े सािे तल
ु ा दे ईन.”‘
तेव् ा येशू त्याला म् णाला, “अिे सैताना, माझ्यापासन
ू दिू

ो! कािण असे शलह ले आ े की‘दे व जो तझ
ु ा

प्रभु त्याचीच उपासना कि आणण केवळ त्याचीच सेवा कि.”मर् सैतान येशल
ू ा सोडून ननघन
ू र्ेला आणण
दे वदत
ू येऊन त्याची दे खभाल करू लार्ले.

(मत्त.४

::१-११,भि हदला)

सैतान येशल
ू ा मो ात पाडण्याकरिता आला; त्याचे उघड ध्येय येशच
ू ा पवश्वास आणण पपत्यावि अवलिंबन
ू
िा णे सोडपवणे
सिंपादन केले
केला

ाच

ोता. असाच दृल्ष्टकोन वापरून एदे न बार्ेत सैतानाने

व्वेला मो ात पडून यश

ोते. येशच
ू ा पथ
ु सिंकल्प
ृ ीवि मानवजातीला वाचपवण्याचा उद्देश्य डावळण्याचा सैतानाने िढ

ोता ह्याकरिता सैतानाने येशल
ू ा स्वतःचा िायदा किण्यासाठी त्याच्या दै वी सामथ्यायचा उपयोर्

किण्यास मोह त केले. दे वाचा ननस्वाथयपणा प्रकट किणे
खोटािडेपणा ह

ा येशच
ू ा

उघडकीस आला असता आणण ह्याकरिता येशल
ू ा

िोखण्याकरिता बैचेन

ोता.

ध्येय

ोता, आश्याने सैतानाचा

त्याच्या ध्येया पासन
ू

सैतान

एका मो ात सैतानाने येशल
ू ा “जर्ातील िाज्ये” दे ण्याचा प्रस्ताव मािंडला. जि येशू िक्त खाली पडून
त्याची उपासना किण्यास तयाि
स्पधाय केली ना ी

ोईल ति.

े लिात घेण्यासािखे आ े की येशन
ू े सैतानाच्या दाव्याची

दे वाने जेव् ा प्रथम

मनष्ु याला बनपवले, तेव् ा त्याने त्यािंना पठ
ृ ीविील इति

ठे वले.”(उत्प.१:२६ ), पण जेव् ा आदाम आणण

व्वेने त्यािंच्या ननमायत्याबद्दल

खोटया र्ोष्टीिंवि पवश्वास ठे वला तेव् ा त्यािंना हदलेल्या सवय अचधकाि

सवय र्ोष्टी पेिा वि

सैतानाने सािंचर्तलेल्या

े सैतानाच्या

ाती र्ेले. आपण

जर्ातील िाज्यात िसवणूक, जुलम
ू , जबिदस्ती आणण असमानता ह्या सर्ळ्या र्ोष्टी बघतो.

दे वच्या िाज्यात कुठल्या ी प्रकािची जबिदस्ती कोणत्या ी परिल्स्थतीत वापिले जात ना ी. त्याचे िाज्य
आणण या िाज्यािंत का ीच समानता ना ी. जर् जे प्रीतीच्या ननयमाच्या अनस
ु ाि नसन
ू कायद्याच्या
ननयमानस
ु ाि चालते.

यापढ
ु े मी जास्त काळ तम
ु च्याशी बोलणाि ना ी. कािण या जर्ाचा अचधपती येत आ े, तिी त्याचा
माझ्यावि अचधकाि ना ी..(जॉन १४ :३ ० )

येशू पष्ु टी कितो की सैतानच “या जर्ाचा िाजपत्र
ु आ े”. आपण जेव् ा सैतानाचे अल्स्तत्व आणण त्याच्या

जर्ात दिू वि पसिलेल्या प्रभावला नाकाितो तेव् ा आपण अजाणतेपणाने आपल्या त्रासासाठी दे वाला
जबाबदाि ठिवतो.

सावध आणण जार्रुक असा. तम
ु चा वैिी जो सैतान तो र्जयना किीत कििणार्या शसिं ासािखा कोणाला
चर्ळावे म् णन
ू सर्ळीकडे किित असतो..(१ पेत्र ५ :८ )
सैतान

ा आपला पविोधी आ े, दे व ना ी.

दे वाने हदलेले सिंपण
ू य चचलखत धािण किा. यासाठी की तम्
ु ािंला सैतानाच्या दष्ु ट योजनािंपवरुद्ध उभे िा ता
यावे. कािण आपले झर्डणे, िक्तमािंसाबिोबि ना ी, ति सताधीशािंपवरुद्ध, अचधकान्यापवरुद्ध, या

अिंधकािातील जर्ाच्या सामथ्यायबिोबि आणण आकाशातील दष्ु ट आत्म्यािंपवरुद्ध आ े ..(इकिस. ६ :११ -१२
)

जेव् ा आपणास कळते की आपण सवय दे वापवरुद्ध िसवणूकीच्या बिंडाचे बळी आ ोत, तेव् ा आपण इति
लोकािंकडे आपले शत्रू म् णन
ू पा णाि ना ी पििं तु या मोठ्या िसवाणक
ू ीमध्ये आमचे स कािी बळी म् णन
ू
बघ.ू

टोळािंचा एक िाजा ोता. ा िाजा अथािंर् दर्याचा दत
ोता. य ू दी भाषेतत्याचे नाव अबद्दोन, आणण ग्रीक
ू
भाषेत त्याचे नाव अपल्
ु लोन (पवध्विंसमल
ू क) ोते. (प्रकटी. ९ :11)
“अथािंर् खड्ड्याचा दे वदत
ू ” सैतानाला सचू चत कितो. अपोलीऑन, त्याला येथे हदलेले नाव म् णजे
ग्रीकमधील पवध्विंसक. सैतान पवनाशक आ े . प्रभावीपणे आमच्याकडे कोणते ी औचचत्य आ े का
आपल्या सभ्य दे वाला

े शीषयक दे ण्यास?

चोि चोिी किायला, ठाि मािायला आणण नाश किायला येतो. पििं तु मी जीवन दे ण्यासाठी आलो. असे
जीवन जे भिपिू आणण चािंर्ले आ े . - येशू (जॉन १० :१० )

8. नाश करिारा सपण
दे वाने इल्जप्तच्या लोकािंवि पाठवलेली पीडा असे हदसते कक ते दे वाचे सवायत जास्त जाणूनबज
ु ून नाश

किण्याच्या कृत्यािंपक
ै ी आ े . वि पष्ृ ठभार्ावि बायबलमध्ये याचा अथय लावण्याचा दस
ु िा कोणता ी मार्य
हदसत ना ी. आपण आधी वाचलेला वचन

आठवा: पिमेश्वि म् णतो, “तम
ु चे पवचाि माझ्यासािखे

ना ीत. तम
ु चे मार्य माझ्या मार्ािंसािखे ना ीत. (यशया ५५ :८ )

इस्राईलच्या मल
ु ािंना इल्जप्तच्या बिंधनातन
ू मक्
ु त किण्यासाठी दे वाने मोशेला नेमले ोते. तो यािंच्या दे शात
ोणार्या

आपत्तीिंचा इशािा दे ण्यासाठी िािो समोि जाणाि

ोता. जेव् ा दे व वाळविंटात मोशेला भेटला,

तेव् ा दे वाने मोशे व अ िोन यािंनी धडा शशकपवला जो ते निंति िािोपढ
ु े

दाखवतील

नेमके दाखवतील कक येणार्या आपत्तीजनक घटनािंमध्ये दे वाची भशू मका काय असेल:
पििं तु दे व मोशेला म् णाला, “तझ्
ु या

मर् दे व म् णाला, “तझ्
ु या
काठीचा

साप

झाला.

जे िाज्यकत्यािंना

ातात ते काय आ े?”मोशेने उत्ति हदले, “ती माझी काठी आ े .”

ातातली तझ
ु ी काठी जशमनीवि टाक.”तेव् ा मोशेन तसे केले; आणण त्या
तेव् ा

मोशे

घाबिला

व

त्यापासन
ू

बाजूला

पळाला.

पििं तु पिमेश्वि मोशेला म् णला, “तझ
ु ा ात पढ
ु े कि व त्या सापाची शेपटी धि.”तेव् ा मोशेने तसे केल्यावि
त्या सापाची पन्
ु ा काठी झाली. (ननर्य.४ :२-४ )

पिमेश्वि मोशेवि िार्ावला! पिमेश्वि म् णाला, “मी तल
ु ा आणखी मदत दे तो. लेवी कुटुिंबातील तझ
ु ा भाऊ
अ िोन याचा मी उपयोर् कितो. तो पटाईत वक्ता आ े . तो अर्ोदिच तझ्
ु याकडे योण्यास ननघाला आ े .
तल
ु ा भेटल्यावि त्याला आनिंद
आणण त्याने काय बोलावे

े सािंर्णािा तू त्याला दे वासािखा

सोबत घे. मी तझ्
ु याबिोबि आ े
कि!” (ननर्य.४:१४,१६-१७ )

ोईल. आणण अ िोन तझ्
ु या तिे लोकािंशी बोलेल; तो तझ
ु े मख
ु

ोईल

ोशील.ति आता जा! तझ
ु ी काठी तझ्
ु या

े लोकािंना दाखवण्यासाठी त्या काठीचा व इति चमत्कािािंचा उपयोर्

दे वाचा प्रनतननधी म् णून मोशेला िािोपढ
ु े जायचे ोते. या प्रात्यक्षिकातील दे वाचे उद्दीष्ट े शक्ती प्रदशयन
ह्या ू न अचधक ोते; वास्तपवक पवनाशाकाला ओळखण्यासाठी े एक उदा िण ोते. दे वाचा प्रनतननधी
म् णन
ू जेव् ा मोशेने ातात दािंडा पकडला, े ईश्विाच्या अधीन असलेल्या ननसर्ायच्या शक्तीिंचे प्रतीक
म् णून प्रतीत झाले.

जोपयिंत दे व सिंििक

ातािंनी ननसर्ायच्या पवध्विंसक शक्तीिंना मार्े ठे वले

ोते तो पयिंत शमसिदे शाला

कोणती ी इजा पो ोचू शकत नव् ती.

मोसेसने जेव् ा काठी जशमनीवि टाकली, नतचा सपय झाला,
जो कक सैतान आणण पवध्विंसक शक्तीिंचा प्रनतक आ े .
ननयिंत्रणखाली असलेल्या ननसर्ायच्या शक्तीिंचे प्रनतक

ोते.

े दे वाच्या ननयिंत्रणाबा ेि आणण सैतानाच्या

शेकडो वषायपव
ू ी, मोशेच्या काळाच्या आधी आणण योसेिाने िािोच्या (जो त्याच्या सावत्र भावािंकिावी
र्ल
ु ामचर्िीत पवकला र्ेला
खूप चािंर्ली व्यवस्था

ोता) त्रासदायक स्वप्नािंचा अथय लावल्या निंति, तेथे इस्राएल लेकिािंसाठी

ोती. िािोने त्याच्या भपवष्यसच
ू क स्वप्नाचा अथय लावला आणण दिू दृष्टीने

पढ
ु े येणार्या सात वषे एवड्या लािंब दष्ु काळाला सामोिे जाण्यासाठी जी तयािी केली, या कािणाने

योसेिला एका उच्च आणण सन्मानननया जार्ेवि बसवले. जोसेिच्या कुटुिंबाचे

ाहदय क स्वार्त झाले.

इल्जल्प्शयन लोकािंनी जोसेि आणण त्याचा उपासक दे व यािंचे कौतक
ु केले. दे व त्या दे शाला पवपल
ु
आशीवायद दे ण्यास सिम

ोता. जोसेिच्या मत्ृ यन
िं ि बर्याच वषािंनी, इल्जल्प्शयन लोक जोसेि व
ू त

त्याच्या दे वाला पवसिले आणण शमसिी दे शातील लोक ज्यािंनी खूप प्रर्ती करून जमीन वाढपवली
त्या मल
ु ािंना र्ल
ु ाम केले. इल्जल्प्शयन लोक त्यािंच्या कृतीतन
ू
उपल्स्थतीची इच्छा नव् ती. त्यािंचे स्वत:चे दे व

े दशयपवत

ोती,

ोते कक त्यािंना दे वाच्या

ोते आणण त्यािंना त्यािंच्या र्ल
ु ामचर्िीत असलेल्या

लोकािंच्या दे वाची ओळख पटून घ्यायची नव् ती. दे व यापढ
ु े त्याचे आशीवायद आणण सिंििणाचे उपाय
पण
ू य किण्यास सिम नव् ता, आणण त्याच वेळी इल्जल्प्शयन लोकािंना त्याच्यापासन
ू वेर्ळे
पिवानर्ी हदली

ोण्यास

ोती.

जि पीडा सरू
ु झाल्यानिंति कोणत्या ी वेळी िािो त्याच्या दष्ु कृत्याकडून कििला असता, आणण इस्राएल
लोकािंना जाऊ हदले असते, दे वाने पन्ु ा ननसर्ायच्या शक्तीिंवि ननयिंत्रण ठे वले असते आणण पीडा सिंपल्या
असत्या.

ट्टी शासकाने तसे केले ना ी, आणण इल्जप्त उध्वस्त झाले. इल्जप्तच्या पीडे मध्ये दे वाची

स्पष्ट भशू मका तेव् ाच हदसली जेव् ा दे वाने काठी आणण सपय ह्यािंच्या प्रनतकात्म सिंदेश समोि ठे वला.
नैसचर्यक घटकािंनी केलेल्या पवनाशाच्या शल्
ु कातन
ू दे वाला ननदोष

घोपषत किण्याचे अनतरिक्त समथयन

१ िाजािंच्या पस्
ु तकात आढळते. एलीया ा सिंदेष्टा त्याच्या सेवेच्या त्रबकट परिल्स्थतीत िाणी ईजबेलपासन
ू
बचावासाठी र्ु े मध्ये लपला

सिंदेष्टा च्या धावपट्टीस आला.

ोता कािण नतने त्याला जीवे मािण्याची धमकी हदली

ोती. दे व त्याच्या

नतथे एका र्ु े त शशरुन त्याने िात्र काढली.तेव् ा पिमेश्वि एलीयाशी बोलला. तो म् णाला, “एलीया, तू

येथे का आला आ े स?”एलीया म् णाला, “सवय शल्क्तमान पिमेश्वि दे वा, मी आतापयिंत तझ
ु ीच सेवा
कित आलेलो आ े . माझ्याकडून

ोईल नततके मी केले पण इस्राएलच्या लोकािंनी तझ्
ु याशी केलेल्या

किािाचा भिंर् केलेला आ े . त्यािंनी तझ्
ु या वेदीचा पवध्विंस केला. तझ्
ु या सिंदेष्टयािंना मािले. मीच एकटा

काय तो अजन
ू ल्जविंत आ े . पण आता ते माझ्या ी ल्जवावि उठले आ े त. ”यावि पिमेश्वि एलीयाला
म् णाला, “जा, या डोंर्िावि माझ्यासमोि उभा िा ा. मी तझ्
ु या जवळून जातो” मर् जोिाचा वािा

सट
ु ला. त्या सोसाटयाच्या वार्याने डोंर्िाला ी तडे जाऊन मोठे मोठे खडक पिमेश्विासमोि पडले. पण

त्या वार्यात पिमेश्वि नव् ता. त्यानिंति धिणीकिंप झाला, पण त्यात ी पिमेश्वि नव् ता.धिणीकिंपानिंति

अग्नी प्रकटला. पण त्यात ी पिमेश्वि नव् ता. अग्री शमल्यावि मात्र शािंत, मिंजुळ स्वि ऐकू आला. (१
िाजे १९ :९ -

१२ ,भि हदला)

आणण आज ी अपना प्रेमळ दे व ल ान आवाजात बोलतो तिी सर्ळ्यािंना ऐकू येत.े

9. इयोबाची कैद
ईयोबाच्या पस्
ु तकामध्ये द:ु ख आणण नाश जे सैतानाच्या भशू मकेचे कायय आ े

े स्पष्ट हदसते.

े आपल्याला दे व आणण सैतान यािंच्यामधील आध्याल्त्मक लढाईच्या पडद्यामार्ील दृश्याची एक झलक

दे खील दे त.े ईयोब ,“ साल्त्त्वक, सिळ, दे वाला शभऊन वार्णािा व पापापासन
ू दिू िा णािा मनष्ु य” (ईयोब
१:८ ),या अध्याल्त्मक लढाईच्या कठीण टप्प्यावि ईयोब स्वतःला तीव्र

ल्ल्यामध्ये अडकलेला पा तो.

“एक हदवस असा आला की त्तया हदवशी दे वपत्र
ु परमेश्वरापढ
ु े येऊन उभे राहहले, व त्तयािंच्यामध्ये
सैतानही आला. परमेश्वर सैतानाला म्हिाला, “तू आता कोठून आलास?” सैतानाने परमेश्वराला उत्ततर
हदले, “मी पथ्
ृ वीवर इकडेततकडे हहिंडूनकफरून आलो आहे .”, परमेश्वराने सैतानाला ववचारले, “माझा सेवक
ईयोब ह्याच्याकडे तझ
ु े लक्ष गेले होते काय? भत
ू लावर त्तयाच्या तोडीचा सात्तत्तत्तवक, सरळ, दे वाला
भभऊन वागिारा व पापापासन
ू दरू राहिारा असा दस
ु रा कोिी नाही.” सैतानाने परमेश्वराला उत्ततर हदले
की, “ईयोब दे वाचे भय काय फुकट बाळगतो? तो, त्तयाचे घर व त्तयाचे सवणस्व ह्याभोवती तू किंु पि
घातले आहे स ना? तू त्तयाच्या हाताला यश हदले आहे स ना? व दे शात त्तयाचे धन वद्ध
ृ ी पावत आहे नातू
आपला हात पढ
ु े करून त्तयाच्या सवणस्वास लावन
ू तर पाहा, म्हिजे तो तझ्
ु या तोंडावर तझ
ु ा अव्हे र
करील.”. परमेश्वर सैतानाला म्हिाला, “पाहा, त्तयाचे सवणस्व तझ्
ु या हाती दे तो; त्तयाला मात्र हात लावू
नकोस.” मग सैतान परमेश्वरासमोरून तनघन
ू गेला..”( ईयोब १:६ -१२)
सैतान ताबडतोब ईयोबाचे पत्र
ु व कन्यािंसह त त्याचे जे का ी

ननघाला. जो पवध्विंस झाला तो असा ," सैतानाने

ोते सवयस्व उध्वस्थ किण्यास

ल्ला किणासाठी शत्रच
ूिं ा उपयोर् केला, वचन १५ मध्ये

शबाई लोकािंच्या द्वािे , वचन १६ मध्ये अग्नीच्या द्वािे , वचन १७ मध्ये खास्द्यािंच्या द्वािे आणण वचन
१९ मध्ये िानातन
ू आलेल्या प्रचिंड वाि्याच्या द्वािे .

ईयोबाच्या पस्
ु तकात पवध्विंस किणािा कोण आ े

े स्पष्ट झाले आ े,तिी ी बिे च वाचक

ईयोबच्या दक्
ु खामळ
ु े अजून ी पवचशलत आ े त कािण असे मानले जाते कक दे वाने सैतानाला ईयोबाला
त्रास दे ऊ हदला. पवचाि असा येतो कक दे व सवय शल्क्तमान असल्याने, त्याने ईयोबावि
सैतानाला िोखले पाह जे
तत्त्वे ते ने मीच
स्वातिंत्र दे तो,

ोते.तथापप,

े कधी ह

ल्ले किणार्या

दे वाच्या शक्तीशी सिंबचिं धत नव् ते; दे वाच्या कािभािाची

ोते आणण ने मीच असणाि. दे व त्याने ननमायण केलेल्या

ु शाि मानवािंना सातत्याने
ोय तो दे त ना ी का? स्वातिंत्र्य, मोकळीकता जी अटळ असणे आवश्यक आ े; याचा अथय

असा की तो कोणत्या ी परिल्स्थतीत बदलत ना ी.

ईयोबाच्या व्यनतरिक्त येथे आणखी का ीतिी हदसते जे पिमेश्विाची प्रनतष्ठा धोक्यात आणते

म् णजे आपली पथ्
ृ वी. सैतान आमचे जर्

े त्याचे स्वतःचे सावयभौम िाज्य (शत्रन
ू े ताबयात घेतलेला

प्रदे श) दाखवन
ू जप्त किण्याचे धोिण आखत

ोता. “परमेश्वर सैतानाला म् णाला, “तू आता कोठून

आलास?” सैतानाने परमेश्वराला उत्ति हदले, “मी पथ्
िं ू नकिरून आलो आ े.” (ईयोब
ृ वीवि इकडेनतकडे ह ड
१:७)

म् णत

जि आम् ी या ओळीिंमध्ये मोकळीकतेने पवचािपव
य वाचले ति, सैतान खिे पा ता दे वाला
ू क

ोता, “मी सिंपण
ू य पथ्
ृ वीभि किित

ोतो आणण असे हदसते की मला आणण माझ्या कायायला येथे

एकमताने पाहठिंबा आ े . मी पथ्
ू य नाटकात,
ृ वीवि सवयस्वी माझ्या क्काचा दावा कितो.” त्यानिंतिच्या सिंपण

दे व (कृतज्तापव
य ) सैतानाच्या एक पाऊल पढ
ू क
ु े थािंबला - दे वाला त्याचा पवश्वासू सेवक मा ीत

ोता.

बायबलमध्ये नोंदपवलेला जर्ातला दस
ु र्या लबाडीचा ल्ला स न करून ी ईयोब दे वाप्रती कायम पवश्वासू
िाह ला. शेवटी दे वाने

ईयोबाच्या जीवाचे ििण केले

आणण “ईयोबाने आपल्या शमत्रािंसाठी प्राथयना केली

तेव् ा पिमेश्विाने ईयोबाच्या दःु खाचा परि ाि केला; पव
ू ी ईयोबाची मालमत्ता

ोती नतच्या दप्ु पट

पिमेश्विाने त्याला हदली.”(ईयोब ४२:१०) जे खििं च ईयोबपेिा जास्त धोकादायक ल्स्थतीमध्ये ोते कािण
ते दे वाला ओळखत नव् ते.

ईयोबाचे पस्
ु तक आपल्याला आध्याल्त्मक लढाईबद्दल अिंतदृयष्टी दे ते जे आज ी दे व आणण

अिंधकािाच्या शक्ती पवरुद्ध चालू आ े . जेंव् ा

एखाद्या मन मजी केलेल्या, समजता न येणार्या अवघड

सिंवादािंपवषयी आपण कल्पना किायला लार्तो त्याला जसा दे व पा तो, तसे आपण पा ायला लार्ू तेव् ा
तो ज्या आव् ा नािंना सामोिी जातो त्याचा पवचाि आपण करून त्याची प्रशिंसा करू.

बद्ध
ु ीमान प्राणी म् णून आपण आपल्या जर्ात एकटे ना ी. तेथे असिंख्य अध्याल्त्मक प्राणी

आपल्याबिोबि आपली जार्ा सामानयक किीत आ े त,”सैतान आणण त्याचे पडलेले दत
ू सैन्य”
आपल्या सभोवताली आ े त. आमच्या स्वाभापवक स्वाथीपणा आणण वाईट र्ोष्टी बघता,

े ह

आपली पथ्
ृ वी

ी स्वतः च्या इच्छा पण
ू य किणार्या स्वाथींचे अनेक टक्किािंसाठी व्यासपीठ बनले आ े . आम् ाला

समजण्यास पवशेषतः कठीण काय आ े ते
आणू शकते ककिं वा हटकवू शकते.

े कक,

सैतान आणण त्याची आसिु ी सैन्य दे वाला अडथळा

े आपल्यासाठी अस्वस्थ किणािे ठरू शकते जेव् ा आपल्याला कळे ल,

दे व आपल्या ग्र ाविील प्रत्येक र्ोष्टीवि पण
ू य ननयिंत्रण आणण अचधकाि ठे वत ना ी. तथापप, दे वाला
आपल्यावि जीवन कसे जर्ावे यावि ननयिंत्रण ठे वण्याची इच्छा ना ी, आणण तसे त्याच्या स्वभावातच
ना ी; त्याने आम् ाला ननमायण केले, बा ु ल्या नव् े ति मक्
ु त बपु द्धमान माणसे व् ा म् णून.

इयोबाच्या पस्
ु तकाच्या सरू
ु वातीस, तीन मध्यवती स भार्ीिंना समोि आणले आ े : दे व, सैतान

आणण ईयोब. पस्
ु तकाच्या शेवटी सैतानाचा उल्लेख केलेला ना ी. दे वाशी असलेल्या पवस्मिणीय भेटीच्या
वेळी र्िंभीि समाप्तीस तो अनप
ु ल्स्थत का िा ील ?

इयोबाचा सिंपण
ू य एकेचाळीसावा अध्याय अशा ि स्यमयी

एका अशा प्राण्यावि लि केंहित

कितो, ज्याला दे वाने “शलपवथान” या नावाने सिंबोधले आ े . काय ककिं वा कोण आ े शलव्याथान? बायबल
आपल्याला का ी सिंकेत दे ईल

का ह्या प्राण्याला ओळखण्यासाठी? “त्या हदवशी पिमेश्वि आपल्या

द:ु खकि, म ान व बलवान खड्र्ाने चपल सपय शलव्याथान व वक्र सपय शलव्याथान ह्यािंचे पारिपत्य किील;

समि
ु ातील अजर्िाला ठाि मािील (यश.२७ :१)“ मर् तो मोठा अजर्ि खाली टाकण्यात आला, म् णजे

सवय जर्ाला ठकवणािा, जो हदयाबल व सैतान म् टलेला आ े तो जुनाट ‘साप’ खाली पथ्
ृ वीवि टाकण्यात
आला व त्याच्याबिोबि त्याच्या दत
ू ािंना टाकण्यात आले. (प्रकटीकिण १२:९ ) चला, या प्राण्याच्या
वणयनातील सैतानाचे र्ण
ु तपासण्यासाठी, डोळ्यासमोि इयोबाचा एकेचाळीस अध्याय तपासू या.

“शलव्याथानास र्ळ घालन
ू तल
ु ा ओढता येईल काय? दोिीने त्याची जीभ तल
ु ा दाबन
ू धिता येईल काय?
त्याच्या नाकात लव् ाळ्याची वेसण तल
ु ा घालता येईल काय? त्याच्या जबड्यात र्ळ िोवता येईल काय?
तो तझ
ु े आजयव किीत िा ील काय? तो तल
ु ा लाडीर्ोडी लावील काय?
मी तझ
ु ा सतत दास

ोऊन िा ीन, अशी आणभाक तो तझ्
ु याशी किील काय?

ल ान पक्ष्याशी खेळतात तसा तू त्याच्याशी खेळशील काय? त्याला बािंधून तझ्
ु या कुमािीस तो
खेळायला दे शील काय?
धीविािंचे सिंघ त्याचा व्यापाि कितील काय? त्याला पवभार्न
ू ते व्यापाि्यािंना2 दे तील काय?
त्याच्या कातडीत तू शळ
ू िोवशील काय? मासे मािण्याच्या बिच्या त्याच्या डोक्यात खुपसशील काय?
तू त्याला

ात लावन
ू ति पा ा, ह्या झटापटीची आठवण तल
ु ा पक्की िा ील; आणण पन्
ु ा तू तसे किणाि
ना ीस.

पा ा, त्याला धरू पा णाि्याची आशा ननष्िळ

ोते; त्याला पा ू नच एखादा र्ािंर्रून जाणाि ना ी काय?

त्याला चचडवण्याचे धाडस कोणी किणाि ना ी; ति मर् माझ्यासमोि हटकेल असा कोण आ े?
मला कोणी प्रथम का ी हदले आ े काय की मी त्याची िेड करू? अणखल नभोमिंडळाखाली जे का ी आ े ते
माझे आ े.
त्याचे अवयव, त्याचे म ाबल, त्याचा सद
ुिं ि बािंधा ह्यािंपवषयी बोलायचा मी िा णाि ना ी.
त्याचे विले आविण कोणाला काढून घेता येईल? त्याच्या दाढािंत कोणाला शशिकाव किता येईल?
त्याच्या तोंडाची कवाडे कोणाला उघडता येतील? त्याचे दात चो ोकडून पवक्राळ आ ेत;
त्याच्या खवल्याच्या िािंर्ािंचा त्याला अशभमान वाटतो; ती जशी काय पिस्पिािंना जखडून टाकली आ े त.
ती एकमेकािंशी जडलेली आ े त; त्यािंच्यामधून

वेचा प्रवेश

ोत ना ी.

ती एकमेकािंशी जुळलेली व चचकटलेली आ े त; ती सट
ु ी किता येत ना ीत.
तो शशिंकला म् णजे प्रकाश चमकतो; त्याचे डोळे प्रभातनेत्रािंसािखे आ े त.
त्याच्या तोंडातन
ू ज्वाळा ननघतात, अग्नीच्या हठणग्या उडतात.
लव् ाळ्याच्या जाळावि उकळत ठे वलेल्या भािंड्यािंतन
ू ननघतो, तसा त्याच्या नाकपड्
ु यािंतन
ू धूि ननघतो.
त्याच्या श्वासाने कोळसे पेट घेतात; त्याच्या तोंडातन
ू अल्ग्नज्वाला ननघते.
त्याच्या मानेत बळ असते; त्याच्यापढ
ु े द शत थयथय नाचत असते.
त्याचे मािंसल भार् दाट असतात; ते त्याच्या अिंर्ात घट्ट बसलेले असतात,

लत ना ीत.

त्याचा ऊि पाषाणासािखा कठीण आ े; जात्याच्या खालच्या तळीसािखा तो कणखि आ े.
त्याने डोके वि केले की वीि ी घाबितात; भीतीने त्यािंची र्ाळण उडते.
कोणी त्याच्यावि तलवाि चालवली ति ती त्याला लार्त ना ी; भाला, बिची, तीि

ी का ीच त्याला लार्त

ना ीत.
तो लोखिंडाला कस्पटासमान, पपतळे ला कुजलेल्या लाकडासमान लेखतो.
बाण त्याला पळवत ना ी; र्ोिणर्ड
ुिं े त्याला भस
ु ासािखे लार्तात.
र्दा तो कस्पटासमान लेखतो; पिजणाि्या भाल्याला तो

सतो.

त्याच्या अिंर्ाचे खालचे भार् तीक्ष्ण धािे च्या खापि्यािंसािखे आ े त; तो चचखलािंवि जसा काय कुळव कििवतो.
तो सार्ि िािंजणासािखा घस
ु ळतो; तो समि
ु मलमाच्या भािंड्यासािखा करून सोडतो,
तो आपल्यामार्न
ू पाण्याचा मार् प्रकाशयक्
ु त कितो; तेव् ा सार्ि शभ्र
ु केशधाि्यासािखा भासमान

ोतो.

जन्मतःच भीनतपविह त असा भत
ू लावि त्याच्यासािखा कोणी ना ी.
तो उिं च असलेल्या सवािंकडे नजि लावण्यास भीत ना ी; तो सवय उन्मत्त पशच
ूिं ा िाजा आ े .” (ईयोब ४१)
दे व या अध्यायात सैतानाचे वणयन कितािंना प्रतीकात्मक भाषेचा वापि कितो, शत्रू इतका

सामथ्ययवान आणण क्रूि आ े , त्या शत्रपू वरुद्ध

लढायला आपण असमथय आ ोत . दे व सवय शल्क्तमान

आ े. पिमेश्वि आपण कल्पना ी करू शकणाि ना ी अश्या शत्रू बिोबि तीव्र सिंघषायत व्यस्त आ े, तिी
ह

तो कोणत्या ी परिल्स्थतीमध्ये त्याची ताकद न वापिता आपल्या वतीने

आ े.

े यद्ध
ु लढण्यास वचन बद्ध

सैतान जसा िार्ीष्ट, प्रनतिोधक, िमा न किणािा, बळजबिी किणािा ,कायद्या नस
ु ाि न्याय

किणािा, पापाला उत्तेजन दे णाि आ े पण तो दे वच असा आ े असे दाखवतो. तसेच तो स्वतःला आपल्या
समोि "प्रकाशाचा दत
ू ा" असल्याचे दाखवतो. (वाचा २ करििंथकिास ११:१४) पण िसवणक
ू किणािा त्याच्या
कलाकारितेत ककती कुशल आ े

े दे वाला अर्दी स्पष्ट हदसते जे आपण पा ू शकत ना ी.

दे वाच्या पविोधयाच्या या प्रतीकात्मक वणयनाने दे व आपल्यासाठी दििोज ककती सिंघषय कितो

याची जाणीव

ोऊ शकते. जेव् ा सैतान त्याची सीमा ओलािंडतो ककिं वा जे पपवत्र आत्म्याला

त्याचा नाश किण्यास पा तो, तेव् ा पिमेश्वि त्याच्या लेकिािंना
स्तिेप कितो. यापैकी का ी

ोकाि दे तात

ानीच्या मार्ायमधन
ू बा े ि काढण्यास

स्तिेप आपल्यासाठी स्पष्ट आ े त, ति ब ु तेक स्पष्ट ना ीत. त्यामळ
ु े
आज जर् ज्या त्रासाला िोज सामोिी जात आ े त्याबद्दल आपण दे वालाच दोष दे त आ ोत. ईयोबाच्या
या अनभ
ु वावरून आपल्याला े ननश्चयी कळते कक दे व प्रत्येक अपघात, प्रत्येक आपत्ती, प्रत्येक आजाि
ककिं वा प्रत्येक मत्ृ यू यािंना प्रनतबिंचधत करू शकत ना ी, त्याच बिोबि तो त्याने ननमायण केलेल्या जीवािंना
तो इच्छे चे स्वातिंत्र ह

दे तो.

आणखी का ी तिी आ े जे दे व स्पष्टपणे पा तो. िक्त तो स्व अल्स्तत्व आ े ज्याला कोणी

ननमायण केले ना ी पण सैतान ना ी. सैतान एक ननमायण केलेली जात आ े ज्याने वाईट ननवडले आणण
वाईटाचे अल्स्तत्व पण
य णे चािंर्ल्यावि अवलिंबन
ू प
ू आ े. जेव् ा पवश्वातील सवय बपु द्धमान जीवािंना दे वाच्या

पवश्वासप
ू णाचे स्पष्टपणे प्रकटीकिण ोईल तेव् ा पिमेश्वि, वाईटाचे मळ
ू असलेल्या सैतानाला स्वतःलाच
नाश किण्याची मभ
ु ा दे ईल. या पेिा भयानक काय असू शकते?

