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प्राचीन काळ� परमे�र अनेकदां �नर�नरा�या पद्धतीने पू वर्जां शी सं दे�ट्यां द्वारे बोलला .
या काळातील शेवट�या
*
*
�दवसां त, तो आप�या पुत्राद्वारे आप�याशी बोलला आहे. परमे�राने पुत्रास सवर् गो�टींचा वारीस केले व �या�याद्वारेच �याने या
*
सृ�टीची रचना केली .
3
*
*
ते (येशू) परमे�री गौरवाचे आ�ण �या�या त�वाचे प्र�तरू प आहेत . आप�या श�दा�या श�तीने येशू सवर् व�तू ं चा सां भाळ
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“अनेकदां ......पद्धतीने”- पाहा उ�प 15:1,12; 18:1,10; 28:12-15; �नगर् 3:1-4; 19:20; 25:22; 33:11; 34:5-7; यहो 5:13-15; 2

*

शमु 23:1-3; 1 राजे 19:11-13; यश 6:1-8; �यमर् 1:4,9,10;
*
“पू वर्जां शी”- इब्री लोकां चे पू वर्ज.
*
“सं दे�ट्यां द्वारे”- जु�या करारात असलेले ते लोक �यां ना परमे�राने प्रेिरत करून आपला सं देश दे�यासाठ� पाठवले- उ�प
20:6यां शी सं बो�धत नोट्स पाहा. जु�या कराराचे अ�ययन करणे फार आव�यक आहे, कारण स�य परमे�रच, सं दे�यां द्वारे बोलत
होता. जर आपण जु�या कराराचा अ�यास केला तर परमे�रबापाची इ�छा व �याचे मागर् समज�यास आप�याला मदत होते.
*
1:1 “परमे�र...बोलला”- हा या पत्राचा एक मोठा �वषय आहे, जु�या करारात परमे�रबापाने �हटले�या सवर् गो�ीं�वषयी आपण
वाचू शकतो. तुलना करा म� 4:4; 2 पेत्र 1:21; 2 तीम 3:16. पाहा 1:6-7,8,10; 2:11-13; 3:7; 4:3; 5:5-6; 6:13-14; 7:21; 8:8;
10:5,15,17; 12:25-26; 13:5.
*
1:2 तुलना�मक गो�ींची मा�हती, इब्रीं�या पत्रात, प्रारं भीचे वचन 1 व 2 यात आपण पाहू शकतो.
*

“पुत्राद्वारे”- योहान 7:16-17; 8:28; 12:49-50; 17:8; अनु 18:18-19यात वणर्न केले गेलेले प्रभू येशू हेच 'अं �तम व महान
सं दे�े'असे होते. 2-4 वचनात या पत्राचा लेखक, परमे�राचा पुत्र (येशू) यां �या�वषयी नऊ मह�वपू णर् गो�ींचा उ�ेख करतो.
*
“वारीस”- लेखक प्रथम सां गतो, क� परमे�राचा पुत्र कोण आहे आ�ण तो सं दे�यां पे�ा �कती अ�धक महान आहे. वारीस �हणजे
ते सवर् प्रा� करणे, �मळवणे, �याची प्र�त�ा केली गेलेली आहे.
*
“सृ�टीची रचना केली”- वचन 10; उ�प 1:1; योहान 1:1-3; 1 किरं 8:6; कल 1:6.सृ�ी�या रचने�या पू वीर्पासू नच पुत्र होता.
पृ�वीवर ज�म झालेला अस�यामुळे तो परमे�राचा पुत्र झाला नाही. (योहान 17:5; कल 1:17). पुत्रयावर अ�धक मा�हतीसाठ�
पाहा - म� 3:16-17; 11:27; योहान 3:16; 5:18-23.
1:3 “�या�या त�वाचे प्र�तरूप”- 2 किरं 4:4; कल 1:15शी तुलना करा. �या ग्रीक भाषीय श�दाचे भाषां तर '�वभाव' आहे, �याचा
अथर् आहे 'त�व', 'सार', 'वा�त�वक �वभाव', 'परमे�र�पता' जो�या�या �वतः�या अनं त आ��मक ��थतीतील अदृ�य प्रकाशात
राहतो (1 तीम 6:16; योहान 1:18), तो अदृ�य आहे. येशू परमे�राचा �वभाव व गुण ,सं पूणर् री�तने प्रगट करतात (कल 2:9).
परमे�र जो काही आहे, ते येशू �वतःद्वारे प्रगट करतात, हे केवळ �यां �या�वषयीच �हटले जाऊ शकते, �यां चा �वभाव
परमे�रासारखा होता. �फ�ल 2:6यात �दलेले वचन पाहा.
*
“परमे�री.......आहेत”- याचा अथर् अलौ�कक �वभाव 'परमे�रबापाचा प्रकाश - तेज��वता' (1 योहान 1:5) असे �हटले जाऊ
शकते. 'येशू' �हणजेच या तेजाचे चमकणे होय. तुलना करा - लू क 1:78-79; 2:29-32; योहान 1:4-5,9; 8:12; 2 किरं 4:6.सू यार्चे तेज
‘सू यर् व �याचे त�व’ प्रगट करते. �याच प्रकारे येशू �ख्र�त परमे�र प्रगट करतात आ�ण �यां �याजवळ परमे�री �वभाव आहे. योहान
1:14,18; 10:30; 14:9दुसरे वचन �फ�ल 2:6; लू क 2:11�यां चा �वभाव �प�यासारखा होता. केवळ तेच परमे�राचे गौरव, असू
शकत होते. येशू �ख्र�त प्रकाशाचा प्रकाशअसे होते.
*
“आप�या श�दा�या बळाने �कंवा सामथीर् श�दाने”- कल 1:17शी तुलना करा. �या�या वचनां द्वारे �याने इ�छा प्रद�शर्त केली
होती. तो जे काही �हणतो ते होते, �या�या वचनाचे आ�ापालन केलेच जाते. या सृ�ीतील आकाशगं गा, तारामं डळ, सू यर् आ�ण दुसरे
इतर ग्रह, येशूं�या सामथीर् श�दाने या प्रकारे सां भाळले जातात, �नयं �त्रत केले जातात क� �यां नी आपसात एकमेकां वर आदळून
जाऊ नये. �या उद्देशाने या सवार्ंची रचना केली गेलेली आहे, ते सवर् हेतू येशूं�याद्वारेच पू णर् केले जातात. या सवर् गो�ींद्वारे �या
*

