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याकोबाचे पत्र - अ�ययन

1

परमे�र आ�ण प्रभू येशू �ख्र�तां चा दास याकोब या�याकडू न बारा वं शातील �या सवर् लोकां स जे इकडे �तकडे
�वखुरलेले आहेत, �यां ना शां �त.
2
ु �गनींनो, जे�हा तुम�यावर वेगवेग�या प्रकार�या परी�ा येतात आ�ण जे�हां तु�ही �यां चा सामना
हे मा�या बं धभ
किरता, ते�हा तु�ही ती परी�ा �हणजे एक आनं दाची बाब मानावी. 3 या गो�ी�वषयी तु�ही अजाण नाहीये क� जे�हा
तुमचा �व�ास पारखला जातो ते�हा धीराचा आरं भ होतो. 4 पहा, धीराला आपले सं पूणर् कायर् करू द्यावे, �हणजे तु�ही
पिरपू णर् व �सद्ध �हावे आ�ण तुम�यात कोणतीही उणीव राहू नये.
5
जर तुम�यापैक� कोणालाही बुद्धीची (�ान) उणीव असेल, तर �याने परमे�राजवळ ती मागावी. परमे�रच सवार्ंना
कोणतीही नाराजी व तक्रार न किरता,उदारपणे बु�द्ध व �ानाची देणगी देतो. 6 पण मागणा�याने शं केवाचू न �व�ासाने
मागावे, कारण सं शय धरणारा समुद्रा�या लाटेसारखा आहे, जी वा�याने लोटली जाते आ�ण हेलकावू न उचं बळत असते.
7
प्रभू �याला काही देतील (�मळे ल) असा �वचार सं शयी मनु�याने मनी बाळगू नये. 8 असा मनु�य सं शयी अस�यामुळे
आप�या सं पूणर् जीवनकाळात अ��थर व डळमळ�त अव�थेतच असतो.
9
लीन व दीन �तरीय �व�ासीने (�ख्र�ती), आप�या उ� ��थती�वषयीचा (पद) अ�भमान बाळगू न आनं �दत रहावे.
10
परं त ु श्रीमं ताने आप�या दीन दशे�वषयी गवर् बाळगावा व आनं �दत रहावे कारण तो ‘गवता�या फु लासारखा’ नाहीतसा
होईल. 11 सू यर् आप�या तीव्र व रखरखीत उ�णतेने तापलेला असा उदयास येतो, आ�ण तो गवत सुकवू न टाकतो व
�याचे फूल खाली पडू न नाहीसे होते, �याचे सौंदयर् न� होऊन सं पून जाते; याप्रमाणे धनवान देखील आप�या मागार्ने
चालत राहील, आप�या शैलीने जीवन जगू न एके �दवशी मरून जाईल.
12
जो मनु�य परी�ेत �टकून राहतो, तो खरोखर आशीवार्�दत आहे, कारण परी�ेत खरा उतर�यावर तो (भीषण
प्र�तकूल पिर��थतीत तो �टकून रा�हला) जीवनाचा मुगूट �मळवील �याची प्र�त�ा येशूंनी �यां �यावर प्रेम करणा�यां ना
देऊ केलेली आहे.
13
जे�हा जे�हा एखाद्याची परी�ा होत असते ते�हा ते�हा �याने/�तने असे �हणू नये क� परमे�र मला परी�ेत पाडीत
आहे. वाईट गो�ीत परमे�र कोणालाही परी�ेत पाडत नाही आ�ण तो �वतः कोणालाही मोहां त अडकवीत नाही.
14
प्र�येक मनु�य आप�या वासनेने ओढला जातो आ�ण वासना �याला भुरळ (प्रलोभन) पाडते. 15 मग वासना गभर्वती
होऊन अपराधाला ज�म देते आ�ण जे�हा अपराध वाढत जातो ते�हा तो �याला (मनु�याला) मरणापयर्ंत पोहच�वतो.