तिंू भभऊिं नको, कारि मी तझ्
ु याबरोबर आहें , घाबरूिं नको, कारि मी तझ
ु ा दे व
आहे , मी तल
ु ा शत्ततत दे तो; मी तझ
ु ें साहाय्यहह कररतों, मी आपल्या
धाभमणकतेच्या उजव्या हाताने तुला सावररतों.
यशया ४१:१०

10. आम्ही पववत्र शास्त्राचा चक
ु ीचा अर्ण का लावतो ?
बायबल दे वाने शल ू न हदलेले नव् ते, ति पपवत्र आत्म्याने प्रेरित झालेल्या मनष्ु यािंनी दे वापासन
ू
आलेला सिंदेश सािंचर्तला आ े . (वाचा पत्राचे दस
ु िे पत्र १:२१). बायबल े परु
ु षािंनी स्वतःचे शबद वापरून
आणण प्रत्येक व्यक्तीची सिंस्कृती, पाश्वयभम
ू ी आणण व्यल्क्तमत्वाच्या सिंदभय वापरून शलह ले

ोते.

बायबलमध्ये असे का हदसते की दे व एक पवध्विंसक आ े ? या प्रश्नाचे उत्ति दे ण्यासाठी ते

प्रथम प्राचीन बायबलमधील धाशमयक सिंस्कृतीचा पवचाि किणे उपयक्
ु त ठिे ल.
इस्राएली लोक जे की बायबलच्या आख्यानमधील मख्
ु य पात्र

ोते, ते मत
ु ीपज
ु ेच्या प्रभावाने वेढलेले

मनू तयपज
ू ा टाळा असा स्पष्ट इशािा असन
ू ी, ते त्यािंच्या शेजार्यािंच्या
प्रभावात

े उघड आ े - म् णजे

मनू तयपज
ू क पद्धतीिंच्या

ोते. इस्राएली लोकािंना दे वाबद्दलची समजूत प्रचशलत सिंस्कृतीत भेसळ केली.

ोते.

सतत

दे व स्वतःला लोकािंसमोि प्रर्ट किण्यासाठी आतिु झाला. तथापप, ते त्याच्या चरित्रातील वैभव

त्यािंना हदसावे म् णून त्यािंना आणखी त्याच्यापासन
ू दिू जाऊ हदले र्ेल.े स्वतःला लोकािंसमोि प्रर्ट

किण्यासाठी त्याला आपल्याला समजेल अशी भाषा बोलण्याची र्िज पडली. इज्राइल लोक स्वतःचाच
नाश करून घेऊ नये म् णून दे व सिंवाद साधण्या किता स्वतःला त्याच्या पवषयी असलेल्या
र्ैिसमजूतीमध्ये पडू दे ण्यास तयाि झाला.

क्रोधीत

शशवाय, प्राचीन बायबल दे शािंमध्ये, िािसी प्रभावाखाली असणार्या लोकािंनी ह स
िं क आणण स ज

ोतील अशा दे वतािंची ननशमयती केली. त्यािंचा असा पवश्वास

किावे लार्ते, त्यासाठी

े िार्ीष्ट दे व

ोता कक ज्या अपत्तीना त्यािंना स न

जबाबदाि आ ेत. परिणामस्वरूप, लोकािंनी त्या दे वतािंना त्यािंचा

िार् शािंत किण्यासाठी बळी दे ण्यास सरु
ु वात केली आणण धाशमयक पवधीिंत त्यािंच्या समोि झुकायला लार्ले.
जुन्या किािात सैतानाचा उल्लेख अर्दी कमी केला आ े जो की खिच आपल्या जर्ातील

दःु खासाठी आणण आपल्या मत्ृ यस
ू ाठी दोषी आ े . लोकािंना झालेल्या त्रासासाठी जि सैतानाला जबाबदाि
म् णून ओळखले र्ेले असते ति, त्यािंचे दे वाऐवजी त्याच्याकडे लि लार्ले असते. इस्राएल लोकािंनी

सैतानाला आणखी एक दे व मानले असते ज्याची शक्ती ननसर्ायच्या शक्तीिंपि
े ा प्रभावी आ े असे भासते.
यामळ
ु े त्यािंनी त्याला बळी अपयण केले असते आणण असे केल्याने त्यािंनी दे वा ऐवजी सैतानाची उपासना
केली असती.

दे वाने याला घडण्यापासन
ू असे िोखले कक दे वाने त्यािंला िक्त

चािंर्ल्याच नव् े, ति वाईट

र्ोष्टीिंचा स्त्रोत म् णून तो ओळखला जावा याची पिवानर्ी हदली. दे व स्वतःच्या प्रनतष्ठे पेिा, लोक आणण
त्या वास्तपवक पवनाशकाची अकाली ओळख झाल्यानिंति
ोता.दे वाचा

ोणार्या दष्ु परिणामाबद्दल

अचधक काळजीत

ा ननस्वाथी सिंकल्प असन
ू ी, लोक मत
ु ीपज
ु ेच्या उपासनेतन
ू िािसी सिंस्थाना रद्द्धािंजली

वा तात :“दे व ना ीत अशा भत
ु ािंना, जे अलीकडेच नवीन ननघाले आ े त,..... अशा अपरिचचत दे वािंना
त्यािंनी बाली अपपयला.” ( अनव
ु ाद ३२: १७)

प्राचीन इस्राएली ईश्विाच्या कोमल आणण प्रेमळ चारित्र्याच्या स्पष्ट प्रकटीकिणासाठी तयाि

नव् ते. दे व खिोखिच जसा आ े तसाच ननस्वाथय प्रेम घेऊन त्यािंच्याकडे प्रकट
त्यािंनी त्याला नाकािले असते. त्यािंना असा दे व पाह जे
शत्रपूिं वरूद्ध ह स
िं ेच वापि किे ल. इस्राएलािंना एक दे व

ोऊन आला असता ति

ोता जो त्यािंच्यासाठी लढा दे ईल आणण त्यािंच्या

वा

ोता जो

त्यािंच्यासािखाच असेल. सत्य

स्वीकािण्याऐवजी कक “दे वाने माणसाला स्वतःच्या प्रनतरुपात ननमायण केले”(उत्पल्त्त १:२७), त्यािंच्या
स्वतःच्या प्रनतमेमध्ये दे व ननमायण किण्याचा दृढननश्चय त्यािंचा

ोता.

े वचन आम् ाला समज दे ते कक

आपण आज दे खील प्रामख्
ु याने दे वाशी ननर्र्डत आ ोत. (जि आपण स्वीकािण्यास तयाि असेल ति)

11. आपि दे वाचा गैरसमज का करतो
जेव् ा दे व आमच्यामध्ये चालला, तेव् ा धाशमयक प्रनतल्ष्ठतािंनी त्याला ओळखले ना ी ककिं वा

स्वार्त केले ना ी.

मर् ते दोघे ननघन
ू जात असताना लोकािंनी एका भत
ू बाधा झालेल्या माणसाला येशक
ू डे आणले.

जेव् ा येशन
ू े त्यामधून भत
ू काढून टाकले तेव् ा पव
ू ी मक
ु ा असलेला तो मनष्ु य बोलू लार्ला. लोकािंना

ह्याचे आश्चयय वाटले व ते म् णाले, “इस्राएलमध्ये याआधी असे कधी ी झालेले पा ण्यात आले ना ी.”
पििं तु परूशी म् णाले, “ ा भत
ू ािंच्या अचधपतीच्या सा ाय्याने भत
ु े काढतो.”

येशू त्यािंच्या सभास्थानािंमध्ये शशिण दे त व िाज्याचे शभ
ु वतयमान र्ाजवीत आणण सवय प्रकािचे िोर् व
सवय प्रकािचे आजाि बिे किीत सवय नर्िातन
ू व सवय खेड्यातन
ू कििला. (मत्तय ९:३२-३५,भि जोडला)
यशयाचे पढ
ु ील शबद त्यािंना उपयक्
ु त आ े त ज्यािंनी येशू सैतानाशी किाि कित असल्याचा

आिोप केला: “ते लोक चािंर्ल्या र्ोष्टी वाईट आ े त व वाईट र्ोष्टी चािंर्ल्या आ े त असे म् णतात. ते
प्रकाशाला अिंधाि व अिंधािाला प्रकाश समजतात. त्यािंना आिंबट र्ोड लार्ते व र्ोड आिंबट लार्ते.ते

स्वत:ला िाि चलाख समजतात. त्यािंना वाटते आपण िाि बल्ु ध्दमान आ ोत. ”( यशया ५:२०-२१).
शबद अर्ोदिच जर्ात

ोता. त्याच्याद्वािे च जर् ननमायण झाले. पििं तु जर्ाने त्याला ओळखले ना ी.

तो जर्ात आला, जे त्याचे स्वत:चे

ोते त्या लोकािंकडे आला, पििं तु त्याच्या स्वत:च्याच लोकािंनी

त्याला आपले मानले ना ी. (यो ान१:१०-११)

ा परिच्छे द िक्त प्राचीन इनत ासाचा सिंदभय दे त ना ी. दे वअद्याप न ओळखलेला,त्याच्या

बद्दल र्ैिसमज असलेला आणण अज्ात आ े . आमच्या स्वाथी प्रवत्ृ तीमळ
ु े आम् ी पिमेश्विाबद्दल र्ैिसमज
कितो कक तो ह

आपल्यासािखा स्वाथी आ े, “स्वाभापवक मनष्ु य दे वाच्या आत्म्याने प्रर्ट झालेल्या

र्ोष्टी ग्र ण किीत ना ी. कािण त्या त्याला मख
य णाच्या आ े त. आणण त्या त्याला समजत ना ीत,
ू प
कािण त्यािंची आध्याल्त्मक रितीने पािख केली जाते.” (१ करििंथ.२:१४ )

बाह्य धमायकडे मानवजातीचे आकषयण आ े . त्या ऐवजी आपल्याला स्वतःच्या स्वाथायला सोडून

दे वाच्या प्रेमामध्ये अदलाबदल किण्याची र्िज आ े. " स्वाभापवक माणसाला" स्वाथायचा त्यार् किण्याचा
पवचाि खप
ू धोकादायक वाटतो. बाह्य धमय जास्त अचधक सिु क्षित हदसतो, पििं तु या प्रकािची सिु िा
एक कपटी भ्रम आ े ; बाह्य धमय ब ु तेक वेळा दे वापासन
ू लपवण्यासाठी वापिला जातो.

ा

मर् परूशी तेथे आले आणण त्याची पिीिा पा ण्याच्या उद्देशानें म् णाले कोणत्या ी कािणावरून

बायको टाकणें सशास्त्र आ े काय ? त्याने उत्ति हदलें, तम्
ु ीिं वाचलें ना ीिं काय की, उत्पन्नकत्यायने

सरु
ु वातीलाच 'निनािी अशी ती ननमायण केली,'व म् टलें, 'ह्याकरितािं परु
ु ष आईबापािंस सोडून आपल्या

बायकोशीिं जडून िा ील आणण ती दोघे एकदे

ोतील ?' ह्यामळ
ु े ती पढ
ु े दोन नव् त ति एकदे

अशी

आ े त. म् णून दे वानें जें जोडलें आ े तें माणसाने तोडूिं नये. ते त्याला म् णाले, ति 'सट
ू पत्र दे ऊन

नतला टाकावे अशी आज्ा मोशेनें का हदलीिं ? तो त्यािंस म् णाला, तम
ु च्या अिंतःकिणाच्या कठोिपणामळ
ु े
मोशेनें तम्
ु ािंस आपल्या बायका टाकिंू हदल्या, तिी सरु
ु वातीपासन
ू असे नव् ते.
(मत्तय १९:३-८)

जुना किाि

ा बिाच दे वाचे, कठीण हृदयाच्या लोकािंच्या जवळ जाण्यातच र्ेला आ े असेच

हदसते. पपवत्र शास्त्राच्या परिच्छे दात दे वापवषयी र्ैिसमज केला र्ेला कक त्याने लोकािंच्या इच्छे ला ननिथयक

म् णून अल्स्वकाि किण्या ऐवजी त्याने त्यािंच्या इच्छे ना स्थान हदले. आम् ी असे आ ोत ज्याच्या मध्ये

करुणेचा अभाव आ े पण दे व तसा ना ी. तिी ी जुन्या किािात आपण ने मीच ननदय यी लोकािंशी दे वाचे
सिंवाद चुकीचे शल ीत आलो आ ोत. याचा परिणाम म् णून आम् ी दे वावि र्ल
ु ामी व ब ु पत्नीत्त्वाचा
नतिस्काि, पवजयाच्या यद्ध
ु ािंना उत्तेजन दे णे, निसिं ाि किण्याचे आदे श दे णे, कायदाभिंर् किणार्यािंना
कठोि दिं ड जा ीि किणे असे आिोप लावतो.आपण

े आिोप लावतो कािण प्राचीन इस्राईलशी त्याच्या

सिंवादात दे वाला सतत तोंड द्यावे लार्त असलेल्या मानवी कठोिपणाबद्दल असलेल्या समस्येचे परिणाम
आम् ाला समजत ना ी.

प्रभू येशू डोंर्िाविील प्रवचनात, ननयमशास्त्राला उिं च कितो,

प्रत्यिात लार्क
ू िण तो सािंर्तो.

डोळयाबद्दल डोळा' व 'दािंताबद्दल दािंत' असे सािंचर्तले

ोते,

प्रेमाच्या ननयमावि आधािलेले

े तम्
ु ी ऐकलें आ े . मी ति तम्
ु ािंला

सािंर्तों, दष्ु टाला अडवू नका. जो कोणी तझ्
ु या उजव्या र्ालावि मारितो, त्याच्याकडे दस
ु िा र्ाल कि,
जो तझ्
ु यावि कियायद करून तझ
ु ी बिंडी घेऊ पा तो त्याला तझ
ु ा अिंर्िखा

ी घेऊ दे ; आणण जो कोणी

तल
ु ा वेठीस धरून एक कोस नेईल त्याच्यादिोबि दोन कोस जा. जो तझ्
ु या जवळ कािं ीिं मार्तो त्याला
दे आणण जो तझ्
ु यापासन
ू उसने घेऊिं पा तो त्याला पाठमोिा

ोऊिं नको. (मत्तय ५ :३८-४२)

या शबदािंमध्ये, प्रभू येशू 'दे वाची परिपण
ू य इच्छा' त्याच्या कठीण अिंतःकिणच्या लोकािंना

स्पष्ट कितो.

प्रभू येशू त्यािंना म् णाला, “दे व जि तम
ु चा पपता असता ति तम्
ु ी माझ्यावि प्रीनत केली असती; कािण
मी दे वापासन
ू ननघालों व आलो आ े; मी आपण

माझे बोलणे का सम जून घेत ना ीिं? ह्याचे कािण

ोऊन आलो ना ी, ति त्यानेच मला पाठपवलें. तम्
ु ी

े च की, तम
ु च्याने माझें वचन ऐकवत ना ीिं. तम्
ु ी

आपला बाप सैतान ह्यापासन
ू झाला आ ािं आणण तम
ु च्या बापाच्या वासनािंप्रमाणे किावयास इल्च्छता.

तो प्राििं भापासन
ू मनष्ु यघातक

ोता आणण तो सत्यािंत हटकला ना ीिं; कािण त्यािंच्या मध्ये सत्य ना ीिं.

तो खोटे बोलतो तेव् ा तो स्वतःचें बोलतो; कािण तो लबाड व लबाडीचा बाप आ े. पण मी तम्
ु ािंस

खिें सािंर्तों म् णन
ू तम्
ु ी माझ्यावि पवश्वास ठे वीत ना ीिं. तम
ु च्यापैकी कोण मला पापी ठिपवतों ? मी
खिें सािंर्त असतािं तम्
ु ी माझ्यावि पवश्वास कािं ठे वीत ना ीिं ? जो दे वापासन
ू आ े तो दे वाची वचने

ऐकतो; तम्
ु ी दे वापासन
ू ना ीिं म् णून तम्
ु ी ऐकत ना ीिं. य ू द्यािंनी त्याला उत्ति हदलें, तम्
ु ी शमिोनी
आ ािं व तम्
ु ािंला भत
ू लार्ले आ े, ें जें आम् ी म् णतों तें बिोबि आ े की ना ी ?. ( यो ान ८:४२४८)

प्रभू येशू धाशमयक नेत्यािंना म् णाला, “तम्
ु ी आपला बाप सैतान ह्यापासन
ू झाला आ ािं." बाप

सैतान ोता कािण त्यािंना वािशाचा वािसा शमळाला, सैतानाने दे वाचे चचत्र पवकृत केले आणण त्या चचत्रात
ोणार्या कोणत्या ी बदलास प्रनतकाि केला.

त्यािंनी त्याच्या विील दोषािोपाचा लेख त्याच्या डोक्याच्या वि लावला; तो असाः

ा य ू द्यािंचा िाजा
येशू आ े. त्यावेळी त्यािंनी त्याच्याबिोबि दोन लट
ु ारू, एक उजवीकडे व एक डावीकडे, असे वधस्तिंभावि
णखळले; आणण जवळून जाणािे येणािे 'डोकी डोलवीत' त्याची अशी ननिंदा किीत

ोते की, अिें , मिंहदि

मोडून तीन हदवसािंत बािंधणार्या, तूिं दे वाचा पत्र
ु असलास ति स्वतःचा बचाव कि आणण वधस्तिंभा वरून
खाली उति. तसेंच मख्
ु य याजक ी, शास्त्री व वडील ह्यािंच्याबिोबिीनें थट्टा किीत म् णाले, त्यानें

दस
ु र्यािंना वािंचपवलें; त्याला स्वतःला वािंचपवता येत ना ीिं; तो इस्राएलाचा िाजा आ े ; त्यानें आतािं

वधस्तिंभा वरून खाली उतिावें , म् णजे आम् ी त्याच्यावि पवश्वास ठे व.ू 'तो दे वावि भिविंसा ठे पवतो; तो

त्याला

वा असेल ति त्यानें त्याला आता 'सोडवावें '; कािण मी दे वाचा पत्र
ु आ े, असे तो म् णत असे.
(मत्त. २७:३७-४३)

ज्यािंनी वधस्तिंभावि येशच
ू ी थट्टा केली त्यािंनी तेच तिंत्र वापिले, जे सैतानाने णिस्ताची पिीिा

घेण्यासाठी वाळविंटात वापि केला .“ तिंू दे वाचा पत्र
ु असलास ति” (मत्तय ४:३ )

आणण नवा िािािस जुन्या बध
ु ल्यािंत कोणी घालीत ना ीिं; घातला ति नवा िािािस बध
ु ले

िाडून र्ळून जाईल व बध
ु ल्यािंचा नाश
५:३७-३८)

ोईल. म् णन
ू नवा िािािस नव्या बध
ु ल्यािंत घालावा. (लक
ू

प्रभू येश,ू या दृश्यामध्ये, त्याच्या मल
ू भत
ू नवीन शशिणाची तल
ु ना कितो “नवा िािािस”

“जुन्या बध
ु ल्यािं” िाडून र्ळून जाईल. प्रभू येशन
ू े शबदािंच्या आणण अदा िणािंच्या द्वािे दे वाच्या प्रेमाचे

स्पष्ट चचत्रण केले आ े, जे दे वाचे पवध्विंस किणािे चचत्र (म् णजे जन
ु ा िाििस) धमय र्रू
ु िं नी (म् णजे
जुने बध
ु ले) केले

ोते त्या पवरुद्ध उभे िा ते,

ी दोन पविोधाभासी दृश्ये एकत्र शमसळली जाऊ शकली

ना ीत. आज ी तसेच आ े. आज आमच्या मनात आमच्या सभ्य दे वाला जार्ा दे ण्यासाठी ह स
िं क दे वाचे
चचत्र जाणे आवश्यक आ े .

12. दे व नष्ट कसे करतो
दे व कशा प्रकािे नष्ट कितो याचे एक स्पष्ट उदा िण १ इनत ास या पस्
ु तकात सापडते.

इस्राईलचा िाजा शौल याला त्याच्या पवध्विंसक मार्ायपासन
ू कििण्यासाठी, पिमेश्विाचा सल्ला शमव
ु ेल
सिंहदष्टयाकडून येत

ोता, त्याकडे तो दल
य कित
ु ि

ोता.

आपला ननष्ठाविंत सेवक दावीद याला ठाि

मािण्याचे अनेक प्रयत्न इस्राएलचा िाजा शौल याने केले. याजक नोब याची
अपिाधी झाला

ोता तसेच त्याने जादट
ू ोणा किणार्याचा सल्ला ह

झालेल्या लढाईत शौल जखमी झाला

ोता,

भीती वाटली. या ननिाशेत,“तो िाि घाबिला
इनत ास १०:४).

घेतला

त्या केल्याबद्दल शौल

ोता. पशलष्टी लोकािंशी

आणण त्याला पकडले ति त्याचे काय

ोईल याची त्याला

ोता तेव् ा शौल आपली तिवाि काढून नतच्यावि पडला.(१

शौलच्या या दःु खद मत्ृ यच
ु ा बायबल कसा ननष्कषय काढतो ते पा ा.
शौलानें पिमेश्विाचा अपिाध केला, पिमेश्विाचा शबद माननला ना ीिं आणण पिमेश्विास प्रश्न

किण्याऐवजी भत
ू पवद्याप्रवीण ल्स्त्रयेचा त्याने सल्ला घेतला, या सवािंमळ
ु े तो मेला; पिमेश्विाने त्यास
मारिलें आणण इशायाचा पत्र
ु दावीद यास िाज्य ब ाल केलें.(१ इनत ास १०:१३–१४)

े स्पष्ट आ े की शौलच्या मत्ृ यम
ू ध्ये दे वाची िक्त एवढीच भशू मका आ े की त्याने शौलला

स्वत:च्या मार्ायने जाऊ हदले आणण त्याने अवलिंबलेल्या मार्ायचा
अनभ
ु व करून हदला. शौलच्या मत्ृ यच
ू े कािण आत्म त्या
आ े की दे वाने त्याला मािले. दे वाने काय केले

परिणाम काय आ े त्याला याचा

ोते, खून ना ी,पििं तु बायबलमध्ये असे म् टले

े वणयन किण्यासाठी येथे वापिलेला शबद ननल्श्चतपणे

शबदकोश परिभाषा पासन
वेर्ळा आ े . िक्त एवढे च वेर्ळे उदा िण ना ी. पढ
ू
ु ील धड्यामध्ये
पपवत्रशास्त्रातील शबदािंचे जसे कक िार्, कोप, ईषाय यािंचे पिीिण केले आ े. दे वाच्या मार्ायपवषयी आणण
दे वाच्या पवचािािंचा सिंदभय दे तािंना दे वाचे मार्य आणण दे वाचे पवचाि यािंचा सिंदभय लावताना या शबदािंचा
िोजच्या वापिा पेिा वचना मध्ये पण
य णे एक भलताच अथय लार्न
ू प
ू जातो.

पिमेश्विप्राप्तीचा काळ आ े तोवि त्याला शोधा; तो जवळ आ े तोच त्याचा धावा किा, दज
य आपला
ु न
मार्य सोडो, अधमी आपल्या कल्पनािंचा त्यार् किो आणण पिमेश्विाकडे वळो म् णजे तो त्याजवि दया
किील, तों आमच्या दे वाकडे वळो, कािण तो त्याला भिपिू िमा किील. कािण माझ्या कल्पना

तम
ु च्या कल्पना नव् त, माझे मार्य तम
ु चे मार्य नव् त, असे पिमेश्वि म् णतो. कािण आकाश जसे

पथ्
ु च्या मार्ाय ू न आणण माझ्या कल्पना तम
ु च्या कल्पनािं ू न उिं च
ृ वी ू न उिं च आ े तसे माझे मार्य तम
आ े त.
यशया ५५:६-९

13. दे वाचा क्रोध काय आहे ?
जेव् ा जुना किाि वाचतो तेव् ा दे वाच्या क्रोधाचा प्रश्न आपल्यातील पष्ु कळािंना त्रास दे तो. दे वाच्या िार्ाचे

आणण क्रोधाचे अनेक सिंदभय आ े त,पण त्याचा िार् काय आ े? या प्रश्नाचे उत्ति दे ण्यासाठी, बायबलमधील
का ी उदा िणे पा णे े प्रबोधक ठिे ल. दे वाच्या िार्ाचा पह ला उल्लेख ोता जेचा त्याने इस्राएल लोकािंना
इल्जप्तच्या र्ल
ु ामचर्िीतन
ू स्वतिंत्र किण्यासाठी मोशेला आज्ा हदली. काय परिल्स्थती
ज्यामळ
ु े दे वला त्याचा क्रोध प्रकट किण्यास भार् पाडले?

ोती त्या वेळी

पििं तु मोशे पिमेश्विाला म् णाला,“ े माझ्या पिमेश्विा, मी वक्तत्ृ वान ना ी, पव
ू ी ी नवतो, जेवा मी तझ्
ु या
सेवाकाशी बोललो. पििं तु मी तझ्
ु या सेवकाशी

ळू

ळू बोललो. आणण पिमेश्वि त्याला म् णाला, “कोण

आ े ज्याने माणसाचे तोंड तयाि केले?” … मी तो पिमेश्वि ना ी का? आता म् णून मी सािंर्तो, तू
आता जा. तू बोलत असताना मी तझ्
ु याबिोबि असेन.” आणण तो म् णाला, “माझ्या प्रभ,ू मला पाठव.
ज्याला तू पाठवाशील त्याच्या

ाताने मी तल
ु ा पवनिंनत कितो.(उदा.४:१०-१३)

एकटा िािोच्या समोि जाण्याची मोशेला भीती वाटत
प्रनतसाद हदला?

ोती. त्याने प्रवक्त्यासाठी पवनिंती केली.दे व काय

पिमेश्वि मोशेवि िार्ावला आणण तो म् णाला,“अ िोन,लेवी तम
ु चा भाऊ नव् े काय?” मी जाणतो कक

तो चािंर्ल्या प्रकािे बोलू शकतो. आणण, पा ा, तो तल
ु ा भेटायला बा े ि पडतो: जेव् ा तो तल
ु ा पा तो तेव् ा
तो मनापासन
ू आनिंहदत

ोईल. (उदा. ४:१४)

दे वाने आपला िार् कसा व्यक्त केला? मोशेला काय पाह जे ते दे ऊन. दे वाच्या क्रोधासिंदभािंत बायबलमधील
का ी परिच्छे द पा ू .

त्यािंच्यामधे शमसळणािे का ी लोक जे
िडले,आणण

ोते त्यािंना एक वासना पडली. आणण इस्राएल लोक पन्
ु ा

ते म् णाले, “आम् ािंला मािंस खावयास कोण दे णाि? मर् मोशेने ऐकले प्रत्येक कुटुिंबात लोक िडत
आणण पिमेश्विाचा िार् त्यािंच्यावि मोठ्या प्रमाणात पेटला; मोशे दे खील नािाज
पिमेश्विापासन
ू वािा ननघाला

ोता. आणण नतथे

ोते.

आणण त्याने समि
ु ावरुन का ी ल ान पिी खाली आणले. तसाच तिंबच्
ू या

कडेला उतरून त्या हदवसाचा प्रवास
बाजूला आणण त्याच्या हदशेला दोन

ा तळाच्या पव
ू ेकडच्या तसाच

ाथ उिं च

ोता. तो छावणीच्या सभोवतालच्या

ोता. पथ्
ृ वीचा चे िा. लोक हदवसभि आणण िात्रभि उभे

िाह ले. निंति दस
ु र्या हदवशी त्यािंनी ल ान पिी र्ोळा केली. ज्याने कमीत कमी र्ोळा केले, त्याचे
ककमान

द ा

ोमि

जमले:

हदल्या.(सिंख्या.११:४:,१०,:३१-३२)

आणण

त्यािंनी

ते

छावणीच्या

सभोवताली

सवयत्र

या घटनेत पन्
ु ा पिमेश्विाचा क्रोध नमद
ू केलेला आढळतो. त्याने काय केले? त्याने लोकािंना
हदले.

पसरून

वे ते

शमव
ु ेल म् ातािा झाला तेव् ा त्याने आपल्या मल
ु ािंना इस्राएलचा न्यायाधीश म् णून नेमले.थोिला मल
ु र्ा
जोएल; आणण धाकटयाचे नाव अबीया.ते बैि शेबा येथे न्यायाधीश

ोते. त्याची मल
ु े त्याच्या मार्ायवि न

जाता त्यािंनी वाईट मार्ायचा अवलिंब केला. ते लाच घ्यायाला लार्ले, तेव् ा इस्राएल मधील सर्ळे

वडीलधािी लोक एकत्र आले आणण शमव
ु ेल व िामाला भेटायला र्ेली. ते त्याला म् णाले, “प ा, तम्
ु ी

म् ातािे झाला आ ात आणण तम
ु ची मळ
ु े तम
ु च्या मार्ायवि चालत ना ीयेत.”दे शािंप्रमाणे आमचा न्याय

किण्यासाठी आम् ाला िाजा बनव. पण ह र्ोष्टीमळ
ु े शमव
ु ेल नािाज झाला, जेव् ा ते म् णाले ,“आम् ाला
िाजा द्या जो आमचा न्याय किे ल.”

शमव
ु ेलने पिमेश्विाची प्राथयना केली. आणण पिमेश्वि शमव
ु ेलला म् णाला,“लोकािंचा आवाज ऐक आणण ते
जे तल
ु ा सािंर्तील ते कि.” कािण त्यािंनी तल
ु ा नाकािले ना ी पण मला नाकािले कक मी पित त्यािंच्यावि
िाज्य ना ी किावे म् णन
ू . (१ शम.ु ८ :१-७ )

दे वाने शमव
ु ेल ह्या आपल्या सिंदेष्टयामाियत अनेक कािणे दे त

लोकािंना सिंदेश पाठवला कक

दे वाने

त्यािंची िाजाची पवनिंती मान्य किणे का त्यािंच्या ह ताचे ठिणाि ना ी. त्यािंनी शमव
ु ेलचे ऐकले का?

तिी ी लोकािंनी शमव
ु ेलचा आवाज ऐकण्यास नकाि हदला आणण ते म् णाले,“ना ी, ना ी! पण आम् ाला
आमच्यावि एक िाजा असेल. यासाठी की आम् ी इति िाष्रािंसािखे
न्याय किे ल व आमच्यासाठी पठ
ु े
लोकािंच्या आग्र ाला दे वाने

ोऊ. आणण आमचा िाजा आमचा

ोऊन आमच्या लढाया लढे ल.” (१ शम:ु ८:१९-२०)

कसा प्रनतसाद हदला? आणण पिमेश्वि शमव
ु ेलला म् णाला,“त्यािंचे म् णणे

ऐकून त्यािंना एक िाजा दे .”(पव. 22). आपल्याला कसे कळे ल की दे वाने िार्ावन
ू त्यािंना िाजा हदला
म् णन
ू ?
सिंदेष्टा

ोशेया, या ऐनत ाशसक घटनेकडे पित पा त असतािंना, दे वाचा त्याच्या ह्या भशू मकेबद्दल कक

त्याने लोकािंची पवनिंती मान्य केली, असलेले दृष्टीकोन दाखवते.

इस्राएल, तू स्वत: चा नाश केलास. पण माझ्यात तझ
ु ी मदत आ े, मी तम
ु चा

िाजा

ोईन,इति कोठे

आ े जे तल
ु ा सवय नर्िािंत वाचवतील असे? आणण तम
ु चे न्यायाधीश ज्यािंचे तम्
ु ी आ ात तो म् णाला,“मला

िाजा व नेते द्या.” मी िार्ावलो तेव् ा तल
ु ा िाजा हदला आणण माझ्या िार्ातच त्याला दिू
केले.

( ोस१३:९-११,)

ी तीन शास्त्रवचनीय माह ती स्पष्टपणे दशयपवते की दे वाचे िार् म् णजे इस्राएली लोकािंना त्याने त्यािंनी

माचर्तलेले दे णे ोय जिी त्याला े माह ती ोते कक त्याचे असे किणे े त्यािंच्या भल्याचे ना ी. बायबल
मधून दे वाच्या क्रोधाची व्याख्या शबदकोशात सापडलेल्या परिभाषेपि
े ा ननल्श्चतपणे वेर्ळी असू शकते े
सचू चत किण्यासाठी
िार्ावला?

े पिु ावे पिु े से आ े त. तथापप, यापेिा बिे च का ी आ े. काय झालिं जेव् ा येशू

येशू पन्
ु ा सभास्थानात र्ेला. आणण नतथे एक

ात वाळलेला मनष्ु य ोता. आणण त्यािंनी त्याला बनघतले

कक तो या शबबाथाच्या हदवशी त्याला बिे करू शकेल की? यासाठी की ते त्याच्यावि आिोप ठे वू शकतील.
आणण तो त्या सक
ु लेल्या

ाताच्या माणसाला म् णाला

पढ
ु े उभा िा ा. मर् तो त्यािंना म् णाला,

“शबबाथाच्या हदवशी चािंर्ले किणे े उचचत आ े काय?” की वाईट किणे? जीव वाचवायचा की मािायचे?
पण ते र्प्पच

ोते. आणण जेव् ा त्याने िार्ाच्या भिात त्यािंच्याभोवती पाह ले त्यािंच्या अिंत:किणािंची

कठोिता बघत ,तो त्या मनष्ु याला म् णाला,“तझ
ु ा
त्याचा

ात दस
ु र्या

ठाि किणे कसे शक्य
या पवषयी

ात पढ
ु े कि.” त्याने आपला

ात पढ
ु े केला आणण

ातासािखा सिंपण
ू य पन
ु सिंचनयत झाला. आणण परुशी बा े ि र्ेले आणण लर्ेच त्याला
ोईल

े िोहदयािंबिोबि येशपु वरुद्ध कात करू लार्ले.(माकय ३:१-६ ) परुश्यािंसमवेत येशच
ू ी

ी स्पधाय

ोती. त्यािंच्या पवधीशास्त्रीय ननबिंधामळ
ु े शबबाथच्या हदवशी बिे किण्यास मनाई आ े. येशू त्यािंचे अिंत:किण

वाचून त्यािंच्याभोवती सभोवाि िार्ाने बघतच िाह ला येशल
ू ा कोणत्या प्रकािचा िार् आला
ज्याचे वणयन असे आ े , "त्यािंच्या अिंतःकिणाच्या कठोितेबद्दल द:ु ख
नेत्यािंनी सक
ु लेल्या

ोता? प्रकाि

ोत आ े." या दद
ु ै वी धाशमयक

ातािंनी मनष्ु यापवषयी दाखपवलेल्या प्रेम आणण स ानभ
ु त
ू ी नसल्याबद्दल येशल
ू ा तीव्र

द:ु ख ककिं वा वेदना अनभ
ु वत
शकू?