1

करतात. अपराध (अथार्त चुकणे-माकणे) धुत�यानं तर, ते स�माननीय �थानी अथार्त अ�धकार पदावर, महाम�हमना�या उजवीकडे
* 4*
*
*
परमे�रा�या दू तां हून �ततकेच थोर ठरले , �जतके �यां नी दू तां पे�ाही सवोर्� पदाचा वारस होऊन सवोर्�कृ� नां व प्रा�
बसले ;
केले,
5*
कारण �वगर्दूतां पक
ै � परमे�राने कधी कोणाला �हटले, “क� तू माझा पुत्र आहेस, आज तू मा�यापासू न उ�प� झाला आहेस
6
*
आ�ण हे देखील, क� मी �याचा बाप होईन आ�ण तो मला पुत्रासमान होईल?” आ�ण जर, तो सवर्श्रे� (�ये�-प्रथम ज�मलेला)
*
7*
असले�यास पु�हा जगात आणतो, ते�हा �हणतो “�वगर् �यास नमन करोत ,” आ�ण �वगर्दूतां �वषयी �हणतो, “क� तो आप�या
8
ु
दू तां चे आ�मे,ं व आपले सेवक पेट�या अ��न�वालेसारखे करतो”, परं त ु पुत्राला �हणतो “हे परमे�रा, आपले राजासन युगानुयग
9
�टकेल, आप�या शासनाचा राजदं ड धा�मर्कतेचा राजदं ड आहे; आपण सरळपणावर व स�ेपणावर प्रेम केले, आ�ण वाईटाचा द्वेष
केला, �हणू नच परमे�राने, आप�या परमे�रान ◌े आप�यास आप�या सोब�यां पे�ाही श्रे�ठ अशा हषर्रूपी तेलाने अ�भषेक केला
10
*
11
आहे, आ�ण हे प्रभू , आपण प्रारं भी पृ�वीचा पाया घातला, आकाशही आप�या हातां ची कारा�गरी आहे; ती न�ट होतील परं त ु
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गो�ींची प्र�चती येते आ�ण आपण पाहू शकतो क� या सवर् �नयं त्रणात, जो परमे�रबापाचा �वभाव आहे तोच येशूंचाही आहे. या
सं पूणर् सृ�ीला सां भाळून ठे व�यासाठ� केवळ एकच समथर् आहे आ�ण तो �हणजे सवर्श�तीमान परमे�र �याचे श�द अ�तशय
श�तीशाली आहेत.
*
“उजवीकडे बसले”- 13; 2:9; 10:12; �तो 110:1; माकर् 16:19; प्रे�ष 2:33; प्रकटी 3:21.वध�तं भावर�या आप�या ब�लदानाद्वारे
येशूंनी अपराधां �या शुद्धतेचे कायर् पू णर् केले आ�ण सृ�ीचा अ�धकार व गौरवा�या सवोर्� �थानी ते �वराजमान झाले.
*
1:4 येशूंना सं दे�यां पे�ा सवोर्�म दाखवू न (वचन 1,2) लेखकाने �यां ना परमे�रदू तां पे�ाही महान व श्रे� दाखवले आहे उ�प
16:7यात “परमे�रदू तां �वषयी” टीप पाहा.
*
“ठरले”- ग्रीक भाषेत 'झाले' असाही अथर् आहे. पृ�वीवर एका मानवा�या रूपात ते ‘परमे�रदू तां पे�ा थोडे च कमी होते'- 2:9.
आप�या पुनरू�थानानं तर �यां ना पु�हा एकदा ‘परमे�रदू तां पे�ा’ उ�तम �थान प्रा� झाले. योहान 7:16-17; 8:28; 12:49-50; 17:8;
अनु 18:18-19.
*
“सवोर्�कृ� नां व”- 'पुत्र'हेच ते सवोर्�म नां म, �हणजेच तो पुत्र, जो सृ�ीचा प्रभू आहे, �या�यात �प�याचा �वभाव आहे आ�ण
�याची भ��, आराधना केली जावी, इतका तो महान आहे (6,8,10). �फ�ल 2:9-11शी तुलना करा. परमे�रदू तां पे�ा कमी पद
घेऊन �यां नी या जगात ज�म घेतला आ�ण या जगात ये�यापू वीर् जे 'परमे�रा�या पुत्र �वरूपात' �यां चे नां म होते, ते �यां नी पु�हा प्रा�
केले. या�ठकाणी, �वगर्दूतां द्वारे �द�या गेले�या जु�या करारापे�ा, येशूंनी �थापन केलेला नवा करार �कती उ�म आहे, हे
दाखवलेले आहे. 2:2.
*
1:5 पाहा �तो 2:7; 2 शमु 7:14.कोणताही परमे�रदू त आप�या �वतःसाठ� परमे�राचा पुत्र या पदाचा दावा करणारा ठरु शकत
नाही. (योहान 3:16ची टीप पाहा) 2 शमु 7:14यात परमे�रबाप आधी दावीदाचा पुत्र शलमोन याचा उ�ेख करतो. परं त ु �याला
ठाऊक होते क� शलमोनाहू न मोठा असा एक येणार, जो दावीदाचा पुत्र आ�ण परमे�राचा पुत्र असणार (रोम 1:3-4यश 9:6).
*
1:6 “सवर्श्रे�”- मू ळ भाषेत प्रथम, प�हला असा श�द आलेला आहे. परमे�र�प�याला देखील 'प्रथम' असे �हण�यात काहीच
आप�� नाहीये, कारण �याचा अथर्च आहे, 'सृ�ीतील परमप्रधान �कंवा सवर्श्रे�'. कल 1:15वरची टीप पाहा. या श�दाचा अथर्
शा��दक री�तने ज�म असा नाही (पाहा �तो 89:27 -आपला �ये� व पृ�वीवरील रा�यात �याला सवर्श्रे� करीन).
*
“नमन करोत”- जु�या करारात ग्रीक भाषेत (से�टू �जं ट) यात हे श�द अनु 32:43यात आलेले आहेत. येथे 'प�वत्रा�मा'या श�दां वर
सहमत होऊन आपला �श�ा �यावर लावतो. �तो 97:7सुद्धा पाहा. कारण परमे�रदू तां ना �हटले गेले आहे, क� येशूंना दं डवत �कवा
नमन करा, �हणू नच हे �प� होते क� येशू �ख्र�त �यां �याहू नही अ�धक श्रे� आहेत. हे सुद्धा एकदम �प� आहे क� �पता व �ख्र�त
यां चा �वभाव एकसारखाच आहे, एकच आहे. जर असे रा�हले नसते तर परमे�र�प�याने परमे�रदू तां ना अशी आ�ा �दली नसती क�
�यां नी येशूंची आराधना करावी. बायबलम�ये भ��-आराधना केवळ परमे�रासाठ�च आहे. (पाहा. म� 4:10)
*
1:7-8 �तो 104:4; 45:6-7 वचन पाहा. या वचनां द्वारे हे कळते क�, परमे�रदू त ते ‘जीव’ आहेत, �यां ना परमे�रबापाने रचले.
परमे�राचा पुत्र रचला गेला नाही, पण �यां चा आ�ण परमे�राचा �वभाव व �य��म�व एकसारखेच आहे, �यात समानता आहे.
वचन 8 यात �पता पुत्राशी बोलतो आ�ण दावीदा�या मुखाद्वारे असे �हणतो, “हे परमे�रा... राजदं ड आहे”- जे लोक येशूंचा परमे�र
�हणू न �वीकार करीत नाहीत; ते असेच दुस�या प्रकारे �हण�याचा प्रय�न करतात. जो राजासनावर �वराजमान आहे, तो
राजासनापे�ा श्रे� आहे. येशू �ख्र�तां �या परमे�र त�वा�वषयी पाहा �फ�ल 2:6.
1:9 “आप�या परमे�रने”- परमे�र �पता - इ�फ 1:3.
*
1:10-12 “आ�ण हे प्रभू ”- �तो 102:25-27पाहा. परमे�राने सं दे�यां द्वारे कसे सं भाषण केले, �याचे हे एक उदाहरण आहे, आ�ण ते
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आपण सदैव कायम असाल, ती सवर् व�त्रां सारखी जीणर्-जुनी होतील, आप�याद्वारे ती चादरासारखी गुंडाळली जातील आ�ण
13 *
व �वगर्दूतां पैक� �याने कधी कोणाला असे
बदलली जातील, परं त ु आपण तेच राहणार व �नरं तर सवर्काळही तसेच असणार;
�हटले, क� जोपयर्ंत मी तुझे वैरी, तु�या पायां खालील पदासन करीत नाही, तोपयर्ंत तू सं पूणर् अ�धकारां सह उ�रा�धकारी �हणू न
�वराजमान रहा.”
14 *
�वगर्दूत सां भाळणारे आ�मे ं नाहीयेत काय, जे तारण प्रा� लोकां ची मदत करावी �हणू न पाठ�वले जातात?
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1

*

�हणू न �या कारणामुळे आ�ही या गो�ी ऐक�या आहेत �यावर अ�धक मन लावा, अ�यथा ऐकले�या गो�ींपासू न बहकून,
2
*
*
आपण दू र जाता कामा नये. कारण �या गो�ी �वगर्दूतां द्वारे सां �गत�या गे�या �या ��थर रा�ह�या , व जर प्र�येक गु��ाचे आ�ण
3
*
आ�ाभं गाचे यथायो�य फळ �मळाले; तर आपण एवढ्या मोठ्या तारणापासू न �न��चं त राहू न कसे काय वाचू ं शकू, �याची चचार्
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परमे�राचा पुत्र �ख्र�त याला 'प्रभू ' असे �हणतात (वचन 8) आ�ण वचन 10 दशर्�वते क� कशा प्रकारे �ख्र�तां द्वारे �वगर्, आकाश
आ�ण पृ�वी यां ची रचना केली गेली. (उ�प 1:1) �ख्र�त व परमे�र यां चा �वभाव एकच आहे, �याचे हे आणखी एक प्रमाण आहे
कारण फ� परमे�रच सृ�ीकतार् आहे. (उ�प 1:1) वचन 11,12 यात परमे�र �हणतो, क� पुत्र कधी न बदलणारा व अनं त असा
आहे. हे गुण केवळ परमे�रबापातच आहेत. केवळ परमे�रच कापडासारखे गुंडाळू शकतो (वचन 12) आ�ण �ख्र�त ते कायर्
करतील. �तो 102:1ही यहोवा परमे�राशी केलेली एक प्राथर्ना आहे, पण लेखक येथे �हणतो क� ही �ख्र�तां शी केलेली प्राथर्ना
आहे. दुस�या श�दां त, यहोवा �ख्र�त रुपां त आला. लू क 2:11यात वेगळ� वचने ं पाहा.
*
1:13 �तो 110:1या सृ�ीत केवळ �ख्र�ताला परमे�रबापाने सवर्श्रे� �थान �दलेले आहे.
*
1:14 �ख्र�त मानवजातीचे �वामी/प्रभू आहेत (वचन 10; रोम 14:9; �फ�ल 2:9-11) परं त ु परमे�रदू त सेवक आहेत, जे अशा
लोकां �या सेवेसाठ� पाठवले गेले आहेत, जे तारणाचे वारीसदार होतील, जे �ख्र�तां चे �व�ासीं आहेत. येथे 'मु��' �हणजे �यां �या
तारणाचे अं �तम चरण/ट�पा रोम 8:23,29,30; 1 पेत्र 1:5.येथे आप�याला या�वषयी सां �गतले गेले नाही क� परमे�रदू त
आप�यासाठ� कोणती सेवा करतात. उ�प 16:7 -परमे�रदू तां वरील टीप पाहा. या वचनां बरोबर लेखक आपला मु�य मुद्दा पू णर्
करतो. परमे�र आप�या पुत्राद्वारे बोलला आहे, तो पुत्र �याचा परमे�री �वभाव आहे आ�ण जो सवर् मानवां हून, तसेच सं पूणर्
परमे�रदू तां हूनही श्रे� आहे. या गो�ीमुळे आपली खात्री होते, आपण �न��ं त होतो, आ��त होतो क� परमे�रबापाचे प्रकाशन
�या�या पुत्राद्वारे �याने �दलेले अं �तम प्रकाशन आहे. आप�या पुत्राला पाठव�यानं तर �या�याद्वारे लोकां शी बोल�यानं तर परमे�र,
का बरे एखाद्या जु�या पद्धतीचा अवलं ब करून मानवजातीतू न कोणालाही सं दे�ा �हणू न �नवडे ल आ�ण �या�याद्वारे बोलेल?
*
2:1 “आ�ही ....आहेत”- प्रभू येशूंचे आनं दवतर्मान. “बहकून”- परमे�राने आ�हाला जे स�य �दलेले आहे, �यापासू न दू र जाणे ही
साधी, सोपी, सहज गो� आहे �हणू न �या�यासाठ� प्रय�न कर�याची गरज आहे. जगात अशा पु�कळशा गो�ी आहेत �या मनु�याला
परमे�रापासू न दू र नेतात.
*
2:2 “�वगर्दूतां द्वारे”- असे समजले जाते क� मोशेद्वारे नेमून �दली गेलेली �यव�था, परमे�रदू तां �या मदतीने पोहचवली गेली होती.
पाहा गल 3:19आ�ण प्रे�ष 7:53.
*
“��थर रा�ह�या”- �वगर्दूतां द्वारे �द�या गेले�या �नयमां चे पालन करणे आव�यक होते. (�नगर् 19:5; लेवी 18:1-5; अनु 6:1-3;
32:45-47आ�ण �याचे पालन न के�यास दं ड - लेवी 26:14-39; अनु 28:15-68; 2 राजे 17:7-20 )
*
2:3 “तारणापासू न”- जी मु�� परमे�राने येशूं�याद्वारे �दलेली आहे (रोम 1:16). लेखक �हणतो क� �वगर्दूतां द्वारे �दले गेलेले
�नयम व आ�ा, यां हून येशूंनी �दलेले तारण श्रे� आहे; पुत्राद्वारे �दलेले परमे�राचे प्रकाशन, �या लोकां नी परमे�रा�या �नयमां कडे
दुलर्� केले, उपे�ा केली, ते वाचू शकले नाहीत. �याचप्रमाणे येशूं�या वतर्मानाची उपे�ा करणारे, नाकारणारे लोकही वाचू शकणार
नाहीत, �यां चा बचाव होऊच शकत नाही. आनं दाची बातमी, ही जणू परमे�रबापाचे प्रेम आ�ण कृपा यां चा खुलासाच आहे; �यामुळे,
मानवाला तारण प्रा� होते. परं त ु याचा अथर् असा न�हे क� जे आनं दवतर्मान ऐकतात, पण ती गं भीर �कंवा मह�वाची गो� न जाणता,
एक हलक�, साधी गो� समजतात ते दं डाचे भागीदार नसणार. याउलट �या प्रकार�या लोकां ना जा�त दं ड �मळे ल; ही �श�ा
भयानक आ�ण अ�तशय �न��त असेल, कारण �या वतर्मानाची ते उपे�ा करीत आहेत, कमी मह�वाचे जाणू न, दुलर्� करीत आहेत
ते मागील �कंवा पू वीर्�या कोण�याही खुला�यापे�ा अ�धक श्रे� आहे. आनं दवतर्मानाला 'असे मोठे तारण' �हटले गेले आहे. येशूंचे
आनं दवतर्मान खालील गो�ींत श्रे� आहे- �याचे लेखक : �वतः परमे�र �याची �न��तता : अनेक अचू क प्रमाण (प्रे�ष 1:3). �याचा
वेगळे पणा : केवळ एक आ�ण एकच स�य व आनं दाचेवतर्मान. योहान 14:6; प्रे�ष 4:12; �याची तारण दे�याची यो�यता : 7:25; रोम