16
मा�या �प्रय बं धूभ�गनींनो, फसू नका, �दशाहीन होऊन मागर् चुकू नका, 17 प्र�येक �सद्ध देणगी, प्र�येक उ�म दान
�यो�तं चा परमे�र, �याने �यां ची �न�मर्ती केली �या �प�यापासू न आहे. होय, तोच परमे�र जो ��थर आहे आ�ण कधीही
बदलत नाही. 18 �नमार्ण (रचना) केले�या सवर् व�तुंतील आपण सवार्ंनी प्रथम फळ �हावे �हणू न परमे�राने आप�या
�वे�छे न,े स�यवचनाद्वारे आप�याला नवा ज�म �दला.
19
मा�या भाऊब�हणींनो, तु�हां ला या�वषयी कळते �हणू नच प्र�येक माणसाने ऐकावयास उ�सुक आ�ण बोलावयास
धीमा आ�ण क्रोध कर�यास मं द असावे. 20 कारण क� जे काही परमे�रा�या दृ�ीने यो�य व बरोबर आहे, ते सवर् तुमचा
क्रोध सा�य करु शकत नाही. 21 �हणू न तुम�या जीवनात जो ग�ल�छपणा, दु�ाई आ�ण कु जत जा�याचा भाव आहे तो
दू र करा (सोडा) ,आ�ण जो सं देश (येशू-वातार्) तुम�या अं तःकरणात पेरला जातो तो नम्रतेने �वीकारीत चला. हा सं दश
े
तुम�या जीवा�या (बु�द्ध, इ�छाश��त आ�ण भावना) �वकासात साहा�यक �सद्ध होऊ शकतो.
22
ु ार आचरण करत रहा. ऐकून �याप्रमाणे न करणारे,
बायबल�या वचनां तून तु�ही जे काही �शकला �या वचनां नस
1
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�वतःची फसवणू क किरतात, 23 कारण जो कोणी वचन (बायबल) ऐकतो आ�ण तसे करीत नाही तो मनु�य �या
मनु�यासारखा आहे जो आरशात आपला चेहरा पाहतो; 24 आ�ण चेहरा पा�ह�यानं तर तो �वसरून जातो क� मी कसा
ु ार कर�याचे �वसरत नाही, �या�या कायार्ंचा पिरणाम फायदा
�दसत होतो. 25 परं त ु जो मनु�य परमे�रा�या �सद्ध इ�छे नस
देणारा (आशीवार्�दत) होईल.
26
�याला आप�या �जभेवर आळा घालता येत नसेल आ�ण जर तो �वतःला धा�मर्क समजत असेल, तर तो धो�यात
आहे आ�ण �याचे नी�तम�व व धा�मर्कपणा बेकार व �यथर् आहे. 27 आप�या परमे�र �प�या�या दृ�ीने शुद्ध, �थायीधा�मर्कपणा (भ��) �हणजे: अनाथ व �वधवां �या सं कटां त �यां चे साहा�य (खबरबात घेण)े करणे आ�ण जगा�या
भ्र�ाचारां पासू न �वतःला �न�कलं क राखणे हेच होय.
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मा�या भाऊब�हणींनो, तु�ही थोर प्रभू येशूंचे �श�य आहा �हणू न कोणाशीही प�पाताने वागू नका. 2 उदाहरणाथर्:
समजा तुम�या सभेत एक मनु�य महागडे कपडे आ�ण आभू षणे ं घालू न व दुसरा मनु�य गरीब अस�यामुळे
�भकार-फाट�या कपड्यात येतो, 3 व जर तु�ही धनवानाला बस�यासाठ� चां गली जागा आ�ण स�मान देता, पण
गरीबाला खाली बसावयास �कंवा उभे राह�यास सां गता �कंवा �हणता क� येथे मा�या पायाजवळ बैस, 4 यावरून �प�
�प� �दसते क� नाही, क� तु�ही प�पात/भेदभाव ठे वता आ�ण तुमचे �वचार �कती वाईट आहेत?