ोत्या. बायबलमध्ये दे वाचा क्रोध व िार्पवषयी आपण अचधक काय शोधू

कािण स्वर्ायतन
ू दे वाचा क्रोध प्रर्ट झाला आ े अधाशमयक आणण अनैनतक माणसािंच्या प्रती, जे त्या
धािणेचे आ े त की अनीतीमध्ये सत्य. (िोम.१:१८, )
दे वाचा क्रोध कसा प्रकट झाला?
म् णून दे वाने त्यािंना दे खील वासनािंच्या मध्यामामळ
ु े अशद्ध
ु तेकडे सोडले. (िोम. १:२४,)
या कािणास्तव दे वाने त्यािंना वासनावि सोडून हदल्या.(िोम. १:२६, )
आणण जिी त्यािंना त्यािंच्या ज्ानात दे व िाखणे आवडत ना ी, दे वाने त्यािंना एक मनाचा ताबा हदला.(िोम.
१:28,)

दे वाचा क्रोधाची व्याख्या अशी आ े की दे व त्यािंना सोडून दे त आ े ककिं वा सोडून दे ईल. दस
ु र्या शबदािंत,
दे व लोकािंना त्याच्यापासन
ू पवभक्त

ोण्याचे स्वातिंत्र्य दे त आ े. सड
ू उर्वण्याचा क्रोध नक्कीच ना ी जो

बि्याचदा आम् ी दे वाच्या खात्यावि जमा कितो. चला अजून का ी जुना किाि परिच्छे द पा ू यात.
आणण लोक त्या हदवसभि आणण िात्रभि उभे िाह ले. निंति दस
ु र्या हदवशी
र्ोळा केली: तो ज्याने सर्ळ्यात कमी र्ोळा केले त्याने ककमान द ा

ी आणण त्यािंनी ल ान पिी

ोमि केले:

छावणीच्या सभोवताली पसरून हदले. मािंस अजून त्यािंच्या दातािंच्यातच
पिमेश्विाचा िार् भडकला पिमेश्विाने लोकािंवि
(सिंख्या. ११:३२-३३)

ोते,

आणण त्यािंनी ते

े सवय घडण्यापव
ू ी

ल्ला केला एक अनतशय म ान पीडास

प्रकोप केला.

आम् ी दे वाने िार्ाच्या भिात हदलेल्या ल ान पिीिंच्या खात्यावि पितलो. लोकािंच्या खादाडपणाचा
नैसचर्यक परिणाम झाला: “पिमेश्विाने एक खूप मोठी पीडा दे ऊन लोकािंवि
े लिात घेण्यासािखे आ े की इस्रायेली लोक जेथे ताल ठोकून

ोते,

ल्ला केला.”

एक

त्या वाळविंटतात टन भि ताजे

ल ान पिी जास्त काळ हटकणाि ना ी. तते मािंस लर्ेच नसेल आणण मनष्ु याच्या सेवनासाठी अयोग्य
ोईल. ह

वस्तल्ु स्थती पवचािात घेतल्यास कोणत्या प्रकािच्या पपडा उद्भवल्या असतील? योग्य सक्ष्
ू मजिंतू

आणण योग्य परिल्स्थतीत असेल , ति अन्न पवषबाधा

ा एक प्राणघातक त्रास आ े: “आणण तो त्या

जार्ेचे नाव ककब्रोथ ट्टाव [वासनेची कबि ] असे ठे वतो. कािण तेथे अशी लोक पिु ले आ े त जे वासानाधीन
झाले

ोते.”(पव. ३४). काय

दे वाचा क्रोध म् णजे

ोता “पिमेश्विाचा क्रोध”?

े यथोचचतपणे त्याचे अनस
ु िण कित ना ी का,

किणात आणण परिणामात त्याची

मध्यस्ती न किणे

ोय. त्या हदवशी माझा

िार् त्यािंच्यावि भडकेल आणण मी त्यािंना सोडून जाईल. मी त्यािंच्यापासन
ू माझे तोंड लपवीन आणण ते
खाऊन टाकेन आणण त्यािंच्यावि खूप सिंकटे येतील. आणण तेच ते म् णतील कक, आपल्यासोबत
पिमेश्विाची

साथ ना ी, म् णून इतकी सिंकटे आपल्यावि आलीत. त्या हदवशी घडलेल्या सवय

दष्ु कृत्यािंबद्दल मी माझा चे िा ननल्श्चतपणे लपवन
ू ठे वेल, कािण ते इति दे वािंकडे वळले आ े त. त्याहदवशी

आपल्यावि या वाईट र्ोष्टी घडल्या ना ीत दे व आपल्यामध्ये ना ी? आणण मी माझा चे िा नक्कीच

लपवीन त्या हदवशी त्यािंनी केलेल्या सवय दष्ु कृत्यािंसाठी,कािण ते इति दै वतािंकडे वळले आ े त. (अन.ु ३१:१७
–१८)

जेव् ा दे व आपला चे िा लपपवतो तेव् ा त्याचा काय अथय
आपला दे व आपल्या बिोबि ना ी म् णून का?” ह

ोतो? “आमच्यावि सिंकटे कोसळतात कािण

पन्
ु ा एक अशी भाषा आ े जी दे वाच्या

स्तिेप न

किण्याच्या प्रवत्ृ तीचे वणयन किते. का दे व आपला चे िा लपवू असे म् णाला? “केलेल्या सवय वाईट

र्ोष्टीिंसाठी ते त्यािंनी इति दै वतािंकडे वळले.” आणण याचा परिणाम काय ोईल? “त्यािंचा नाश ोईल,आणण
त्यािंच्यावि अनेक सिंकटे येतील.” जेव् ा लोक इति दै वतािंकडे वळले त्यािंनी खर्या दे वाकडे पाठ कििपवली,
आणण तो त्यािंना अपरि ायय परिणामापासन
ू वाचवू शकला ना ी.

तेव् ा इस्राएल लोकािंनी पिमेश्विाच्या दृष्टीने वाईट अशी कृत्ये केली

आणण बआल या दै वताची सेवा

केली.

त्यािंच्या पव
य ािंचा दे व ज्याने त्यािंना इल्जप्त दे शातन
ू ज
ू बा े ि आणले त्याला त्यािंनी सोडले. आणण इति

दै वतािंच्या उपासनेमध्ये लार्ले आणण दे वाचा कोप ओढवला. त्यािंनी पिमेश्विाला सोडून बआल आणण

बआल व अष्टिोथ या दै वताची उपासना केली. पिमेश्विाचा इस्रायेलवि भयिंकि िुटला ोता. त्याने त्यािंना
त्यािंच्या शत्रच्
ूिं या स्वाधीन केले, त्याने त्यािंना लट
ु ारुिं च्या स्वाधीन केले.
िा ू शकले ना ी.(न्यायाधीश २:११-१४)

ते त्यािंच्या शत्रच्
ूिं या समोि उभे

ा परिच्छे द लोकािंच्या सततच्या धमयत्यार्ािंचे वणयन कितो. पिमेश्विाकडून. येथे दे वाने त्यािंना “त्रबघडलेल्या

लोकािंच्या

ाती हदले” आणण "त्यािंना त्यािंच्या शत्रच्
ूिं या

ाती पवकले."

ा

पन्
ु ा सिंकटाला

एक ननल्ष्क्रय

प्रनतसाद आ े . त्यािंच्या धमयत्यार्ामळ
ु े , दे व इस्राएलच्या शत्रन
ूिं ा त्यािंच्या भम
ू ीवि आक्रमण किण्यापासन
ू
िोखू शकला ना ी.

पाण्यातील भािंड्याप्रमाणे, पिमेश्वि इस्राएलला ठाि मािील. पिमेश्वि इस्राईल लोकािंना त्यािंच्या पव
य ािंनी
ू ज
कबल
ू केलेल्या प्रदे शातन
ू बा े ि घालवन
ू दे ईल, आणण नदीच्या पलीकडे त्यािंचा दे श

ओसाड किे ल. जो

दे श द्यायचे तो पवखुिला जाईल. ” यिाबाम याने केलेल्या पापामळ
ु े त्याने इस्रायेलचा नाश केला. ज्याने
पाप केले, आणण इस्रायेलच्या लोकािंना कोणी पाप किायला लावले.(१ िाजे १४:१५-१६)

येथे दे वाचा क्रोध (आणण माि ाण किणािा) धमयत्यार्ी इस्त्राईल सोडून दे त आ े . ते त्यािंच्या उिं च जार्ा
बािंधल्या आणण दे वाला क्रोचधत केले. आणण त्याने त्यािंच्या मत
ू ी तयाि केल्या. जेव् ा जेव् ा दे वाने े ऐकले
तेव् ा त्याला िाि िार् आला आणण त्याने इस्रायेलचा नतिस्काि केला. त्याने शशलोच्या तिंबच
ू ा त्यार्
केला.

त्याने तो माणसािंमध्ये ठे वला. त्याने त्याचे

सामथ्यय कैद केले आणण र्ौिव शत्रच्
ू या ताबयात हदला.

त्याने आपल्या माणसािंना तलवािीने मािले. दे वाने त्यािंना त्यािंचा वािसा सािंचर्तला. (स्तो.७८:५८-६२)
येथे क्रोधाच्या व्याख्येमध्ये

े समापवष्ट आ े ः त्यार् किणे, पवतरित किणे आणण बिंहदवासात दे णे.

म् णन
ू पिमेश्विाचा त्याच्यावि कोप झाला त्याने आपल्या लोकािंचा वािसेचा नतिस्काि केला. दे वने त्यािंना

इति दे शच्या स्वाधीन केले आणण य ू दी जे लोक त्यािंचा द्वेष कितात त्यािंच्यावि िाज्य केले.(स्तो.१०६४०-४१)

येथे दे वाच्या क्रोधाचे वणयन “त्यािंना इति िाष्रािंच्या

ातात दे णे” असे केले आ े .

“थोड्या क्रोधात मी माझे तोंड तझ्
ु या सन
ू लपवतो, पििं तु मी चचििं तन दयाळूपणाने दया कितो” पिमेश्वि
तझ
ु ा तािण ाि असे म् णतो. (यश.५४:८)

या परिच्छे दात, “थोडा िार्” याची अशी व्याख्या किण्यात आली आ े की दे व आपल्यापासन
ू “िणभि”
त्यािंचा चे िा लपवतो, पण आपल्यावि दे वाची दया आणण माया चचििं तन असते.

आणण मी तल
ु ा माझ्या दृष्टीकोनातन
ू काढून टाकले, जे मी तम
ु चे सवय तक
ु डे केले, एफ्राईमच्या विंशजािंना ी.

पिमेश्वि पवचाितो, “ते मला िार् आणायला प्रवत्ृ त कितात?”,“स्वतःच्या चे र्याच्या र्ोंधळासाठी ते
स्वत:ला चचथावणी दे त ना ी का?”म् णून पिमेश्वि, माझा प्रभ,ू पढ
ु ील र्ोष्टी सािंर्तो. “माझा िार् मी
ह्या हठकाणी,

सवय मनसे, पश,ु शेतातील झाडे व जाननशमविील िळािंवि ओततो. ते जाळून टाकील आणण पवझू शकणाि
ना ी. (नयमय.७:१५, १९-२०)

दे व पवचाितो, “ते मला िार् आणावयास प्रवत्ृ त कितात का? ते त्यािंना स्वतःला स्वतःच्या चे र्याच्या
र्ोंधळासाठी चचथावत ना ीत का? लोकािंच्या पीडा
केलेई शशिा ना ी.

े त्यािंच्या मत
ु ीपज
ु ानाचा परिणाम आ े आणण दे वाने

यरुशलेम,े तझ
ु े केस कापन
ू टाक आणण िेकून दे , आणण उिं च हठकाणी शोक किा. पिमेश्विासाठी त्याने
आपल्या क्रोधाची पपढी नाकािली व सोडून हदली.(नयमय.७:२९, भि जोडला)

बायबलमधील आणखी ी का ी उतािे आ े त जे या शबदािंचा सािािंश वापितात. पििं तु आपण पाह लेल्या
या र्ोष्टी पिु े से असाव्यात े एक आकषयक प्रकिण बनपवण्यासाठी कक, भर्विंताचा

क्रोध म् णजे त्याने

हदलेली शशिा कधीच नसते. दे व आपल्याला त्याचा स्वीकाि किण्यास ककिं वा नाकािण्याचे स्वातिंत्र्य दे तो.
दे वाचा क्रोध

ा आपल्या चुकीच्या ननवडीिंचा नैसचर्यक परिणाम आ े, जेव् ा तो आपल्याला सक्तीने

आपल्या मार्ायने जाऊ दे तो. दे वाची भशू मका
लपवन
ू ठे वणे,

ी ने मीच ननष्क्रीय असते, ज्याचा त्यार् किणे, चे िा

सोडणे, पवतिण आणण तत्सम शबदावली.
मोशेसमोि आपल्या घोषणेत,दे वाने िार् ककवा क्रोध कधीच आपले र्ण
ु धमय ना ीत असे यादीत केले ना ी
. “आणण पिमेश्वि त्याच्या जवळून र्ेला आणण घोषणा केली, पिमेश्वि, दे व पिमेश्वि, दयाळू, स नशील
आणण चािंर्ल
ु पणाने भिलेला आणण सत्य, दीघय त्रासात असेले आणण
आसमिंत, अपिाध आणण पापािंची िमा किणािा ”(उदा.३४ :६-७)

जािो लोकािंवि दया किणािा,

लोक दे वापवरुद्ध आणण मोशेपवरुद्ध बोलू लार्ले.

म् णून तू आम् ाला मािण्यासाठी शमसि दे शातन
ू बा े ि वाळविंटत आणलेस का? भाकि ना ी आणण तेथे
ना ी. कािण नतथे भाकिी आणण पाणी का ीच ना ी. आणण आमचा आत्मा ह्या
नतिस्काि कितो.

लक्या भाकिीचा

आणण पिमेश्विाने लोकािंमध्ये अल्ग्नमय सपय पाठवले, ते लोकािंना चावत; बिे च इस्राएल लोक मिण
पावले.(सिंख्या २१:५-६)

ा परिच्छे द आपल्याला माह ती दे तो की पिमेश्विाने लोकािंच्या तक्रािीच्या उत्तिात अग्नी सपय पाठपवले.

आपण आतापयिंत पाह लेले शास्त्रीय पिु ावे पासन
ू , दे वची कृती काय असेल जेव् ा त्याने सापािंना पाठवले
तेव् ा?आपण तपासलेल्या बायबलमधील इति पिीस्चेदािंच्या अनष
िं ाने लोकािंच्या बिंडखोि
ु र्
दे व त्यािंना त्यािंचा वतीने केलेल्या सिंििणात्मक

स्तिेपपासन
ू मक्
ु त किण्यास भार् पडत

कृताज्ातेमळ
ु े
ोता.

पह ल्या जार्ी नतथे ज्वलिंत नार् कसे आले?“[पिमेश्वि तम
ु चा दे व]ज्याने तम्
ु ाचे त्या म ान आणण
भयिंकि वाळविंटत मार्यदशयन केले,ज्यात अल्ग्नमय सपय आणण पविंचू आणण दष्ु काळ ोता, ज्याने लखलखीत
खडकातन
ू

त्य्झ्यासाठी पाणी बा े ि काढले”(अन.ु ८:१५,भि जोडला).
त्या कठोि वाळविंटात अल्ग्नमय सपय तेथे सतत एक धोका म् णून ोते दे वाने त्यापासन
ू चमत्कारिकपणे

इस्राएल लोकािंचे ििण केले. दे वाने अल्न्र्मय सपय ऐवजी भक
ु े ले ध्रुवीय अस्वले पाठवले असते, ति दे वाचे
े खाते समस्याग्रस्त ठिले असते.

बायबलमध्ये दे व पाठवत असलेली अनेक खाती आ े त ज्यात दे व सैन्या

ल्ला ककिं वा आपत्ती लोकािंवि

पाठवतो. ह्या बिोबि समजून घेतल्यास, आम् ी प्रत्येकजणात यथाथयपणे ननष्कषय काढू शकतो कक शास्त्रीय
अ वाल ल्जथे दे वाने का ीतिी

ाननकािक पाठपवले त्याचा अथय असा आ े की दे व कािणे आणण परिणाम

यािंच्या घटनािंमध्ये िेििाि न किता, तो ोण्यापासन
ू िोखू शकला ना ी. मानवी व्यव ािामध्ये िेििाि
किणे

ा दे वाचा उद्देश ति ना ीच आणण तसा त्याचा स्वभाव

तेव् ा पिमेश्वि आपल्या दे शाबद्दल ईषायवान

ी ना ी.

ोईल आणण लोकािंत्याच्या लोकािंवि दया किे ल का?.

ो,

पिमेश्वि उत्ति दे ईल आणण त्याच्या लोकािंना म् णेल, लोकािंनो, मी तम्
ु ाला धान्य, िािािस आणण तेल

पाठवीन. आणण मर् त्यातन
ू तम्
ु ी समाधानी व् ाल आणण मी पन्
ु ा यापढ
ु े कधी ी तम
ु ची ननिंदा किणाि
ना ी. ( योएल २:१८-१९)

मर् जो दे वदत
ू माझ्याशी बोलला तो म् णाला, “मोठ्याने
िड! मी यरुशलेम साठी व शसयोन साठी खूप इषाय ठे वतो.

मला तम
ु चा द्वेषयक्
ु त
मी तल
ु ा

ाक माि,”,सवयशल्क्तमान

पिमेश्वि म् णतो,

(झेच.१:14)

े वा वाटतो मी तल
ु ा एक पती दे ण्याचे अशभवचन हदले आ े आणण यासाठी कक

एक शद्ध
ु कुमारिका म् णून िीस्तासमोि सदि करू शकेन. पििं तु मला भीती वाटते की, सपायने आपल्या
श ाणपणामळ
ु े

व्वेला िसपवले म् णून णिस्तामध्ये असलेल्या साधेपानापासन
ू

नयेत. (२ करििंथ. ११:२-३)

दे वाची मत्सि पण
य णे ननःस्वाथय आ े . दे वाला इतिािंसाठी
ू प

तम
ु ची मने भ्रष्ट

ोऊ

े वा वाटतो, स्वत: साठी कधीच ना ी.

निंति पन्
ु ा पिमेश्विाचा कोप इस्राएल लोकािंवि झाला आणण त्याने दावीदाकडे त्यािंच्या पवरुद्ध पाठवले
आणण म् णाला, जा, इस्राएल आणण य ु दाची सिंख्या. िाजाने यवाबाला सैन्याचा सिदाि म् णन
ू काम
किे ल सािंचर्तले. तेव् ा त्याने दानापासन
ू बैिशेबापयिंत सवय विंशातील लोकािंकडे जा आणण लोकािंची र्णती
कि असे सािंचर्तले. यवाब िाजाला म् णाला,आता तम
ु चा दे व पिमेश्वि तम
ु च्या माणसात ककतीतिी भि
घालीत आ े

ते जेवढे शिंभिपट असले आणण माझ्या स्वामी िाजाने ते पह लेच पाह जे. पििं तु माझ्या स्वामीला या
र्ोष्टीपवषयी आनिंद का वाटे ल? यवाब आणण सैन्याच्या सिदािािंवि िाजा दावीदाचा सिंदेश पो ोचला. आणण

यवाब आणण सेनापती िाजाला उपल्स्थतीमध्ये इस्रायेलची लोक्सिंध्या मोजण्यासाठी ननघाले. (२ शम.ु २४१-४)

दावीदाने जेव् ा इस्राएलची सिंख्या मोजली तेव् ा त्याने इस्रायेलचे ििण किण्यासाठी मानवी सिंख्या आणण
सैन्य सामथ्यायकडे लि दे ऊन दे वावि अपवश्वास दाखपवला. यामळ
िं क सिंििण
ु े त्यािंच्याविील दे वाचे अह स

प्रभावीपणे वर्ळले र्ेले आणण ते त्याच्या शत्रच्
ूिं या आणण इति धोक्यािंच्या बळी पडले. िाजाने इस्रायेलची
सिंख्या वाढवण्याच्या पवनिंतीवरून यद्ध
ु ावि बळी पडलेल्या येओबालासद्ध
ु धोका पत्किावा लार्ला आणण
त्याने त्यापवषयी त्याला प्रश्न पवचािला.

दे वाने दापवदाला त्यािंच्यापवरुद्ध उभे केले.

े पवधान वाचल्याप्रमाणे समजून घेण्यात समस्या उद्भवू शकते

का? पिमेश्वि दावीदाच्या कानात कुजबज
ु ला का इस्त्राईलची सिंख्या सािंर्ण्यासाठी, कािण त्याच्या कडे
उत्तम कािण असेल त्यािंच्या पविोधात कििण्यासाठी? दे वाच्या कृत्यािंपवषयी आपण आत्तापयिंत जे शशकलो
आ ोत त्या प्रकाशात

ा श्लोक पा ू यात.

दे व नाशात सकक्रय भशू मका घेत ना ी,आणण तो वाईट र्ोष्टीिंची ढवळण दे खील कित ना ी, पििं तु असा
कोणीतिी आ े जो

े कितो. खिचिं शक्य आ े का ,

कक या घटनेत, दे व दावीदाची इस्रायेलची सिंख्या

मोजण्यापासन
ू िोखून “स्तलािंतरित” करू लार्ला. आणण दे व
सैतान आ े

े सच
ु वन
ू सािंर्ीतल म् णजे िाि दिू र्ेल्यासािखे

ा दापवदाच्या कानात कुजबज
ु त ना ी ति

ोईल का? कसे कळे ल आपल्याला

े ? आपण या

घटने बद्दल १ इनत ास च्या पस्
ु तकात वाचू शकतो: “आणण सैतान उभा िाह ला त्यािंनी इस्राएल लोकािंवि
ल्ला केला

आणण दावीदाला इस्राएल लोकािंची र्णती किायला लावले.”(१ इनत.२१:१, भाि जोडले)
आपल्याला आश्चयय वाटे ल की बायबल अर्दीच का बा े ि येत ना ी आणण त्यातील प्रत्येक पानात नक्की
काय घडले ते सािंर्त ना ी. ह्याने बायबलचा अभ्यास सोपा ना ी का

ोणाि?

ोय, ते

ोईल. तथापप,

दे व आणण मानवजात यािंच्यादिम्यान सिंवाद समस्या इश्विाच्या अभ्वामळ
ु े कधीच नवती, पििं तु ती
आमच्यामळ
ु े ोती. दे व आपल्या श ाणपणाने आपल्याला त्याच्याबद्दलचे सत्य याचा स्वीकात किीचा कक
नकाि याची मभ
ु ा दे तो. बायबल

ेच

म त्त्वाचे तत्व लिात घेऊन शलह लेले

ोते. जेव् ा आपल्याला

दे वाबद्दलचे सत्य समजन
ू घेण्याची सिंधी शमळते आणण आपण ती नाकाितो, तेव् ा अचधक प्रकाश
आपल्याला त्याच्यापासन
ू दिू नेईल. बायबलच्या पष्ृ ठभार्ाची अस्पष्टता त्या कािणास्तव अथय लावन
ू
दे ण्यास पविोध किते.

े दे वाच्या चरित्रात ना ी कक आम् ाला, आमच्या इच्छे पवरूद्ध, त्याच्यावि आणण

त्याच्याप्रेमावि पवश्वास ठे वण्यास प्रवत्ृ त किा. त्याच वेळी, आपल्या कोमल पिमेश्विाने आपल्याला
शोधावे, ह्याच्या शोधात असणार्याना बायबलमध्ये त्यािंच्यासाठी मब
ु लक पिु ावे दे ण्यात आले आ े त.
तम्
ु ी जेव् ा जेव् ा मला मनापासन
ू शोधाल, तेव् ा तेव् ा मी तम्
ु ाला सापडेन. नयमयया २९:१३.

14. दे व यद्ध
ु कसे करतो

दे व सत्य, प्रेम, दया आणण िमा यास

वाईटापवरुद्ध यद्ध
ु कितो

जोपापमय जीवन जर्तच िा तो तो सैतानाचा आ े , कािण सैतान सरु
ु वातीपासन
ू पाप किीत
आ े आणण सैतानाची कामे नष्टकिावी या उद्देशानेच दे वाचा पुत्र प्रकट झाला. (१ यो ान ३:८)

जेव् ा सैतानाने दे वापवरूद्ध बिंड केले तेव् ापासून सैतान दे व बद्दल खोटी साि दे त आ े . आणण
तो दे वावि खोटे आिोप ी लावत आ े .

त्याच्या बिंडखोिीच्या सुरूवातीपासूनच सैतानाचे कायय आ े दे वावि दोषािोप किणे आणण दे वाला
चक
ु ीचे प्रस्तुत किणे.येश,ू दे वाचा पुत्र, याने दे वावि लावलेले सर्ळे आिोप खोटे आ े त

े त्याने

शसद्ध करून दाखवून सैतानाचे कायय नष्ट केले.
मी काय बोलतो

े तुमाला

समजत का ना ी? तुमाला

माझी शशकवण समजत ना ी कािण

की तुम् ी माझा शबद ऐकू शकत ना ी. तुम् ी तुमचा पपता सैतान त्याचे आ ात, त्याला किायला

पाह जे तेच तुम् ी किता. सैतान सुरुनातीपासूनच खन
ु ी आ े . सैतान सत्याच्या पवरूद्ध आ े .
आणण सैतानाच्या ठायी सत्य ना ी. तो सािंर्तो त्या लबाड्याप्रमाणेच तो आ े . सैतान लबाड
आ े . आणण तो असत्याचा पपता आ े . (जॉन ८:४३-४४)
येशू पुष्टी कितो की सैतानाचे प्राथशमक शस्त्र त्याचा खोटयाचा वापि किणे आ े . "खोटे बोलणे
े दे वाला अशक्य आ े " (इब्री ६:१८); तो सत्याने सैतानाच्या लबाडीचा सामना कितो.

दे वाने हदलेले सिंपूणय चचलखत धािण किा. यासाठी की तुम् ािंला सैतानाच्या दष्ु ट योजनािंपवरुद्ध
उभे

िा ता

यावे.

अचधकान्यापवरुद्ध,

कािण

या

आपले

अिंधकािातील

झर्डणे,

जर्ाच्या

िक्तमािंसाबिोबि ना ी,
सामथ्यायबिोबि

आणण

ति

सताधीशािंपवरुद्ध,

आकाशातील

दष्ु ट

आत्म्यािंपवरुद्ध आ े . म् णन
ू दे वाने हदलेली सिंपूणय शस्रसामग्री घ्या. म् णजे तम्
ु ाला सवय ते

केल्यावि हटकून िा ता येईल व वाईट हदवस आल्यावि तम्
ु ाला प्रनतकाि किता येईल. म् णन
ू

भक्क मपणे उभे िा ा! सत्याने आपली किंबि बािंधा, नीतीमत्त्वाचे उिित्राण धािण किा. आणण
सव
ु ाताय व शािंती यािंची घोषणा किण्यासाठी सज्जतेच्या व ाणा पायी घाला. या सवय र्ोष्टीिंबिोबि
ढाल म् णून पवश्वास घ्या. ज्यामुळे त्या दष्ु टाने मािलेले सवय जळते बाण तुम् ािंला पवझपवणे
शक्य

ोईल.आणण तािणाचे शशिित्राण घ्या, आणण आत्म्याची तलवाि जो दे वाचा सिंदेश आ े ,

तो घ्या. (इकिस.६:११-१७)
येशूने आपल्यासाठी दे वाच्या शस्त्राचा वापि कसा किीचा ते दाखपवले:दे वासोबतच्या सत्याची
चािंर्ली बातमी (“तुझे शसिं

सत्याचे पालन किीत आ े त”),किािातील पवश्वासूतेची त्याची पूणत
य ा

("चािंर्ुलपणाचा छाती"), सलोखा सिंदेश आमच्या स्वर्ीय पपत्यासाठी ("शािंतीची सुवाताय"), दे वाच्या

पवश्वासा यतेचे आश्वासन ("पवश्वासाचे कवच") आणण वचन हदले सैतान आणण त्याच्या लबाडीच्या
र्ुलामचर्िीतून मक्
ु त झालेल्यािंसाठी अनिंतकाळचे जीवन ("तािणाचे शशिस्त्राण"). आम् ाला दे खील
यास प्रोत्साह त केले जाते

त्याच शस्त्राचा वापि येशूने केला - दे वाचे वचन (“आत्म्याची तलवाि”).

पप्रय बिंधन
िंू ो, सड
ू उर्वू नका, दे वाच्या िार्ाला वाट द्या. असे शलह ले आ े , “सड
ू घेणे माझ्याकडे

आ े . मी िेड किीन असे प्रभु म् णतो.’“तम
ु चा शत्रू भक
ु े ला असल्यास त्यास खावयास द्या,
त ानेला असेल ति प्यावयास द्या. कािण असे केल्याने तम्
ु ी त्याच्या डोक्यावि ननखार्यािंची
िास किाल.”वाइटाने ल्जिंकले जाऊ नका ति चािंर्ल्याने वाइटास ल्जिंका .(िॉम.१२:१९-२१)

दे वाचा सूड म् णजे काय? तो चािंर्ल्या र्ोष्टीिंनी वाईटावि मात कितो, आणण आपल्या मुलािंना ी
असेच किण्यास आमिंत्रत्रत कितो. सूड घेण्याऐवजी दयाळूपणाने शत्रच
ूिं ा उपचाि किणे याची तुलना
त्यािंच्या डोक्यावि “ननखार्याचे ढीर् िचणे” अशी केली आ े . शत्रपु वरुद्ध सूड घेणे म् णजेच वाईटावि
मात किणे.

ा दे वाचा मार्य आ े लढाई किण्याचा.

मर् येशू म् णाला, “ े पपत्या, त्यािंची िमा कि; कािण त्यािंना ते ठाऊक ना ी कक ते काय
कितात ना ी
येशूचे

(लूक २३:३४)

े शबद आपल्या िायद्यासाठी आ े त. िमा शमळपवण्यासाठी कोणाला ी काटे कोिपणे

पपत्याचे पाठलार् किण्याची र्िज ना ी. समस्या दे वासाबोत ना ी, ति आमच्या सोबत आ े .
आम् ाला वाटते की दे व आपल्यासािखा आ े . जेव् ा येशू बोलला “ े पपत्या, त्यािंना िमा कि,
कािण ते काय किीत आ े त

े त्यािंना माह ती ना ी. येथे तो िक्त त्याला वधस्तिंभावि िाशी

दे णार्यािंच्या वतीने बोलत नव् ता ति आमच्या वतीने सुद्धा बोलत
आपल्याला कळाविं

ोता. दे व इल्च्छतो कक

कक तो आपला त्रास समजतो. कधी कधी आपण जे कितो आपल्याला

काळात ना ी); तो तिी ी आमच्यावि त्रबनशतय प्रेम कितो आणण आम् ाला वाचवण्यासाठी अथक
प्रयत्न किीत आ े .
पण आत्मा या र्ोष्टी ननमायण कितो: प्रीनत, आनिंद, शािंनत, स नशीलता, दयाळूपणा,चािंर्ुलपणा,
पवश्वास, सौम्यता व आत्मसिंयमन. अशा र्ोष्टीपवरुद्ध ननयमशास्त्र ना ी.

- र्लतीकि ५:२२-२३

15. सदोम व गमोरा
लोकािंचा पवचाि आ े की सदोम आणण र्मोिाचा नाश

ा दे वाच्या क्रोधाच्या उत्कृष्ट उदा िणािंपक
ै ी एक

आ े.

त्यािंना वाटते की दे व त्याच्या क्रोधाने दष्ु टािंवि अल्ग्नमय पाऊस आणतो आणण त्यािंचा नाश कितो.
या श िािंबद्दल ब ु तेक लोक बायबलमध्ये

े वाचतात -

ी दोन श िे समद्ध
ृ शेती आणण व्यापाि िेत्रामध्ये

सोपे

ोते. लोकािंकडे भिपिू मोकळा वेळ आणण पैसा

ोते. म् णून, श िातील िह वाशािंचे जीवन तल
ु नेने
ोता. म् णूनच

ी श िे दष्ु कमय किणे सामान्य

झाले. दे व स्वर्ायतन
ू खाली पा तो आणण त्यािंच्या दष्ु टपणाच्या प्रमाणात त्याला िार् येतो. का ी काळ
तो त्यािंच्यापविोधात कोणती ी कािवाई कित ना ी. जसजसा काळ र्ेला तसतसे ते आपल्या अधाशमयक
कृतीत अचधक वाईट

ोत जातात. म् णून, दे वाचा सिंयम सिंपतो. त्याने नीनतमान लोटला चेतावणी

पाठपवली व त्याच्या कुटुिंबाला सदोम सोडण्याचा इशािा हदला. ति मर् दे व त्याच्या क्रोधाने त्यािंच्यावि
आकाशातन
ू र्िंधकिाचा अग्नीचा वषायव पाडतो. परु
ु ष, ल्स्त्रया आणण मल
ु े एक भयानक मत्ृ यू मितात.
सदोम आणण र्मोिा यािंचा नाश

ोतो, आणण दे वाला त्याने घेतलेल्या सड
ू ात समाधान वाटते.

दे व नाशात सकक्रय भशू मका घेत ना ी
कृपया कल्पना किा

े लिात ठे वन
ू आपण त्याच घटनेकडे सखोल दृष्टीने पा ु यात.
े दोन श िािंचे स्वाथी िह वासी त्यािंच्या समद्ध
ृ ीचा आणण वेळेचा आनिंद घेत आ े त:

“पा ा,तझ
ु ी ब ीण सदोम आणण नतच्या मल
ु ी र्पवयष्ठ
त्यािंच्याजवळ भिपिू वेळ
असमानता

ोती आणण

ोता. पण त्यािंनी र्रिबािंना व अस ाय लोकािंना मदत केली ना ी. अशी

ोती.”(य े ज्केल १६:४९). लोकािंना माह ती नव् ते की त्यािंच्या श िािंच्या खाली नैसचर्यकरित्या

स्िोटके तयाि
नाकाित

ोत्या. त्यािंना अन्नधान्याची पवपल
ु ता

ोते,

ोत

ोते (उत्पल्त्त १४:१०). त्यािंना

े दे खील माह त नवते कक अदृश दे व, ज्याला ते

ा तोच दे व आ े जो आत्तापयिंत सर्ळ्या सिंकटािंपासन
ू त्यािंचे ििण कित

ोता.