3

*
4
*
सवर्प्रथम येशूंद्वारे झाली आ�ण ऐकणा�यां नी �या गो�ीची पु�� सुद्धा केली व प्रमाण देखील प्र�तुत केले? यासोबतच परमे�राने
*
ु ार, �च�हे,ं अद्भुते ं व प�वत्र आ��याची दाने ं �दली आ�ण �या�वषयीची सा�ही तो देत रा�हला आहे.
आप�या इ�छे नस
5
6*
परमे�राने भ�व�यात येणा�या जगा�वषय ◌ी �याची चचार् आ�ही करीत आहोत, ते �वगर्दूतां �या आधीन केले नाही; परं त ु
कोठे तरी एके �ठकाणी अशी सा� �दलेली आहे, ‘क� मनु�य आहे तरी कोण क� तू �याची �चं ता करावी, �कंवा मानव आहे तरी
7
काय, क� �या�यावर तुझ� दृ�� जावी (करावी)?’ तू अ�पकाळासाठ�च येशंना �वगर्दूतां पे�ा थोडकेच कमी केले, �यां �या
8
डो�यावर गौरवाचा व आदराचा ताज ठे वला, आ�ण आप�या हातां �या कायार्ंवर �यां ना अ�धकार �दला आहेस; तू सवर् काही
�यां �या पायाखाली केलेस, �हणू न �याअथीर् �यां �या ता�यात सवर् काही आहे �याअथीर् �यां �या �नयं त्रणात नाही असे काहीही राहू
*
9*
�दले नाही, तरीपण आम�या दृ�ीने आजतायागत आतापयर्ंतही सवर् काही �यां �या आधीन असे आ�ही पाहात नाही. परं त ु आ�ही
येशूंना, जे �वगर्दूतां हून थोडे च कमी केलेले व मृ�यू चे दुःख सहन के�यामुळे म�हमेचा व स�मानाचा मुकूट घातलेले असे पाहातो, क�
*
�यां नी परमे�री कृपेने मरणा�या अनुभवातू न जाऊन प्र�येक मनु�यासाठ� कशा प्रकारे मरण चाखावे .
10
*
�या परमे�रासाठ� येशू सगळे काही आहे, �याद्वारे सवर् काही आहे, �यास उ�चत वाटले क� �या येशूंनी सुद्धा दुःख सहनाद्वारे
*
*
11 *
*
े रून �या बहुत पुत्रां ना म�हमेत पोचवावे.
कारण प�वत्र करणारे येशू व
क्रूसा�या मरणापयर्ंत जाऊन �सद्ध-पिरपू णर् �हावे, जेणक
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ु ीकरण : रोम 3:25-26 �याचे �थायी पिरणाम : 9:12; 10:10,14; रोम 5:9-10 या गो�ींकडे ल� द्या 1:16. �या�या �यायाचे सं त�
परमे�रा�या �यायपू णर् दं डाचा सामना कर�यासाठ� हे आव�यक नाही क� मनु�याने स�क्रय रूपाने आनं दवतर्मानाकडे दुलर्� करावे
�कंवा नकार द्यावा. �याला कमी मह�वाचे लेखणे, हलक� गो� समजणे �हणजेच �याचा अ�वीकार करणे होय.
*
“�याची चचार् येशूंद्वारे”- आनं दवतर्मानाची प�हली चचार् प्रभू येशू �ख्र�तां द्वारे केली गेली (माकर् 1:14-15; लू क 4:18-21)
*
2:4 “परमे�राने”- �प�याने आ�यर्कारक कायार्ंद्वारे आप�या पुत्रा�या आनं दवतर्मानाची पु�� केली. म� 28:6; रोम 1:4; माकर्
16:20; प्रे�ष 2:43; 5:12-16.
*
“दाने”ं - प�वत्र आ��याची वरदाने,ं ब��स ही सवर् येशूं�या वतर्माना�वषयी परमे�रबापाची सा�च होती. (1 किरं 12:7-11) काही
लोक असे प्र�न मां डतात क� जर �ख्र�त परमे�रदू तां पे�ा उ�म आहेत तर मनु�य रूपात, ते परमे�रदू तां पे�ा कमी कसे होते? जे
परमे�रदू तां हून श्रे� होते, �यां नी परी�ा, दुःख आ�ण मरणाचा सामना मग का केला? अनेक यहू दी लोकां साठ�, ही अश�य बाब
होती (1 किरं 1:23) याच कारणां नी ते येशूंचा ‘परमे�र-मनु�या�या रूपात” �वीकार करावयाला तयार न�हते- योहान 5:17-18;
10:31-33. लेखक या वचनात दोन गो�ी सां गतो, एक काही अ�प-थोड्या काळासाठ�च, �ख्र�त परमे�रदू तां पे�ा कमी केले गेले
होते (वचन 9) आ�ण हे अगदी यो�यच होते क�, 'लोकां �या अपराधां ची �मा करणारे' असे ठर�यासाठ� �यां ना परमे�रदू तां पे�ा
कमी करून, एक मनु�य केले जावे. (वचन 10,14,17).
2:5 “भ�व�यात...जगा�वषयी”- म� 25:31,34; प्रे�ष 3:21; रोम 8:18-23; यश 11; प्रकटी 20-22 अ�याय.
*
2:6-8 �तो 8:4-6याकडे सं केत करून लेखक दाखवतो क� येणा�या भावी काळात, परमे�र�पता, परमे�रदू तां ना न�हे तर
मनु�यां ना ‘शासक’ असे करील. पाहा म� 19:28; 24:46-47; 25:21; लू क 19:17; 2 तीम 2:12; प्रकटी 5:10; 20:6; 22:5.
*
2:8 “आजतायागत आतापयर्ंतही”- वचन 8 - हे पू णर् झालेले नाही. जे उ� पद, परमे�रबाप मनु�याला देणार होते, ते आतापयर्ंतही
�याचे झालेले नाही.
*
2:9 येणा�या भावी जगावर मनु�याचा अ�धकार, प्रभू �व होणे केवळ येशूंद्वारेच श�य आहे. ते 'अं �तम आदाम' (1 किरं 15:45-47)
मानवजातीचे प्र�त�न�ध आहे. सुटका झाले�या �या सवर् लोकां चे ते पुढारी आहेत व प्रधान आहेत, जे भ�व�यातील जगावर शासक
�हणू न शासन करतील( रा�य करतील). मनु�याला परमे�रदू तां वरचे पद दे�याची �याची इ�छा होती, �हणू नच जरी �याने
परमे�रदू तां ना �नमार्ण केले असले तरीही येशूंना परमे�र दू तां पे�ा कमी केले गेले, �हणजेच ते मानव केले गेले (योहान 1:14; �फ�ल
2:5-8). मानव हो�यामागे �यां चा हेतू होता, लोकां साठ� मरण सोसणे.
*
“मरण चाखावे”- �हणजेच मरण पावणे. परमे�राचा हेतू हाच होता क� मानवाने भ�व�यकाळातील जगावर शासन करावे, पण �या
हेतू�या पू तर्तेत एक बाधा होती, अडथळा होता. सवार्ंनीच अपराध केलेले होते, आ�ण आप�या अपराधां �या �श�े�या रूपात, ते
सवर् 'मृ�यू �या आधीन' होते (उ�प 2:17; रोम 5:12; 6:23). प्रभू येशू ‘प्र�येक �य��साठ�’ मरण सोसायला आले. 2 किरं 5:14-15; 1
तीम 2:6; 1 योहान 2:2;
*
2:10 “सहनाद्वारे”- याचा अथर् हा न�हे क� दुःखापू वीर् येशूंचा �वभाव, म�हमामय न�हता. येशू �ख्र�त आप�या चािर�यां त आ�ण
कायार्ंत �नरअपराधी आ�ण �सद्ध असेच होते. येथे �याचा अथर् असा आहे क�, 'बहुत पुत्रां चे उद्धारक' यारूपात कायर् कर�यासाठ�
परमे�राने �यां ना दुःखाद्वारे पू णर् री�तने यो�य असे तयार केले व हे उ�चत जाणले. 5:7-9; 7:28.
*
“�सद्ध-पिरपू णर्”- प्रभू येशू 12:2परमे�राने जी म�हमा लोकां साठ� तयार केली ती म�हमा, ते गौरव प्रा� कर�यासाठ� �यां नी एक