5
मा�या बं धूभ�गनींनो, ल� लावू न ऐका, या जगात जे गरीब लोक आहेत आ�ण जर ते गरीब लोक परमे�रावर प्रेम
करणारे आहेत, अशां ना �व�ासात धनवान हो�यासाठ� व प्र�त�ा केले�या रा�याचे वारीस हो�यासाठ� परमे�राने
�नवडले आहे क� नाही? 6 तरीही तु�ही गरीबां चा अपमान किरता? धनवान लोक तुमचे शोषण करत नाहीत काय? ते
तु�हां ला �यायालयात ओढू न नेत नाहीत काय? 7 �या महान येशूं�या नां वाने तु�ही ओळखले जाता, �ख्र�ती �हण�वता,
�याच येशूंची �नं दा ते करत नाहीत काय?
8
होय, हे खरे आहे क� बायबल�या महान आ�ेचे अथार्त, राजघरा�यां �या �नयमां शी सं बं�धत आदेशाचे, �हणजे
दुस�यां वर आप�यासारखे प्रेम कर. जर या आ�ेचे पालन तु�ही खरोखरीच करत आहात, तर ही उ�म व चां गली गो�
आहे; 9 पण या �वपिरत जर तु�ही भेदभाव किरता तर गु�हा किरता आ�ण तु�ही बायबल�या राजेशाही �नयमाचे उ�ं घन
केले �हणू न �नयमशा�त्र तु�हां ला दोषी ठर�वते. 10 जो मनु�य एक आ�ा चुक�वतो (एकावाचू न सवर् पा�ळतो), तो अशा
मनु�यासारखा आहे, �याने पू णर् आ�ां चे पालन जणू काय केलेच नाही. 11 परमे�र �याने �हटले होते क� “�य�भचार करू
नका”, �याने असे देखील �हटले आहे क�, “खू न करू नका”. या�तव जर तु�ही एखाद्याचा खू न केला, पण �य�भचार
केला नही तरीही तु�ही सं पूणर् आ�ा मोड�या आहेत.
12
�हणू न �मरणात असू द्या क� जे�हा कधी तु�ही काही बोलता �कंवा किरता, ते�हा तुमचा �याय प्रेमा�या �या
�नयमाद्वारे होईल जो तु�हां ला मु� करील. 13 या�तव जर तु�ही दुस�यां प्रत दयाळू रहात नाही, (दुस�यां वर दया करत
नाही) तर तुम�यावर देखील दया केली जाणार नाही. जर तु�ही दुस�यां प्रत दयाळू रा�हलात, तर तुम�या�वरूद्ध
परमे�राचा जो �नणर्य आहे, �यावर परमे�री दये-कृपेचा �वजय होईल.
14
�प्रय भाऊब�हणींनो, जर तु�ही आप�या �क्रयेद्वारे (कायर्) �व�ासाचे प्रमाण देत नसाल तर तुम�या ‘�व�ासदा�याची’ काय �कंमत? �याचे काय मोल? �या प्रकार�या �व�ासाने कोणाचाही लाभ होऊ शकत नाही. 15 समजा,
एखाद्या भाऊ �कंवा ब�हणी�या घरी खा�याची-व�त्रां ची कमतरता आहे, 16 पण �यां ची काळजी न वाहता, �यां ना
भोजन-व�त्रां चा पुरवठा न किरता, तु�ही �यां ना �हटले क� “आपली काळजी �या, सुख-शां तीने जा, परमे�र तु�हां स
आशीवार्द देवो, आपली देखरेख �यव��थतप्रकारे करा,” तर तुम�या अशा �व�ासाचा �यां ना �कंवा तु�हां ला काय
फायदा आहे? 17 पा�हलेत ना, तु�ही केवळ �व�ास ठे वणे पुरेसे नाहीये. �या �व�ासाला �क्रयेची साथ-सोबत नाही; जेथे
�व�ास व �क्रया ही जुळलेली नाहीत, �या प्रकारचा �व�ास सुद्धा �व�ास �हण�वला जाणार नाही - तो �व�ास �यथर्,
1
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�नजीर्व व मृत असा आहे.