त्यािंच्या ननवडीनस
ु ाि, त्याने त्यािंना वन्य ननसर्ायत असिु क्षित सोडले. जो ननसर्य पिमेश्विाच्या
ननयिंत्रणाखाली इतका काळ

ोता.

त्यािंचे स्वातिंत्र्य हटकवन
ू ठे वण्यासाठी त्याने त्यािंना अननच्छे ने जाऊ हदले, त्याच्या ननयिंत्रणाबा े ि असलेल्या
ननसर्ायच्या शक्तीपासन
ू त्यािंना पविह त ठे वले. पथ्
ृ वीच्या पष्ृ ठभार्ाच्या खाली असणािे पवच्छे दन विच्या
बाजूस पवतळलेल्या पपवळ्या खडकािंना

जािो िूट

वेत िेकतात आणण “आकाशातन
ू र्िंधक आणण

अग्नीचा वषायव कितात. (उत्पल्त्त १९:२४) का ी शमननटातच सदोम आणण र्मोिा नाश पावतात.
दोन श िे नष्ट किण्याच्या कायायत दे वाची कृती
आपत्तीजनक परिणामािंस

ोती कक तेथील मळ
ू िह वास्यािंना स्वात्यिंत्र दे णे.

स्वात्यिंत्रची ननवड: “आज स्वर्य आणण पथ्
ु ाला जीवन
ृ वीच्या सािीने मी तम्

आणण मत्ृ यू या दो ोतन
ू एकाची ननवड किायला सािंर्त आ े . जीवनाचा पयायय स्वीकािलात ति आशीवायद
शमळे ल. दस
ु र्याची ननवड केलीत ति शाप शमळे ल. तेव् ा जीवनाची ननवड किा म् णजे तम्
ु ी व तम
ु ची
मल
ु ेबाळे ल्जविंत िा ातील. तम
ु चा दे व पिमेश्वि ह्याजवि प्रेम किा. त्याच्या आज्ा पाळा. त्याला सोडू
नका. कािण पिमेश्वि म् णजेच जीवन. तसे केलेत ति अब्रा ाम, इस ाक, व याकोब या तम
य ािंना
ु च्या पव
ू ज
वचन हदल्याप्रमाणे पिमेश्वि तम्
ु ािंला त्या प्रदे शात दीघाययष्ु य दे ईल.” (अन.ु ३०-१९-२०)

आजािपण, अपघात, मत्ृ य,ू यद्ध
ु े, नैसचर्यक आपत्ती इ. पढ
ु े अनेक कािणास्तव उद्भवतात. बर्याचदा आपण
थेट जबाबदाि असतो,कधीकधी सैतान असतो, आणण कधीकधी नैसचर्यक शक्ती ह्या साठी जबाबदाि
असतात. बर्याचदा का ी सिंयोजन योर्दान दे णािे घटक यात सामील असतात. कािण आपण स्पष्टपणे

पा ू शकत ना ी कक का एखादी द:ु ख दे णािी पवशशष्ट घटना घडली, आम् ी यासाठी दे वाला दोष दे ण्यास
प्रवत्ृ त ोतो, े योग्य आ े का? े वाजवी आ े का? दोषािोप लावण्याची आमची प्रवत्ृ ती बयायच
काळापासन
ू आ े.
म् णाला, “तू

आणण ह

दोषािोप लावणे, जबाबदािी चक
ु वणे कधी व कोठे सरू
ु झाली? आदाम

ी स्त्री माझ्यासाठी मदतनीस म् णून हदलीस. नतने त्या झाडाचे िळ मला हदले आणण

म् णून मी ते खाल्ले.” मर् पिमेश्वि त्या स्त्रीला म् णाला, “तू े काय केलेस?”ती स्त्री म् णाली, “सपायने
मला भिु ळ घालन
ू िसपवले व म् णन
ू मी ते िळ खाल्ले.”

(उत्प.३:१२-१३, भि जोडला)

पिमेश्विा, तुझे खिे प्रेम आकाशापेिा ी उत्तुिंर् आ े .
तुझी इमानदािी ढर्ािंपेिा उिं च आ े . पिमेश्विा तुझा
चािंर्ुलपणा सवायत उिं चपवयतापेिा ी उिं च आ े तुझा

न्यायीपणा सवायत खोल, समुिापेिा ी खोल आ े .

पिमेश्विा तू मनुष्याला आणण प्राण्यािंना वाचवतोस. तुझा
प्रेमळ दयाळूपणा सर्ळ्यािंत ककिंमती आ े . माणसे आणण
दे वदत
ू तुझ्याकडे सिंििणासाठी येतात.

- स्तोत्र ३६:०५-०७

16. महाप्रलयाचे काय?
नो ाच्या हदवसातील म ाप्रलयाचे काय? दे व पवध्विंसक ना ी , ति आमच्या जर्ातील सवायत मोठे प्रलय
घडवन
ू आणण्यासाठी काय घडले? बायबलमध्ये व अन्यत्र आपल्याला कोणते पिु ावे सापडतात जे ह्या
जर्भि झालेल्या म ाप्रलयाचे स्पष्टीकिण दे तात?

पिमेश्वि म् णाला, “माझा आत्मा ने मीच मनष्ु याबिोबि सिंघषय किीत िा णाि ना ी, कािण तो मानवी
शिीि आ े .” तिी त्याचे हदवस एकशे वीस वषे असतील. (उत्प.६:३)
दे व विवि पा ता अश्या काळाची वाट प ात

ोता जेव् ा मानवजातीने स्वत:ला त्याच्यापासन
ू इतके दिू

केले की त्याला त्याच्या नैसचर्यक शक्तीविील पकड सैल करून त्यािंना त्यािंच्या मार्ायवि जाऊ दे ण्यास
भार् पडले. आम् ाला शेवटी आश्चयय वाटे ल कक शेवटी त्याला कशाने पढ
ु े जाऊ हदले? दे वानिं ठिवन
ू
र्णणत ननणयय घेतला का, की आणखी एक घटक यात सामील

ोता?

ा

कल्पना किा कक तम
ु चा एक शेजािी आ े ज्यािंना असिंख्य समस्या आ े त. त्याला आचथयक अडचणी

आ े त, शािीरिक समस्या आ े त आणण तो त्याच्या घिापासन
ू का ी अिंतिापेिा जास्त पढ
ु े चालू शकत
ना ी.

त्याच्याकडे स्वतःची काि ना ी, यामळ
ु े त्याला काम चालवणे

झाले आ े .

एक हदवस, त्याच्याशी सिंभाषणात, आपण त्याच्या कमतितेबद्दल ज्ात

व र्िजा

भार्वणे खप
ू अवघड

ोतात आणण ककिाणा दक
ु ान व

इति हठकाणी घेऊन जाण्याचा प्रस्ताव त्याला सािंर्तात. पढ
ु ील का ी मह न्यािंत,आपण त्याला आपल्या
काि मध्ये डॉक्टि, औषधाचे दक
ु ान आणण बाजािात घेऊन जातात.

असल्याचे हदसते आणण तम्
ु ी त्याला मदत केल्याबद्दल तम्
ु ाला आनिंद
मर् एक उबदाि उन् ाळ्याच्या हदवसात

ी व्यवस्था योग्य प्रकािे काययित
ोतो.

ाच शेजािी मनाची चचडचचड झालेल्या चे े र्यास

तम्
ु ाला

तम
ु च्या दािाच्या चौकटीत हदसतो आणण आपल्याला श िातील एका बँकेत घेऊन जाण्यास सािंर्तो.
आपल्याला

े लिात येते कक त्याच्याकडे एक कार्दी पपशवी, स्की मास्क आणण मोज्यात र्ढ
िंु ाळलेली

पपस्तल
ू आ े . तम्
ु ी काय किाल? आपण लर्ेच आनिंदाने कािची चावी घ्याल आणण तम
ु च्या शमत्राला
त्याच्या इल्च्छत हठकाणी सोडाल आणण पित घेऊन याल?

आम् ा सर्ळ्यािंना का ी मयायदेच्या सीमा आ े त ज्या पाि करून जाण्याची आम् ास इच्छा नसते. या
मयायदा

नैनतक आणण वैयल्क्तक सीमा प्रकिणाशी सिंबचिं धत आ े त. ह्यावि पवश्वास ठे वणे वाजवी ना ी

कािण दे वाच्या सद्ध
ु ा का ी मयायदा आ े त आणण तो ओलािंडूत ना ी ककवा ओलािंडू शकत ना ी?

आणण दे वाने पाह ले की पथ्ृ वीवि मनष्ु याचा दष्ु टपणा खप
ू प्रमाणात आ े आणण प्रत्येक पवचािािंच्या
कल्पनेने त्याचे मन सतत वाईट

ोते. पथ्
ृ वी दे खील दे वासमोि भ्रष्ट झाली

ोती आणण ह स
िं ेने व्यापलेली

ोती. आणण दे वाने पथ्
ृ वीकडे पाह ले, ती भ्रष्ट झाली ोती; कािण पथ्
ृ वी विील सवय लोक त्यािंच्या मार्ायने

भ्रष्ट झाले

ोते. आणण दे व नो ाला म् णाला, “सवय प्राण्यािंचा अिंत माझ्या समोि आला आ े ”; कािण

पथ्
िं ाचािािंनी भिली आ े; मी पथ्
ृ वी त्यािंच्यामाियत ह स
ृ वीसकट त्यािंचा नाश किीन (उत्प.६:५, ११-१३)

पिू ापव
ू ीचे आपले जर् कशासािखे

ोते? दे वाने नो ाला सािंचर्तले,“पथ्
िं ाचािािंनी भिली
ृ वी त्यािंच्याद्वािे ह स

ोती ”(व् ी 13, भि). मानवजातीच्या ह स
िं ेमळ
िं ा साठवन
ु े पथ्
ू ठे वत ोती. लवकिच येणार्या
ृ वी स्वतःच ह स

उत्प्रेिनेमध्ये असाधािण ह स
िं क सैन्य मक्
ु त केले जाणाि

ोते. मानवी समाजाचे नैनतक पतन झाले

ोते:

“आणण दे वाने पथ्
ृ वीकडे पाह ले आणण पाह ले की ती अपपवत्र झाली आ े . कािण सर्ळ्या दे ािंनी पथ्
ृ वीवि
त्याचा मार्य भ्रष्ट केला

ोता.”

इनत ासातील या अिंधकािमय समयी दे वाकडे ककती पवश्वासू अनय
ु ायी

ोते? एकटया नो ाचा उल्लेख

बायबलमध्ये केलेला आ े . ी वाईट परिल्स्थती कशामळ
ु े घडली? मानवजातीचे पवचाि “सदै व िक्त दष्ु टच
ोते,”.

बायबल वाईटाला कसे परिभापषत किते? जेव् ा आदाम आणण

व्वेने “बर्या व वाईटाच्या

ज्ानाच्या झाडाचे ” िळ खाल्ले (उत्प. २:१७ ), त्यािंचे पिमेश्विाच्या चािंर्ल
ु पणाबद्दलचे मत बदलणे

म् णजे “वाईट” याला स्पष्टपणे परिभापषत किते. आमच्या पहहल्या पालकािंनी ववकृत केलेले आपल्या
सभ्य दे वाचे चचत्र जगाला वारसा म्हिून भमळाले. अन्तेहदलपु वअन्च्या ह स
िं क िह वाश्यािंनी अशी कल्पना

केली की दे व त्यािंच्या ह स
िं ाचािाबद्दल िमा कितो. दे वाची प्रनतकक्रया काय ोती? “त्याने त्याला मनापासन
ू
द:ु ख हदले” (जनिल.६:६).

मानवजातीने ईश्विाला अर्दी अशक्य िे षापयिंत ढकलले जे त्याला स्वतः ह स
िं ेमध्ये अनैल्च्छक स भार्

न घेता पाि किणे शक्य नव् ते. याने दे वाला त्याची नैसचर्यक जर्ाविील पकड सैल किण्यास भार् पडले.
जेव् ा १२० -वषािंचा कालावधी सिंपला

ोता, आणण प्रवासी सिु क्षितपणे तािवात

ोते, पाऊस कोसळू

लार्ला, चाळीस हदवस आणण चाळीस िात्री मस
ु ळधाि पाऊस पाडत आ े . कशामळ
ु े ह्या म ापिु ाला चालना
शमळाली? उत्पत्तीच्या पह ल्या अध्यायात आम् ाला म त्त्वपण
ू य सिंकेत सापडतात:
मर् दे व बोलला,पाण्यामध्ये एक भस्म

ोवो आणण पाण्यामधून पाण्याची पवभार्णी

ोवो. आणण दे वाने

भाम्स ननमायण केले आणण त्याने भस्माच्या खालच्या आणण विच्या पाण्याची पवभार्णी केली. आणण
असे

ोते. आणण दे व त्या भस्माला स्वर्य म् णाला. (उत्पल्त्त १:६-८)

े

भस्म म् णजे काय? िमॅम
य ेन्ट म् णजे पवस्ताि, एक घि ककवा एक घम
ु त. घम
ु त म् णजे पथ्
ृ वीविील
आच्छादन

ोय जे स्वर्ायत ककिं वा वाताविणात लटकवलेले आ े . या परिच्छे दात घम
ु टाचे वणयन पाण्याला

वेर्ळे किणािे म् णन
ू केला आ े , ज्यात घम
ु टाच्या वि अचधक प्रमाणात पाणी आ े .

वाताविणीय पाण्याच्या वािेच्या पवशाल अच्छादनामळ
ु े सिंपण
ू य जर्ाला एका पवशाल ग्रीन ाउस सािखे
वेढले र्ेले आ े जे आपल्या जर्ाला उत्ति ध्रव
दक्षिण धव
ू
ु ापासन
ृ ापयिंत समान आणण सौम्य
उष्णकटीबिंधननय चर्यायिो

दे त.े उष्ण

प्रदे शात आढळलेले आ े त की आपल्या

वामानातील वनस्पती आणण प्राणी यािंचे जीवाष्म अवशेष ध्रुवीय
वामानात असे वाताविण एकदा अल्स्तत्वात

हदला जातो. बायबल आणखी एक म त्वाचा सिंकेत दे ते त्या काळातील पथ्
ृ वीविील

ोते याचा पिु ावा

वामानाबद्दल:

ह्या स्वर्य आणण पथ्
ृ वी यािंच्या पपढ्या आ े त जेव् ा त्यािंची ननशमयती केली र्ेली ोती, ज्या हदवशी पिमेश्वि
दे वाने पथ्
ू ी शेतातील सवय झाडे व शेतात
ृ वी आणण स्वर्ायची ननशमयती केली, आणण पथ्
ृ वीवि येण्यापव

वाढणािी सवय वनस्पती व इति सवय ननमायण केले. कािण पिमेश्वि दे वाने पथ्
ृ वीवि ह्या र्ोष्टीिंचा वषायव
केला ना ी, पपकवण्याआधीच नतच्या उत्पन्नाचा नाश
ना ी,

ोईल अशारितीने पध्
ृ वीवि पाऊस पडू हदला

पथ्
ृ वीवरुन धुके वि जात असे व त्याने सवय जशमनीवि पाणी शशपिंडले व पसिले जात असे.

(उत्पल्त्त २:४-६)

ह

पपवत्र शास्त्रातील वचने एका अर्दी वेर्ळ्या जर्ाबद्दल सचू चत कित आ े जे आज आपण परिचचत

असलेल्या जर्ापेिा खप
ू वेर्ळे आ े . “पिमेश्वि दे वाने पथ्
ृ वीवि पाऊस ना ी पडला...पििं तु पथ्
ृ वीवरुन एक
धुके र्ेले आणण जशमनीचा सिंपण
ू य चे िा ओला झाला." पथ्
ृ वीवि आिय तथापप उबदाि आणण अपवादात्मक
सम वाताविण

ोते, ज्यात अचानक तापमानात बदल

ोत नव् ते. अशा सम तापमानामळ
ु े मेघर्जयना,

वादळ,ना ी चक्रीवादळ, र्ािपीट ककिं वा ह मवषायव आणण विवि पा ता पाऊसदे खील पडत नव् ता. पथ्
ृ वीचा
पष्ृ ठभार् स्वतः आजच्यापेिा खूपच जास्त सपाट

ोता, ज्यावि उिं च डोंर्ि

ककिं वा खोल समि
ु ात णखिंड

ककिं व् ा मोठी दिी नव् ती. याव्यनतरिक्त, पथ्
ृ वीच्या पष्ृ ठभार्ाच्या अर्दी कमी भार् पाण्याने व्यापलेला
ोता.

कशामळ
ु े वाताविणात सवय पाणी तििं र्न
ू

ोते, आणण कोणती यिंत्रणा

ोती ल्जने म ापिू सरु
ु

चालना हदली. ननिीिणावरून आम् ाला े माह ती आ े कक उष्णतेमळ
ु े पाण्याचे वाि
याचे कािण अशा साध्या ननिीिणावरून आपल्याला माह त
पाणी बाष्पीभवन

ोण्यास

ोऊन ते वि जाते.

ोते. स्टोव् विच्या ककटलीत र्िम झालेले

ोऊन वािेच्या रुपात ककटलीच्या सोंडीतन
ू बा े ि पडते. आपल्या ग्र ाविील पाण्याचे

शिीि दििोज मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे िे णू सोडतात. जेवढी जास्त उष्णता शमळते तेवढे जलद िे णू
सट
ु तात. ह वाळ्यात

र्ोठलेल्या तलावाच्या पष्ृ ठभार्ावरून कमी िे णू सट
ु तात तल
ु नेत उन् ाळ्याच्या

हदवसात जास्त बाष्पीभवन
म ापिू

ोते आणण जास्त प्रमाणात िे णू सट
ु तात.

ोण्याच्या आधी अचधक जास्त उष्मा उजाय उपलबध असल्यास काय झाले असते? त्यामळ
ु े

वाताविणात अचधक पाणी जमा झाले नसते का? आपली पथ्
ृ वी नतला शमळणािी अििशः सवय उष्ण उजाय

सय
ू ायपासन
ू घेत.े त्याशशवाय आपले जर् अनत-र्ोठलेले झाले असते आणण पष्ृ ठभार्ाचे तापमान परिपण
ू य
शन्
ू य जवळ असते.

जेव् ा दे वाने आपले जर् ननमायण केले तेव् ा त्याने वाताविणात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे ननलिंबन

किण्यास सिम अशी आश्चययकािक अचूक उष्णता-उजाय प्रणाली कायायल्न्वत केली. सय
ू य या योजनेच्या
कािभािामध्ये एक म त्त्वाची यिंत्रणा िाह ली आ े . ह्यावि पवश्वास ठे वणे वाजवी
पेिा, म ापिू येण्याआधी सय
ू य अचधक जास्त उजाय बा े ि सोडत असे. जि

ोईल कक आजच्या

े सत्य असेल ति यावि

पवश्वास ठे वणे वाजवी आ े की जेव् ा दे व नैसचर्यक जर्ाविील त्याच्या ताबयाची पकड सैल किण्यास
प्रवत्ृ त

ोतो, तेव् ा सय
ू ायच्या उजाय उत्पादनावि सद्ध
ु ा याचा परिणाम झालेला हदसतो.

वाताविणातील नाजूक समतोल त्रबघडला आणण “नो ाच्या आयष्ु याच्या स शेव्या वषायत, दस
ु र्या मह न्यात,
आणण मह न्याचा सतिाव्या हदवशी, जलमयाचे सवय झिे िुटले र्ेले आणण आकाशी दािे मोकळी झाली.

तें व् ा चाळीस हदवस व चाळीस िात्री पावसाने झोड पथ्
ृ वीवि लापवली.” (उत्पल्त्त: ७:११-१२). इनत ासातील
पह ली पावसाच्या थेंब खाली पडण्याची ह नोंद ोती, अखेिीस जािो क्यत्रू बक मैल पाणी खाली पथ्
ृ वीवि
ओतले र्ेले.

भौर्ोशलक अल्स्थिता वाताविणातील अल्स्थितेशी शभडली आणण भशू मर्त जलाशयामध्ये पाण्याच्या दाबाचे

प्रमाण वाढले: “त्याच हदवशी खोल र्ेलेले काििं जे िुटले” (उत्पल्त्त. ७ ११). पिु ाचे पाणी वाढपवण्यात या
"कििं ज्यािंचे" बिे च योर्दान

ोते.

तािवातले आठ लोकच पिू ातन
ू वाचले: नो ा आणण त्याचे कुटुिंब. असिंख्य प्राण्यािंच्या प्रजाती दे खील त्या
भव्य ज ाजात

ोत्या, पिु ानिंति जर्ाच्या पन
ु स्थायपनेच्या उद्देशाने.

पव
ू ेकडील तक
ु ीच्या ज ाजाच्या जार्ेला समपपयत केलेल्या िाष्रीय उद्यानात ज ाजाचे जीवाश्म अवशेष
जतन केलेले आ े त, डोर्ब
ु ायणझटच्या छोटया श िाजवळ.
पवयतािंमध्ये,एक आकषयक पिु ावा आ े

ा पवलिण पिु ातत्व शोध, अिािात

े सािंर्ण्यासाठी कक बायबलमधील खात्यातील म ापिू

एक दिं तकथा ना ी, पििं तु जर्भिातील नैसचर्यक अप्पातीिंचा एक पवश्वासा य इनत ास आ े .

ी केवळ

पल्ृ थ्वभरून टाकलेले पाणी ओसरून खाली खाली जाऊ लार्ले. दीडशे हदवसािंनत
िं ि पाणी इतके खाली आले

की त्यामळ
ु े सातव्या मह न्याच्या सतिाव्या हदवशी तारू अिािात पवयताजवळ थािंबन
ू पन्
ु ा जशमनीवि
ल्स्थि झाले.

(उत्पत्ती ८:३-४)

17 वदस्तिंभाची साक्ष

जुन्या किािातील दे वाच्या कृतीिंबद्दल अचक
ू समज घेत असतािंना आम् ाला एका र्ोष्टीची नक्कीच
खात्री आ े कक पिमेश्वि

ा कुठल्या ी परिल्स्थतीत नाश कित ना ी. तथापप, पिमेश्वि खिोखि

पापी मनुष्याजवळ त्याचा नाश किण्यासाठी मुळीच येत ना ी याचा आकषयक पुिावा नवीन
किािात आपल्याला सापडतो.

येशूचा वधस्तिंभावि आमच्यासाठी मत्ृ यू झाला असा पवश्वास जवळजवळ पपवत्रशास्त्राच्या
अभ्यासकािंमध्ये वैल्श्वक असले, तिी ी येशूच्या मत्ृ यूने आम् ाला कसे वाचवले यापवषयी शभन्न

मते आ े त. तथापप, ब ु तेक पवश्वास ठे वतात की जेव् ा येशू वधस्तिंभावि मिण पावला, येशू
णिस्ताच्या स्वत्यार्ाच्या स्तिेपाशशवाय आमच्या नशशबी असलेले मिण त्याने सोसले.
जि

े सत्य असेल, ति येशू मिण पावला आणण त्याच प्रकािे आपण मिणाि या सिंबिंधात दे व

कसा मत्ृ यु आणतो

े शोधण्याची आपण अपेिा करू. जि आपण असा पवश्वास धरु कक

ा

तोच दे व आ े जो पाप्याला नष्ट कितो, मर् आम् ी े दे खील अपेिा करू शकतो की दे व पपता
येशू जवळ त्याला ठाि मािण्यासाठी आला.

शोध घेतल्यानिंति

ीच र्ोष्ट आपल्याला सापडते

का? मत्तयाची सुवाताय णिस्ताच्या वधस्तिंभापवषयी तपशीलवाि माह ती दे त.े येशूच्या मत्ृ यूच्या
का ी िण आधीचे शेवटचे शबद कोणते
केलास?" (मत्त. २७:४६).
या वचनात येशू कसा मिण पावला

ोते? "माझ्या दे वा, माझ्या दे वा, तू माझा त्यार् का

े समजते. दे व पपता त्याच्या पत्र
ु ाला पिवानर्ी दे तो की

प्रत्येकजण त्याच्या प्रेमास नकाि हदल्यानिंति शेवटी काय अनभ
ु वतो तोच अनभ
ु व तू घे म् णन
ू ,
आणण तो म् णजे

- त्याच्यापासन
ू म् णजेच जीवन दे णार्या दे वा पासन
ू वेर्ळे

ोणे.

दे णार्या दे व पपत्याने येशल
ू ा ठाि मािले का ? मळ
ु ीच ना ी, ति आपल्या पापामळ
ु े
"पापाचे वेतन म् णजे मत्ृ यू

े घडले:

ोय.”(िोम. ६:२३). पाप पूणप
य णे सिम आ े दे वाची मदत न घेता

स्वत: मत्ृ यूला कािण ठिण्यासाठी.

सष्ृ टीतील सवय जीवन दे वाकडून आ े याला अपवाद ना ी. पापाचा परिणाम
अपवाद ना ी.

जीवन

दे व मत्ृ यूचा स्त्रोत आ े याची कल्पना किणे

ा मत्ृ यू आ े याला

े पवसिंर्त ककिंवा अताककयक आ े

याला दे खील अपवाद ना ी.

या छोटया खिंडात प्रत्येक नाश आणण द:ु खाचा ह शेब जो दे वाला जबाबदाि ठिवतो ते तपासणी
किणे शक्य ना ी. तथापप, बायबलमधील मत्ृ यू आणण आपत्तीिंमध्ये दे वाची भूशमका समजून
घेण्याची आम् ी तपासलेले परिच्छे द

े अचक
ू तेची र्ुरुककल्ली आ े त. पपवत्र शास्त्रातील वचने

े च पपवत्रशास्त्राचा अथय स्पष्ट कितात.

जेव् ा शास्त्र दे वाच्या काय कृती आ े त

े स्पष्ट

किण्यासाठी एका पवशशष्ट परिच्छे दाचा पडदा मार्े खेचते, त्याचा वापि आपण इति परिच्छे द
समजून घेण्यासाठी एक र्ुरुककल्ली म् णून करू शकतो. (जसे पपवत्र शास्त्रातील दोन परिच्छे द
एकमेकािंना पिस्पिपविोधी असल्यासािखे वाटतात).

याव्यनतरिक्त,स्वतःपवषयी दे वाचे शबद

े

पवशेष पवचाि किण्यायोग्य आ े त, उदा िणाथय: “मी पिमेश्वि आ े ,मी बदलत ना ी ”(मलाखी.३:६
) शेवटी, दे वाबद्दलचे सत्य, जे येशूने शशकवले आणण प्रात्यक्षिक केले, ा उत्पल्त्त पासून
प्रकटीकिणापयिंत सिंपूणय पपवत्र शास्त्र मार्यक्रशमत किण्याचा एक अचक
ू नकाशा आ े .

पवश्वसाद्वािे णिस्ताने तुमच्या अन्तःकिणात िा ावे ह्यासाठी कक तुम् ी प्रीतीत मुळावलेले व
खोलवि पाया घातलेले असे असून, यासाठी, कक जे पपवत्र जन आ े त त्यािंच्यास

णिस्ताच्या

प्रीतीची रुिं दी, लािंबी, उिं ची आणण खोली े तम्
ु ी समजन
ू घ्यावे. म् णजे तम्
ु ास समजावे णिस्ताची
प्रीती जी सवािंना मार्े टाकेल, यासाठी कक तम्
ु ी पण
ू त्य वाने परिपण
ू य भिावे
१९ )
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18 दे व अत्तयाचारी नाही
चचििं तन ज्वलिंत निकाच्या शशकवणुकीशी उघड झालेल्या प्रत्येकासाठी एक आश्चययकािक बातमी आ े .

ी

शशकवण पपवत्रशास्त्राच्या सखोल अभ्यासाद्वािे समचथयत ना ी. पपवत्र शास्त्र मत्ृ यच
ू े वणयन म् णजे बेशद्ध
ु
अवस्था असे किते. ी िक्त एक तात्पिु ती झोप आ े जी केवळ पन
ु रुत्थान ोईपयिंत हटकेल. त्या काळा
निंति, ज्यािंनी दे वाशी समेट किण्यास पविोध केला आ े ते सवय नैसचर्यक परिणामी, चचििं तन अल्स्तत्वात
नसण्याचे पीक घेतील.

बायबलमध्ये चीिस्थायीच्या त्रासाच्या हठकाणी पाठीिंबा शमळवण्यासाठी आपण प्रतीकात्मक शबदािंचे शबद
रुपन करून

े केले पाह जे. आर् ह्या शबदाला एकति शाल्बदक ककिं वा प्रतीकात्मक अथय असू शकतो.

दाननयलाच्या पस्
ु तकात, जेव् ा नबख
ु दनेस्सिने शिख, मेशख व अबेद्नर्ो यािंना अल्ग्नशामक भट्टीमध्ये
िेकले,अथायतच ती त्यािंनी अनभ
ु वलेली खिोखि आर्

ोती. जेव् ा यो ान बाल्प्तस्मा किणािा,जो पाण्याने

बाल्प्तस्मा किायचा, म् णाला की णिस्त पपवत्र आत्म्याने व अग्नीने बाल्प्तस्मा दे ईल, ति तो,
लािणणकरित्या आर् या शबदाचा वापि कित

ोता.

“आपला दे व आर् ग्र ण कित आ े ,” आणण “दे व प्रेम आ े”(इब्री १२:२९ ,1 यो ान ४:१६). दे वाबद्दलची

ी दोन ननल्श्चत पवधानिं सिंघषायत आ े त का? केवळ तेव् ा, जेव् ा आपण आर्ीचा पवचाि शाल्बदक आर्

असा करू. आर्

ी एक िासायननक प्रनतकक्रया आ े . दे व एक िासायननक प्रनतकक्रया आ े का? ी पवधाने

तेव् ा अचूक सस
िं ाद साधतात जेव् ा आम् ाला एखाद्या व्यक्तीवि असेलल्या दे वाच्या प्रेमाचा परिमाण
ु व
समजतो.

दे वाचे प्रेम स्वाथीपणास ग्र ण करून टाकते. स्वाथय म् णजे अस्सल प्रेमाच्या पवरुद्ध आ े . जि आपण
दे वाचे प्रेम स्वीकािण्यास तयाि आ ोत, ति तेच प्रेम आपल्यात येईल आणण आमच्या अिंत:किणात
असणािे प्राणघातक स्वाथय खाऊन टाकेल.

जि आपण दे वाच्या प्रेमाचा प्रनतकाि केला,

ा एक जीवन दे णािा अनभ
ु व आ े.

आणण त्याऐवजी आमच्या स्वत:च्याच स्वाथायला चचकटून

िाह लो, ति तेच प्रेम दःु खाचा एक स्रोत असेल, आणण आम् ी त्यापासन
ू दिू जाण्याचा प्रयत्न करू आणण

पळू ककिं वा दे वापासन
ू लपन
ू िा ू . आदाम आणण व्वेचा ाच अनभ
ु व ोता जेव् ा त्यािंनी दे वाबद्दल सपायच्या
खोटे बोलण्यावि पवश्वास ठे वला. अशा प्रकािे समजून घेतल्यामळ
ु े आपण े पा ू शकतो दे वाचे प्रेम ी
अल्ग्न प्राशन किणािे आ े.

येशन
ू े सािंचर्तलेला रद्ीमिंत मनष्ु य व र्िीब लाजि याचा दृष्टािंत कधीकधी शाल्बदक छळ किण्याच्या
जार्ीच्या शशकवणीचे समथयन किण्यासाठी वापिला जातो:
“एक मनष्ु य

ोता. तो रद्ीमिंत

ोता. तो जािंभळी आणण तलम वस्त्रे घालीत असे. प्रत्येक हदवस तो

ऐषािामात घालवीत असे.त्याच्या िाटकाजवळ लाजाि नावाचा एक र्िीब मनष्ु य पडून
अिंर्ावि िोड भिलेले

ोता. त्याच्या

ोते. त्या रद्ीमिंत मनष्ु याच्या टे बलावरुन खाली पडलेले असेल ते खाण्याची तो

आतिु तेने वाट पा ी. कुत्री दे खील येऊन त्याचे िोड चाटीत असत.

मर् असे झाले की, तो र्िीब मनष्ु य मिण पावला, व दे वदत
ू ािंनी त्याला अब्रा ामाच्या उिाशी नेऊन

ठे वले. निंति रद्ीमिंत मनष्ु य ी मिण पावला व त्याला पिु लेर्ेले.
आणण अधोलोकात. जेथे तो (रद्ीमिंत मनष्ु य) यातना भोर्ीत

ोता, तेथून त्याने वि पा ीले, व दिू वि

असलेल्या अब्रा ामाला पाह ले आणण लाजािाला त्याच्या शेजािी पाह ले, तो मोठ्याने ओिडला,

“पपत्या अब्रा ामा, माझ्यावि दया कि आणण लाजािाला पाठव यासाठी की तो बोटाचे टोक पाण्यात बड
ु वन
ू
माझी जीभ थिंड किील, कािण या अग्नीत मी भयिंकि वेदना स न किीत आ े.!” पििं तु

अब्रा ाम म् णाला, “माझ्या मल
ु ा, लिात ठे व की तझ्
ु या जीवनात जशा तल
ु ा चािंर्ल्या र्ोष्टी शमळाल्या,

तशा लाजािाला वाईट र्ोष्टी शमळाल्या. पण आता येथे तो समाधानात आ े व तू द:ू खात आ े स.
आणण या सर्ळ्याशशवाय, तम
ु च्या व आमच्यामध्ये एक मोठी दिी ठे वलेली आ े, यासाठी की, येथून

तम
ु च्याकडे ज्यािंना जायचे आ े त्यािंना जाता येऊ नये व तम
ु च्याकडून कोणाला ी आमच्याकडे येता येऊ
नये.’