4

प�वत्र होणारे �व�ासीं, सगळे जण एका �त्रोतापासू नच आहेत, �हणू नच �व�ासींना बं धूभ�गनी �हणताना येशूना सं कोच होत नाही,
12 *
येशू �हणू नच �नःसं कोच �हणतात, “मी तुझे नाम आप�या भाऊब�हणींम�ये घो�षत करीन, सभेम�ये मी भजन
लाज वाटत नाही.
13
गाईन; येशू पुढे �हणतात, मी �या�यावर भरवं सा टाक�न व नं तर, पहा पहा, ही मुल!े ं पहा, ती परमे�रानेच मला �दली आहेत.”
14
*
या�तव �या अथीर्, मुले ं मां स व र�ाचे भागीदार झाली आहेत, �याअथीर् ते �वतःही �यां त सहभागी झाले, अशासाठ� क�
*
15
आप�या मरणाद्वारे �यां नी सैतान �याला मरणावरचा ह� �मळाला होता, �याला कमजोर - अपयशी व कु चकामी करावे. इतकेच
*
न�हे, तर मरणा�या भयाने जीवनभर गुलामी�या जोखडां त फसले�यां ची सुटकाही �यां नी आप�या मरणाद्वारे करावी .
16 *
*
कारण येशू �वगर्दूतां चा न�हे, परं त ु अब्राहामा�या वं शाचा सां भाळ करतात.
17
*
या�तव सवर् बाबतींत आप�या बं धूप्रमाणेच असणे येशूंसाठ� गरजेचे होते, जेणक
े रून परमे�र सं बंधी�या गो�ीं�वषयी, येशूंना
42

43

44

46

47

मागर् देखील तयार केला.
*
“बहुत पुत्रां ना”- जे काही परमे�रबापाने केले आ�ण लोकां म�ये करीत होता, �याचा हेतूच हा आहे. योहान 17:22,24; रोम 5:2;
8:18,28-30; 9:23; 2 किरं 4:17; इ�फ 1:18यां शी तुलना करा.
*
2:11-18 �या लोकां ना परमे�र�पता गौरव देणार आहे �या सवार्ंसाठ� प्रभू येशूंनी �वतःला, �यां �यासारखेच केले (मानव).
*
2:11 “प�वत्र करणारे”- हे �ख्र�तच आहेत. पाहा इब्री 10:10,14; 13:12; लेवी 20:6 आ�ण योहान 17:17-19होय. जे प�वत्र केले
जातात ते असे लोक आहेत, जे येशू �ख्र�तां वर �व�ास करतात, आ�ण �यां ना अपराधां पासू न मु� करणा�या�या आ�ण गौरवाकडे
नेणा�या�या रूपात �यां चा �वीकार करतात. परमे�रबापाने अशा सवार्ंना उरले�या मानवजातीपासू न वेगळे केले आहे आ�ण
�वतःसाठ� ते प�वत्र केले आहेत.
*
2:12-13 प्रभू येशू व �यां चे �व�ासीं एकसारखाच, एकसमानच मानवी �वभाव बाळगतात, आ�ण परमे�राशी �यां चे नातेही
एकसारखेच आहे, प्रमाणा�या रूपात लेखक �तो 22:22; यश 8:17-18या वचनाकडे इशारा करतो.
*
2:14-15 “मुले”ं - परमे�राची मुले. वचन 10 यां त 'पु�कळ मुल'े ं �हणजे मानवजातीकडे केलेला सं केत होय. �ख्र�त
माणसां सारखेच मां स व र� (शरीर) यात प्रगट झाले. म� 1:20-21; लू क 2:5-7; 24:49; योहान 1:14; 6:53-58;असे कर�यामागे
तीन उद्देश होते: मरणे (म� 16:21; 20:28; योहान 10:17-18), मरणाद्वारे सैतानाचा नाश करणे आ�ण आप�या लोकां ना मु� करणे.
म� 4:1-10यात सैतानावर �दलेली �या�या पाहा.
*
“मरणावरचा ह�”- आदम व हवा यां ना अपराधां त पाडू न सैतानाने या जगात मरण आणले - उ�प�� 3. मनु�याला गुलाम करून
तो अपराध आ�ण मरण यां �या �ेत्रात रा�य करतो आ�ण मनु�याला आ��मक मृ�यू �या अव�थेत ठे वतो - 2 तीम 2:26.असे प्र�तत
होते क� �याला मारून टाक�याचा सुद्धा अ�धकार आहे- ईयोब 2:6; 1 किरं 5:5.आप�या मरणाद्वारे आ�ण पुनरू�थनाद्वारे �ख्र�तां नी
सैतानाचा पराभव केला आ�ण पिरणामी हे श�य झाले, क� मानवाला अपराधां ची �मा �मळाली, आ��मक जीवन प्रा� झाले, आ�ण
योहान 5:24; 11:25-26; 1 किरं 15:54,57; 2 तीम 1:10याचा अथर् सैतानाचे राजासन हालवणे आ�ण �याचा व �या�या रा�याचा
सवर्नाश करणे. योहान 12:31; प्रकटी 20:10,14,15.
*
2:15 “सुटकाही...करावी”- ग्रीक भाषेतील �क्रया, वतर्मानकाळ दशर्वते. जे लोक अजू नही आप�या अपराधां त आहेत आ�ण
�ख्र�ताचा �वीकर करीत नाहीत, �यां �यावर परमे�वरास सावर्का�लक मृ�यू चा ह�/अ�धकार आता देखील आहे. परं त ु �ख्र�तां �या
�व�ासीं लोकां वर नाही (1 किरं 5:5चे उदाहरण सोडू न). �ख्र�तां नी आप�याला सैताना�या साम�यार्ंपासू न आ�ण अं धारा�या
साम्रा�यातू न सोडवले आ�ण आप�याला परमे�रा�या रा�यात आणले. प्रे�ष 26:18; कल 1:13). ल� द्या क�, “मरणा�या भयाने”
सैतान मनु�याला आप�या बं धनात व गुलामीत ठे वतो. मृ�यू �या भी�तपे�ा अ�धक या गो�ीची �भती आहे क� मरणानं तर काय
होईल? यामुळे लोक खोट्या मतां �या झपाट्यात येतात. �ख्र�त येशू आप�या �व�ासींना मरणा�या भयापासू न आ�ण इतर दुस�या
भयापासू न मु� करतात, सोडवतात. योहान 8:32,36; रोम 6:18; 8:2,15,21; 2 किरं 5:6-8; �फ�ल 1:21-23.
*
2:16 या वचनाचे भाषां तर कठ�ण आहे. याचा अथर् असा आहे क� मानवरूप धारण के�यामुळे ते �वगर्दूतां ना न�हे तर लोकां ना
सां भाळ�यास समथर् व यो�य आहेत, �कंवा तो अ�धकार �यां ना प्रा� आहे.
*
“अब्राहामा�या वं शाचा”- मानवाची मदत कर�यासाठ� �ख्र�त �वगर्दूत न होता, मानव झाले. अब्राहामाचा वं श �हणजे, ते यहू दी
�यां नी �ख्र�तां वर �व�ास केला आ�ण �यां ची आ��मक मुले ं जी �यां �याचप्रमाणे परमे�रबापावर �व�ास करतात. रोम
4:11-12,16,17; गल 3:7-9;
*
2:17 “सवर् .......बं धूप्रमाणेच”- याचा अथर् असा न�हे क� येशू अपराधी होते �कंवा लोकां प्रमाणे अपराधी �वभावाचे होते. पाहा
4:15; 7:26; लू क 1:35; योहान 8:46; 2 किरं 5:21; 1 पेत्र 2:22.याचा अथर् असा देखील न�हे क� ते एक मानव होते, परमे�र
न�हते. - 1:6,8. ता�पयर् हेच आहे क�, �यां �याजवळ वा�त�वक मां स, र� आ�ण मानवी �वभाव होता (वचन 14) आ�ण �यां ना

5

*

*

18 *

एक दयाळू व �व�सनीय महापुरो�हत होता यावे, अशासाठ� क� लोकां �या प्राय��तासाठ�चे मरण �यां नी सोसावे,
�हणू नच
�या लोकां ची पारख होत असते, �या सवार्ंचे साहा�य येशू सहज करू शकतात, कारण �यां नीही �यां ची पारख होत असताना दुःख
सहन केले.
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1*

*
*
�हणू न हे प�वत्र बं धूभ�गनींनो तु�ही जे वरचे ं ,अथार्त �वगीर्क पाचारणाचे भागीदार आहा, प्रे�षत व महापुरो�हत येशूंवर
2*
*
�यां �यावर तु�ही �व�ास करता व �यां चा अं �गकारही केला आहे, नीट ल� द्या. मोशे जसा सं बंध घरा�यां त होता, येशूही तसेच
3*
आप�या नेमले�यासाठ� भरं वशायो�य होते. �याप्रमाणे घर बां धणारा, घरातील लोकां पे�ा अ�धक स�माननीय मानला जातो,
4
�याप्रमाणेच येशू मोशेपे�ाही सवोर्� म�हमेयो�य गणले गेले. प्र�येक घराचा कोणीतरी बां धणारा असतो, परं त ु �याने सवर् काही रचले
5*
े रून �या गो�ींचे वणर्न नं तर पुढे
तो तर परमे�रच आहे. मोशे सं बंध घरा�यात सेवक �हणू न �व�ासयो�य रा�हला होता, जेणक
6
*
होणार होते �या�वषयीची सा� �याने द्यावी. परं त ु पुत्राप्रमाणे, �ख्र�त परमे�रा�या घराचे अ�धकारी आहेत. जर आपण धैयर् व
52