18
कोणी असे �हणू शकतो, “तुम�याजवळ केवळ �व�ास आहे परं त ु मी कमार्ला अ�धक मानतो. तू कमार्वाचू न
आपला �व�ास दाखीव, मी आप�या कमार्ंनी आपला �व�ास तुला दाखवीन.” 19 अजू नही तु�ही असे समजता काय,
क� एका परमे�रावर �व�ास धरणेच पुरेसे आहे? कोणती मोठ� गो� आहे ती? दु�ा�मा देखील तसाच �व�ास धरतात
आ�ण थरथर कां पतात.
20
मू खार्ंनो! तु�हां ला हे के�हा कळे ल, क� �या �व�ासाला �क्रयेची जोड नाही, स�कृ�यां ची साथ नाही तो �व�ास
�नरथर्क असू न कु चकामाचा आहे. 21 आपला पू वर्ज (बाप) अब्राहाम याने जे�हा आपला मुलगा इसहाक याला वेदीवर
अपर्ण केले, �याच �णी तो परमे�रा�या दृ�ीने नी�तमान ठरला होता, याची तु�हां ला आठवण नाही काय? 22 पहा,
�याचा भरं वसा परमे�रावर इतका भ�म होता क� जे काही परमे�र �हणाला, ते सवर् काही करावयास तो तयार झाला.
जे�हा �याने तेच केले जे �याला परमे�राने करावयास सां �गतले, ते�हाच (�व�ास-�क्रयेशी जुळून) �याचा �व�ास पू णर्
मानला गेला होता. 23 �हणू न, जसे बायबलम�ये �ल�हलेले आहे अगदी तसेच झाले. अब्राहामाने परमे�रावर �व�ास
ठे वला आ�ण परमे�राने अशी घोषणा केली क� तो नी�तमान आहे, इतकेच केवळ न�हे तर �याला ‘परमे�राचा �मत्र’
�हण�यात आले. 24 �हणू न तु�ही पहा, क� केवळ आप�या �व�ासाद्वारे न�हे, तर �क्रयां नी अथार्त जे काही किरता
�यामुळे परमे�राबरोबर आपण एका यो�य ना�यात (समथर्न प्रा�) बां धले जातो.
25
यौन �यापार करणारी रहाब देखील याच स�याचे आणखी एक प्रमाण आहे; जे�हा �तने �या जासू दां ना दुस�या
मागार्ने सुर��त लावू न (परत�वले) �दले, �त�या �याच �क्रयेने परमे�र व �तचे नाते सुधािरले , आ�ण एक सुधारलेले
नाते �यां �यात कायम झाले. 26 �या प्रकारे आ��यावाचू न देह �नजीर्व (मृतवत) आहे, �याच प्रकारे �क्रयेवाचू न �व�ास
�नजीर्व (मेलल
े ा) आहे.
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�प्रय बधू ं भ�गनींनो, चचर्म�ये पु�कळां नी �श�क होऊ नये, कारण आप�यासारखे जे �शक�वणारे आहेत, �यां �याशी
परमे�र अ�धक स��ने (कठोरपणाने) वागेल, �यां ना गं भीरतेने दं ड देईल. 2 आपण सवर्च अनेक चुका किरतो, परं त ु जो
मनु�य आपली जीभ आप�या काबू त ठे �वतो, बोलणे �नयं �त्रत किरतो, तोच �सद्ध मनु�य आहे, आ�ण तोच प्र�येक
पिरसीमेत आप�या �वतःला �नयं त्रणात ठे वू शकतो.