तो रद्ीमिंत मनष्ु य म् णाला, “मर् तल
ु ा मी पवनिंनत कितो की पपत्या, लाजािाला माझ्या पपत्याच्या घिी

पाठव,

कािण मला पाच भाऊ आ े त. त्याला त्यािंना तिी सावध करु दे . म् णजे ते तिी या यातनेच्या हठकाणी

येणाि ना ीत.’पण अब्रा ाम म् णाला, “त्यािंच्याजवळ मोशे आणण सिंदेष्टये आ े त, त्यािंचे त्यािंनी ऐकावे.’
तो रद्ीमिंत मनष्ु य म् णाला, “ना ी, पपत्या अब्रा ामा, मेलेल्यातील कोणी त्यािंच्याकडे र्ेला ति ते

पश्चात्ताप कितील. ’अब्रा ाम त्याला म् णाला, “जि ते मोशेचे आणण सिंदेष्टयािंचे ऐकत ना ीत ति
मेलेल्यािंतन
ू जि कोणी उठला तिी त्यािंची खात्री

ोणाि ना ी.”‘. (लक
ू १६:१९-३१)

स्वाथय आणण उदासीनता यािंचा एखाद्या व्यक्तीवि

ोणािा परिणाम लिात यावा यासाठी येशन
ू े

ी

बोधकथा सािंचर्तली. येशू स्वधाशमयक असणार्या परुश्यािंना उद्देशन
ू बोलत ोता आणण निंतिच्या जीवनाबद्दल
त्यािंनी सवयसाधािणपणे धािण केलेल्या र्ैिसमजािंच्या भोवती त्याने

ी बोधकथा र्ड
िंु ाळली.

य ु द्यािंनी सिंपत्तीचा सिंबध
िं दे वाच्या आशीवायदाशी जोडला. त्यािंच्या मते एक र्िीब व्यक्ती,पवशेषत:
ज्याच्याकडे का ी शािीरिक क्लेश आ े त, त्याला दे वाने शाप हदला ोता; पवचाि असा ोता की ती व्यक्ती
त्याच्या आयष्ु यात आध्याल्त्मक कमतिता ककिं वा पाप यामळ
ु े या शापास पात्र
व्यक्ती असणे

म् णजे दे वाच्या पवशेष कृपेची खात्री

ोती. एखाद्या व्यक्तीची सिंपत्ती ककिं वा ल्स्थती,

परुष्यािंच्या दृष्टीने,दे वासमोि उभे िा ण्याच्या त्यािंच्या क्काचा एक मापक
आणण क्रूि दृष्टीकोनाची चक
ू लिात येण्यासाठी

ोती. दस
ु िीकडे रद्ीमिंत

ा दृष्टािंत सािंचर्तला.

ोती. येशन
ू े त्यािंना या अरुिं द

प्रथम आम् ी का ी कथा तपशीलवाि

पा ू . त्यािंच्या ननधनानिंति, शभिुक लाजिस स्वत:ला आिामात
“अब्रा मच्या छातीत” वसलेले पा तो. रद्ीमिंत माणस
ू ी मितो आणण निकात द:ु ख स न कित सिंपतो; तो

वि पा तो व त्याला अब्रा ाम व लाजि का ी अिंतिावि हदसतात. रद्ीमिंत माणूस आणण "पपता अब्रा म"
यािंच्यात सिंभाषण सरु
ु

ोते.

आता का ी पवचािशील प्रश्न पवचारून या कथेचे काळजीपव
य पिीिण करूया:
ू क







कथेत अब्रा ाम व लाजि कोठे वसलेले आ े त?

जि अब्रा ाम आणण लाजि स्वर्ायत ककिं वा निंदनवनात असतील अब्रा म आणण रद्ीमिंत व्यक्ती जो
निकात आ े , कसे सिंभाषण करू शकतात, आणण रद्ीमिंत माणस
ू त्यािंना कसे पा ू शकतो?
अब्रा ाम आणण लाजि निकात असल्यास, ते तेथे काय किीत आ े त?
जि अब्रा ाम आणण लाजि स्वर्ायत ककिं वा निकात ना ीत ति कुठे आ े त ते?

ज्वलिंत निकात त्रासात असलेल्या व्यक्तीला का ी पाण्याचे थेंब ककती आिाम दे ऊ शकतात?
लाजिला त्या रद्ीमिंत मनष्ु याला निकात पीडा
येईल का?



ोताना हदसेल काय? आणण त्याची पवनिंती ऐकता

अब्रा मच्या छातीवि लाजिला कशािकािे हदलासा हदला जात आ े ?



लाजिला रद्ीमिंत मनष्ु याच्या दःु खामळ
ु े ककिं वा त्याच्या द:ु खाची स्पष्ट जाणीव असन
ू ी त्याचे
सािंत्वन



ोत आ े काय?

या दोघािंची परिल्स्थती उलट झालेली आ े ति मर् लाजिला आता रद्ीमिंत माणसाच्या परिल्स्थतीत
दल
य किण्यास प्रोत्सा न शमळत आ े का?
ु ि




ह्या दोन जार्ेत प्रवासास प्रनतबिंचधत किणािे

"म ान आखत" ककती पवस्तत
ृ आ े?

निकात जे यातनेत आ े त त्यािंच्या त्रासाची जाणीव स्वर्ायत जे आिामात आ े त त्यािंना ना ी
व् ावी यासाठी ते “म ान आखत” ककती पवस्तत
ृ असणे आवश्यक आ े ?



रद्ीमिंत मनष्ु य आणण लाजि यािंच्या दृष्टािंतात येशन
ू े निकाचा सिंदभय असा काढला की तो अनिंतकाळ
ज्वलिंत निकाच्या शशकवणीला पाठीिंबा दे त आ े .

असा ननष्कषय काढणे अचधक वाजवी वाटत ना ी का की येशन
ू े त्याच्या दृष्टािंतात कायमस्वरुपी छळाच्या
हठकाणाची सिंकल्पना ह्या िािसी शशकवणीचे प्रदशयन किण्यासाठी केले असन
ू त्याचे समथयन किण्यासाठी
ना ी? येशू शशकवत

ोता की जि पवश्वामध्ये कोठे ी खिोखिचे निक असेल ति जे सावयकाशलक जीवन

जर्तात त्यािंना परिपण
ू य शािंतता आणण खिा आनिंद शमळणे अशक्य आ े .
अनिंतकाळाचे यातनािंचे स्थान आ े ह

अशी एक सैतानाची खोटी शशकवन आ े जी आपल्या सौम्य,

दयाळू, िमाशील, आणण प्रेमळ दे वाला सवायत वाईट, जुलमी, अत्याचािी म् णून ििं र्पवते आणण आपल्याला
आपल्या स्वर्ीय

पपत्यापासन
ू

दिू

नेण्यासाठी

यातना.असणािी अशी कोणतीच जार्ा नसेल.
जेव् ा सवय द:ु ख कायमचे सिंपेल:

या

शशकवणीचा

आधाि

घेतला

जातो.

चचििं तन

त्यापवपिीत, पपवत्रशास्त्र अशा हदवसाबद्दल बोलते कक

आणण स्वर्ायतील शसिं ासणापासन
ू झालेली मोठी वाणी मी ऐकली. ती वाणी म् णाली, “ आता माणसािंच्या
बिोबि दे वाची वस्ती आ े . आणण तो त्यािंच्यासोबत िा ील. आणण तो त्यािंचा दे व

ोईल. तो त्यािंच्या

डोळ्यातील अरद्ू पस
ु न
ू टाकील. आणण येथून पढ
ु े मिण असणाि ना ी. शोक किणे, िडणे अथवा द:ु ख
स न किणे िा णाि ना ी. कािण सवय जुन्या र्ोष्टी ना ीश्या झालेल्या आ े त.”(प्रकटीकिण २१:३-४)

बिे च लोक असा पवचाि कितात की आपण कोणत्या रूपात अनिंतकाळ जर्.ू आपल्याकडे आत्ताप्रमाणे
मानवी शिीिे असेल का, ककिं वा आपण शिीि िह त अल्स्तत्व जर्?
ू आणण, आपला आत्मा काय आ े?

निंति पिमेश्वि दे वाने जशमनीतील मातीचा मनष्ु य घडवला व त्याच्या नाकपड्
ु यात जीवनाचा श्वास िुिंकला
आणण मनष्ु य जीवधािी म् णजे ल्जविंत प्राणी झाला. (उत्पल्त्त २:७)
आत्मा जो पाप कितो तो मिे ल. (य े ज ्. १८:४)
आपल्या जीवनासाठी “जीवनाचा श्वास” ककिं वा आत्मा आवश्यक आ े जो दे वाकडून आ े . आपल्याकडे
ल्जविंत आत्मा ना ी. आपल्यातील प्रत्येकजण एक ल्जविंत आत्मा आ े . असा पवश्वास की आपल्याकडे
पवभक्त अमि आत्मा आ े याचे पपवत्रशास्त्राद्वािे समथयन केले जात ना ी. णिस्ताच्या दस
ु र्या येत्या
वेळी आमचे अपण
य त
े बदलेल.
ू य शिीि “डोळ्याच्या एका झलकीत ”(१ करििंथ. १५-२२) परिपण
ू त
कािण पापाचे वेतन मिण आ े . (िोम. ६:२३)

येथे दे वाच्या वचनात मत्ृ यच
ू े वणयन मत्ृ यू व्यनतरिक्त अजून का ीतिी केलेले आ े . सवय शास्त्रवचने,
योग्यरित्या समजले र्ेल्यास, याची पष्ु टी कितात की पापाचा परिणाम मत्ृ यू आ े िक्त एकाच
मतभेदजनक आवाजाने
३:४ भि जोडला).

ोतो: “आणण सपय त्या स्त्रीला म् णाला, “तू खिोखि मिणाि ना ीस.” (उत्पल्त्त

कािण पिमेश्विाने जर्ावि एवढी प्रीनत केली की त्याने आपला एकुलता एक पत्र
ु हदला, आणण जो कोणी
त्याच्यावि पवश्वास ठे वतो त्याचा नाश
नाश

ोणाि ना ी ति त्यािंना सावयकाशलक जीवन लाभेल.

ा शबद अल्स्तत्त्वात नसलेल्या अवस्थेत येणे

इति कोठे ी अल्स्तत्वात असणे.

ोय. याचा अथय असा

(यो ान :16:१:16)

ोत ना ी की द:ु खद ल्स्थतीत

तो [येश]ू त्यािंना म् णाला, “आमचा शमत्र लाजि झोपेत आ े ; पििं तु मी त्याला झोपेतन
ू जार्े किावे म् णून
जात आ े . निंति शशष्य त्याला म् णाले, प्रभ,ु तो झोपी र्ेला असेल ति तो तसे चािंर्ले किे ल. पििं तु येशू
त्याच्या मत्ृ यपू वषयी बोलत

ोता, पििं तु त्यािंना वाटले की तो झोपेत पवरद्ािंती घेण्यापवषयी बोलला. मर्

येशू त्यािंना म् णाला, लाजि मेला आ े . (यो ान ११:११-१४ , भि हदला)

येशन
ू े मत्ृ यच
ू ी तल
ु ना ननिे शी केली कािण दे व सिम आ े एखाद्या व्यक्तीला मेलेल्यातन
ू ल्जविंत करू
शकतो.

जेव् ा चाि हदवसानिंति येशन
ू े लाजिला थडग्यातन
ू पन्
ु ा ल्जविंत केले, लाजिला स्वर्ायतन
ू पित

बोलपवण्यात आले नव् ते. तो मत्ृ यू या बेशद्ध
ु अवस्थेतन
ू जार्ा झाला

ोता.

त्याचा श्वास बा े ि र्ेला, तो त्याच्या पथ्
ु ा पित आला; त्याच हदवशी त्याचे पवचाि नाश पावले.
ृ वीवि पन्
(स्तोत्रसिंह ता ४६:४)

मत्ृ यच्
ू या वेळी पवचाि इति कोठे ी सरु
ु असत ना ीत.
कािण मत्ृ यू मध्ये तझ
ु ी का ी आठवण िा त ना ी: थडग्यात तझ
ु े आभाि कोण मानेल? (स्तो.६:५)
कािण ल्जविंत माणसािंना
(उप.९ :५)

े माह त आ े की ते मिणाि आ े त पण मेलेल्यािंना का ी ी माह त ना ी

जेव् ा आपण मितो तेव् ा सवय सिंज्ानात्मक काये त्या िणी थािंबपवली जातात, वेळ र्ेलेल्या कोणत्या ी
जाणीवेस . पन
ु रुत्थानाचा िण आम् ी शेवटचा श्वास घेतल्यानिंति लर्ेच येईल.

कािण पिमेश्वि स्वत: स्वर्ायतन
खाली उतिे ल, दे वदत
ू
ू ाच्या आवाजाने आणण जयघोषाने: आणण
णिस्तमधील मेलेले प्रथम उठतील. (१ थेस. ४:१६)
े पन
ु रुत्थान णिस्ताच्या दस
ु र्या आर्मनानिंति

ोईल.

“पा ा! मी लवकि येत आ े, आणण माझे वेतन तम
ु च्याकरिता घेऊन येईन. प्रत्येकाला त्याच्या कमायनस
ु ाि
मी िळदे ईन.(प्रकटीकिण २२:१२)

येशू दस
ु र्यािंदा पित येईपयिंत आम् ाला आमचे शाश्वत बिीस शमळणाि ना ी.

धन्य आणण एकमेव शल्क्तशाली, िाजािंचा िाजा आणण प्रभच
ूिं ा प्रभु ज्याला िक्त अमित्व आ े .
(१ तीम. ६:१५-१६).
पिमेश्वि दे व

ा एकमेव अमि आ े, आम् ी ना ी.

पा ा! मी तम्
ु ािंला एक ि स्यमय सत्य सािंर्त आ े. आपण सवय मिणाि ना ी. आपण सवय

बदलन
ू जाऊ.िणात, डोळ्यािंची उघडझाप

ोते इतक्या लवकि, जेव् ा शेवटचा कणाय वाजेल, कािण कणाय

वाजेल आणण मेलेले अपवनाशीपणात उठपवले जातील आणण आपण जे अजून ी ल्जविंत आ ोत तेबदलन
ू

जाऊ.कािण या पवनाशी शिीिाने अपवनाशीपण धािण किावे आणण या मत्यय शिीिाने अमित्वधािण केलेच
पाह जे.
जेव् ा

े पवनाशी शिीि अपवनाशीपण धािण किील व

शास्त्रात सािंचर्तल्याप्रमाणे

े मत्यय शिीि अमित्व धािण किील, तेव् ा पपवत्र

ोईल.“पवजयात मिण चर्ळले र्ेले आ े.”.” (१ कोययन. १५:५१-५४)

आपल्यात आणण स्वतःमध्ये अमित्व ना ी.अमित्व केवळ ईश्विाशी सजीव सिंबध
िं ाद्वािे शक्य आ े : “या
नश्वि माणसाने अमित्व धािण केलेच पाह जे.” पौल दे खील जा ीि कितो, "आम् ी सवय झोपू शकत
ना ी." जे णिस्तात ल्जविंत आ े त, ते णिस्ताचे दस
ु िे आर्मन

ोतेवेळी मत्ृ यू कधीच अनभ
ु वणाि ना ी.

त्या वेळेला लािंडर्े में ढिािंबिोबि सख
ु शािंतीने िा तील, वाघ कोकिािंबिोबि शािंतपणे झोपेल. वासिे , शसिं ,
आणण

बैल

शािंततेने

एकत्र

िा तील

आणण

एक

ल ान

मल
ु र्ा

त्यािंना

वळवील.

र्ायी आणण अस्वले एकत्र र्ण्
ु यार्ोपविंदाने िा तील. सर्ळ्यािंची पपल्ले एकत्र िा तील आणण कोणीच
कोणाला इजा किणाि ना ी. शसिं र्ाईसािखे चािा खातील. एवढे च नव् े ति साप ी माणसाला दिं श किणाि

ना ीत.तान् े मल
ू सध्
ु दा नार्ाच्या वारूळाजवळ खेळू शकेल. ते सापाच्या त्रबळातत्याचा ात घालू शकेल.ह्या
सर्ळ्या र्ोष्टीवरून, तेथे शािंती नािंदेल,

े च हदसते. कोणी ी माणूस दस
ु र्याला दख
ु पवणाि ना ी. माझ्या

पपवत्र डोंर्िावि िा णािे लोक वस्तच
ूिं ा नाश करू इल्च्छणाि ना ीत. का? कािण लोकािंना पिमेश्विाची

खिी ओळख पटे ल. समि
ु ात जसे अथािंर् पाणी असते, तसेच त्यािंना पिमेश्विाबद्दल खूपच ज्ान झालेले
असेल.. (यश. ११:६–९)

पथ्
य प्र
े माणे पन
ू परिपण
ू त
ु सिंचनयत केली जाईल.
ृ वीत नवीन बनवलेल्या सवय सष्ृ टीची ननशमयती एदे नच्या मळ
प्राणी जर्ण्यासाठी एकमेकािंना मािणाि ना ीत,आणण असे कोणते ी प्राणी अल्स्तत्वात नसतील जे
मानवजातीला धोका असतील. तेथे कोणते ी भय,पीडा आणण मत्ृ यू नसेल.

तो त्यािंच्या डोळ्यािंतील अरद्ु पस
ू न
ू टाकील. आणण येथन
ू पढ
ु े मिण असणाि ना ी. शोक किणे, िडणे
आणण अथवाद:ु खस न ् किणे िा णाि ना ी. कािण सवय जुन्या र्ोष्टी ना ीशा झालेल्या आ े त.”.
(प्रकटीकिण २१:४)

19. आमचा निमााणकर्ाा आनण सािंभाळकरिारा
प्राििं भी दे वाने आकाश व पथ्ृ वी ननमायण केली. (उत्पत्ती १:१)
येथे सवय सत्य पवज्ानाचा पाया आ े . दे वाने आपले जर् ननमायण केले. दे वाने आम् ाला बनवले. आपले

अल्स्तत्व ा योर्ायोर्ाचा परिणाम नव् े . येथे आपल्या अल्स्तत्वामार्े दै वी े तू आ े . तथापप,आज आपले
जर् एका तत्वज्ानाने सिंतप्ृ त आ े जे दे वाच्या वचनात उघडलेल्या साध्या पवधानाला प्रतीत्रबल्म्बतपणे
पविोध किते.

पिमेश्वि या सिंकल्पनेचा नाश किण्याच्या उद्देशाने नाल्स्तकतावादाने पवज्ान अप िण

किण्याचा प्रयत्न केला आ े. या तत्त्वज्ानाने पवज्ानावि एक शतका ू न अचधक र्ळचेपी धिली आ े .

या पस्
ु तकाची व्याप्ती सष्ृ टी आधारित पवज्ान अथवा त्याच्या परिमाणािंचा अभ्यास यास पाठीिंबा दे णे

यासाठी नव् े , कािण या पवषयािंवि अनेक चािंर्ली पस्
ु तके उपलबध आ े त. तथापप, दे वाच्या अल्स्तत्वाबद्दल

आज एक लढाई चालू आ े . अनेक लोकािंचा पाठीिंबा असलेले असे येथे अनेक प्रमख
ु लेखक आणण वक्ते
मोठ्या प्रमाणात आ े त ज्यािंचा उद्देश्य दे वापासन
ू दिू जाणे ककिं वा दिू नेणे

ाच आ े . काय आ े जे

चळवळ चालपवत आ े , आणण का बर्याच लोकािंनी दे वाविील पवश्वासाला नाकािले आ े?

ी

बिे च प्रामाणणक लोक दे वाबद्दल एक पवसिंर्त मत ठे वत आ े त. दे वाच्या प्रेमापवषयी ऐकून पष्ु कळ लोक

मोठे झाले आ े त, केवळ एक प्रेमळ दे वाचे चचत्र प्रभावीपणे नाकािले जाऊन त्याचे पववादास्पद चचत्र एक
असा दे व जो स जपने नािाज

ोतो ककवा िार्ावतो असे केले आ े . त्यात भि म् णजे दे व मत्ृ य,ू पवनाश

आणण चचििं तन यातना दे ऊन शत्रच
िंू ा सड
ू घेतो असा पवश्वास ी वाढला आ े ; बर्याच जणािंनी दे वाविील
पवश्वासाला पण
य णे का नकाि हदला
ू प

े पा णे सोपे आ े . पण कदाचचत जे ह्या पवकृत चचत्रामळ
ु े एका

दे वाला नाकाित आ े त पििं तु खर्या दे वाला मळ
ु ीच नाकाित ना ीत. पिमेश्विाच्या अल्स्तत्वाचा दय्ु यम
प्रश्न यामळ
ु े अल्स्तत्त्वात आ े कािण दे वाच्या चरित्राबद्दलचा पह ला प्रश्न (म् णजेच पिमेश्वि असा दे व
जो स जपने नािाज

ोतो ककवा िार्ावतो व मत्ृ यू, पवनाश आणण चचििं तन यातना दे ऊन शत्रच
ूिं ा सड
ू घेतो

)प्रत्येक मनावि ल्स्थि झालेला ना ी.

आपण ननमायण केलेले सवय का ी िाि चािंर्ले आ े असे दे वाने पाह ले. (उत्पल्त्त १:३१)
े वचन सष्ृ टीचा अ वाल सािंर्त आ े . सष्ृ टीचे काम पण
ू य

ोण्याआधी त्यामधील कोणत्या ी जीवािंचा

मत्ृ यू झाला असता ति दे व पथ्
ृ वीवि सवय का ी “िाि चािंर्ले” म् णून बघू शकला नसता. दे व द:ु ख आणण
मत्ृ यच
ू ा लेखक नसल्याने,

ी सिंकटे येण्याआधी दे व

ा अल्स्तत्वाचा सवायत उत्तम मार्य असल्याचे

दशयपवतो. मानवाच्या पतना निंति पह ल्यािंदाच सष्ृ टीमध्ये दःु ख आणण मत्ृ यू ओढवला

ोता.

आज आपण आपल्या पथ्
ू च
ृ वीवि जर्ण्याचा सवायत उत्तम मार्य पा तो जो पापाच्या प्रवेशद्वािापासन
आपत्कालीन अल्स्तत्वाच्या ल्स्थतीत असलेल्या क्रूिता धािण केलेल्या जर्ाचा आ े .

तेथे एक चािंर्ली

बातमी आ े ! ननमायणकत्याय कडून सष्ृ टीचा अलर्ाव नवीन बनवलेल्या पथ्
ु स्थायपपत
ृ वीवि पन

ोईल.

कुठल्या ी स्पधेपवना प्रेमाचा कायदा ाच जीवनशैली असेल, ना भीती, ना द:ु ख आणण ना ी मत्ृ य.ू आपली
पथ्
ू उद्देश मर् लिात येईल.
ृ वी ननमायण किण्या मार्चा दे वाचा मळ

जर्ाच्या ननशमयतीपासन
ू दे वाचे अदृश्य र्ण
ु , त्याचे सनातन सामथ्यय व त्याचे दे वपण े दे वाने ज्या र्ोष्टी
ननमायण केल्या त्यावरून िार्

ोतात. आणण जि तम्
ु ाला

समथयन किता येणाि ना ी. (िोम. १:२०)

े कळत ना ी, ति ह्याचे तम्
ु ाला कसलेच

जेव् ा आम् ाला पवज्ानाचा अभ्यास किण्याची सिंधी शमळे ल तेव् ा आम् ी सष्ृ टीमध्ये हदसत असलेल्या
चमत्कािीक परिशद्ध
ु ता आणण जहटलतेचे कौतक
ु करू. दे वाची स ी सवयत्र शलह लेली आ े . जेव् ा आम् ी

दे वाचे अल्स्तत्व नाकाितो, तेव् ा आपण चमत्कािाच्या अल्स्तत्वाचे दे खील खिंडन केले पाह जे, पििं तु
आपल्याभोवती चमत्काि आ े त: प्रचिंड वि
ृ ,नाजूक वन्य िुले, कोककळे चे सिू , कोळीचे वेब, पवशाल पवश्व,
एक बाळाचे

सू जेव् ा ते आपल्या आईला ओळखते, आपण ह्याच िणी घेत असलेला श्वास.

े सवय

पिात्पिाच्या आदे शाचे चमत्काि आ े त. ह्या सर्ळ्यािंचे स्पष्टीकिण चमत्काि व्यनतरिक्त का ी वेर्ळे
किणे वाजवी असू शकत ना ी. सवय जीवन एक चमत्काि आ े .

ा पिु ावा पवलिण आ े कक दे वाने

आपल्याला आणण सर्ळ्या सजीवािंना ननमायण केले. आपल्या सभोवताली असलेल्या पवलिण जर्ाकडे
पा णे आणण

े सवय का ी दे वाने ननमायण केले ना ी असा ननष्कषय काढणे वाजवी ना ी.

पिमेश्वि पपवत्रशस्त्रामधन
ू सािंर्त आ े की त्यानेच आकाश व पथ्
ृ वी ननशमयली. पिमेश्विाने पथ्
ृ वीला नतच्या
जार्ी ठे वले. पिमेश्विाने पथ्
ृ वी

ी व्यथय ननशमयली ना ी. पथ्
ु े जन जीवन िा ावे म् णून त्याने ती
ृ वीवि पढ

ननशमयली. नतच्यावि ि ता यावे म् णून त्याने ती ननमायण केली “मीच पिमेश्वि आ े आणण दस
ु िा कोणी ी
दे व ना ी.”

(यश. ४५:१८)

दे वाने पथ्
ृ वीला आपले सावयकाशलक
सष्ृ टीची उत्पल्त्त

घि बनवले.

ोण्यापव
ू ी शबदअल्स्तत्वात

तो शबद सरू
ु वातीपासन
ू च दे वाबिोबि

ोता. तो शबद दे वाबिोबि

ोता. आणण शबद दे व

ोता.

ोता.त्याच्याद्वािे (शबदाच्या) सवय का ी ननमायण किण्यात आले

त्याच्याशशवाय का ीच ननमायण किण्यात आले ना ी. शबद मनष्ु य झाला आणण आमच्यामध्ये िाह ला.

आम् ी त्याचे र्ौिव पाह ले. ते दे वपपत्याच्या एकमेव अशा पत्र
ु ाचे र्ौिव णिस्ताशशवाय दस
ु िे असू शकत
ना ी. तो शबद कृपा (दयाळूपणा) आणण सत्य यािंनी पण
य णे भिला
ू प

ोता. (यो ान १:१-३, १४)

आपला ननमायता आपण काय आ ोत े अचधक स्पष्टपणे प्रकट किण्यासाठी आपल्यासािखाच एक झाला.
पिमेश्विा, तू तझ्
ु या

ातािंनी ननमायण केलेल्या आकाशाकडे मी बघतो, तू केलेल्या चिंि आणण तार्यािंकडे

मी बघतो. आणण मला आश्चयय वाटते. लोक तल
ु ा इतके म त्वाचे का वाटतात? तू त्यािंची आठवण तिी
का ठे वतोस? लोक तझ्
ु यासाठी इतके म त्वाचे का आ ेत? तू त्यािंची दखल तिी का घेतोस? पििं तु लोक

तल
ु ा म त्वाचे वाटतात. तू त्यािंना जवळ जवळ दे वच बनवलेस आणण तू लोकािंना र्ौिवाचे आणण मानाचे
मक
ु ु ट चढवतोस तू लोकािंना तू ननमायण केलेल्या सवय र्ोष्टीिंचे अचधपत्य हदलेस. (स्तो.८:३-६)

दे वाने मानवी कुटुिंब बनपवले तें व् ा ते “दे वदत
े ा थोडे खालचे” तथापप, ज्यािंनी पथ्
ू ािंपि
ृ वीवि िा ू न दे खील
ज्यािंचा दे वासोबत समेट घडून आला व ा समेट घडून येताना त्यािंना दे वसोबत जो अनभ
ु व आला
“दे वदत
ू ािंना दे खील त्याकडे पा ण्याची इच्छा

ोईल.” (१ पेत्र १:१२). त्यािंचे दे वाच्या आत्मत्यार्ी प्रेमाचे

प्रायोचर्क ज्ान त्यािंना पवश्वात एक पवशेष स्थान दे तील:

“आणण मी यो ान पपवत्र नर्ि यरुशलेम

दे वापासन
ू खाली उतितािंना पह ले. ते नर्ि येरुशेलम, विासाठी सजवलेल्या वधू सािखे हदसत ोते. आणण

स्वर्ायतील शसिं ासनापासन
ू झालेली मोठी वाणी मी ऐकली ती वाणी म् णाली, “आता माणसािंच्या बिोबि
दे वाची वस्ती आ े . आणण तो त्यािंच्या बिोबि िा ील. आणण तो त्यािंचा दे व

ोईल.” (प्रकटीकिण २१:२-३)

त्याने आपल्या शबदाच्या सामथ्यायने पथ्
ु ीने आकाश पसिपवले.
ृ वी ननमायण केली त्याने आपल्या पववेकबद्ध
(येि.१०:१२)

आम् ी त्याच्यास

िा तो आम् ी त्याच्यास

चालतो आम् ी त्याच्यास

लोकािंनी असे शलह ले आ े :‘आम् ी त्याची मल
ु े आ ोत’

(प्रेपषत

१७:२८)

आ ोत.’तम
ु च्यातीलच का ी
(प्रेपषत १७:२८)

पवश्व, पथ्
ृ वी आणण पथ्
ृ वीविील सवय सजीव प्राणी दे वाशशवाय अल्स्तत्वात िा ू शकत ना ीत. आपल्या
ननमायणकत्यायने तसे केले ना ी, दे वाने आपले जर् े, एका घड्याळासािखे िचन
ू निंति पढ
ु े कुठला ी
स्तिेप न किता कायायन्वनयत केले असे मळ
ु ीच ना ी.

दे व सतत त्याच्या सामथ्यायच्या शबदाने “सवय

र्ोष्टी िाखून ठे वतो” कािण “त्याच्याद्वािे सवय र्ोष्टी चालतात” (इब्री १:३ ; कलस्सै १:17)

जि आपण आपल्या उजव्या ातात पाण्याचा पेला धिला असेल आणण तो सोडण्याचा ननणयय घेतला, ति
तो आपल्या उजव्या

ातातन
ू सोडण्यास भार् पडण्यासाठी आपल्याला आपला डावा

का? दे व आम् ाला सािंर्तो, “माझ्याच
पवस्तािले; मी

ातने

ात वापिला पाह जे

पथ्
ृ वीचा पाया घातला; माझ्या उजव्या

ाक मारिताच ती मज पढ
ु े एकत्र उभी िा ातात” (यश. ४८:१३).

ाताने आकाश

दे व नाश किणािा आ े अशी कल्पना किणे सष्ृ टीचा सिंभाळ किणािा म् णन
ू त्याच्या स्थानास िुल्लक
बनवते. दे वाला नाश घडवण्यासाठी सकक्रयपणे नाश किण्याची आवश्यकता ना ी.

पवनाशाचे एक उदा िण समजन
ू घेण्याकरिता, सदोम आणण र्मोिाचा नाश या घटनेकडे पा ू या, एक
सामान्य व्याख्या आ े कक दे व अल्ग्न व र्िंधक ननमायण कितो या उद्देशाने की ज्या र्ोष्टी त्याने “िाखन
ू
ठे वलेल्या” ककिं वा प्रेमाने सािंभाळलेल्या आ े त त्यािंचा पवध्विंस किावा म् णून? दे व
ककिं वा दे व

ा पवध्विंसक आ े असे दे वा बद्दलचे चचत्र दे वाला त्याच्याच ननमायण किता व सािंभाळणािा या

सत्याच्या उलट पववादास्पद सिंघषायमध्ये टाकते,

े अर्दी असेच आ े जसे आपण आपल्या उजव्या

ातात असलेल्या पाण्याच्या पेल्याला खाली पाडण्यासाठी आपल्या डाव्या

टाकून स्वतः पववादास्पद सिंघषय किावे!
दे व

ा पवनाश किणाि आ े

ाताने उजव्या

ातावि जोि

ा सष्ृ टीचा ननमायता वा सिंभाळकताय असन
ू जि एखाद्या र्ोष्टीला नष्ट किावयाचे असेल ति दे वाला

त्या िक्त र्ोष्टीिंविील ताबा सोडून दे णे अथवा त्या र्ोष्टी त्याच्या

ातन
ू जाऊ दे णे पिु े से आ े . तथापप,

े समजून घेणे आवश्यक आ े की दे व कोणाचा ी मत्ृ यू व् ावा अथवा नाश व् ावा अशी इच्छा कधीच

धित ना ी. दे व त्याच्या

ातन
ू र्ोष्टी जाऊ दे तो िक्त एका कािणाने की तो प्रीती आ े, आणण प्रीतीत

अस्सल स्वातिंत्र्य आवश्यक आ े . दे व एखाद्या व्यक्तीला ककिं वा िाष्राला केवळ अननच्छे ने आणण तीव्र
द:ु ख्ख स न किीत सोडतो: “ े एफ्राईमा, मी तल
ु ा कसा सोडून दे इन?

े इस्राएला मी तल
ु ा कसे ब कू

दे ईन? मी तल
ु ा अदमासािखे करू काय? सबोईमा सािखे करू काय? माझे हृदय खळबळले आ े माझ्या
कळवळ्यात ऊत आला आ े ”( ोशेय ११:८).

यरुशलेमेबद्दल येशू या शोक किणार्या शबदािंत बोलला: “ े , यरुशलेम,े यरुशलेम,े सिंदेष्टयािंना ठाि

मािणार्या, दे वाने तझ्
ु याकडे पाठवलेल्यािंना दर्डमाि किणार्या, कोंबडी जशी आपल्या पपल्लािंना पिंखाखाली
एकवटते तसे तझ्
ु या मल
ु ािंबाळािंना एकवटण्याची पष्ु कळ वेळा माझी इच्छा
नव् ती. पा ा,आता तम
ु चेघि तम
ु च्यासाठी ओसाड

ोती, पण तम
ु ची इच्छा

ोईल.मी तल
ु ा सािंर्तो, प्रभच्
ू या नावाने येणािा

धन्यवाल्ेदत असो. असे म् णे पयिंत तू मला पा णािच ना ीस.” (मत्तय २३:३७-३८)

कािण मनष्ु याचा पत्र
ु मनष्ु यािंच्या जीवाचा नाश किायला ना ी, ति त्यािंना तािायला आला आ े .
९:५६)

(लक
ू

स्वर्य दे वाचे र्ौिव सािंर्त आ े . आणण आकाश दे वाने आपल्या

ाताने ज्या चािंर्ल्या र्ोष्टी केलेल्या

आ े त त्या दाखवते. प्रत्येक नवा हदवस त्या र्ोष्टीबद्दल अचधक का ी सािंर्तो आणण प्रत्येक िात्र दे वाच्या

सामथ्यायची अचधकाचधक रूपे दाखवते. तम्
ु ाला एखादे भाषण ककिं वा शबद खिोखिच ऐकू येत ना ी.
तम्
ु ाला ऐकू येण्यासािखा एखादा आवाज ते कित ना ीत. (स्तो. १९:१-३)

आकाशाकडे पा ा. े तािे कोणी ननमीले? ी आकाशातील ‘सेना’ कोणाची ननशमयती आ े. प्रत्येक तार्याला
त्याच्या नावाने कोण ओळखतो? खिा दे व िाि बलवान व सामथ्यवायन आ े. म् णून त्यातील एक ी
तािा

िवत ना ी.” (यशया ४०:२६)

20. आपण अनिंतकाळचे जीवन कसे शमळवू शकतो?
यापव
ू ी या पस्
ु तकात आपण उत्पत्ती, अध्याय ३ मध्ये सिंग्रह त असलेल्या मानवजातीच्या पतनाबद्दल
वाचले आ े, वेषात िसवणार्या सपायने, आदम आणण

व्वा यािंना असा पवश्वास हदला की दे व स्वतः ाची

सेवा कितो आणण त्यावि पवश्वास ठे वला जाऊ शकत ना ी. जेव् ा त्यािंनी सपायच्या खोटया सािंर्ण्यावि

पवश्वास ठे वला तेव् ा ते स्वत:ला जीवनदात्यापासन
ू दिू किण्याचा प्रयत्न करू लार्ले आणण त्यािंच्यासाठी
मिणाची प्रकक्रया सरू
ु झाली.