53
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वा�त�वक दुःखाचा व परी�ां चा सामना करावा लागला. (वचन 18) याचे दोन हेतू होते: प्राय��त करणे आ�ण लोकां साठ�
महापुरो�हत होणे. प्राय��त सं बंधी वचन - �नगर् 29:33; 25:17; रोम 3:25-26पाहा.
*
“महापुरो�हत”- येथे लेखक, या पु�तकात, एका मह�वपू णर् �वषयाचा पिरचय करून देतो (3:1; 4:14; 5:10; 6:20; 7:26; 8:1;
9:11; 10:21). बायबलम�ये, एक याजक तो होता जो लोकां साठ� ब�ल �वीकारीत असे, अपर्ण करीत असे, परमे�रा�या
भवनातील कायार्ंची देखरेख करीत असे आ�ण परमे�रबापासमोर लोकां चे प्र�त�न�ध�व करीत असे (�नगर् 28:1ची टीप पाहा). सवर्
याजकां �यावर, महायाजक असे आ�ण केवळ तोच काही �वशेष कायर् करीत असे - 5:1-3; 9:7; लेवी अ�याय 16 पाहा.
परमे�राने जु�या करारातील याजकपण समा� केलेले आहे. इतर कोण�याही धमार्तील याजकपणाची �थापना परमे�राने
प्र�त�था�पत केलेली न�हती. �वगार्त �ख्र�त येशूंच महायाजक आहेत आ�ण पृ�वीवर, �यां चे �व�ासी लोकच अशा प्रकारचे याजक
आहेत जे �याला ग्रहणयो�य आहेत. 1 पेत्र 2:5,8; प्रकटी 1:6.
*
“लोकां �या प्राय��तासाठ�चे”- बहुतेक बायबल �ानी या मताचे आहेत क� 'प्राय��त' श�दासाठ�, ग्रीक भाषेतील प्रयु� श�द
'�ख्र�तां द्वारे परमे�राचा क्रोध दू र करून �याला प्रस� करणे'- असा प्रगट करते - रोम 3:25आ�ण 1 योहान 2:2यात पाहा.
*
2:18 पाहा 4:15; म� 4:1-10.येशूंनी परी�ां चा सामना केला, �यां स तोंड �दले. सैतानाने �यां ना परी�ेत घाल�याचा, �यां �यावर
परी�ा/मोह आण�याचा प्रय�न केला, यासाठ� क� येशूंनी केवळ आप�या�वषयीच(आप�या पुरता) �वचार करावा, क्रूस �कंवा
वध�तं भापासू न �वतःला वाचवावे आ�ण परमे�रा�या आ�ेचे उ�ं घन करावे, आ�ा मोडावी. येशू �ख्र�त या सवर् प्रकार�या
गो�ीं�या अनुभवातू न गे�यामुळे, ते �वअनुभवामुळे सैतानाचे मागर् ओळखतात, जाणतात. �हणू न �या सवर् लोकां प्रत �यां ना
सहानुभू�त आहे, जे या प्रकार�या गो�ींचा सामना करीत आहेत. म� 6:13; 1 किरं 10:13ची टीप पाहा.
*
3:1-6 येशू �ख्र�त मोशेहून श्रे� आहेत. मोशे परमे�रा�या घरात सेवक होता परं त ु येशू जे परमे�राचे पुत्र आहेत ते घरातील प्र�येक
व�तू ं वरचे अ�धकारी आहेत.
*
3:1 “�वगीर्क पाचारणाचे”- �व�ासींचे पाचारण �वगार्कडू नचेच आहे आ�ण ते पाचारण �यां ना �वगार्कडे घेऊन जाते. (रोम
8:30).
*
“प्रे�षत”- बायबलम�ये केवळ हेच एक �थान आहे, जेथे �ख्र�तां ना प्रे�षत �हटले गेलेले आहे, याचा अथर् आहे परमे�रबापाने
�यां ना आपले कायर् कर�यासाठ� या जगात पाठवले आ�ण �यां �याद्वारे तो बोलला (1:2; योहान 6:48-49)
*
3:2 "भरं वशायो�य" - गण 12:6; योहान 8:28-29; 17:4 .
*
“घरा�यां त”- परमे�राचे लोक
*
3:3-4 मोशे परमे�र�प�या�या घराचा एक भाग होता, परं त ु येशूंनीच �याची सृ��/रचना केली �हणू न ही गो� �प� आहे क� येशू
मोशेपे�ा श्रे� आहेत.
*
3:5-6 घरात सेवका�या पदापे�ा, पुत्राचे पद श्रे� आहे. "�या ...होते” �या�वषयी मोशे बोलला. �हणजेच परमे�रबापाने आणखी
एका स�याचा उलगडा कर�याकडे सं केत केला (तुलना 10:1) मोशे याने �ख्र�तां �वषयी अशी सा� �दली. लू क 24:27; योहान
5:46.
*
3:6 “जर”- वचन 14; कल 1:23; 1 किरं 15:2पाहा. या वचनावरून आपण �व�ास सोडू न �द�यावर �व�ासीं सद�य आपली
सद�यता गमावतात असे आपण मुळ�च �शकत नाही.याचाच अथर् असा आहे क� �व�ासां त दृढ व ��थर राहणे हे सद�यतेचे

6

*

7*

आप�या आशे�या आनं दाठायी शेवटपयर्ंत ��थर रा�हलो तर आपण �याचे घर आहोत . या कारणा�तव जसा प�वत्रा�मा
* 8
*
*
�हणतो , “जर आज तु�ही �याचा श�द ऐकला असेल तर, जं गलात क्रोध दाखवताना व परी�े�या �दवसां त जसे इस्राएलाने
9
आपले मन कठोर केले होते, तसे तु�ही आपले मन कठ�ण करू नका; तुम�या पू वर्जां नी तेथे मला पारखले, परी�ा केली व
*
10
चाळ�स वषेर्ं माझ� कृ�ये ं पा�हली, �हणू न �या काळां तील लोकां वर मी प्रचं ड सं तापलो होतो व �हटले, “यां ची मने ं सवर्दा
*
11
*
*
भटकत असतात, यां नी माझे मागर् ओळखले नाहीत, आ�ण रागाने शपथ वाहू न मी �हणालो क� ते मा�या �वसा�यात प्रवेश
करू शकणार नाहीत.”
12 *
*
हे बं धूभ�गनींनो, सावध असा . �जवं त परमे�रापासू न दू र जाणारे, �याला सोडणारे, वाईट व अ�व�ासाने भरलेले मन
13 *
परं त ु जोवर यास आजचा �दवस �हटले जाते, तोवर प्र�येक �दवशी तु�ही आपसां त एकमेकां ची �हं मत व
तुम�याठायी नसावे.
14 *
कारण
उ�साह वाढवीत रहा, ते अशासाठ� क� तुम�यापैक� कोणीही अपराधां �या छळणुक�द्वारे कठ�ण मनाचा होता कामा नये.
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वा�त�वक प्रमाण आहे. वचन 14 पाहा. तो �य�ती जो धैयर् व आशा गमावतो, तो येशूं�या वतर्माना�या वातेर्स नकार देतो आ�ण
अपराधमय जीवनात पु�हा परत जातो, असा �य�ती कधी मु�तीवातेर्चा भागीदार झाला होता असे गृ�हत धरणे �कंवा मा�य करणे,
�यथर् आहे. (10:39; योहान 10:27; 1 योहान 2:19) दुःखाची बाब हीच आहे क� अनेक लोक दावा करतात, क� ते परमे�राचे घर
आहेत, पण वा�त�वकता हीच आहे क� ते तसे नाहीत.
*
“आपण �याचे घर आहोत”- मोशे द्वारे इ�त्राएलाची सेवा केली गेली. �ख्र�तां चे घर �हणजे �यां �यावर �व�ास करणारे सवर् सद�य
आहेत आ�ण येशू �यां चे अ�धकारी आहेत.
*
3:7-19 हे वचन �व�ास - �यागा�वषयीची दुसरी ताक�द आहे. वचन 7-11; �तो 95:7-11यां तून घेतले गेले आहे या वचनाची टीप
पाहा. ही वचने ं सां गतात क� सं पूणर् �पढी परमे�राचे घराणे �हटली जाऊ शकते, तरीपण अ�व�ासासाठ� दोषी ठर�वले जाऊन, �या
आशीवार्दापासू न ती �पढी वं �चत राहू शकते, जे दे�याचे वचन परमे�राने �व�ासीला �दलेले आहे (वचन 19) जर हे एकदा झालेले
आहे तर, ते अनेक वेळा होऊ शकते.
*
3:7 “प�वत्रा�मा �हणतो”- जरी �तोत्र 95, एका �य��द्वारे �ल�हले गेले तरीपण �याला परमे�र�प�या�या आ��याने प्रेिरत केले
आ�ण �या�याद्वारे आप�याशी तो बोलला. तुलना करा 9:8; 1 तीम 3:16; 2 पेत्र 1:21.
*
3:8 “आज”- हा श�द एक नवा प्रारं भ, सं धी देणा�या एका न�या �दवसाकडे इशारा करतो. याचा अथर् �ख्र�तां �या आनं द
वतर्मानाचे एक नवे युग - 2 किरं 6:12शी तुलना करा.
*
“क्रोध दाखवताना”- �नगर् 17:1-7; �तो 95:8.
*
3:9 “चाळ�स वषेर्ं”- गण 14:26-35.
*
3:10 “यां ची...भटकत”- बाहेरून (बा� री�तने) ते परमे�राचे लोक �हटले जातात पण आं तून (आं तिरक री�तने) ते कठोर,
अ�व�ासीं आ�ण बं डखोर आहेत. तुलना करा �तो 58:3; 1:2-3; 53:6.
*
3:11 “रागाने”- गण 25:3यात परमे�रा�या क्रोधा- सं बंधीत टीप पाहा.
*
“मा�या �वसा�यात”- वाळवं टाची यात्रा आ�ण कनान�या शत्रूंपासू न �वश्राम (अनु 1:34-36; 12:9; यहो 23:1).
*
3:12-19 �तो 95:7-11लेखक यां तील श�द, आप�या काळातील यहू दी लोकां �या ��थतीवर लागू करतो. आपणही आज
आप�या समाजातील चचर्म�ये ही ��थती लागू करु शकतो. जे लोक परमे�राचे लोक �हटले जातात, ओळखले जातात, �यां �या
�व�ासासं बंधी ही ताक�द आहे.
*
3:12 “सावध असा”- 12:25. अ�व�ासाची भयं कर श�यता आहे; या�वषयी अ�तशय जागृत रहा. अ�व�ासी मन - आपण ते पाहू
शकत नाही परं त ु �याची बा�-प्रमाणें आहेत, ती �हणजे परमे�रबापापासू न दू र जाणे, मागे �फरणे. जे�हा लोक परमे�रबापाला
सोडतात ते�हा, बु�द्ध, तकर्, �श�ण यामुळे तसे होत नाही, मनाची ��थती हे �नधार्िरत करते क� मनु�य काय करतो. तुलना करा
नी�त 4:23.
*
3:13 �ख्र�ती �व�ासींनी �नरं तर दुस�या �व�ासीं बं धूभ�गनींना परमे�रबापावर खरी �न�ा, खरा �व�ास, कर�यासाठ� �या
�व�ासां त कायम ��थर राह�यासाठ� आ�ण अपराधां पासू न दू र राह�यासाठ�, �यां ना सतत प्रो�सा�हत करीत रा�हले पा�हजे.अपराध
या�वषयी दोन गो�ींकडे ल� द्या: अपराध- परमे�रा�वरूद्ध, मनु�याचे मन कठोर करते आ�ण तो एक धोकाच आहे, (2 थे�स
2:10). अपराध/गु�हा एक अ�यं त धोका देणारी श�� आहे, �यामुळे लोक आं धळे होतात आ�ण �वनाशा�या रूंद मागार्वर
मनु�याला तो घेऊन जातो.
*
3:14 वचन 6. या वचनाचा काळ पाहा. आपण �ख्र�तां चे भागीदार झालो आहोत (भ�व�यात न�हे तर वतर्मान काळ�), पण जर
आपण शेवटपयर्ंत �यां �यात ��थर रा�हलो तरच. भू तकाळात झालेली वा�त�वक घटना आपण भ�व�यात न� करू शकत नाही, पुसू