3
एक लहानसा लगाम घोड्या�या तोंडात घातला, क� जेथे कोठे आप�याला हवे, तेथे आपण �याला घेऊन जाऊ
शकतो. 4 हवा प्रचं ड वा�याने �कतीही तीव्र असली तरी, एका लहानशा पतवारीने (सुकाणू न)े एक जहाज चालक, एका
भ�य-�वशाल प्रचं ड जहाज �याला हवे �तकडे �फरवू शकतो. 5 जीभ ही जरी लहानसा अवयव आहे तरी ती भीषण
�व�वं स (आग) आणू शकते, एक लहानशी �ठणगी (पेट) सं पूणर् �वशाल जं गल पेटवू शकते. 6 जीभ आगे�या
�वालेसारखी आहे कारण ती दु�ाईने पुरेपूर भरलेली आहे . ती तुमचे सं पूणर् जीवन न� करू शकते, होय, तेवढे साम�यर्
या लहानशा अवयवात आहेच. जीभ तुम�या जीवनाची अ�खी (एकदं रीत सं पूणर्च) �दशा �वनाशा�या भडकणा�या
�वालेत बदलू न टाकू शकते, कारण जीभ नरकाने पेट�वली जाते.
7
सवर् प्रकारचे प्राणी, प�ी, सरपटणारे प्राणी व मासे ं मानवाद्वारे वश केले जाऊ शकतात, 8 परं त ु �जभेला कोणीही वश
कर�यास समथर् नाहीये. ती अ�नयं �त्रत दु�तेने भरपू र आहे �ज�यात धोकादायक, न�हे प्राणघाती �वष �वपुलतेने भरलेले
आहे. 9 कधी कधी ही जीभ आप�या प्रभू ची �तु�त किरते आ�ण कधी कधी हीच जीभ परमे�रा�या समानतेत रचले�या
लोकां �वरूद्ध �वषाचा �फोट घड�वते, मनु�यां ना �वषयु� शापही देते. 10 पिरणाम असा होतो क� आशीवार्द व शाप ही
दो�ही एकाच मुखाने एकाएक� फु टू न-उसळून बाहेर येतात. मा�या भाऊब�हणींनो, हे अगदी अयो�य व चुक�चे आहे
आ�ण ही अ�जबात बरोबर गो� नाहीये. 11 पा�या�या झ�या�या एकाच उगमातू न गोड व खारे, असे दो�ही प्रकारचे
पाणी उसळून बाहेर येते काय? 12 अं �जरा�या झाडाला, जैतनु ां ची फळें आ�ण द्रा�वेलींना अं जीर येतात काय? नाही,
1
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गोड पाणी खा�या झ�यातू न �नघत नाही.
13
तु�ही जर बुद्धीमान आहा, परमे�राची पद्धत व शैली तु�हां ला कळत असेल, तर जीवनात आप�याठायी
सदाचाराची व भलेपणाची कृ�यें कायम असू द्या, यासाठ� क� केवळ स�कृ�येच
ं केली जावीत व अहं कार आ�ण
14
फु शारक�वाचू न ही कृ�यें कर�यातच खरे शहाणपण (सुजाणपणा) आहे. पण तुम�या अं तःकरणात कडू व तीव्र ई�यार्
आ�ण �वाथर्मय कामना आहे, �हणू न अहं कार बाळगू न स�याची उपरो�धपणे टवाळ� (�यं ग) करू नका. 15 अशा लबाड
बुद्धीचा �त्रोत (उगम�थान) परमे�र तर नाहीच नाही, हे �ान ज�गक, शारीिरक व सैतानाकडले आहे. 16 कारण जेथे जेथे
म�सर आ�ण �वाथर्मय आकां �ा आहे तेथे तेथे सवर् प्रकारचा गोंधळ, अ�यव�था व दु�ाई आहे.
17
(बुद्धी) प�वत्र, मेळ जुळवू न आणणारे, कोमल, इतरां ची आधीनता �वीकार करणारे असे शुद्ध-सौ�य असते. हे �ान
दया व स�कमार्ंनी (फळवं त झालेल)े भरलेले आहे. 18 या �ानाठायी प�पात व भेदभाव नाहीये, प्रामा�णकपणा आहे. जे
लोक मेळ घडवू न आ�णतात, ते शां तीच पेरतात आ�ण भलेपणाची कृ�यें अथार्त नी�तम�वरूपी पीक कापतात.