त्या हदवसापासन
ू झालेले सवय मत्ृ यू े दे वाबद्दल खोटे पवषण अथवा खोटा समज यावि पवश्वास ठे वण्याचा
परिणाम आ े .

मानवजातीला एदे न बार्ेतच दे वापासन
ू दिू केले र्ेले कािण आदाम आणण

दे वाबद्दलची त्यािंची मानशसकता बदलली. दे वा
आता त्यािंचा दे वावि अपवश्वास आ े .

बद्दल ल्जथे त्यािंनी एकेकाळी पवश्वास ठे वला

व्वेने

ोता, नतथे

ी अजून ी आमची तिंतोतिंत समस्या आ े . आपल्याला दे वाबद्दलची

आपली मानशसकता बदलण्याची र्िज आ े . जेव् ा आम् ी असे करू तेव् ा अपवश्वासाची जार्ा पवश्वास
घेईल आणण अपवश्वास दिू

ोईल, आणण दे वापवषयी असलेल्या शिंकेची जार्ा दे वाचे प्रेम घेइल व सवय

शिंका ननघन
ू जातील. आपला आपल्या ननमायनकत्यायशी समेट केला जाईल आणण आपल्याला अनिंतकाळचे
जीवन शमळे ल.

जेव् ा आदाम आणण

व्वेने दे वाबद्दल सपायने सािंचर्तलेल्या असत्य र्ोष्टीिंवि पवश्वास ठे वला आणण

त्याच्यापासन
ू लपण्याचा प्रयत्न करु लार्ले, पििं तु या घटने मळ
ु े पिमेश्वि स्वतः मळ
ु ीच बदलला ना ी.
आताच्या पिदे शी त्याचे प्रेम

ोते कमी झाले ना ी. आपल्याबद्दल दे वाचे मत बदलण्याच्या आपल्या

प्रयत्नािंवि अवलिंबन
ू असलेल्या तािणाची कोणती ी योजना अल्स्तत्वात नसलेल्या समस्येचे ननिाकिण
किण्याचा प्रयत्न किते. दे वाचे आधीपासन
ू चे आपल्याबद्दलचे चािंर्ले पवचाि आ े त आणण त्याने

आपल्याबद्दल चािंर्ले पवचाि किण्यासाठी त्याच्या मनाची का ी र्िज ना ी. तो आपल्या सवािंना आधीच
प्रेम कितो आणण आपण सर्ळे त्याच्यासाठी अमल्
ू य आ ोत.

जेव् ा दे वाने इस्राएल लोकािंना इल्जप्तमधून बा े ि आणले तेव् ा त्यािंना मत
ू ीची पज
ू ा किण्याचा धोका
असल्याचा इशािा हदला. े खोटे दे व बायबलसिंबध
िं ी काळात सामान्य ोते आणण ककतत
ू त्याचे
ृ कल्पनेतन
उत्पादन झाले

ोते. ते बर्याचदा िार्ावले आणण समाधानाची र्िज आ े असलेले समजते. त्यािंचा िार्

दिू किण्यासाठी अपयण आणण यज् केले जात

ोते. आम् ी र्ािंभीयायने पवचारू: आमची दे वाशी सिंबचिं धत

असलेली पद्धत प्राचीन मत
ू ीच्या पज
ू ेपासन
ू का ी घेऊ शकते का?
आणण अनिंतकाळचे जीवन

े च की, तू जो एकच खिा दे व त्या तल
ु ा व ज्याला तू पाठपवलेस त्या येशू

णिस्ताला यािंनी ओळखावे. तू मला जे काम किायला हदले ते सिंपवन
ू मी पथ्
ु ा र्ौिपवले.
ृ वीवि तल
(जॉन १७:३-४)

येशच्
ू या पपत्याकडे केलेल्या या प्राथयनेत तो स्पष्टपणे चचििं तन जीवन परिभापषत कितो. दे वाला जाणण्याचा

ा अनभ
ु व आ े . े अनभ
ु वात्मक ज्ान आपल्याला आपल्या जीवनदात्याशी समेट घडवते. आम् ी आमच्या

जर्ाकडे येशच्
ू या कायायचा खिा े तू काय ते पा ण्यास सिु वात कितो-जो कक दे वाला अचक
ू पणे ननःस्वाथय,
दयाळू, सौम्य, आणण िमा किणािा असे प्रकट किणे
दे वाचे शबद ऐकत

ोय. जेव् ा लोकािंनी येशच
ू े शबद ऐकले तेव् ा ते

ोते. लोकािंनी जेव् ा पह ले की येशू आजािी लोकािंना बिे कितो,

भक
ु े लेल्यािंना अन्न

दे तो, प्रोत्सा न दे तो, ल ान मल
ु ािंना त्याच्या मािंडीवि बसवतो, स्वतःबद्दल र्ैिसमज ोऊ दे तो, बदनामी
ोऊ दे तो, ते प्रत्यक्ष्य दे वाला पा त

ोते – दे व त्याच्या वैभवात.

र्ोंधळ टाळण्यासाठी, े समजून घेणे आवश्यक आ े की मक्
ु तीचे अनेक मार्य आ े त, पििं तु े सवय दे वाचे
एक पविोधाभास चचत्र आ े . ा अभ्यास मक्
ु तीच्या एका प्रमख
ु मार्ायवि लि केंहित किे ल ज्यात अििशः
पाश्चात्य समाजातील प्रत्येकाला थोडासा सिंपकय आला आ े . समाजात का ी प्रमाणात प्रदशयन झाले आ े .
अनेक प्रामाणणक लोक त्याचे पालन कितात.
या मताच्या का ी वैशशष्टयािंमध्ये



े असे मत आ े की मोि

े समापवष्ट आ े :

ी कायदे शीि समस्या आ े .

दे वाने त्याच्या मल
ु ािंना हदलेल्या स्वातिंत्राच्या भेटी ऐवजी दे वाच्या सावयभौमत्वावि भि

आपल्याला स्वतःशी समेट किण्याच्या दे वाच्या इच्छे ऐवजी तािण्याच्या दे वाच्या सामथ्यायवि भि
हदला.



दे व इतका शद्ध
ु आणण पपवत्र आ े की असा पवश्वास आ े की तो आपल्यावि पवश्वास ठे वण्याऐवजी
आपल्या पापािंमळ
ु े नािाज झाला आ े आणण आपल्यावि जसे आपण आ ोत तसेच आपल्याजवळ

येऊ इल्च्छत आ े . आपल्या पापामळ
ु े जे कितो त्याबद्दल दे व पाप्यािंवि दःु खी आ े . त्या ऐवजी
तो स्वतःलाच दख
ु ः दे तो म् णून ना ी.


दे व आपल्याला आपल्या िोर् व भीतीपासन
ू बिे करू इल्च्छतो े समजण्याऐवजी त्तयाला आपला

क्रोध शािंत करण्यासाठी रतत आवश्यक आहे असा ववश्वास. पाप आपल्यासाठी प्राणघातक आ ेदे व ना ी,


े आपण समजून घ्यावे ह

दे व आपल्या पापािंची नोंद ठे वत आ े

त्याची इच्छा आ े .

े दशयपवण्यासाठी कक त्याने आपल्याला वाचपवण्यासाठी

शक्य ते सवय प्रयत्न केले अशा पवश्वासा ऐवजी दे व आपल्या पापािंची नोंद ठे वत आ े कािण ते
तो येणार्या ननकालाच्या वेळेस न्यायाधीशासमोि पिु ावा म् णून सदि किे ल असा पवश्वास.


प्रीतीच्या कायद्याचा अनादि केल्यामळ
ु े , आपला स्वतःचा स्वाथय आ े

े समजण्याऐवजी दे व

त्तयाचा तनयम मोडल्यास दिं ड लावतो असे दशणवविे. ज्या प्रमाणे आपण ननसर्ायचे ननयम मोबदला

दे ऊन मोडू शकत ना ी, तसेच प्रेमाच्या कायद्याचे उल्लिंघन सद्ध
ु ा आपण दिं ड भिल्याशशवाय करू
शकत ना ी.


शभ
ु वतयमानाची सव
ु ाताय सािंर्णे की खिी सव
ु ाताय दे वाबद्दल आ े

े जाणून घेण्याऐवजी दे वाने

आपला ननयम मोडला म् णन
ू दिं ड भिला जाण्यापासन
ू िोखण्याचा एक मार्य प्रदान केला आ े .
जि अशा प्रकािचे लोक असता त्याने आपला कायदा मोडून मत्ृ यद
ु िं ड ठोठावला ति
बातमी आ े .


पण
य णे पवश्वासा य म् णन
ू प
ू दे व आ े

ी वाईट

े बघण्याऐवजी आपण वाचले आ ोत अशी मानशसकता.

वास्तापवकतेत, आपण आपल्या कोमल दे वाबद्दलच्या सत्यावि ल्जतके जास्त लि केंहित कितो

नततकेच आपल्या स्वतःच्या तािण्याबद्दल आपल्याला ल्जतकी चचिंता ोते नततकेच आणण इतिािंवि
आपण ल्जतके प्रेम आणण मल्
ू य ठे वतो नततकेच. “माझ्यासाठी अ सव
ु तेसाठी जो कोणी आपला
जीव र्मावेल, तो त्याला जतन किे ल” (माकय ८:३५)

कायदे शीि सव
ु ातेद्वािे तािणाचे आश्वासन शमळण्यावि अयोग्य लि केंहित किण्यास ने े मीच प्रोत्सा न

हदले जाते. पिमेश्विाने आपल्यावि असलेल्या कोणत्या ी तािणाची ल्स्थती शोधण्याची र्िज आपल्यावि
ठे वली ना ी. आपल्या स्वतःच्या आध्याल्त्मक ल्स्थतीवि लि केंहित किण्याऐवजी आपण स्वतःकडेच

लि केंहित केले पाह जे जो आपल्यातील प्रत्येकजण केवळ आपल्यासािखाच ना ी ति आपण काय असू
शकतो त्याकडे पा तो.

आपण स्वतःला जेव् डे मल्
ु यािंकन आणण प्रेम कितो त्यपेिा खूप अचधक प्रमाणात दे व आपल्यावि प्रेम

कितो आणण आपले मल्
ु यािंकन कितो. कुठल्या ी शािंकेपवना, दे व आपण त्याच्यासोबत सवयकालीन जीवन
जर्ावे असे इल्च्छतो. त्याला असे पाह जे कक आपण

े समजावे कक तो पण
य णे पवश्वासायय आ े आणण
ू प

त्या ू न अचधक आपल्या भीतीदायक मनािंना बिे किण्यास सिम आ े . “प्रेमात भीती ना ी पण परिपण
ू य
प्रेम भीती दिू किते” ”(१ यो ान ४:१८).
कािण मी तझ्
ु यापवषयी जे पवचाि कितो ते मला माह त आ े , शािंततेचे पवचाि आ ेत, दष्ु टािंचे ना ी.
(नयमयया २९:११)

दे वाला आपल्यापवषयी चािंर्ले पवचाि किण्यास उद्यक्
ु त किण्याचे ध्येय ठे ऊन, धाशमयक प्रयत्नािंमध्ये बिाच
वेळ, प्रयत्न आणण खचय केला,

ा एक प्रचिंड कचिा आ े .

तम्
ु ी तयाि केलेल्या मत
ू ी िेकून द्या. त्यािंच्यामळ
ु े च तम्
ु ी पाप किण्यास धजावता. तम
ु चे हृदयपरिवतयन
व आत्मपिीवतयन

ोऊ द्या. इस्रायेलच्या लोकािंनो, स्वतःच स्वतःचा मत्ृ यू का ओढवन
ू घेता? मला

तम्
ु ाला ठाि मािण्याची इच्छा ना ी. कृपा करून पित या व जर्ा, पिमेश्वि, माझा प्रभ,ू असे म् णाला.
(य े जकेल.१८:३१-३२)

आपल्या प्रत्येकाला ईश्विाची पवनिंती म् णजे स्वाथायला वळवन
ू जीवनाचा मार्ाय मध्ये बदलावे.
कािण दे वाने जर्ावि एवढी प्रीनत केली की त्याने आपला एकुलता एक पत्र
ु हदला. दे वाने आपला पत्र
ु
यासाठी हदला की, जो कोणी त्याच्यावि पवश्वास ठे वतो त्याचा नाश

ोऊ नये ति त्याला सवयकाशलक

जीवन शमळावे. दे वाने आपल्या पत्र
ु ाला जर्ात पाठपवले. जर्ाचा न्याय किण्यासाठी दे वाने आपला पत्र
ु

पाठपवला ना ी, ति आपल्या पत्र
ु ाद्वािे जर्ाचे तािण व् ावे यासाठी दे वाने त्याला जर्ात पाठपवले. (यो ान
३:१६-१७)

येशव
ू ि पवश्वास ठे वणे म् णजे त्याने आपल्यापवषयी (दे वाचा पत्र
ु ) आणण दे व पपत्यापवषयी जे का ी प्रकट
केले त्यावि पवश्वास ठे वणे

ोय.

दे व णिस्तामध्ये जर्ाशी समेट किीत

ोता. मनष्ु यािंची पापे त्यािंच्यापवरुद्ध मोजत नव् ता. आणण त्याने

आम् ाला समेटाचा सिंदेश हदला आ े . (२करििंथकि ५:१९)

जि दे वाने आपल्याला सावयकाशलक मत्ृ यप
ू ासन
ू वाचवण्याच्या सिंपण
ू य प्रयत्नािंचा सािािंश एका शबदात हदला
ति

ा शबद ‘सलोखा’

एके काळी तम्
ु ी पिके
ोता.

ोईल.

ोता आणण तम
ु च्या पवचािािंमळ
ु े आणण तम
ु च्या दष्ु ट कृत्यािंमळ
ु े तम्
ु ी दे वाचे शत्रू
(कल. १:२१)

मानवजातीचा नाश झाल्यापासन
ू ,पिकेपणा केवळ आपल्या मनातच अिंतभत
ूय आ े – दे वामध्ये कधी ी
ना ी.

कािण दे व, जो म् णाला, “अिंधािातन
ू प्रकाश

ोतो.” त्याने तो प्रकाश, आमच्या अिंतःकिणात णिस्ताच्या

चे े र्यात दे वाच्या र्ौिवाच्या ज्ानात दाखवावा. (२ करििंथ.४:६)

े वचन ज्या अिंधािाचा सिंदभय दे तो तो आपला दे वा सिंदभायचा र्ैिसमज आ े . दे वाचे वैभव े त्याचे चरित्र

आ े , जे येशच्
ू या चे े र्यावि हदसते.

ति आपण सवयजण आविण नसलेल्या चे े र्याने प्रभच
ू े र्ौिव आिशात पाह ल्याप्रमाणे पा त असता, प्रभू
जो आत्मा याच्यापासन
ू र्ौिावातन
ू र्ौिवात असे त्याच्या प्रनतरुपात रुपािंतिीत

ोत जातो.

(२ करििंथ.३:१८)
बघन
ू आपण बदलले आ ोत.

े तत्व दोन् ी प्रकािे कायय किते. जि आपण ईश्विाची सेवा कित आ ोत

असा पवश्वास ठे वत असलो ति ते आपल्या स्वाथायस अचधक सामथ्ययवान बनवते. जि आपण त्याला

अर्दी ननःस्वाथयपणे पाह ले ति ते आपल्या मळ
ू स्वाथायचे उच्चाटन किण्याचे कायय किे ल. दे वाचे प्रेम
व्यक्त किणे,दया आणण िमा ह्या र्ण
ु ािंचा पवचाि केल्याने आपल्यात े समान र्ण
ु प्रनतत्रबिंत्रबत

ोतात.

मी तम्
े ा
ु ािंस सािंर्तो, त्याचप्रमाणे ज्यािंना पश्चातापाची र्िज ना ी अशा नव्याण्णव ननतीमानािंपि
पश्चाताप किणार्या एका पाप्याबद्दल स्वर्ायत आनिंद

ोईल.

(लक
ू १५:७)

पश्चात्ताप म् णजे दे वाला “मला माि किा” असे म् णणे ना ी.पश्चात्ताप म् णजे बदलणे ककिं वा
मनपरिवतयन

ोणे

ोय.येशच्
ू या शशकवणीच्या सिंदभायत, खिा पश्चाताप म् णजे, दे वाबद्दल मनपरिवतयन

ोय. येशन
ू े प्रनतननचधत्व करून जसे त्त्याला प्रस्तत
ु केले तसेच आपण त्याला पा ू .

जे थकलेले आणण ओझ्याने लादलेले आ े त असे सवय तम्
ु ी मजकडे या आणण मी तम्
ु ाला पवरद्ािंती दे ईन.

माझे जू आपणािंवि घ्या , माझ्यापासन
ू शशका, म् णजे तम
ु च्या आत्म्यास पवरद्ािंती शमळे ल. कािण माझे
जू सोपे आ े आणण माझे ओझे

लके आ े .

(मत्त.११

:२८-३०)

आध्याल्त्मक आत्म-सध
ु ाि किण्याच्या ननिथयक प्रयत्नात आपल्याला चािंर्ले काम किण्याची र्िज ना ी.

आमच्या सवय प्रयत्नािंमळ
ु े आपण स्वतःकडे लि वेधू शकतो आणण याचा परिणाम र्वय आणण ननिाशा
ोईल. आमच्याकडे कोंडी किण्याचा उपाय येशक
ू डे आ े . तो म् णाला, “मला जाणून घ्या.”

आणण यशया सिंदेष्टयाचे पस्
ु तक त्याला दे ण्यात आले. त्याने ते पस्
ु तक उघडले आणण जो भार् शोधून

काढला, त्या हठकाणी असे शलह लेले आ े , प्रभच
ू ा आत्मा मजवि आ े , कािण त्याने मला अशभषेक केला
आ े . यासाठी कक, र्रिबािंना सव
ु ाताय सािंर्ण्यासाठी बिंहदवान म् णून नेलेल्यािंस स्वातिंत्र्याची घोषणा
किण्यासाठी, आिंधळ्यािंना दृष्टी शमळावी व त्यािंनी बघावे यासाठी, जुलम
ू

ोणार्यािंची सट
ु का किण्यासाठी.
(लक
ू ४:१७-१८)

येशू आपल्यासाठी जे साध्य किण्यासाठी आला त्या सवािंची आपल्याला र्िज आ े; तेथे
त्याला अपवाद ना ीत.

21. आपण न्यायाची भीर्ी बाळगली पानिजे का?
एखाद्या प्रकिणामध्ये न्यायननवाडा

ोत असता ननणययाचा पवचाि किताना, कोणाचा न्यायननवाडा केला

जात आ े आणण कोण न्यायाधीश आ े

े ठिपवणे प्रथम उपयक्
ु त ठिे ल. एदे न बार्ेत

व्वा आणण सपय

यािंच्यातील सिंभाषणाकडे पित जाताना आपणािंस आठवते कक, सपायने व्वेच्या मनात दे वाच्या न्यायीपणा,
सदभावना आणण पवश्वासप
ू णा बद्दल प्रश्न पवचािला आ े . थोडा प्रामाणणकपणे पवचाि केल्यास े लिात
येईल कक तेथे मानवतेची नव् े ति दे वाची पिीिा झाली

ोती.

स्वतःला पिीिेत येऊ दे ण्याची दे वाची कल्पना समजून घेणे आपल्यासाठी काठीन आ े . तिीसद्ध
ु ा,
पापवत्रशस्त्राच्या सखोल अभ्यासाच्या आधािे

ा दृष्टीकोन केवळ व्याव ारिक आ े . सैतानाशी झालेल्या

पह ल्या सिंभाषणापासन
ू आपण अज्ानाने दे वाचा न्याय कित आलेलो आ ोत. खिोखि आम् ी त्याला
योग्य प्रकािच्या पिीिेत आणले आ े का?
आपल्या प्रवत
ू
ृ ीमध्ये आपली हदशाभल

ोत असतािंना सद्ध
ु ा आपण स्वतःला जि न्यायाच्या मध्यभार्ी

ठे वले तिी अिंतीम ननणयया मध्ये कोणत्या ी प्रकािे आपली सट
ु का

ोऊ शकत ना ी. दे वाने आपली

पिीिा घेतली ना ी, तिी दे खील आम् ी स्वतःच स्वतःला न्याय दे ण्यासाठी आणण दोषी ठिपवण्यासाठी
पवशेषतः पाििं र्त आ ोत. येशू म् णाला की तो जे शबद बोलला ते जीवन आ े . आम् ाला त्याचा शबद
स्वीकािण्याचा

ककिं वा नाकािण्याचा पयायय आ े . जि त्याचे शबद खिोखिच जीवन आ े , आणण आम् ी

त्यािंना नाकािले असेल ति, मर् त्याच्या शबद नाकािण्याने जो नकािात्मक परिणाम आम् ावि
त्याला आम् ी स्वतः जबाबदाि ना ी का?

ोईल

जर्ाच्या न्यायालयात न्यायालयीन ननणयय घेतले जातात पण दे व जचर्क न्यायननवड्याप्रमाने न्याय

कित ना ी .जेव् ा आपण स्वतः स्वतःची ननिंदा कितो आणण मत्ृ यच्
ू या मार्ायवि जाण्याचा दृढननश्चय
कितो तेव् ा दे व आपल्या ननणययाला अननच्छे ने मान्यता दे ण्याशशवाय आणखी का ी करू शकत ना ी.

या ननणययाचा आणखी एक पैलू पवचािात घ्यावा लार्ेल. जेव् ा आपण इतिािंचा न्याय कितो, तें व् ा त्याची
आपल्यावि नकािात्मक प्रनतकक्रया उमटते. जेव् ा आम् ी इतिािंचा ननषेध कितो, तें व् ा या प्रकक्रयेत केवळ
आम् ी आपल्या स्वतःचा ननषेध किीत असतो. न्यायालयात आपल्याला खिोखि कोणाची भीती
बाळर्ण्याची र्िज आ े

े पा ण्यासाठी िक्त आपल्याला आिशात पा ण्याची आवश्यकता आ े .

व्यशभचािात अडकलेल्या मह लेच्या सव
ु ातेच्या अ वालावरून न्याय कसा कायय कितो याची जाणीव

ोते:

येशू जैनत
ु ाच्या डोंर्िावि ननघन
ू र्ेला. दस
ु र्या हदवशी सकाळीच येशू पित मिंहदिात र्ेला. सवय लोक

येशक
ू डे आले. येशू बसला आणण त्याने लोकािंना शशिण हदले. ननयमशास्त्राचे शशिक व परुशी एका
स्त्रीला घेऊन तेथे आले. त्या स्त्रीला व्यशभचािाचे पाप कितािंना पकडले
स्त्रीला बळजबिी लोकािंपढ
ु े उभे केले. ते येशल
ू ा म् णाले, “र्रु
ु जी,

ोते. या य ु दी लोकािंनी त्या
ा नतचा नविा ना ी, अशा माणसाशी

व्यशभचाि कितािंना ह्या स्त्रीला पकडले. मोशेच्या ननयमशास्त्रात अशी आज्ा हदलेली आ े कक, असे कमय
किणार्या प्रत्येक स्त्रीला आम् ी दर्ड-धोंड्यािंनी मारून जीवे मािले पाह जे. आम् ी काय किावे असे तम
ु चे

मत आ े ?” येशल
ू ा पेचात पकडावे म् णून य ु दी लोकािंनी ा प्रश्न पवचािला ोता. का ी तिी चुकीचे
बोलतािंना येशल
ू ा धिावे अशी त्यािंची इच्छा ोती. म् णजे मर् त्यािंना येशव
ू ि आिोप ठे वता आला असता.
पण येशन
ू े र्ढ
ु घे टे कले आणण आपल्या बोटाने जशमनीवि शल ू लार्ला. ये ु दी पढ
ु ािी येशल
ू ा प्रश पवचािीत

िाह ले, म् णून येशू मान वि करून त्यािंच्याकडे पा त म् णाला, “ज्याने कधीच पाप केले ना ी असा एक

तिी मनष्ु य येथे आ े काय? ननष्पाप मनष्ु य या मह लेवि पह ला दर्ड िेकू शकतो.” मर् येशन
ू े पन्
ु ा

र्ढ
ु घे टे कले आणण जशमनीवि शल ू लार्ला. येशच
ू े े शबद ज्या लोकािंनी ऐकले, ते एक एक करून ननघन
ू
जाऊ लार्ले. जे वयस्कि ोते ते अर्ोदि र्ेले. मर् इति लोक र्ेले. येशू एकटाच त्या स्त्रीस तेथे
िा ीला

ोता. ती त्याच्या समोि उभी

ोती. येशन
ू े पन्
ु ा मान वि करून नतला पह ले आणण पवचािले,

“बाई, ते सवय लोक ननघन
ू र्ेले आ े त, त्यातील एकाने ी तल
ु ा दोषी ठिपवले ना ी काय?” त्या स्त्रीने

उत्ति हदले, “प्रभ,ू मला कोणी ी दोषी ठिपवले ना ी.” मर् येशू म् णाला, “मर् मी ी तझ
ु ा न्याय किीत
ना ी. आता तू जाऊ शकतेस, पण पित पाप करू नकोस.”

ज्या स्त्रीला येशस
ु मोि आणले

(यो ान ८:१-११ )

ोते आणण ननयमशास्त्र मोडणािी म् णून सादि केले र्ेले

ोते, नतला

येशल
ू ा उद्वस्थ किण्याच्या कटात धाशमयक नेत्यािंनी नतचा वापि केला, कािण येशल
ू ा त्यािंनी त्यािंच्या
धमायसाठी धोका म् णून दशयपवले

ोते. त्या स्त्रीला दोषी ठिपवणार्यािंनी मोशेच्या ननयमािंचा

वाला हदला.

परुशािंबिोबिच्या आणखी एका चकमकीत, येशन
ू े त्यािंना सािंचर्तले की मोशेच्या ननयमशास्त्रात घटस्िोट

घेत असताना त्यािंच्या जड अिंतःकिणा करिता सवलत हदली आ े . मर् येशू त्यािंना म् णाला, “कािण
केवळ तम
ु च्या

ट्टामळ
ु े मोशेने तम
ु च्यासाठी

ी पयाययी अनम
ु ती हदली ककिं वा शलह ली आ े ."(माकय १०:५).

या दिबािाच्या दृश्यात काय घडले याची तीव्रता स्पष्ट

ोईल कािण आपल्याला

पथ्
ृ वीवि दे व आ े आणण त्याने हदलेल्या ननणययाच्या अचधकािास

े समजते की येशू

दे वत्वाचे सवय अचधकाि आ े त. येशन
ू े

आपल्यासमोि आणलेल्या प्रकिणात तातडीने ननणयय घेतला ना ी, त्या ऐवजी खाली वाकून जशमनीवि
का ी शलह ले. जेव् ा त्यािंनी येशल
ू ा त्यािंच्या प्रश्नाचे उत्ति दे ण्यासाठी दबाव आणला, तेव् ा तो त्यािंना

म् णाला, “जि तम
ु च्यापैकी कोणी पाप केले ना ी ति त्याने प्रथम नतच्यावि दर्ड िेकला पाह जे.”
त्यानिंति येशू पन्
ु ा जशमनीवि शल ू लार्ला.

येशू जे बोलला आणण त्याने जे केले त्या सवय र्ोष्टीिंमध्ये त्याचा एक उद्देश
शलह त

ोता. जेव् ा तोजशमनीवि

ोता, तेव् ा ते धाशमयक नेत्यािंच्या प्रश्नािंना टाळावे म् णून शल ीत नव् ता, ति कोणत्या

परिल्स्थतीत त्या स्त्रीला त्याच्या समोि सादि केले र्ेले
किणार्या सवािंचा इनत ास येशल
ू ा माह त

ोते

े त्याला माह त

ोता आणण त्याने त्या सवािंच्या मनातील

ोते. नतच्यावि आिोप
े तू व पवचाि वाचले

ोते. सािीदािािंच्या उपल्स्थतीत तो या ढोंर्ी लोकािंवि कठोि टीका करू शकला असता, पण त्याऐवजी,

त्याने धाशमयक नेत्यािंना त्यािंची पापे कृपापव
य धळ
ु क
ु ीत शल ू न हदली – त्यािंच्या पापािंची एक अपवादात्मक
अस्थायी लेखी नोंद त्यािंच्या पढ
ु े सादि केली.
येशू आपल्याभोवती जमलेल्या प्रत्येक व्यक्तीवि ननतािंत प्रेम किीत
ककिं मत किीत

ोता आणण त्या प्रत्येकाची तो

ोता , े माह त असन
ू ी की ते कोणत्या परिल्स्थतीत एकत्र जमले आ े त. त्याचे ध्येय

जर्ाला वाचपवणे

ोते आणण त्याने त्या मह लेची आणण नतच्यावि आिोप किणार्यािंशी पन्
ु ा समन्वय

किण्याची त्याची इच्छा

ोती

े लोक त्याच्यापासन
ू दिु ावले जावे अशी त्याची इच्छा नव् ती.

येशू धाशमयक नेत्यािंना म् णाला, “तम
ु च्यामध्ये जो पापपविह त आ े त्याने नतच्यावि प्रथम दर्ड िेकावा.”

येथे तो त्यािंच्याकडे पित न्यायननवाडा किण्याची जबाबदािी सोपवतो. येशू या जर्ात न्याय किण्यासाठी
आणण दोषी ठिपवण्यासाठी आला ना ी आणण न्यायाधीशाची भशू मका बाजावण्यास

आला ना ी.

ननयमशास्त्राचे शशिक व परुशी यािंनी त्या स्त्रीवि दर्ड िेकण्याचे आमिंत्रण म् णन
ू त्याचे शबद घेतले

काय? स्त्रीवि दर्डिेक किण्याचे आमिंत्रण म् णून शबद? विवि पा ता ना ी, कािण त्या सवािंनी “एका
मार्न
ू एक” त्या दृश्यातन
ू माघाि घेतली.

येशन
ू े , दे व म् णून, स्त्रीला दोषी ठिपवले ना ी, पििं त,ु “जा आणण पाप करु नको” या त्याच्या शबदािंनी

नतच्यासाठी जीवनाचा दिवाजा उघडला. त्याने त्याच्या उपल्स्थतीत आणलेल्या कृती सोडून दे ण्याची आज्ा
केली नव् ती; तो प्राणघातक पापासन
ू नतला स्वातिंत्र्य दे त
पवश्वासासाठी पात्र ना ी.

भपवष्यात

ोता – असा पवश्वास आ े कक दे व आपल्या

ोणािी शशिा टाळण्यासाठी येशन
ू े या स्त्रीला मार्य दाखपवला. एक व्यक्ती म् णून त्याने

नतच्यावि दे वाचे प्रेम प्रकट केले. ती स्त्री जीवन दे णार्याच्या उपल्स्थतीत

ोती आणण ती त्याच्या वि

प्रेम करू शकत ोती आणण पवश्वास ठे ऊ शकत ोती. या घटणेनत
िं ि दे वाबाद्दलचा नतचा दृष्टीकोन आणण
दे वासोबतचे नतचे नाते यामध्ये अमल
ु ाग्र बदल झाला जो कक चािंर्ल्यासाठीच
न्याय झाला, तो जीवन परिवतयन किणािा आणण जीवनदान दे णािा

ोता.

ोता. नतच्यासाठी, जो

येशन
ू े कठोि मनाचे असलेल्या शास्त्री आणण परुशी, ज्यािंनी त्या मह लेस त्वरित दोषी ठिपवले, त्यािंना

दोषी ठिपवले ना ी, पििं तु त्याने त्यािंच्या समोि एक अध्याल्त्मक आिसा ठे वला ज्यात त्यािंच्या स्वतःचे

काळे चरित्र त्यािंना हदसले. याच्या परिणामस्वरूप ते, “स्वतःच्या पववेकाने दोषी ठिपवले र्ेल”े आणण
त्यािंना जीवन-दात्याच्या शद्ध
ु , ननःस्वाथय प्रेमाची उपल्स्थती सोडणे भार् पडले. ते दस
ु र्याला दोषी
ठिपवण्यासाठी आले
म् णून

ोते पण या प्रकक्रयेत शेवटी स्वतः दोषी ठिले.

े मनष्ु या, तू जो कोणी आ े स व जेव् ा तू न्यायासनासमोि बसतोस तेव् ा तल
ु ा सबब ना ी,

कािण जेव् ा तू दस
ु र्याचा न्याय कितोस तेव् ा तू स्वतःला ी दोषी ठिपवतोस कािण जो तू न्याय
कितोस, तो तु ी तीच र्ोष्ट कितोस. आता आपणाला माह त आ े कक, जे अशा वाईट र्ोष्टी कितात
त्यािंचा न्याय दे व कितो. आणण दे वाचा न्याय योग्य असतो. तम्
ु ीसद्ध
ु ा जे अशा वाईट र्ोष्टी कितात
त्यािंचा न्याय किता पण तम्
ु ीसद्ध
ु ा त्याच र्ोष्टी किता म् णून ननल्श्चतपणे तम्
ु ाला माह त आ े की,
दे व तम
ु चा न्याय किील आणण स्वतःची सट
ु का करून घेणे तम्
ु ाला शक्य
आपल्या प्रत्येकाला खिे

ोणाि ना ी. (िोम. २:१-३)दे व

स्वातिंत्र्य दे तो. तो आमची स्वत:ची ननिंदा किण्याची ननवड अचधशलणखत किणाि ना ी. जेव् ा आपण

पािस्पारिक प्रेम आणण जीवनाच्या वतळ
ुय ाबा े ि िा ण्याचे ननवडतो तेव् ा दे वाचा न्याय

ा या ननणययाला

अननच्छे ने मान्यता दे तो. या न्यायापासन
ू सट
ु का ना ी, कािण दे व आपल्याला आपल्या इच्छे पवरुद्ध
किण्यास जबिदस्ती कित ना ी अशा मार्ायवि चालण्यासाठी जो जीवनाकडे घेऊन जातो.