7

जर आपण आप�या प्रारं भी�या �व�ासापासू न - शेवटपयर्ंत मजबू त व दृढ़ रा�हलो तरच आपण �ख�तां बरोबर भागीदार झालो
15 *
जसे �हटलेही जाते, “आज तु�ही �याचा आवाज ऐकला आहे, तर इस्राएली लोकां प्रमाणे आपले मन कठ�ण करू नका,”
आहोत.
क्रोध आणताना �यां नी तसेच केले होते.
16
*
ऐक�यानं तरही परमे�रास कोणी क्रो�धत केले? चीड आणली? �या सवार्ंनीच नाही काय , जे मोशेद्व
ं ारे �मसर देश सोडू न बाहेर
* 17 *
चाळ�स वषेर्ं तो कोणावर भडकला होता? �यां नी बं डाळ� केली, �यां ची प्रेते ं जं गलात पडू न रा�हली, �यां �यावरच
�नघाले होते?
18 *
�याने कोणास शपथ वाहू न असे �हटले, “तु�ही मा�या �वश्रामात प्रवेश करू शकणार नाही?” केवळ �यां नाच नाही
न�हे काय?
* 19
यावरून कळते, क� इस्राएली आप�या आ�ाभं गामुळे व अ�व�ासामुळे आत प्रवेश करू
काय, �यां नी आ�ा मोडली होती?
शकले नाहीत.
73

4

1*

*

*

�हणू न �वश्रामात प्रवेश कर�याची प्र�त�ा जर अजू नही आहे, तर आपण सावध रहावयास हवे कारण कोणीही ती प्र�त�ा
2*
गमावता कामा नये. �यां �यासारखीच आनं दवातार् आप�यासही ऐक�वली गेली, परं त ु ऐकले�या सं देशापासू न �यां ना कोणताच
79

80

शकत नाही. लेखक येथे परमे�र�प�या�या ख�या, स�य आ�ण प्रामा�णक लोकां चे वणर्न करीत आहे. लेखक, परमे�रबापा�या स�य
�व�ासींची �या�या प्र�तुत करतो आहे. ते �ख्र�तां चे भागीदार आहेत आ�ण आप�या �व�ासां त दृढ असतात, कायम ��थर
असतात; �व�ासाची परी�ा होऊ शकते आ�ण खरा �व�ासी धीराने शेवटपयर्ंत �यात �थायी राहू शकतो. '�ख्र�ती �व�ासी' या
रूपात मात्र फ�त प्रारं भीच �व�ास करणे आव�यक नाही, तर शेवटपयर्ंत �यात ��थरतेने �टकून राहणे मह�वाचे आहे. खरे �व�ासी
शेवटपयर्ंत �यात दृढ़ राहतात, �व�ास �यागणारे नसतात. (तुलना करा 10:35-39; रोम 5:9-10; योहान 10:27; 17:11-12; लू क
22:31-32; 1 योहान 2:19).
*
3:15 मन कठोर करणे तसेच परमे�रा�वरूद्ध बं डखोरी करणे, हे अ�व�ासी अं तःकरणाचे प्रमाणच आहे.
*
3:16 “�या सवार्ंनीच नाही काय”- दोन �य�ती वगळतां पू णर् इ�त्राएल देश (गण 14:1-2,30).
*
“�मसर...�नघाले होते?”- �नगर् 14:29-31.
*
3:17 वचन 10; 1 किरं 10:1-12; इ�फ 5:6; कल 3:6.लेखक या सं भावनेची चेतावणी देत आहे क� �या�या �पढी�या इब्री
लोकां ना सुद्धा, परमे�र �प�या�या क्रोधाचा सामना करावा लागू शकतो, �हणू न �यां नी �व�ास करून, �ख्र�तां �या प्रकाशनाची
आ�ा पालन करणे, हे �यां �यासाठ� अ�यं त आव�यक असे होते.
*
3:18-19 वचन 11; गण 14:11; अनु 9:24; �तो 78:10-12,21,22; प्रे�ष 7:51-53.
*
“आ�ा मोडली होती?”- याचे भाषां तर '�व�ास केला नाही' ft सुद्धा होऊ शकते. आ�ाभं ग आ�ण अ�व�ास (वचन 19) सोबतच
असतात. आ�ा भं ग मनु�याला परमे�रा�या आशीवार्द- प्रा��पासू न दू र ठे वतो. याच कारणामुळे इ�त्राएल, कनान देशात प्रवेश करू
शकला नाही. याच प्रकारे या सवर् गो�ी लोकां ना �वगार्त प्रवेश करू दे�यासाठ� बाधक ठरतील, �यां ना थां बवतील.
*
4:1-13 या भागाचा �वषय परमे�रा�या �वश्रां मां त प्रवेश करणे हा होय - वचन 1. �ख्र�तां ठायी �व�ास करणारे यात प्रवेश
करतात; परं त ु अ�व�ास करणारे इ�त्राएली यात जाऊ शकले न�हते - वचन 2,3; या प्रकारचा आराम इ�त्राएली लोकां �या �दवसात
उपल�ध होता आ�ण तरी ते �यात प्रवेश करू शकले नाहीत; परमे�रबापाचा हेतू हा होता क� काही लोकां नी खात्रीने यात प्रवेश
करावा, �हणू न �याने एक दुसरा �दवस आ�ण वेळ �न��त केलेला होता - वचन 6-8. सारां श आता एक �वश्रां ती आहे, �यात प्रवेश
केला जाऊ शकतो - वचन 9,10. प्रो�साहन : यात दा�खल हो�याचा भरसक प्रय�न करा - वचन 11, परमे�रबापाचे वचन पारखते,
�हणू न अ�व�ासी�या दा�खल हो�यात काही बाधा �नमार्ण होऊ शकते - वचन 12-13.
*
4:1 “�वश्रामात”�हणजेच आ��मक शां �त �या�वषयी येशूंनी म� 11:28यात �हटले होते. हे �ख्र�तां ठायी असलेले तारण दाखवते.
कनानची भू �म �या �वश्रां तीचे मात्र एक �चत्र आहे (यहो 1:18ची टीप पाहा).
*
“आपण”- तो आम�यापैक� असे �हणत नाही.�याला �हणावयाचे नाहीये क� �व�ासीला तारणाचे आ�ासन नाही, �कंवा �यां नी
कु ठ�याही प्रकारे भयभीत होऊ नये. (पाहा 2:15; लू क 12:32; रोम 8:15; 1 योहान 5:13) लेखक �वतः�वषयी �चं ता करीत नाही,
परं त ु �याला दुस�यां ची �चं ता आहे. आपण सवार्ंनी या�वषयी सतकर् �हायला हवे. जे�हा �ख्र�ती लोक अ�व�ास व आ�ाभं गाची
�च�हे ं दाखवतात, ते�हा आपण �यां ना बजावले पा�हजे, �यां ना ताक�द देऊन सावध केले पा�हजे 3:13; 1 तीम 5:20.
*
4:2 इ�त्राएलाला हा आशीवार्दाचा सं देश �दला गेला होता क� प्र�त�ेचा देश तुम�या समोर आहे, जा आ�ण तो घेऊन �या. अनु
1:19-21माणसाला �या आनं दवतर्मानाचा प्रचार केला जात आहे तो हा आहे : परमे�र तु�हां ला �ख्र�तां ठायी �वश्राम व तारण प्रदान
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3*

फायदा झाला न�हता, कारण ऐकणा�यां �या मनात ते वचन �व�ासाने मू ळ धरू (रूजू ) शकले नाही. आपण �यां नी �व�ास केला,
�या �वसा�यात दाखल झालो आहोत. जसे �याने �हटलेही होते, “आप�या क्रोधामुळे मी रागाने �हणालो, क� ते मा�या �वश्रामात
4*
प्रवेश करणार नाहीत,” तरी सृ�टी�या प्रारं भापू वीर् परमे�राची सवर् कायेर्ं पू णर् झाली होती. आ�ण सात�या �दवसा�वषयी कोठे तरी
एके �ठकाणी असे �हटले आहे, “परमे�राने सात�या �दवशी कशाचीही रचना केली नाही, कारण सहा �दवसां त रचनेचे कायर् समा�
झाले.”
5
हे देखील �ल�हले आहे, ‘ते मा�या �वसा�यात प्रवेश करणार नाहीत.’
6*
मग जर ही गो�ट बाक� आहे, क� जे �यां त (�वश्रामात) यावयाचे होते ते दुसरे लोक आहेत, आ�ण �यां ना पू वीर् उद्धारवातार्
7
सां �गतली गेली होती, परं त ु आ�ापालन न के�यामुळे �यां नी �यां त प्रवेश केला नाही; तर मग एखादा �दवस हमखास - �वषेश
ठरवू न, इत�या �दवसां नंतर दावीदा�या पु�तकां त तो �यास ‘आजचा �दवस’ �हणतो, आधी �हटले गेले �याप्रमाणे, “जर आज तु�ही
�याचा श�द ऐकाल, तर आपली मने ं कठ�ण (अडू न बसू ) करू नका.”
8
आ�ण जर यहोशवाद्वारे �यां चा �वसा�यासाठ� प्रवेश झालाच होता, तर �यानं तर दुस�या �दवसा�वषयीची चचार् झालीच नसती;
9
*
10 *
�हणजे परमे�रा�या लोकां साठ� श�बाथाची �वश्रां ती अजू नही बाक� रा�हलेली आहेच.
कारण �जत�यां नी �या�या आरामां त
11 *
या�तव आपण या आरामां त
प्रवेश केला आहे �या सवार्ंनी परमे�रासमान, आपली कायेर्ं पू णर् करून �वसावा घेतलेला आहे.
85