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तु�हां म�ये लढाया व तं टे हो�याचे कारण आहे तरी काय? तुम�या अं तःकरणात �या वाईट (कु इ�छा) इ�छां चा
सं घषर् चाललेला असतो �यामुळेच क� नाही? 2 तु�ही लालसा तर किरता पण तु�हां ला �मळत नाही. तु�ही ह�या किरता
आ�ण लोभ धिरता, आ�ण जे तु�हां ला हवे असते (इ�छा) ते तु�ही प्रा� करीत नाही कारण तु�ही असमथर् ठरता. तु�हां ला
याकरता �मळत नाही कारण, तु�ही दुस�यां कडू न चपळाईने �हसका �हसक� करीत असता,कारण पटकन �मळावे हा
तुमचा प्रय�न असतो. तुम�याजवळ नाही, कारण तु�ही परमे�राकडे मागत नाही. 3 तु�ही मागता पण तु�हां ला यासाठ� ते
�मळत नाही, कारण तु�ही अ�या�य री�तने, चुक��या मागार्ने व खोटेपणाने अयो�य इ�छा बाळगू न मागता, ते देखील
याकिरता क� तु�हां ला तुमची इ�छा व चैनबाजी पू णर् किरता यावी.
4
हे �य�भचा�यां नो, तु�हां ला ठाऊक नाही काय क� जगाची मैत्री तु�हां ला परमे�राचा शत्रु किरते (होता)? मी पु�हा
तु�हां ला सां गतो क� जर तुमचा हेतू ज�गक चैन व मजा लू टणे हा आहे, तर तु�ही परमे�राचे �मत्र होऊच शकणार नाही.
5
बायबलम�ये �ल�हलेले हे कथन तु�हां ला �यथर् वाटते काय क�, ‘परमे�र �याने आप�याठायी प�वत्र आ�मा �दलेला
(वास किरतो) आहे, �याला हीच उ�कंठा व लालसा असते, क� आपण �याठायी �व�ासयो�य असावे?’ 6 कु इ�छां चा
कडकडू न �वरोध कर�यासाठ� व न कचरता �हं �मती सामना कर�यासाठ�, परमे�र आम�यावर अ�धका�धक अनुग्रह
व कृपा करत असतो. बायबलम�ये जसे �ल�हलेले आहे �याप्रमाणे, ‘परमे�र ग�वर्�ां चा सामना किरतो, प्रचं ड �वरोध
किरतो, परं त ु जो नम्र- लीन असतो �यावर कृपा किरतो.
7
या�तव परमे�राप्रत आधीन �हा, सैतानाला तोंड द्या, सामोरे जा, सामना करा आ�ण पहा क� तो कसा तुम�यापासू न
दू र पळून जाईल व वचनां चा प्रसार होईल. 8 परमे�रा�या समीप या, �नकट या, �या�या नजीक रहा. �याची जवळ�क
साधा �हणजे तु�हां ला देखील �या�या �नकटतेचा अनुभव होईलच. गु�हेग
ं ारां नो, आपले हात शुद्ध करा, �द्वबुद्धी
9
बाळगणा�यां नो! आपली अं तःकरणे प�वत्र करा. दुःखी �हा, �वलाप करा आ�ण रडा. तुमचे हा�य रड�यात आ�ण
आनं द �नराशेत बदलू न जावे. 10 परमे�रा�या दृ�ीने �वतःला नम्र करा आ�ण तो तु�हां ला आदर स�मान देईल.