कािण, दे व पपता कोणाचा ी न्याय किीत ना ी, पििं तु न्याय किण्याचा सवय अचधकाि पपत्याने पत्र
ु ाला
हदलेला आ े . (यो ान ५ :22)

दे व, पपता, आमचा न्याय किीत ना ी.
शिीिाद्वािे मनष्ु याला जीवन शमळत ना ी, पििं तु आत्म्याद्वािे ते जीवन शमळते. मी तम्
ु ाला सािंचर्तलेल्या
र्ोष्टी आत्म्यापवषयी आ े त, म् णूनच या र्ोष्टीिंपासन
ू जीवन शमळते. (यो ान ६:६३)

येशच
ू े शबद जीवन आ े त. येशू बोललेल्या प्रत्येक शबदात त्याने दे वाच्या सामावन
ू घेणार्या प्रेमाला प्रकट
केले आ े .

तेव् ा येशू मोठ्याने ओिडला, “ जो माझ्यावि पवश्वास ठे वतो तो माझ्यावि पवश्वास ठे वतो असे ना ी,
ति

मला ज्याने पाठपवले त्याच्यावि पवश्वास ठे वतो. आणण जो मला पा तो, तो ज्याने मला पाठपवले

त्याला पा तो. मी प्रकाश म् णून या जर्ात आलो आ े . यासाठी की जो कोणी माझ्यावि पवश्वास ठे वतो

त्याने अिंधािात िा ू नये. “आणण जो कोणी माझी वचने ऐकून पाळीत ना ी, त्याचा न्याय मी ठिवीत
ना ी. कािण मी जर्ाचा न्याय किण्यासाठी आलो ना ी, ति जर्ाच्या तािणासाठी आलो आ े . जो माझा
स्वीकाि किीत ना ी व माझ्या वचनाप्रमाणे वार्त ना ी त्याचा न्याय किणािा कोणी एक आ े , जे वचन
मी बोललो तेच शेवटच्या हदवशी त्याचा न्याय किील.”

(यो ान १२:४४-४८ ,भि हदला)

येशू आपला न्याय किीत ना ी. दे व आम् ाला जीवनाचा शबद दे ऊ कितो, पििं तु तो आम् ाला कधी ी ते
स्वीकािण्यास जबिदस्ती कित ना ी.

तम
ु चा न्याय किण्यात येऊ नये म् णून तम्
ु ी इतिािंचा न्याय करु नका. कािण ज्या न्यायाने तम्
ु ी
इतिािंचा न्याय किता त्याच न्यायाने तम
ु चा न्याय केला जाईल, आणण ज्या मापाने तम्
ु ी माप घालता
त्याच मापाने तम्
ु ाला पित शमळे ल. तू आपल्या डोळ्यातील मस
ु ळ लिात न घेता आपल्या भावाच्या

डोळ्यातील कुसळ का पा तोस? ककिं वा ‘तझ्
ु या डोळ्यातील कुसळ मला काढू दे ’ असे तझ्
ु या भावाला कसे
म् णू शकतोस? कािण प ा, तझ्
ु या डोळ्यात ति मस
ु ळ आ े . अिे ढोंग्या, पह ल्यािंदा तू आपल्या
डोळ्यातील मस
ु ळ काढ म् णजे तझ्
ु या भावाच्या डोळ्यातील कुसळ तल
ु ा स्पष्ट हदसेल.

(मत्तय ७:१-५)

जि दे व पपता आमचा न्याय किीत ना ी आणण येशू आमचा न्याय किीत ना ी, आम् ी असे का समजतो
की आम् ी इतिािंचा न्याय किण्यास पात्र आ ोत (आमच्या स्वतःच्या डोळ्यात मस
ु ळ आ े )?

मी तम्
ु ाला खिे तेच सािंर्तो: जो माझे ऐकतो आणण ज्याने मला पाठपवले त्याच्यावि पवश्वास ठे वतो

त्याला अनिंतकाळाचे जीवन शमळे ल. त्याला दोषी धिपवले जाणाि ना ी. ति त्याने मिणातन
ू ननघन
ू
जीवनात प्रवेश केला आ े .

(यो ान ५:२४)

दे वाबद्दलचे सत्य समजून घेणे आणण पवश्वास ठे वणे शशकणे आम् ाला जीवनाकडे नेत.े येशू म् णाला,
“जो त्याच्यावि पवश्वास ठे वतो तो दोषी ठिपवला जाणाि ना ी”
३:१८)

(यो ान

पििं तु पौल व बणयबा िाि धैयायने बोलले, ते म् णाले, “दे वाचा सिंदेश तम्
ु ा य ु द्यािंना आम् ाला सािंचर्तलाच
पाह जे. पण तम्
ु ी ऐकण्यास नकाि दे त आ ात. तम्
ु ी तम
ु चे स्वतःचेच नक
ु सान करून घेत आ ात. व

अनिंतकाळाचे जीवन प्राप्त करून घेण्यासाठी अपात्र ठित आ ात! म् णून आम् ी आता दस
ु र्या दे शािंतील
य ु दीति लोकािंकडे जाऊ!

(प्रेपषतािंची कृत्ये १३:४६)

े आत्म-ननषेधाचे एक ज्ानी उदा िण आ े .
दस
ु र्यािंचा न्याय करू नका, म् णजे तम
ु चा ी न्याय

ोणाि ना ी. दस
ु र्यािंना दोषी ठिवू नका म् णजे

तम्
ु ाला दोषी ठिपवले जाणाि ना ी. दस
ु र्यािंची िमा किा म् णजे तम
ु ची ी िमा केली जाईल.

(लक
ू ६:३७)

लक
ु च्या सव
ु ातेमध्ये उधळपट्टी केलेल्या मल
ु ाचा उपदे श आपल्याला शशकवतो की दे वाने आपल्याला

आधीच िमा केली आ े . जि आपला न्याय केला जातोय, ककिं वा आपल्याला दोषी ठिपवले जातेय ककिं वा
िमा केले जात ना ी ति आपण स्वतःला दोषी धिले पाह जे “मनष्ु य जे का ी पेितो, तेच उर्वते”.

(र्लती. ६:७)

येशू म् णाला, “जर्ाचा न्याय व् ावा म् णून मी जर्ात आलो आ े . मी आलो आ े यासाठी की, जे

नेत्र ीन आ े त त्यािंना हदसावे. आणण आम् ाला पा ता येते असे म् णणािे आिंधळे व् ावेत.” परुश्यािंतील
का ी जण येशच्
ू या आजब
ू ाजल
ू ा

ोते. त्यािंनी येशल
ू ा

े बोलतािंना ऐकले. आणण त्यािंनी पवचािले, “ काय,

आम् ी सद्ध
ु ा आिंधळे आ ोत असे तल
ु ा म् णायचे आ े काय?” येशू म् णाला, “ तम्
ु ी जि खिोखिच

आिंधळे (समाज नसलेल)े असता, ति तम्
ु ी पापाबद्दल दोषी ठिले नसता. पििं तु ‘आम् ास हदसते’ असे
तम्
ु ी म् णता (तम्
ु ी काय किता

े जाणता) म् णन
ू तम्
ु ी दोषी आ ात.”

(यो ान ९:३९-४१)

येशू जर्ात ज्यासाठी आला तो “न्याय” म् णजे काय? तो मानवजातीवि असलेले दे वाचे प्रेम आणण

दे वासाठी आपल्यातील प्रत्येकाचे असलेले अनिंत मल्
ू य प्रकट किण्यासाठी या जर्ात आला. त्याची इच्छा

आ े की आम् ी एकमेकािंना तसेच पा ावे जसे तो आम् ाला पा तो, आणण एकमेकािंचे नततकेच मल्
ू य
किावे ल्जतके तो आपले कितो. येशू आपल्याला इतिािंच्या पापािंबद्दल तसेच कृत्रत्रमिीत्या तयाि केलेल्या

मतभेदािंकडे दल
य किण्यास शशकवत आ े : सािंप्रदायीकता, िाष्रवाद, अहदवासीवाद, पिपाती िाजकािण
ु ि
ककिं वा आपल्यापवरुद्ध मानशसक उत्तेजन दे णािी कोणती ी इति साधने.
परुश्यािंना येशू शशकवीत असलेला

ा धडा समजला ना ी. ते कट्टिपिंथीय

य ु दी विंशाचे नव् ते, त्यािंच्या कुत्रा म् णून पा त
किण्यात ते स्वयिंभू तज् ोते.

ोते आणण इति पिदे शी जे

ोते. इतिािंची पापे बघण्यात आणण त्याचा न्यायननवडा

ोय, दे वाने जर्ावि एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पत्र
ु हदला. दे वाने आपला पत्र
ु

यासाठी हदला की, जो कोणी त्याच्यावि पवश्वास ठे वतो त्याच्या नाश

ोऊ नये ति त्याला अनिंतकाळाचे

जीवन शमळावे. दे वाने आपल्या पत्र
ु ाला जर्ात पाठपवले, जर्ाचा न्याय किण्यासाठी दे वाने आपला पत्र
ु

पाठपवला ना ी, ति आपल्या पत्र
ु ाद्वािे जर्ाचे तािण व् ावे यासाठी दे वाने त्याला जर्ात पाठपवले. जो
कोणी दे वाच्या पत्र
ु ावि पवश्वास ठे वतो त्याचा न्याय (दोषी ठिपवले जाणे) ोणाि ना ी. ज्या वस्तल्ू स्थतीच्या
आधािे लोकािंचा न्याय केला जातो, ती
जास्त आवडत

ी की जर्ामध्ये प्रकाश आला, पििं तु लोकािंना प्रकाशापेिा अिंधाि

ोता कािण त्यािंची कृत्ये वाईट

ोती.

(जॉन: ३: १६-१९, भि जोडला)

या परिच्छे दात, नावाचा अथय चारित्र्य आ े . येशन
ू े प्रकाशात आणलेल्या दे वाच्या चारित्राच्या सािात्कािाला
नकाि दे णे म् णजे वास्तपवकतेने दे वाला नकाि दे णे
आ े.

ोय. येशम
ू ध्ये दे व म् णत आ े - मी खिोखि

ाच

जेव् ा सकाळ झाली तेव् ा सवय मख्
ु य याजक व वडीलजन यािंनी येशपु वरुद्ध कट केला. आणण कशा

प्रकािे येशल
ू ा ठाि मािायचे याचा पवचाि केला. त्यािंनी येशल
ू ा साखळदिं डानी बािंधून दिू नेले व िाज्यपाल
पपलाताच्या स्वाधीन केले.

काय दृश्य आ े

(मत्त. २७:१-२)

े ! पाप-सिंतप्ृ त धमयवादी लोक त्यािंच्या जीवनदाताचा मत्ृ यू शोधत आ े त, आणण तो

त्यािंचा प्रनतकाि किीत ना ी ककिं वा ना ी त्यािंच्यावि ननणयय ी घेत ना ी! कोण ककिं वा काय प्राणघातक
आ े - दे व
की पाप?

णिस्ताच्या मत्ृ यच्
ू या शेवटच्या का ी तासािंपव
ू ी आपण त्याच्या चाचणी व वधस्तिंभामार्ील सखोल अथय
न समजता वाचतो व ऐकतो. येशू पण
य णे दे व तसेच पण
य णे मनष्ु य आ े .जेव् ा पोंटीयस पपलातासमोि
ू प
ू प
येशल
य णे दे व
ू ा पिीिेसाठी आणण्यात आले तेव् ा तो पण
ू प

आणण त्याला दोषी ठिपवण्यात आले, तेव् ा तो पण
य णे दे व
ू प

ोता. जेव् ा त्याचा न्याय किण्यात आला
ोता. जेव् ा त्याला चाबकाचे िटके मािले

र्ेले, त्याची चेष्टा केली र्ेली व त्याला मािण्यासाठी वधस्तिंभावि णखळ्यािंनी ठोकण्यात आले, त्या
सवयकाळी, तो दे व

ोता.

दे वाने स्वत:वि खटल्याची मभ
ु ा हदली आणण दोषी ठिपवले त्यािंच्याद्वािे ज्यािंच्यावि तो प्रीनत किीत ोता
आणण त्यािंच्याशी स्वत:ची समेट किण्यासाठी आतिु झाला
काय केले

ोता. का? कािण आपल्या पापाने त्याचे

े पा ण्यासाठी आपल्याकडे इतका अपवश्वसनीय वेळ आ े .

दे वाचा पत्र
े ा खूप अचधक त्रास
ु येशू याला पथ्
ृ वीविील अिंनतम का ी तासािंदिम्यान आपल्या कल्पनेपि
स न किावा लार्ला. पण र्ेथशेमाने बार्ेत येशच्
ू या त्रासाची सरु
ु वात झाली ना ी ककिं वा वधस्तिंभावि
असतािंना त्याच्या शेवटच्या शबदािंनी

ी ना ी. पाप आपल्या जर्ात जेव् ा आले तेव् ापासन
ू दे वाने

आमच्याबिोबि आणण आमच्यासाठी द:ु ख भोर्ले आ े , आणण पापाच्या पवनाशकािी मार्ायचा शेवट ोईपयिंत
आणण पापाचा शाश्वत अिंतः

ोईपयिंत तो आपल्याबिोबि आणण आपल्यासाठी दःु ख भोर्णाि आ े .

येशच्
ू या अतल
ु नीय प्रेमाची वाटणी किण्यासाठी त्याने ननमायण केलेल्या लोकािंच्या
आणण दःु ख

े आपल्याला

ातन
ू झालेली पिीिा

जािो वषािंपासन
ू आपण भोर्त असलेल्या दःु खाचे चचत्र दे त.े आपण आपल्या

मानवी न्यायालयासामोि उदासीनता, अकाययिमता, वेर्वानपणा आणण अर्दी सक्रीय, ननदोष पवनाशाच्या
आिोपाचे उत्ति दे ण्यासाठी दे वाला दोषी ठिवीत आ ोत. अनेक वेळा आमचा ननणयय शल्
ु काप्रमाणे दोषी

आ े ! आपल्या सोडून र्ेलेल्या मल
ु ािंशी पन्
ु ा समेत किण्यासाठी दे व आणखी काय करू शकतो? क्रूस

ा सलोखा किण्याचा उत्कृष्ट दै वी नमन
ु ा आ े . दे व स्वतःची सेवा किणािा, ननष्काळजी आणण अपवश्वासू

आ े या सैतानाच्या खोटया दाव्याला क्रूस दिू कितो.

आपण ईश्विाचे चारित्र्य ल्जतके काळे केले आ े , नततकीच एक चािंर्ली बातमी आ े — आपण त्याला

चुकीचा का समजतो े दे व जाणतो आणण त्याबद्दल तो आपल्याला दोषी ठिवीत ना ी. त्याने आपल्यासाठी

जे केले आ े आणण जे तो दििोज कितो आणण किती िा ील, याची कृतज्ता नसतािंना ी तो आपल्यावि

प्रेम कित िा ील. दे वासाठी े आश्चययकािक ठिणाि ना ी का की जेव् ा आपणास ज्ात
िक्त आपल्या सिंदभायत

ोईल की े सवय

ना ी; ति आपला ननमायता आपल्या दपु वधेमाध्ये ी अर्दी जवळून र्त
िंु लेला

आ े . आपण त्याच्याबद्दल पवचाि करू शकतो? आपण स्वतःला तो जसा आ े तसा बघण्याची पिवानर्ी
दे ऊ शकतो — ननःसिंहदग्ध, इति-केंहित प्रेम, आणण त्याला पात्र असलेले प्रेम पित किा?

जास्त आ े का? “आम् ी त्याच्यावि प्रेम कितो, कािण त्याने आधी आपल्यावि प्रेम केले
१:४-१९).

लोकािंपढ
ु े अनेक सिंकटे
स ानभ
ु त
ू ी वाटत

ी मार्णी खूप
ोते” (यो ान

ोती. पण पिमेश्वि त्यािंच्यापवरुद्ध नव् ता. पिमेश्विाला त्यािंच्याबद्दल प्रेम आणण

ोती. म् णूनच त्याने त्यािंचे ििण केले, त्याने त्याचा खास दे वदत
ू त्यािंचे ििण

किण्यासाठी पाठपवला. त्याने त्यािंना उचलले व नेले आणण सवयकाळ तो त्यािंची काळजी घेईल.

(यशया ६३:९).

22. देवाचा न्याय कसा ददसर्ो?
चािंर्ले किण्यास शशका; दस
ु र्यािंशी न्यायाने वार्ा, जे दस
ु र्यािंचा क्लेश कितात त्यािंना शासन किा, अनाथ
मल
ु ािंना मदत किा, पवधवािंना स ाय्य किा.

(यशया १:17)

दे वाचा ननकाल न्यायालयीन शशिा कधीच सोडत ना ी. येथे अनचु चत जर्ात दःु ख कमी किणे आणण

चािंर्ल
ु पणाला प्रोत्सा न दे णे यासािखे वणयन केले आ े .

“ ा बघा माझा सेवक, याला मी ननवडले आ े . मी त्याजवि प्रीती कितो, आणण त्याच्यापवषयी मला

सिंतोष वाटतो. मी आपला आत्मा त्याच्यावि ठे वीन, आणण तो य ु दीतिािंसाठी योग्य न्यायाची घोषणा
किील. तो वाद घालणाि ना ी ककिं वा ओिडणाि ना ी, िस्त्यावि लोक त्याचा आवाज ऐकणाि ना ीत.
वाकलेला बोरू तो मोडणाि ना ी आणण मिंदावलेली वाट तो पवझपवणाि ना ी. योग्य ननणययाचा पवजय
ोईपयिंत तो असे किील. सवय लोक त्याच्यावि पवश्वास ठे वतात.”

(मत्तय. १२:१८-२१)

दे वाच्या अपिपाती आणण सौम्य न्यायाने पवश्वास वाढपवला जातो.
“तम्
ु ी

िं र्ामाच्या

वेळी

आपल्या

शेतातील पपकािंची

कापणी

किाल

तेव् ा,

आपल्या

शेताच्या

कानाकोपर्यातील झाडून सािे च पीक कपू नका व पीक काढून घेतल्यावि सवय वेचू नका. आपला ििमळा ी

झाडून सािा खुडू नका, तसेच िािमळ्यात खाली पडलेली िळे र्ोळा करू नका; र्ोिर्िीबािंसाठी व तम
ु च्या
दे शातन
ू प्रवास किणार्या उपिी लोकािंसाठी ती िा ू द्यावी; मी तम
ु चा दे व पिमेश्वि आ े !”
(लेव. १९:९-१०)
दे वाने प्राचीन काळातील विंचचत लोकािंसाठी तितद
ू किण्याचा प्रयत्न केला.
“कोणी पिदे शीय तम
ु च्या दे शात तम
ु च्याबिोबि िा ात असेल ति त्याच्याशी वाईट वार्ू नका. तम
ु च्याबिोबि

िा णार्या पिदे शीय माणसाला स्वदे शीय माणसासािखेच मना; आणण त्याच्यावि स्वतःसािखीच प्रीती
किा; कािण तम्
ु ी ी एके काळी शमसिदे शात पिदे शीय

ोता. मी तम
ु चा दे व पिमेश्वि आ े ! लोकािंचा

न्याय कितािंना तम्
ु ी योग्य न्याय किावा; मोजण्यामापण्यात आणण तोलण्यात तम्
ु ी अन्याय करू नका.

तम
ु च्यापाशी खिे मापे, खिी वजने, खिी तिाजू, खिा एिा व खिा ह न असावा. मी पिमेश्वि तम
ु चा दे व
आ े ! मीच तम्
ु ाला शमसिदे शातन
ू बा े ि आणले.”

(लेव. १९:३३-३६)

अन्यायकािक कायदे किणार्यािंकडे प ा, घातक ननणयय शलह णार्या लेखकािंकडे प ा,
कठीण

ोईल असे कायदे ते कितात. ते र्रिबािंशी न्यायाने वार्त ना ीत. र्रिबािंचे

पवधवािंना व अनाथािंना लब
ु ाडण्यास ते लोकािंना मभ
ु ा दे तात.

लोकािंना जर्णे

क़्क़ ते डावलतात.

(यश. १०: १-२)

दे व सवय समावेशक आ े - त्याच्याबिोबि कोणी ी बा े िचे लोक ना ीत. दे व मानवी कायदे , व्यवसाय

पद्धती आणण अशा सिंस्थािंपवषयी जार्रूक आ े ज्या र्रिबािंच्या ककिं मतीवि रद्ीमिंतािंचा िायदा कितात. तो

त्यास दिोडा म् णतो. व्यापािातील कोणत्या ी प्रकािची चुकीची बाजू मािंडणे याची व्याख्या बायबलमध्ये
‘चोिी’ अशी केली आ े .

आता ते लोक म् णतात, “तझ्
ु याबद्दल आदि दाखपवण्यासाठी आम् ी उपास कितो. तू आमच्याकडे का

पा त ना ीस? तझ
ु ा मान िाखण्यासाठी आम् ी आमच्या शिीिािंना क्लेश करून घेतो. तू आमची दाखल

का घेत ना ीस?“ पण पिमेश्वि म् णतो, “ पवशेष हदवशी उपास करून तम्
ु ी तम्
ु ालाच पाह जे ते किता.
तम्
ु ी तम
ु च्या शिीिािंना क्लेश दे त ना ी ति तम
ु च्या नोकिािंना शशिा किता. तम्
ु ी भक
ु े ले आ ात. पण

ती भक
ू अन्नाची ना ी, भाकिीची ना ी ति भािंडणाची आणण लढाईची आ े . तम
ु च्या पापी ातािंनी लोकािंना
मािण्यासाठी तम्
ु ी भक
ु े ले आ ात. तम्
ु ी माझ्यासाठी उपास कित ना ी. माझी स्तत
ु ी किण्याची तम
ु ची
इच्छा ना ी. त्या पवशेष हदवसािंत उपास करून आपल्या शिीिािंना लोकािंनी क्लेश हदलेले पा ण्याची माझी

इच्छा आ े असे तम्
ु ाला वाटते का? मला लोकािंना दःु खी असलेले प ावेसे वाटते असे तम्
ु ाला वाटते
का? लोकािंनी वाळलेल्या झाडािंप्रमाणे माना झुकावाव्या व शोकप्रदशयक कपडे घालावे अशी माझी इच्छा

आ े , असे तम्
ु ाला वाटते का? लोकािंनी िाखेत बसन
ू त्यािंचे दःु ख मला दाखवावे अशी माझी इच्छा आ े ,
असे तम्
ु ाला वाटते का? पवशेष हदवसािंत उपास करून तम्
ु ी

े सवय किता, पिमेश्विाला

े च पाह जे,

असे तम्
ु ाला वाटते का? “मला कोणत्या प्रकािचा हदवस अशभप्रेत आ े ते मी तम्
ु ाला सािंर्ीन. तो हदवस
लोकािंच्या मक्
ु ततेचा असावा, त्या हदवशी लोकािंची ओझी तम्
ु ी

लकी किावी, अडचणीत असलेल्या

लोकािंना अडचणीतन
ू सोडवावे, त्यािंच्या खािंद्याविची ओझी तम्
ु ी उतिवावी. भक
ु े लेल्यािंना तम्
ु ी आपल्या

घासातील घास द्यावा. बेघिािंना शोधन
ू तम
ु च्या घिात त्यािंना आसिा द्यावा, उघड्या माणसाला तम्
ु ी

तम
ु चे कपडे द्यावे अशी माझी इच्छा आ े . अशा लोकािंना मदत कितािंना मार्े-पढ
ु े पा ू नका. ती
तम
ु च्यासािखीच माणसे आ े त.”
(यश. ५८ : ३-७)

जि आपण र्िजिंन
य केले ति िक्त धाशमयक कायय किणे व्यथय आ े .
ू ा मदत किण्यात दल
ु ि
येशू म् णाला, “तझ
ु ा चधक्काि असो,परुशी! कािण तम्
ु ी पहु दना, रुई

दे ता.पििं तु तम्
य कितात.”
ु ी न्यायावि आणण दे वाविील प्रीनत याकडे दल
ु ि

आणण सवय वनस्पतीिंचा दशािंश
(लक
ू ११::४२ ).

सवयशल्क्तमान पिमेश्वि असे म् णाला, “जे योग्य व न्याय आ े तेच तम्
ु ी किा. एकमेकािंवि दया किा.
एकमेकािंना करून दाखवा. पवधवा, अनाथ, पिके व र्िीब यािंना दख
ु वू नका. एकमेकािंचे वाईट किण्याचे
मनात सद्ध
ु ा आणू नका.”

(जखर्या. ७ : ९-१०)

दे व कोणत्या ी प्रकािच्या छळास मान्यता दे त ना ी ककिं वा कोणत्या ी प्रकािे दस
ु र्याच्या खचायने एखाद्याचा
स्वत:चा िायदा करून घेण्याच्या षडयिंत्रास मान्यता दे त ना ी.

माझ्या बिंधुिंनो, र्ौिवी प्रभू येशु णिस्ताविील पवश्वासाची व पिपातीपणाची सािंर्ड घालू नका. समजा
एक मनष्ु य सोन्याची अिंर्ठी व सद
ुिं ि कपडे घालन
ू तम
ु च्या सभेला आला व एक र्िीब मनष्ु य अव्यवल्स्थत

कपडे घालन
ू आला. आणण समजा चािंर्ला पोशाख घालन
ू आलेल्या मनष्ु याला तम्
ु ी पवशेष मानसन्मान
दाखवन
ू त्याला म् णाला, “येथे ज्या चािंर्ल्या खुच्याय आ े त त्यापैकी एखाद्या खुचीवि बसा.” आणण

समजा तम्
ु ी त्या र्िीब माणसाला म् णाला, “ नतकडे उभा िा ा.” ककिं वा “माझ्या पायाजवळ बस” ति
या बाबतीत तम्
ु ी दोघािंत पिपातीपणा दाखपवलात की ना ी? आणण तम्
ु ी आपल्या मनात वाईट कल्पना

बाळर्णािे न्यायाधीश ठिलात की ना ी? माझ्या पप्रय बिंधुिंनो, ऐका! दे वानेच जर्ाच्या दृष्टीकोनातन
ू

र्िीब असले त्यािंना पवश्वासात रद्ीमिंत ोण्यासाठी ननवडले ना ी काय, आणण जे त्याच्यावि प्रीती कितात
त्यािंना दे विाज्याचे वािस म् णून ननवडण्याचे अशभवचन हदले ना ी का? पण तम्
ु ी ति र्िीब मनष्ु याला
तच्
ु ् लेणखले! तम
ु ची पपळवणूक किणािे रद्ीमिंत लोकच ना ीत काय आणण तम्
ु ाला न्यायालयात नेणािे
तेच लोक ना ीत काय? णिस्ताच्या उत्तम नावाची, जे नाव तम्
ु ाला दे ण्यात आले त्याची ननिंदा

ेच

रद्ीमिंत लोक किीत ना ीत का? जि तम्
ु ी पपवत्र शास्त्रातील म ान आज्ा “आपल्या शेजार्यावि
आपल्यासािखीच प्रीती किा” पाळता ति तम्
ु ी योग्य किता.

(याकोब २:१-८)

दे वाजवळ पिपात ना ी. आम् ी सवय त्याच्या दृष्टीने एकसािखे आ ोत. “दे व व्यक्तीिंचा आदि किीत
ना ी”

(प्रेपषतािंची कृत्ये १०::34)

अनाथ व पवधवा यािंच्या सिंकटात जो त्यािंची काळजी घेतो , व स्वतःला जर्ातील त्रबघडलेल्या
वाताविणापासन
ू दिू ठे वतो, अशा मनष्ु याची धाशमयकता दे वासामोि शद्ध
ु व ननदोष ठिते.
१:27)

(याकोब

शद्ध
ु धमय म् णजे सिंप्रदायवाद,समाििं भवाद, धमयननष्ठा, भावनात्मक ककिं वा चचायत्मक अनरू
ु पता ना ी.
मर् िाजा जे त्याच्या उजवीकडे आ े त त्यािंना म् णेल, “या, जे तम्
ु ी माझ्या पपत्याचे आशीवायहदत आ ात
जे तम
ु च्यासाठी तयाि केले आ े त्या िाज्याचे वतनदाि व् ा.” े िाज्य जर्ाच्या स्थापनेपासन
ू तयाि केले
आ े.

े तम
ु चे िाज्य आ े कािण जेव् ा मी भक
ु े ला

ोतो तेव् ा तु ी मला खायला हदले. मी त ानलेला

ोतो तेव् ा तम्
ु ी मला प्यावयास हदले. मी प्रवासी असता तम्
ु ी माझा पा ु णचाि केलात. मी
कपड्यािंशशवाय ोतो तेव् ा तम्
ु ी मला कपडे हदलेत. मी आजािी ोतो तेव् ा तम्
ु ी माझी काळजी घेतलीत.
मी तरु
ु िं र्ात

ोतो तेव् ा तम्
ु ी माझ्याकडे समाचािास आलात. ‘मर् जे नीनतमान आ े त ते उत्ति दे तील,

प्रभू आम् ी तल
ु ा केव् ा भक
ु े ला व त ानलेला पह ला आणण तल
ु ा खायला व प्यायला हदले? आम् ी प्रवासी
म् णून तल
ु ा कधी पह ले आणण पा ु णचाि केला? ककिं वा आम् ी कधी तल
ु ा उघडे पह ले आणण कपडे हदले?
आणण तू आजािी असतािंना आम् ी तल
ु ा कधी भेटायला आलो? ककिं वा तरु
ु िं र्ात असतािंना कधी तझ्
ु या

समाचािास आलो?’ मर् िाजा उत्ति दे ईल, मी तम्
ु ाला खिे सािंर्तो: येथे असलेल्या माझ्या बिंधावािंतील
अर्दी ल ानातील एकासाठी तम्
ु ी जे केले, ते तम्
ु ी माझ्यासाठीच केले.

येशच
ू ा भाऊ ककिं वा ब ीण

(मत्तय. २५ : ३४-४०)

ोण्यासाठी काय पात्रता आ े त? िक्त एकच आ े : मानवजातीचा सदस्य.

आम् ी सवय येशच्
ू या कुटुिंबातील सदस्य आ ोत.

मी तम्
े डून आणण पल्श्चमेकडून येतील आणण अब्रा ाम,
ु ािंला सािंर्तो, पष्ु कळ जण पव
ू क
याकोब यािंच्यास

स्वर्ायच्या िाज्यात मेजवानीसाठी बसतील.

इस ाक व

येशू (मत्तय ८-११)

23. दे व नम्र आहे
दे व पवश्वातील सवायत सामथ्ययवान जीव आ े; त्याच वेळी तो सवायत नम्र दे खील आ े .
दे वदत
ू त्यािंना म् णाला,“शभऊ नका,कािण पा ा, मी आपल्यासाठी मोठ्या आनिंदाची बातमी घेऊन आलो
आ े , ज्याच्यामळ
ु े सवािंना आनिंद

ोणाि आ े . कािण आज दापवदाच्या र्ावात तािणािा जन्माला आ े .

तो णिस्त प्रभू आ े आणण तम
ु च्यासाठी ी खून असेल : िडक्यात र्ढ
ुिं ाळलेले आणण र्ोठ्यात नीजपवलेले
बाळ तम्
ु ाला आढळे ल.” (लक
ू २: १०-१२)

दे व नम्रपणे या जर्ात आला. - त्याचा जन्म कोठािात ननरुपिवी बाळ म् णून झाला

ोता.

जे थकलेले व ओझ्याने लादलेले आ े त असे सवय तम्
ु ी मजकडे या आणण मी तम्
ु ाला पवरद्ािंती दे ईन.
माझे जू आपणािंवि घ्या, माझ्यापासन
ू शशका, म् णजे तम
ु च्या आत्म्यास पवरद्ािंती शमळे ल. कािण माझे
जू सोपे आ े आणण माझे ओझे

लके आ े . (मत्तय . ११:२८-३०)

या पेिा अचधक दे वाचा पत्र
ु येशू स्पष्ट कसा असू शकतो? तो म् णतो, “मी पवनम्र आणण मनाने नम्र
आ े .”

येशू त्याला म् णाला, “कोल्ह्यािंना िा ायला त्रबळे आणण आकाशातील पाखिािंना घिटी आ े त. पििं तु
मनष्ु याच्या पत्र
ु ाला डोके सद्ध
ु ा टे कावयास जार्ा ना ी.” (मत्तय. ८-२०)

येथे येशू म् णतो की तो मानवी समाजातील सवायत र्िीब आणण बेघि सदस्यािंपक
ै ी एक आ े .
त्यािंनी त्याच्या अिंर्ावि जािंभळा झर्ा घातला आणण काटयािंचा मक
ु ु ट करून त्याला घातला. ते त्याला

मज
ु िा करू लार्ले आणण म् णू लार्ले, “या ु द्यािंच्या िाजाचा जयजयकाि असो.” त्यािंनी वेताच्या काठीने
वाििं वाि त्याच्या डोक्यावि मािले. त्याच्यावि थुिंकले आणण र्ड
ु घे टे कून त्याला नमन केले. त्यािंनी त्याची
थट्टा केल्यावि त्याच्या अिंर्ावरून जािंभळा झर्ा काढून घेतला व स्वतःचे कपडे त्याला घातले. निंति

वधस्तिंभावि णखळ्ने शक्य व् ावे म् णून ते त्याला बा े ि घेऊन र्ेले. त्यािंनी त्याला वधस्तिंभावि णखळले,
कोणी कोणते कपडे घ्यावे यासाठी त्यािंनी चचठ्ठय
् ा टाकल्या व त्यािंचे कपडे वाटून घेतले. त्यािंनी

त्याच्याबिोबि दोन लट
ु ारूिंना एकाला त्याच्या उजवीकडे व एकाला त्याच्या डावीकडे वधस्तिंभावि णखळले
ोते. पपवत्र शास्त्रात जे शलह ले

ोते ते पण
ू य झाले. ननयम मोडणार्या लोकािंची नोंद केली र्ेली.