करतो; �याचा �व�ासाद्वारे �वीकार करा, इ�त्राएली लोक भू मी �यावयास तयार न�हते, या प्रकारे �यां नी आपला अ�व�ास व
आ�ाभं ग �य� केला. आज लोक �ख्र�तां चा �वीकार न के�याने, परमे�राचे आशीवार्द गमावतात. या प्रकारे ते आपला अ�व�ास
दशर्वतात. हे वतर्मान ऐकणेच पुरेसे नाही, तर �यासोबत �यावर �व�ास असणेही आव�यक आहे, असा �व�ास जो आ�ापालन
उ�प� करतो.
*
4:3 परमे�र�प�या�या �वश्रां तीत दा�खल हो�याची एकमात्र पद्धत आहे: �ख्र�तां वर �व�ास करणे -"जसे ........ होते" - �तो 95:11
*
4:4-5 लेखक उ�प 2:2आ�ण �तो 95:11यात दाखवतो क� परमे�राचा एक “�वश्राम” आहे आ�ण सृ�ी�या �न�मर्तीपासू नच तो
'�वश्राम' आहे. परमे�राची सृ�� �या आ��मक �वश्रां तीचे �चत्र आहे जी परमे�रबाप �व�ासींना देतो.
*
4:6-8 परमे�राचा हा उद्देश आहे क�, लोकां नी 'आरां मात' प्रवेश करावा. इ�त्राएलाने, कनान देशात दा�खल झा�यावर असे केले
नाही (जो �वश्रां तीचा एक प्रकार होता) यहोशवाद्वारे परमे�राने �यां ना मानवीय शत्रूंपासू न आराम �दला, �हणू नच परमे�रबापाने एक
नवा वेळ �नयु� केला आ�ण �याला 'आजचा �दवस' असे �हटले. “आजचा �दवस” �हणजे येशू �ख्र�तां �या प्रथम आगमनानं तर पाहा 3:6.यहोशवा, मोशे �कंवा �यव�था/�नयम आ�ण पू वर् करार यां द्वारे लोकां ना तो �वश्राम �मळाला (देऊ शकले) नाही, जो
परमे�राने �यां �यासाठ� ठे वलेला होता; याच कारणामुळे परमेशराने एका दुस�या वेळेचा प्रबं ध करून, दुसरा करार �नयु� केला.
*
4:9 “श�बाथाची �वश्रां ती”- ग्रीक भाषेत ‘सब�ट�मौस' श�बाथ पालन �कंवा 'आराम'. श�बाथा�वषयी पाहा �नगर् 20:8-11.यहू दी,
श�बाथां स, येणा�या भावी जगा�या �चत्रा�या रूपात पाहत असत. इ�त्राएली �हणाले, “हे सं पूणर् �व�ा�या प्रभो, येणा�या भावी
�व�ाचे रूप तू आ�हां ला दाखवावे” परमे�राने उ�र �दले, "तो श�बाथच �याचा प्रकार आहे "(हे यहू दी ग्रं थात �ल�हलेले आहे).
�यां नी �हटले क� �तोत्र 92 हे श�बाथाचे भजन होते, कारण याद्वारे भावी �व�ाचे �चत्र �दसते, जो पू णर् श�बाथाचा �दवस आहे. हा
श�बाथ येणा�या �व�ाकडे सं केत करतो, कारण हा श�बाथ सं पूणर् असणारा श�बाथ आ�ण अनं त जीवनासाठ� असलेला �वश्रामच
आहे”
*
4:10 �व�ासीं �वश्रां तीत के�हा प्रवेश करतात? �न��त री�तने आप�या पा�थर्व जीवनानं तरच. ते�हा ते आप�या पिरश्रमापां सून,
परमे�रा�या उप��थतीत �वश्रां ती प्रा� करतात. (तुलना करा. प्रकटी 14:13; 2 किरं 5:8; �फ�ल 1:21-24). परं त ु काही अथार्ंनी, ते
याच आरामात प्रवेश करतात. म� 11:28-29हा आराम, अं �तम श�बाथाचा आराम नसू न केवळ हा �याचा पू वर् अनुभव आहे. याचा
अथर् आहे, अपराध �मेसाठ� केवळ �ख्र�तां वर �व�ास ठे वणे आ�ण आप�या कायार्ं�या आधारे तारण प्रा�तीचा प्रय�न न करणे
(रोम 4:4-5). ही �वश्रां ती आताच, येथेच आरं भ होते, पण परमे�रा�या उप��थतीमुळे ही �वश्रां ती, अं �तम व �सद्ध �वश्रां ती ठरेल. जर
आपण हा �वश्राम आताच या पृ�वीवर, �ख्र�तां ठायी आरं भ करीत नसू ं , तर येणा�या भावी �व�ा�या श�बाथाचा �वश्राम आप�याला
खात्रीने �मळणार नाही, हे �न��तच आहे.
*
4:11 म� 11:12; लू क 13:24; 2 किरं 13:5; 2 पेत्र 1:10शी तुलना करा. आपण आप�या �वतः�या जीवनातील आ�ण इतर
दुस�या �ख्र�ती लोकां �या जीवनातील अ�व�ास व आ�ाभं ग पाह�याचा प्रय�न करावा आ�ण अं �तम ट��याकडे �व�ासपू वर्क
वाटचाल करून पुढे जावे, या खात्रीने क� आप�याजवळ �ख्र�तां द्वारे प्र�त�ा केलेली �वश्रां ती आताच आहे; आ�ण �न��तच आपण
�त�याशी जुळलेले आहोत, आ�ण पुढे पुढे जात आहोत, तर �न�सं देह आपण �या �वश्रामात दा�खल होणार यां त शं काच नाही.
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*

प्रवेश घे�यासाठ�चा होईल �ततका प्रय�न करावा , यासाठ� क� �या लोकां प्रमाणे आ�ा मोडू न कोणीही कमी पडता कामा नये.
12 *
*
कारण परमे�राचे वचन, �जवं त, श�तीशाल ◌ी व हरेक दुधारी तरवारीपे�ाही ती�ण असू न, जीव व आ�मा, सां धे-गाठ�
13
आ�ण म�जा ही वेगळ� छाटू न ती भेदून आरपार जाणारे आ�ण मनातील �वचार व इ�छा पारखणारे आहे. सृ�टीतील एकही
रचलेली रचना, रचनाकारापासू न लपलेली नाहीये; असा कोणताही प्राणी नाही जो �या�या दृ�टीआड होऊन अदृ�य हो�यासारखा
*
*
आहे, परं त ु �या�या डो�यां देखत सवर् व�तू उघड आ�ण बेपडदा आहेत, व �यां चा �हशेब आप�याला �यास द्यावा लागणार आहे .
14 *
*
�हणू न �याअथीर् आपला असा महापुरो�हत (येशू) आहे, जो आकाशापार (�वगार्त दाखल झालाच आहे) गेला आहे, तर
* 15
*
आपण आपला �व�ास दृढतेने व मजबू तीने धरून राहू या . कारण आपले महापुरो�हत येशू आप�या (�व�ासी) दुबर्लतेठायी
*
*
*
आप�याबरोबर दुःखी होतीलच, कारण ते सवर् प्रकारे आप�यासारखेच पारखेले गेले , तरी ते �नरपराधी ठरले व �सद्ध झाले .
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“प्रय�न करावा”- येथे कायार्�या आधारे असले�या तारणा�वषयी �शकवले जात नाही, परं त ु असा �व�ास जो दृढ, ��थर व