11
एकमेकां �वषयी अपश�द बोलू नका. जो आप�या भाऊब�हणीं�वरूद्ध बोलतो, �यां ची �नं दा व �टका�टप�णी किरतो
इतकेच केवळ न�हे तर �यां �यावर दोष लावतो, तो परमे�राचा �नयम दोषी ठरवू न �याची बदनामी किरतो. तु�ही जर
परमे�री �नयमां वर दोष ला�वता, तर तु�ही �नयमां चे पालन करून �यानुसार चालणारे नाही. परं त ु �नयम दोषी ठर�वणारे
झाला आहा. 12 �नयम देणारा केवळ एकच आहे आ�ण फ� �यां लाच उद्धार कर�याचा व नाश कर�याचा अ�धकार
आहे, मग तु�ही कोणालाही दोषी ठर�वणारे आहा तरी कोण?
13
जे तु�ही असे �हणता क� या �दवसां त आ�ण येणा�या �दवसां त, एखाद्या दुस�या शहरात जाऊ आ�ण एक वषर्
�यापार करून काही कमाई करू. 14 खरी गो� हीच आहे, क� तु�हां ला ठाऊकच नाही क� उद्या काय होणार आहे, तुमचे
1
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जीवन आहे तरी काय? ते वाफेसारखे आहे, जी थोडा वेळ �दसते नं तर नाहीशी होते. 15 �याऐवजी तु�ही असे
�हणावयास हवे, “क� जर येशूंची इ�छा असेल तर आपण जगू आ�ण हे �कंवा ते कायर् करू.” 16 पण तु�ही तर आप�या
योजनां �वषयी ग�वर्� आहा. प्र�येक प्रकारचा गवर् वाईट आहे. 17 �हणू न भलेपणाची कृ�यें करणे चां गले आहे हे �याला
कळते, पण तो तसे करीत नाही तर हा गु�हा आहे. (�याचा गु�हा ठरतो).

5

हे धनवानां नो ऐका, तुम�या भ�व�यात तुम�यावर �या भयं कर पीड़ा व जे �लेश येणार आहेत, �या�वषयी रडा आ�ण
�वलाप करा. 2 तुमची दौलत (धन) न� झाली आहे, तुमचे व�त्र �कटकां नी खाऊन टाकले आहे. 3 तुमचे सोनेचां दी जं गले
आहे. �यां चे नासणे, जं गणे आ�ण नासणे हीच तु�हां �वरूद्ध सा� होईल. �या धनावर तुमचा भरं वसा होता तेच तुमचे
शरीर अ�नीप्रमाणे खाऊन टाकेल. जो ख�जना तु�ही साठ�वला आहे, तोच �याया�या �दवशी तुम�या�वरूद्ध सा� देईल.
4
पहा, �या मजू रां नी तुमची शेते ं कापली, �यां ची मजू री तु�ही �हसकली, �वतः घेतली. �यां ची मजू री तुम�या�वरूद्ध
ओरडत आहे, पीक कापणा�यां ची हाक सवर्साम�यीर् प्रभू �या कानी पोहचली आहे. 5 या पृ�वीवर तु�ही आपली प्र�येक
इ�छा पू णर् कर�यासाठ� व �वलासमय जीवन जग�यासाठ� जीवन गमा�वले, �यथर् केले. तु�ही आपले अं तःकरण
वधा�या �दवसासाठ� जाडे व ताजेतवाने करून टाकले आहे. 6 जे लोक आपले र�ण �वतः करू शकत न�हते, �यां ना
तु�ही दोषीही ठर�वले व मारूनही टाकले.
7
�प्रय बं धूभ�गनींनो, येशूं�या आगमनापयर्ंत धीर धरा. पहा, प�हला व शेवटला पाऊस �मळे पयर्ंत (पाहात नाही तो
पयर्ंत) शेतकरी भू मी�या बहुमू�य �पकां ची �कती धीराने वाट पाहात असतो; उपज पाह�यासाठ� �कती धीर धरून
प्र�त�ा करीत असतो! 8 येशूंचे आगमन समीप आहे, �हणू न तु�ही देखील धीर बाळगू न आपली अं तःकरणे ं मजबू त करा,
��थरता बाळगा. 9 एकमेकां �वषयी कु रकु र करू नका, कारण तसे केले तर तु�ही दोषी ठराल �हणू न परमे�र तु�हां ला
दं ड देईल. पहा, �यायाधीश दाराजवळ उभा आहे.