(माकय : १५:१७-२०, २४, २७-२८)

त्याच्या नम्र जन्मापासन
ू ते दोन चोिािंच्यामध्ये त्याला वधस्तिंभावि टािंर्ण्यापयिंत,
सतत नम्रता आणण प्रीती दशयपवत

ोता.

दे वाचा पत्र
ु येश,ू

े माणसा, चािंर्ल
ु पणा म् णजे काय े त्याने तल
ु ा सािंचर्तले. पिमेश्वि तम
ु च्याकडून काय अपेिा कितो?

पिमेश्विाशी प्रामाणणकपणे वार्णे, दया दाखपवणे आणण तम
ु च्या दे वाबिोबि नम्रपणे वार्णे
पिमेश्विाला पाह जे आ े . (माईक ६-८)

सिंमतीशशवाय दोन व्यक्ती एकत्र चालू शकतात का?

जेव् ा आपण दे वाप्रमाणे नम्र

ेच

(आमोस ३ :३)

ोतो, तेव् ा आपण दे वाबिोबि सस
िं ाद साधू शकतो.
ु व

जेव् ा आपण आपल्या सभ्य दे वाने दाखवलेल्या नम्रतेची जाणीव केली तेव् ा आपण त्याच्या
पवश्वासा यतब
े द्दल तीळ मात्र सद्ध
ु ा शिंका कशी करू शकतो?

पण त्याने एवढे सर्ळे केल्यानिंति ी आपण मेंढ्यािंप्रमाणे भिकटत र्ेलो. आम् ी प्रत्येकजण स्वतःच्या

मार्ायने र्ेलो पिमेश्विाने आपल्याला अपिाधातन
ू मक्
ु त केल्यावि आणण आपले अपिाध त्याच्या नावावि

केल्यावि आपण असे वार्लो. त्याला इजा ी झाली आणण शशिा ी झाली, पण त्याने कधी ी तक्राि केली
ना ी. ठाि मािायला नेणार्या में धीप्रमाणे तो अर्दी र्प्प िाह ला. में ढ्यािंची लोकि कापतािंना ते जसे शािंत
असतात तसे तो शािंत

ोता. स्वतःचा बचाव किण्यासाठी त्याने कधी ी तोंड उघडले ना ी. लोकािंनी

बळजबिीने त्याला नेले आणण त्याला योग्य न्याय हदला ना ी. त्याला मत्ृ यल
ु ोकातन
ू उचलन
ू आणल्यामळ
ु े
त्याच्या वािासािंपवषयी कोणी का ी ी सािंर्ू शकत ना ी. माझ्या लोकािंच्या पापािंची ककमत मोजण्यासाठी
त्याला शशिा केली र्ेली. तो मेल्यावि त्याला रद्ीमिंतािंबिोबि पिु ले. त्याने का ी ी चक
ू केली नव् ती. तो
कधी ी खोटे बोलला ना ी पण तिी ी त्याच्या बाबतीत े घडून आले. (यशया ५३ : ६-९ )

24. दे व एक सेवक आहे , गुलामािंचा मालक नाही
आता मी तुम् ािंला सेवक म् णत ना ी, कािण आपला धनी काय कितो

े सेवकाला माह त

नसते, पण मी तुम् ाला शमत्र म् णतो कािण ज्या र्ोष्टी मी आपल्या पपत्याकडून ऐकल्या त्या
सवय तुम् ाला कळपवल्या आ े . - येशू (यो ान १५:१५)

आपण अिंध पवश्वासने त्याच्या अधीन व् ावे अशी दे वाची इच्छा ना ी. त्याला आपली मैत्री

वी

आ े , जेव् ा आपण शमत्राबिोबि चालतो तेव् ा आपण औपचारिकता व र्ढ
ु वाद वापिात ना ी.

जसे आपण एखाद्या जवळच्या शमत्राशी बोलतो तसे आपण त्याच्याशी प्रामाणणकपणे बोलले
पाह जे अशी दे वाची इच्छा आ े . – प्राथयनेचा ा खिा अथय आ े . दे वाने आपल्याला तकय किण्याच्या
सामथ्यायने तयाि केले आ े आणण तो आपल्याला त्या िमतेचा उपयोर् किण्यास आमिंत्रत्रत
कितो; “चला, आपण एकत्र येऊन चचाय करूया,” पिमेश्वि म् णतो. (यशया

१:१८ )

मर् येशूने बोलावून त्यािंना म् टले, “‘य ू दीति लोकािंच्या िाजािंना लोकािंवि आपली सत्ता आ े े
दाखपवणे आवडले आणण त्यािंच्या प्रमुख नेत्यािंना आपले अचधकाि वाटे ल तसे वापिणे आवडते.

पण तुमचे वार्णे तसे नसावे. जि तुमच्यातील कोणाला मोठे व् ायचे असेल ति त्याने तुमचा
दासच झाले पाह जे. आणण ज्याला पह ला व् ावयाचे आ े त्याने कननष्ट झाले पाह जे. म् णजे

तुम् ी मनुष्याच्या पुत्रासािखे असले पाह जे जो इतिािंकडून सेवा करून घ्यायला आला ना ी ति
इतिािंची सेवा किायला आणण अनेकािंचे तािण व् ावे यासाठी आपला जीव खिंडणी म् णून
दे ण्यासाठी आला.” (मत्तय. २० :२५-२८)

येशूने जीवनाचा ननयम दाखपवला - त्याने स्वत:ला इतिािंच्या सेवेकिीता वा ू न टाकले.
येशू र्ालील प्रािंतात सर्ळीकडे र्ेला, येशूने सभास्थानात जाऊन शशकपवले व स्वर्ायच्या िाज्याची

सुवाताय सािंचर्तली. येशूने लोकािंचे सवय िोर् व दख
ु णी बिी केली. येशूपवषयीची बातमी सवय सूिीया
दे शभि पसिली, मर् जे दख
ु णेकिी
भूतबाधा झाली

ोते, ज्यािंना नाना प्रकािचे िोर् व आजाि

ोती, जे िेििे किी व पिाघाती

ोते, ज्यािंना

ोते अशा सवािंना लोकािंनी त्याच्याकडे आणले

आणण त्याने त्यािंना बिे केले. मर् र्ालील व दकापलीस, येरुशलेम व य ू दीया येथन
ू व यादें च्या
पलीकडून आलेल्या लोकािंचे मोठे समुदाय त्यािंच्यामार्े चालले. (मत्तय ४:२३-२५)
एक कुष्टिोर्ी येशक
ू डे आला व त्याच्यापढ
ु े र्ढ
ु र्े टे कून त्याने स्वतःला बिे किण्याची पवनिंती
केली. तो येशल
ू ा म् णाला, “ जि तम
ु ची इच्छा असेल ति तम्
ु ामध्ये मला शद्ध
ु किण्याची
सामथ्यय आ े .” येशल
ू ा त्याची दया आली. मर् त्याने
तल
ु ा बिे किावयाचे आ े . तझ
ु ा कुष्टिोर् बािा
शद्ध
ु झाला. (माकय १:४०-४२)

ात लािंब केला व त्याला म् णाला, “मला

ोवो.” आणण नार्ेच त्याचे कुष्ट र्ेले आणण तो

आणण येशूने केलेली दस
ु िी ी पुष्कळ कामे आ े त. ती एकेक शलह ली ति शलह लेली पुस्तके या
जर्ात ठे वायला जार्ा पुिणाि ना ी, असे मला वाटते.

आपल्या
जातो

(यो ान २१:२५)

ाती पपत्याने सवय का ी हदले आ े आणण आपण दे वापासून आलो आणण आता दे वाकडे

े ओळखन
ू , येशू जेवणावरून उठला, त्याने आपली बह्यावस्त्रे काढून ठे वली व रुमाल

घेऊन आपल्या कमिे स बािंधला. मर् तो र्िंर्ाळात पाणी ओतन
ू शशष्यािंचे पाय धऊ
ु लार्ला.
आणण कमिे स कमिे त बािंधलेल्या रुमालाने पस
ु ू लार्ला. (यो ान १३:३-५)

णिस्ताच्या शेवटच्या भोजनावि त्याची साि दे णािी

ी “दे वाची कृती” या कटाचा उल्लेख आ े

ज्याची चाचणी व वधस्तिंभाच्या का ी तास अर्ोदिच लुकच्या शुभवतायमानात या प्रसिंर्ी येशूच्या
शशष्यािंपवषयी
की,

े ि स्यमय तपशील हदले आ े :“आणण त्यािंच्यात अशासिंबिंधी वाद ननमायण झाला

त्यािंच्यामध्ये सवायत रद्ेष्ठ कोण आ े .” (लूक २२:24)

अशी परिल्स्थती
ातात

ोती: येशूला माह त

ोते की तो दे वापासून आला आ े . सवय का ी त्याच्या

ोते. याचा अथय, येशू पूणप
य णे जार्रूक

ोता की तो दे व आ े , सवय प्रकािच्या सामथ्यायने

दे व आ े . दे वाच्या िाज्यातील सवायत म ान कोण असेल यापवषयी त्याच्या स्वतःच्या शशष्यािंमध्ये
वाद सुरु

ोता याची जाणीव त्याला

ोती. येशूने काय केले? त्याने “एक टॉवेल घेतला आणण

स्वतःला कमिबिंद केले” आणण आपल्या म त्वाच्या शशष्यािंचे पाय धत
ु ले (त्या सिंस्कृतीत घिच्या
र्ुलामाचे कायय).

णिस्त येशूच्या ठायी जे पवचाि

ोते तसेच तुमचे ी असू द्या. जिी तो दे वाच्या स्वरूपाचा

ोता

तिी दे वासािखे असणे े सिंपत्ती िाखन
ू ठे वण्यासािखे मानले ना ी. उलट त्याने सवय का ी सोडून
हदले, आणण त्याने र्ुलामाचे स्वरूप धािण केले आणण मनुष्याचे रूप धािण केले व तो आपल्या
हदसण्यात मनुष्यासािखा झाला. (किशलप्पैकि २ : ५-७)

25 दे व तुमच्यावर बबनशतण प्रेम करतो

पण मी म् णतो, “आई आपल्या बाळाला पवसरू शकते का? आपल्या र्भायतून जन्मलेल्या
मुलाला पवसरू शकते का? ते कदाचचत पवसितील तिी मी तुला पवसिणाि ना ी. माझ्या
ाताच्या तळािंवि मी तुला शलह ले आ े . तुझ्या शभिंती सतत माझ्यासमोि असतात.

(यशया ४९: १५-१६)

आम् ाला कधीकधी असे वाटते की दे व आपल्याला पवसिला आ े , पििं तु भावना ने मी वास्तवाचे
अचक
ू मापन नसतात. मी तल
ु ा पवसिणाि ना ी असे दे व म् णतो: “पाच चचमण्या दोन पैश्यािंना

पवकतात की ना ी? आणण त्यातील एकीचा ी दे वाला पवसि पडत ना ी. पण तम
ु च्या डोक्याविील
सवय केसदे खील त्याने मोजलेले आ े त. म् णन
ू घाबरू नका. पष्ु कळ चचमण्यािंपेिा तम्
ु ी मौल्यवान
आ ात. - (लूक १२:६-७)

कािण माझा पवश्वास आ े की मिण ककिंवा जीवन, दे वदत
ू , अचधकािी आत्मे,

ल्लीच्या ककिंवा

भपवष्यकाळात सामथ्यय, उिं च ककिंवा खाली, जर्ात ननमायण केलेली कुठली ी र्ोष्ट आपणािंस दे वाचे
प्रेम जे णिस्तामध्ये आढळते त्यापासून वेर्ळे करू शकणाि ना ी. (िोम.८:३८-३९)

आपल्यावि दे वाचे प्रेम वाढवणे अशक्य आ े .त्याच्या प्रेमाचे वणयन किण्याचे आमचे सवय प्रयत्न
कमी पडतात.
पा ा, पपत्याने आपल्यावि कशशया प्रकािची प्रीती केली आ े , यासाठी की आम् ाला दे वाचे पत्र
ु
म् टले जावे. (१यो ान ३:१)

आपल्या प्रत्येकासाठी दे वाची आशा

ी आ े की आपण त्याला आपला म ान पपता म् णन
ू

ओळख.ू मर् आपण दे वाची मळ
ु े व मल
ु र्े म् णन
ू आपला वािसा समजन
ू घेऊ.

सावध िा ा! या ल ान मल
ु ािंपैकी एकाला ी कुचकामी समजू नका. मी तम्
ु ािंस सािंर्तो की, या
ल ान मुलािंचे दे वदत
ू स्वर्ायत असतात आणण ते दे वदत
ू माझ्या स्वर्ायतल पपत्याबिोबि ने े मी
असतात. “जि एखाद्या मनुष्याजवळ १०० में ढिे आ े त आणण त्यािंच्यापैकी १ में ढरू
तो ९९ में ढिे टे कडीवि सोडून दे ईन आणण ते
आणण जि त्या मनुष्याला ते

िवले ति

िवलेले एक में ढरू शोधायला जाईल की ना ी?

िवलेले में ढरू सापडले ति त्याला कधी ी न

में ढिािंबद्दल वाटणार्या आनिंदापेिा त्या एकासाठी जास्त आनिंद

िवलेल्या ९९

ोईल. मी खिे सािंर्तो, तशाच

प्रकािे , या ल ान मुलािंपैकी एकाचा अर्दी ल ानातील ल ानाचा नाश व् ावा अशी तुमच्या स्वर्ीय
पपत्याची इच्छा ना ी.

- (मत्तय. १८:१०-१४, भि हदला)

जिी पथ्
ृ वीवि िक्त एक पापी असला असता, तिी ी येशू एका पापीला वाचवण्यासाठी स्वर्य
सोडले असते.

तो मानवी कुटुिंबातील केवळ एका सदस्यासाठी दःु ख भोर्ू लार्ला असता आणण मिण पावला
असता.

ोय मी तझ्
ु यावि अखिंड प्रीनत केली आ े . म् णन
ू च मी तल
ु ा दयाळूपणाने आकपषयत कितो.

- (नयमयया ३१:३)

26 दे वाचे राज्य

दे वाचे िाज्य ननरििण करून येत ना ी:लोक असे म् णणाि ना ीत की, “पा ा!, ते तेथे आ े ! ते
येथे आ े !” कािण,दे वाचे िाज्य तुमच्यामध्ये आ े . - येशू (लूक १७ : २०-२१)

या जर्ाची िाज्ये व सिंस्था सवय का ी दृश्यमान आ े त ज्यात सिकाि ककिंवा मुख्यालयाची
दृश्यमान जार्ा आ े . जि आपण दे वाच्या िाज्यासाठी असे का ी स्पष्टपणे शोधात असाल ति

आपल्याला ते सापडणाि ना ी. दे वाचे िाज्य आपल्या अिंतःकिणात िक्त दे वाबद्दलचे प्रेम म् णूनच
स्पष्ट

ोते आणण एकमेकािंना आपल्या स्वाथायची जार्ा दे ते.

तो [येशू] म् णाला, “आपण दे वाचे िाज्य कशासािखे आ े असे म् णावे? ककिंवा आपण कोणाशी
त्याची तुलना किावी? - (माकय ४ : ३० )

जे लोक िक्त या जर्ाशी परिचचत आ े त त्यािंना दे वाच्या िाज्यापवषयी अचक
ू चचत्र दे णािी
मानवी भाषेतील शबद सापडणे ककती कठीण आ े !

येशन
ू े उत्ति हदले, “ मी तम्
ु ािंला खिे सािंर्तो प्रत्येक व्यक्तीचा नव्याने जन्म झालाच पाह जे.
जि एखाद्या माणसाचा नव्याने जन्म झाला ना ी, ति तो दे वाचे िाज्य पा ू शकणाि ना ी.”
आध्याल्त्मक र्ोष्टी समजण्याजोर्े बनपवणे

(यो ान

३ : ३)

े पपवत्र आत्म्याचे कायय आ े . जेव् ा आपण पपवत्र

आत्म्याच्या सौम्य प्रभावाचे स्वार्त कितो, तेव् ा अध्याल्त्मक वास्तवात लि केंहित केले जाते

ज्यामुळे दे वाचे िाज्य पा णे ककिंवा समजणे शक्य ोते. या नव्या वास्तवाच्या पूवल्य स्थतीत ोणािा
बदल “पुन् ा जन्मण्यासािखा” समेत किणािा आणण जीवन दे णािा आ े .

आपण कधीकधी कल्पना कितो त्याप्रमाणे पपवत्र आत्मा केवळ धमायच्या

द्दीत काम किण्यास

मयायहदत ना ी. तो प्रत्येकाशी पाश्वयभूमी, ग्र ाविील स्थान ककिंवा कचथत पवचािसिणीची पिवा न
किता बोलतो. जिी

ननिीश्विवादी अिंतःकिणाविील

पपवत्र आत्म्याच्या कायायस प्रनतिक्षित

ना ीत. जेव् ा एखादी व्यक्ती आपल्या अल्स्तत्वावि पवश्वास ठे वत ना ी तेव् ा दे वाकडे आपला
छोटासा पिपात ना ी आणण तो नािाज

ोत ना ी.

पपवत्र आत्मा ज्या आध्याल्त्मक र्ोष्टी समजण्याजोर्े बनपवतो त्याचा अथय केवळ मस्तक ज्ान
नसून हृदय परिवतयन

ोय. एक उदा िण म् णून, स्वःनीनतमान, कठोि धमयवाद्यापेिा एक

दयाळू आणण उदाि अज्ेयवादी ककिंवा नाल्स्तक पपवत्र आत्म्याच्या पिाभवास अचधक प्रनतसाद

दे णािा आ े . दे वासाठी काय जास्त कठीण असेल? दे वाच्या अल्स्तत्वाबद्दल एखाद्याचे मत
बदलणे ककिंवा एखाद्या

ट्टी, कठोि हृदयाला बदलणे?

त्याने त्यािंना स्पशय किावा, यासाठी लोक ल ान बालकािंना त्याच्याकडे आणीत
शशष्यािंनी त्यािंना दटावले. येशूने

ोते. पििं तु

े पह ले तेव् ा तो िार्ावला आणण त्यािंना म् णाला, ल ान

बालकािंना माझ्याकडे येऊ द्या. त्यािंना मनाई करू नका कािण दे वाचे िाज्य यािंच्यासािख्यािंचच
े
आ े . मी तम्
ु ास खिे सािंर्तो, “जो कोणी बालकासािखा दे वाच्या िाज्याचा स्वीकाि किणाि ना ी
त्याचा येथे कधी ी प्रवेश

ोणाि ना ी.” (माकय १०:१३-१५ )

जेव् ा दे व आणण त्याच्या िाज्यापवषयी सत्य शशकण्याची वेळ येते, तेव् ा सवायत कठीण भार्
म् णजे शशकणे नसते ति चक
ु ीचे शशकलेले पस
ु न
ू टाकणे असते, ते केलेच पाह जे.
आपल्यातील बर्याच जणािंनी आपले दे वाचे चचत्र पवकशसत किण्यासाठी एक प्रचिंड र्िंत
ु वणक
ू
केली आ े .

जि ते चचत्र पवकृत झाले असेल ति ते सोडणे पवशेषतः कठीण आ े . दे वाचे

पवकृत चचत्र इतके हदवस लोकपप्रय धमायत अिंतभत
ूय असल्याने, दे व आणण त्याच्या
िाज्यापवषयीचे सत्य समजन
ू घेण्यास ते सवायत मोठे अडथळे म् णन
ू उभे िाह ले आ े . दे वाच्या
या पवकृत चचत्राकडे तल
ु नेने मल
ु ािंचे िािच कमी दशयन झाले आ े , यामळ
ु े त्यािंना आपल्या
कोमल दे वाबद्दलचे सत्य स्वीकािणे सल
ु भ

ोते.

त्यावेळेस शशष्य आले आणण त्यािंनी पवचािले, स्वर्ायच्या िाज्यात सवायत म ान कोण? तेव् ा
त्याने एका ल ान बालकाला आपल्याजवळ बोलावून त्यािंच्यामध्ये उभे केले, आणण म् टले, “ मी
तुम् ाला खिे सािंर्तो, तुमच्यात बदल ोऊन तुम् ी बालकासािखे झाल्याशशवाय स्वर्ायच्या िाज्यात
जाणािच ना ी. म् णून जो कोणी आपणाला या बालकासािखे लीन कितो तोच स्वर्ायच्या िाज्यात
सवािं ू न म ान आ े .” (मत्तय १८ : १-४)

स्वर्ायतील साम्राज्य

े या जर्ाच्या िाज्यापवरुद्ध आ े . अ िं काि,

े ििेि, जबिदस्ती ककिंवा

अशभमानासाठी तेथे कोणती ी जार्ा ना ी. आम् ाला आमच्या स्वर्ीय पपत्यावि मुलासािखा
पवश्वास ठे वणे आणण शशकण्याची खप
ू इच्छा असणे आवश्यक आ े .
स्वर्ायचे िाज्य

े जणू काय शेतामध्ये लपवून ठे वलेल्या ठे पवसािखे आ े . एके हदवशी एका

मनुष्याला ती ठे व सापडली. त्यामुळे त्या मनुष्याला खप
ू आनिंद झाला. तो ती र्ुप्त ठे व पुन् ा

त्याच्या शेतात लपवून ठे वतो व आणण आपले सवय का ी पवकून ते शेत पवकत घेतो. स्वर्ायचे
िाज्य चािंर्ल्या मोत्याचा शोध घेणार्या व्यापाियासािखे आ े . एक हदवस त्याला एक अत्यिंत
सुिंदि मोती सापडतो. तेव् ा तो जाऊन आपले सवयका ी पवकतो आणण तो मोती पवकत घेतो.
(मत्तय.

१३ : ४४-४६)

जेव् ा आपण ईश्विापवषयीचे सत्य समजून घेतो – की त्याच्याकडे अमयायद, इति-केंहित प्रेम
आ े आणण तो पूणप
य णे पवश्वासू, दयाळू आणण उदाि आ े – तेव् ा त्याचे साम्राज्य कसे आ े

यापवषयी आपल्याला स्पष्ट माह ती दे खील शमळे ल. आपण दे वाचे आपले पवकृत चचत्र ननिथयक
म् णून पा ू आणण दे वाचे व त्याच्या िाज्याचे खिे चचत्र पवकत घेण्यासाठी ते पवकृत चचत्र आनिंदाने
वीकू.
एका ननयमशास्त्राच्या शशिकाने त्यािंना वाद घालतािंना ऐकले. येशन
ू े त्यािंना ककती चािंर्ल्या प्रकािे

उत्ति हदले ते पह ले. तेव् ा त्याने पवचािले, “सवय आज्ािंत म त्वाची पह ली आज्ा कोणती?”
येशन
ू े उत्ति हदले, “पह ली म त्वाची आज्ा

ी, ‘ े इस्राएला, ऐक, आपला प्रभू दे व अनन्य आ े.

तू आपला दे व जो तझ
ु ा प्रभू आ े , त्याजवि सिंपण
ू य अिंतःकिणाने, सिंपण
ू य जीवाने, सिंपण
ू य मनाने

आणण सिंपण
ू य शक्तीने प्रीती कि.’ दस
ु िी आज्ा ी आ े , ‘जशी आपणािंवि तशी आपल्या शेजार्यािंवि
प्रीती कि.’ यापेिा दस
ु िी कोणती ी आज्ा मोठी ना ी.” तो मनष्ु य उत्तिला, “दे व एकाच आ े ,

र्ुरुजी, आणण त्याच्याशशवाय कोणी ी ना ी असे आपण म् णता ते योग्य बोलतात.” त्याच्यावि
पूणय अिंतःकिणाने, पूणय समजुतीने, पूणय शक्तीने आणण जशी आपणावि तशी आपल्या शेजार्यावि
प्रीती किणे

े सवय यज् व अपयणे, जी आपणास किण्याची आज्ा हदली आ े , त्यापेिा ी अचधक

म त्वाचे आ े .” येशूने पह ले की, त्या मनुष्याने श ाणपणाने उत्ति हदले आ े . तेव् ा तो त्याला
म् णाला, “तू दे वाच्या िाज्यापासून दिू ना ीस.” त्यानिंति त्याला प्रश्न पवचािण्याचे धाडस कोणी
केले ना ी. (माकय १२ : २८-३४)

येशूने उत्ति दे ण्यार्या लेखकाला उत्तेजन हदले: “तू दे वाच्या िाज्यापासन
ू दिू ना ीस.” त्या
लेखकाने आध्यात्मापवषयी सखोलपणे समजून घेतल्या. तो शास्त्रवचनाच्या उधळ वाचनाच्या
पलीकडे र्ेला आणण येशूने जी प्रीती पह ली त्या प्रेमाची त्याला खात्री शमळाली.
जेव् ा प्रीतीचा ननयम

ा एकच ननयम असेल तेव् ा नवीन पथ्
ृ वी कशी असेल? दे वाचे इति-

केंहित प्रेम सवय मानवतेमध्ये प्रनतत्रबिंत्रबत

ोईल. प्रत्येक व्यक्ती "स्वत:पेिा चािंर्ले" म् णून इति

व्यक्तीवि प्रेम किे ल आणण त्यािंचे मूल्य किे ल. - (किशलप्पै. २ : ३)

आपण कल्पना करू शकत ना ी त्या पलीकडे आनिंदाची आणण सुिक्षिततेची ल्स्थती असेल. पििं तु

ज्याप्रमाणे पपवत्र शास्त्र म् णते, “डोळ्यािंनी पह ले ना ी, कानािंनी ऐकले ना ी, आणण मनुष्याच्या
अिंतःकिणात जे उपजपवले ना ी, ते दे वाने त्याच्यावि प्रेम किणार्यािंसाठी तयाि केले आ े
-

(१ करििंथकि २ : ९)

27. दे व आम्हाला खरे स्वातिंत्र्य दे ऊ पाहतो

आणण दे व म् णाला, “आपण आपल्या प्रनतरुपाचा मनुष्य ननमायण करू, समुिातील मासे, आकाशातील
पिी, सवय वनपपशू, मोठी जनाविे व जशमनीवि सिपटणािे सवय ल ान प्राणी यािंच्यावि ते सत्ता चालपवतील.”

(उत्पत्ती १:२६)

दे वाने मानवािंना हदलेली पथ्ृ वीविील सत्ता र्ैिवतयन ककिंवा शोषण किण्यास पिवानर्ी दे त नव् ती.
आदम आणण
घेणािे असे

वे

व्वा आणण त्यािंचे विंशज पथ्
ृ वी आणण पथ्
ृ वीवि असणार्या सवय जीवािंची काळजी

ोते. पपवत्र शास्त्रात असे शलह ले आ े , “पथ्
ृ वी त्याने मनुष्यािंच्या मुलािंसाठी

हदली आ े .”(स्तोत्र. ११५ : १६). जेव् ा आपल्या पह ल्या पालकािंनी दे व स्वाथी आणण प्रनतबिंधात्मक
आ े यावि पवश्वास ठे वला तेव् ा त्यािंनी त्यािंच्या िसवेचर्िीने

त्यािंच्यावि पवजय शमळपवला

आणण त्यािंची मने त्याचा र्ुलाम बनली. “कािण एखाद्या मनुष्यावि ज्या र्ोष्टीचा पर्डा
बसलेला असतो त्याचा तो र्ुलाम बनतो.” (२ पेत्र २ : १९). एकेकाळी जेथे आदम आणण
यािंना स्वातिंत्र्य

व्वा

ोते आता ते आणण त्यािंची मुले सैतानाची र्ुलाम बनली आ े त. त्यािंना वाटले

जसे सैतान आणण बाकीचे दे वदत
ू पडले आणण त्यािंना का ी पयायय आणण मार्य उिला ना ी तसेच
आपले पण

ोणाि आ े .

तिी ी एक चािंर्ली बातमी आ े ; दे वाने त्यािंच्यासाठी आणण त्यािंच्या विंशजािंसाठी र्ुलामीतून मुक्त
ोण्याचा मार्य हदला आ े . या आपत्कालीन परिल्स्थतीला तोंड दे ण्यासाठी दे व े शबद सैतानाला

म् णाले: “तू व स्त्री, यािंस मी एकमेकािंचे शत्रु किीन. तुझी सिंतती आणण नतची सिंतती एकमेकाचे शत्रू
ोतील.” (उत्पत्ती ३ : १५).

े काय वैि आ े ?

जेव् ा सैतान आणण त्याच्या अनुयायािंनी स्वर्ायत दे वापवरूद्ध बिंड केले, त्यािंनी ते पपता, पुत्र आणण
पपवत्र आत्मा यािंच्यासमवेत असलेल्या दीघय काळाच्या नातेसिंबिंधातून केले. त्यािंच्याकडे दे वाचे प्रेम
जाणून घेण्यासाठी पुष्कळ वेळ

ोता आणण त्याच्या चािंर्ुलपणावि शिंका किण्याचे कािण नव् ते.

जेव् ा त्यािंनी स्वतःला दे वापासन
ू दिू केले, त्यािंनी पपवत्र आत्म्यास उत्ति दे ण्यास असमथयता
दशयपवली. त्यािंच्या आडमठ
ु पणामळ
ु े त्यािंनी पश्चाताप करू नये,अिंधािात िा ावे आणण आपल्या
ननमायत्या कडे पन्
ु ा वळू नये अश्या पवस्मिणात स्वतःला मोडले.
जेव् ा आदाम आणण

व्वेने पाप केले, तेव् ा त्यािंनी ते अशा हठकाणा ू न केले जेथे दे वाबद्दलचे
ज्ान आणण त्याच्याबिोबिचा अनभ
ु व मयायहदत ोता.ते सैतानाकिवी िसपवले र्ेले ोते; त्यािंनी

त्यािंच्या ननमायत्यास नकािण्याचा ननणयय पवचािपूवक
य ककिंवा मोजमापून केला नव् ता. मानवजातीचा
दे वापासून अलर्ाव उपाय केल्याशशवाय नव् ता. दे वाचे वचन की “तो सैतान आणण स्त्री यािंच्यामध्ये
वैि ठे वेल ”

ा पथ्
ृ वीचा मूळ सिंदेश

दे व दयाळूपणे आदाम आणण

ोता.

व्वा आणण त्यािंच्या विंशजािंना असे सािंर्त आ े की त्यािंचे हृदय

व मन पपवत्र आत्म्यास प्रनतत्रबिंत्रबत किण्यास सिम असेल – तिी ी ते दे वाच्या प्रेमास
असुिक्षित असतील. सैतानाची र्ुलामचर्िी कायमची नसते. प्रत्येक व्यक्तीची स्वइच्छा

आपल्यावि सैतानाचा प्रभाव मयायहदत ठे वून आपल्या ननमायणकात्यायशी पुन् ा सामिंजस्य
किण्याचे स्वातिंत्र्य सुननल्श्चत किे ल.

या आशेने की,ननमायण केलेले जर् त्याच्या अशुद्धतेच्या र्ुलामचर्िीतून मुक्त व् ावे,व दे वाच्या
मुलािंचे वैभवी र्ौिव त्याने
उपभोर्ावे.

(िोम. ८ : २१)
आम् ी स्वातिंत्र्यात िा ावे म् णन
ू णिस्ताने आम् ाला मुक्त केले. म् णन
ू ल्स्थि िा ा आणण ननयमशाश्त्राच्या
जुवाच्या र्ल
ु ामचर्िीचे ओझे पुन् ा लादन
ू घेऊ नका. (र्लती. ५ : १)

म् णून जि पुत्र पुमची सुटका कितो, ति तुम् ी खिोखिच मोकळे व् ाल. (यो ान ८ : ३६)
या जर्ाच्या दे वाने अपवश्वास असणार्यािंची मने आिंधळी केली
आ े त. यासाठी कक णिस्ताच्या र्ौिवी सुवातेचा प्रकाश त्यािंना पा ता येऊ नये. जो दे वाच्या
प्रनतमेचा आ े . कािण आम् ी आमचीच सुवाताय सािंर्त ना ी ति णिस्त येशू

ाच प्रभू आ े अशी

घोषणा कितो. आणण आम् ी येशू िीस्तासाठी तुमचे सेवक आ ोत असे स्वतःपवषयी सािंर्तो.
कािण दे व, जो म् णाला, “अिंधािातून प्रकाश

ोतो.” त्याने तो प्रकाश, आमच्या अिंतःकिणात

णिस्ताच्या चे े र्यात दे वाच्या र्ौिवाच्या ज्ानात दाखवावा. - (२ करििंथ. ४ : ४- ६)

कायदे शीिपणा आणण पवसिंर्तीची र्डद आच्छादन काढून टाकण्याची वेळ आता आली ना ी का
जीच्याद्वािे सैतानाने णिस्ताची सव
ु ाताय वाढपवली आ े आणण आपल्या कोमल दे वाबद्दल
र्ैिसमजात तो भार् घेत ना ी?

“ तम्
ु ी जि ने मी माझ्या शशकवणीचे पालन किाल, तिच तम्
ु ी माझे खिे शशष्य व् ाल. मर्
सत्य काय आ े

े तम्
ु ाला समजेल. आणण सत्य तम्
ु ाला मक्
ु त किे ल.”

- येशू (यो ान ८ : ३१–३२ )

आपल्या सभ्य दे वाबद्दलची चािंर्ली बातमी े च सत्य आ े !

पिमेश्वि

म् णतो,

“श ाण्यािंनी

त्यािंच्या

श ाणपणाबद्दल,

बालवानािंनी त्यािंच्या बळाबद्दल व रद्ीमिंतािंनी त्यािंच्या पैशाबद्दल
बढाई मारू नये.” पण कोणाला बढाईच मािायची असेल ति
त्याला ह्या र्ोष्टीसाठी मारू द्या. तो मला ओळखायला शशकला
म् णून बढाई मारू द्या, मी पिमेश्वि आ े , मी कृपाळू व न्यायी
आ े , जर्ात चािंर्ल्या र्ोष्टी मी कितो आणण त्या र्ोष्टी मला
आवडतात

े

कळल्याबद्दल

त्याला

बढाई

मारू

द्या.

पिमेश्विाचा सिंदेश आ े .
नयमयया ९ : २३-२४)

ा