10
मा�या भाऊब�हणींनो, धीर धर�यासं बंधी तु�ही �या सं दे�ट्यां चे �मरण करा, �यां नी दुःख सहन केले, धीर धरला व
�यां नी प्रभू तफेर् आप�याला �या�वषयीची सू चना व ताक�द �दली होती. 11 �प्रयां नो, �यां नी धीराने सहन केले, करीत
रा�हले, �यां ना आ�ही �वपुल आदर देतो. धीराने सहन करणा�यां पक
ै � ईयोब हा एक प्रभावी नमू ना आहे. ईयोबा�या
अनुभवावरून आपण �शकून �यावरून असा �क�ा घेऊ शकतो, क� सरतेशव
े टी परमे�रा�या योजनेने �याचा अं त
भलेपणाची कृ�यें या रूपाने कसा घडवू न आणला, याचे कारण हेच आहे क� प्रभू कोमल आ�ण कृपाळू देखील आहे.
12
मा�या बं धूभ�गनींनो, सवार्�धक मह�वाची बाब �मरणात असू द्या क� �वगार्ची (आकाश), पृ�वीची �कंवा दुसरी
कशाचीही शपथ वाहू नका, �प� �प� होय �कंवा नाही �हणा, �हणजे तुम�याद्वारे गु�हा घडू नये आ�ण तु�ही दोषी ठरू
नये व दं डापासू न मु� रहावे.
13
तुम�यापैक� कोणी दुःख सहनातू न जातो आहे काय? दुःख सहन किरतो आहे काय? मग �याने परमे�राची प्राथर्ना
करून �यां ला सां गावे. कोणी आनं �दत आहे काय? मग आनं दाने �याने भजन गावे. 14 तुम�यापैक� कोणी आजारी आहे
काय? मग �या आजा�याने चचर्�या व�डलां ना बोलवू न �यावे, वडील चचर्ने प्रभू �या नां वाने �याला तेल लावावे व
�या�यासाठ� कळकळ�ने प्राथर्ना करावी. 15 �व�ासाने केलेली प्राथर्ना, आजा�याला बरे करील. येशू �याला उठवू न उभा
करतील आ�ण जर �याने अपराध केले असले तरीही ते �मा केले जातील.
16
दुस�यां �वरूद्ध केलेली आपली अपराधें कबू ल करा, एकमेकां साठ� प्राथर्नद्व
े ारे परमे�राला मागा, �याचा पिरणाम
असा होईल क� तु�ही �नरोगी �हाल. अपराध �मा-प्रा� झाले�या, मनु�या�या प्रभावी आ�ण ठामपणे केले�या
ु े �वपुल फायदा होतो.
कळकळ��या प्राथर्नम
े ळ
17
एलीया देखील आप�यासारखाच एक मनु�य होता. �याने प्रामा�णकपणे-�न�यपू वर्क कळकळ�ने प्राथर्ना केली क�
पाऊस पडू नये आ�ण असेच झाले. जवळजवळ साडे तीन वषेर्ं, पृ�वीवर पाऊस पडला नाही; 18 जे�हा �याने पु�हा
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प्राथर्ना केली, ते�हा पाऊस पडला आ�ण भू मीने अ� उपज�वले.
19
मा�या �प्रय बं धूभ�गनींनो, जर तुम�यातील कोणी स�यापासू न बहकला आ�ण एखाद्याने �याला परत स�य मागार्ंवर
आणले असेल, 20 तर जो एखाद्याला चुकले�या मागार्पासू न माघारी आणतो, तो �याचा आ�मा नरकापासू न वाच�वतो,
�याला आ�या��मक मरणापासू न वाच�वतो आ�ण �याचे असं �य अपराध झाकतो, हे �या वाच�वणा�याने �यानात
ठे वावे व �याला या�वषयी कळावे.
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