*

कायम �टकणारा आहे. (3:14)
*
4:12-13 लेखक �हणतो क�, 'अ�व�ासाचे एक वाईट अं तःकरण, एक वाईट मन जे अपराधा�या धो�यामुळे कठोर झालेले
आहे' ते (3:12-13) परमे�रबापा�या दृ�ीपासू न लपू शकत नाही. बायबल आं तिरक मनु�य प्रगट करते आ�ण परमे�रबाप �याने
�शकवण �दली आहे, तोच ठरवेल क� कोणाला �वश्रां तीत प्रवेश द्यावा व कोणाला बाहेर ठे वावे.
“�जवं त, श�तीशाली”- 1 पेत्र 1:23
*
“तरवारीपे�ाही”- इ�फ 6:17; �यमर् 23:24शी तुलना करा.
*
4:13 “�या�या डो�यां देखत”- 2 इ�त 16:9; �तो 14:2; 90:8; 139:1-12; �यमर् 23:24; म� 6:4.
*
“�हशेब ...आहे”- म� 12:36; प्रे�ष 17:31; रोम 14:12; प्रकटी 22:12.
*
4:14 �या �वषयाचा पिरचय लेखकाने 2:17यां त �दला होता, पु�हा �याच �वषयाकडे तो परत येतो. प्रो�साहन व ताक�द
�द�यानं तर तो 10:18पयर्ंत आपला �वषय चालू च ठे वतो.
*
“आपले...महापुरो�हत”- असे वाटते क� प्र�येक धमार्त मनु�याला एका म�य�थाची (याजक) आव�यकता भासते; एक असा
�य��त �याला लोक �वतः�या तुलनेत परमे�रा�या अ�धक जवळचा समजतात. �ख्र�त ये�यापू वीर् सुमारे 1400 वषार्पयर्ंत, यहू दी
ु े कोणताच याजक न�हता. �ख्र�तां वर �व�ास न ठे वणा�या
मतात याजक आ�ण महायाजक असत. परं त ु �ख्र�ती मता�या लेाकां पढ
यहू दी लोकां नी �वचार केला असेल आ�ण �हटले असावे क� सं पूणर् पृ�वीवर �यां चा कोणीच म�य�थ नाही, �हणू न �यां �यासाठ�
खरोखर कोणताही महायाजक तर नाहीच नाही. या पत्राचा लेखक, वरील चुक�ची धारणा दुरू�त व खरी करू इ��छतो. �ख्र�ती
�व�ासीं�या जवळ सवर्श्रे� सं भा�वत महायाजक आहेत, अथार्तच परमे�राचा पुत्र, जरी ते पृ�वीवर नसले �कंवा दृ�ीस पडत नसले
तरी कां हीच हरकत नाही, काहीच फरक पडत नाही - परं त ु गो� याउलट आहे, ती अशी क� परमे�रासमोर, येशू �ख्र�त पृ�वीवरील
आणखी कोण�याही म�य�थापे�ा चां गले कायर् करू शकतात. याच स�या�वषयीची अ�ानता लोकां ना प्र�येक �थानावर 'मानवीय
म�य�था�या' बं धनात बां धून ठे वते. �हणू न लेखक, येशू �ख्र�तां ना एका पुरो�हता�या रूपात प्रगट कर�यासाठ� आ�ण हे
दाखव�यासाठ� क� �ख्र�त या कायार्साठ� �कती उपयु�, यो�य, समपर्क, उ�चत आ�ण 'सवर्श्रे�' म�य�थ आहेत, �यासाठ�
अ�या�धक पिरश्रम करतो.
*
“धरून राहू या”- 3:1; 4:1. परमे�रबाप आप�याला स�य यासाठ� सां गतो क� आपण ते स�य दृढतेने धरून ठे वावे व जीवनात ते
लागू करावे.
*
4:15 “आप�या ...दुबर्लतेठ
ं ायी”- प्र�येकात हा अश�पणा आलेला आहे. तुलना करा - म� 26:41; रोम 7:18; 8:26; 1 किरं 2:3;
2 किरं 12:5,9; गल 5:17
*
“आप�याबरोबर”- हेच एक कारण होते क� आप�या इ�त्राएली लोकां साठ� याजकपण �था�पत कर�यासाठ� परमे�राने असे
केले. आदशर् याजक तोच असू ं शकत होता, जो लोकां �या दुबर्लतेत, दुःखात, सं घषार्ंत, सम�येत
ं व आव�यकतेत समथर्पणे
परमे�रासमोर �या सवर् गो�ीं सहानुभूतीने प्र�तुत करू शकत होता. 5:1-2; �नगर् 28:29शी तुलना करा. इ�त्राएला�या कोण�याही
याजकां पे�ा �कंवा जगा�या इतर दुस�या मता�या याजकां पे�ा, प्रभू येशू �ख्र�तच सवर्श्रे� याजकाचे काम करू शकत होते.
*
“पारखले गेले”- 2:18; म� 4:1-10;�हणू नच ते आम�याबरोबर सहानुभू�त ठे वतात. पृ�वीवर मनु�य �या सवर् परी�ां तून जातो �या
सवर् परी�ां चा सामना येशूंनी केला. �यां �यात वा�त�वक मां स व र� होते आ�ण ते वा�त�वक मानवी �वभावाचे होते - 2:14.
अनुभवामुळेच येशूंना कळले क� सैतान परमे�रा�या लोकां �या �वरोधात कशा प्रकारे गजर्ना करीत �फरत असतो. �ख्र�तां नी
अपराधां �या भयं कर व भयानक साम�यार्ंला जाणले होते, �याचा उपयोग सैतान आप�या व आप�या �व�ासा�या �वरोधात करीत
असतो. येशूंनी सैताना�या प्र�येक अ�नीमय तीरां चा सामना केला, तरीपण ते �नरअपराधी रा�हले.

10

16

*
या�तव या, चला, आपण कृपे�या राजासनाजवळ �हं मतीने पोचू जेथे कृपा �मळत असते, जेणक
े रून आप�या गरजेसमयी
आपणास साहा�य �मळावे.
101

5

1*

*

कारण हरेक महायाजक मनु�यां मधू न �नवडलेला असतो. मनु�या�या �या गो�ींचा सं बंध परमे�राबरोबर आहे, �यासाठ� तो
2
नेमलेला असतो, जेणक
े रून लोकां चे दान व अपराधां बद्दलचे ब�लदान �याने अपर्ण करावे. असा महापुरो�हत अ�ानी व
*
3
बहकणा�यां शी कोमलतेचा �यवहार कर�याची दाट श�यता असते, कारण तो �वतःही दुबर्लतेनेच घेरलेला आहे. �हणू न या
ु े �याने लोकां साठ� * आ�ण �वतःसाठ� देखील अपराधब�ल * करणे अपे��त होते. 4 *अहरोनाप्रमाणे जोवर परमे�राकडू न
दुबर्लतेमळ
पाचारण होत नाही, व तो �नयु� केला जात नाही, तोवर अशा प्रकारचे आदराचे पद कोणीही आपसुक (�वतः) घेत नाही.
5*
�याचप्रमाणे येशूंनीही महापुरो�हत अस�याचे मोठे पण �वतः घेतलेले नाहीये, परं त ु ते पद परमे�राने �यां ना देऊ केलेले आहे,
6*
ु चा व
�याने �हटले होते, “तू माझा पुत्र आहेस, आज मी तुला ज�म �दलेला आहे, मग परमे�र इतरत्र असे �हणतो, क� तू युगानुयग
सदाकाळाचा याजक (पुरो�हत) आहेस.”
7
* 8
**
येशूंनी देहां ठायी रहा�या�या �दवसां त, परमे�राकडे उंच श�दां नी पुकारून
प्राथर्ना व �वनं ती
केली, केवळ येशूं�या
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“�सद्ध झाले”- याचे दोन अथर् होऊ शकतात, एक हा क� येशू प्रलोभना�या जा�यां त/साप�यां त फसले नाहीत, परं त ु प्र�येक वेळ�

*

�वजयी होऊनच परी�ेतून बाहेर �नघाले. �यां �याठायी वाईट �वभाव न�हताच. खरे पाहतां , दो�ही गो�ी ख�या आहेत (2:17 ची
टीप पाहा) पण हे श�य आहे काय, क� �या�याजवळ वाईट �वभाव नाही, �या�या पुढे प्रलोभने असावीत? होय हे श�य आहे.
उ�प 3:1-6; 2 पेत्र 2:4; यहू दा 6.
*
4:16 “कृपे�या राजासनाजवळ”- परमे�रा�या राजासनाचा अथर् आहे, ती जागा जेथून तो सवर् सृ�ी�या कायार्ंचे सं चालन करतो.
�याचप्रमाणे आपले महायाजक प्रभू येशू परमे�रासमवेत रा�य करतात. 1:3; प्रकटी 3:21.आप�या अपराधां साठ� ब�लदान
झा�यामुळे, आता कृपेचे रा�य आहे. पाहा रोम 5:21; 6:14.ते �वतः �हणतात क� आ�ही �वतः�या आव�यकतेसाठ� �यां �याजवळ
यावे. म� 6:9-13; 7:7-10; योहान 16:23-24.आपली सवार्त मोठ� गरज आहे, �यां ची कृपा. आपण वाईटात पडू नये, अपराधात
पडू न राहू नये �हणू न सावध असावे, जपावे; जर चुकलोच तर आप�याला �मेची आव�यकता आहे, आप�याला ते बळ हवे जे
कृपेद्वारे प्रदान केले जाते. �याचप्रमाणे जे�हा आपण अश�पणामुळे वाईटात, परी�ेत पडतो ते�हा आप�याला दया, करूणा यां ची
गरज भासते. आपण कृपे�या राजासनाजवळ येतो ते�हा आपण हे �न��त जाणू न �यावे क� कोणतीही श��, परमे�राला, आप�या
आव�यकते�या व�तू ं आप�याला दे�यापासू न वं �चत करू शकत नाही, थां बवू शकत नाही, बाधक होऊ शकत नाही; आ�हां ला
�न��त खात्री आहे क� आपली गरज पू णर् कर�यासाठ� येशू �ख्र�त नेहमी तयार आहेत/ असतात. (�फ�ल 4:19तुलना करा)
*
5:1-10 लेखक महायाजका�या �वषयावर चचार् सुरूच ठे वतो. 1-4 वचने ं यात इ�त्राएलातील चां ग�या महायाजका�या यो�यतेचे
वणर्न केलेले आहे. 5-10 ही वचने ं दाखवतात क� �ख्र�तां त हे सवर् गुण होते.
*
5:1 “हरेक”- मोशे व �ख्र�त यां �या मध�या काळां तील इ�त्राएला�या नै�तक �यव�थेकडे (�नयम) हा इशारा आहे.
*
5:2 “अ�ानी व बहकणा�यां शी”- लेवी 4:2; 5:17; गण 15:28.अशा लोकां शी याजकाचा �यवहार कडक न�हता, परं त ु जे लोक
मुद्दाम आ�ण धीटाईने अपराध करायचे, �यां �यासाठ� कठोर �श�ा होती. 2:2; गण 15:30-36.
*
“लोकां साठ�”- लेवी 16:15-16,32-34.
*
5:3 “�वतःसाठ� देखील अपराधब�ल”- लेवीय महायाजक मान�सक दृ�ीने अश� होता आ�ण �या�याम�ये देखील अपराधां त
पड�याची प्रवृ�� होती. प्रथम महायाजक अहरोन याची मान�सक दुबर्लता पाहा - �नगर् अ�याय 32.
*
5:4 �नगर् 28:1
*
5:5 1:5; �तो 2:7
*
5:6 वचन 10; 6:20; 7:17 पाहा �तो 110:4. �तो 110:5यात श�द 'पुत्र' �ख्र�तां साठ�चा आहे आ�ण �या प्रकारे अहरोनाला
परमे�राने आता याजक ठरवले होते �याच प्रकारे येशूंनाही याजक ठरवले.
*
5:7 "परमे�राकडे उंच श�दां नी पुकारून”- काही आलोचक असे �हणतात क� सैतान येशूंना गेथशेमाने बागेतच मार�या�या
बेतात होता आ�ण येशू, परमे�राजवळ प्राथर्ना करत होते क� परमे�रबापाने यापासू न �यां चे र�ण करावे, आ�ण वध�तं भावर
अपराधां �या ब�लदाना�या रूपात मर�याची यो�यता �यां ना प्रदान करावी. परं त ु या प्रकारचे �श�ण बायबलम�ये सापडत नाही.
काही लोक �हणतात क� वध�तं भावर�या मृ�युपासू न, �वतःचा बचाव कर�यासाठ� ते प्राथर्ना करीत होते, परं त ु हे खरे असू शकत

11

9
समपर्णाखातरच ती प्राथर्ना ऐकलीही गेली. पुत्र असतानाही येशूंनी वारं वार दुःखे ं सहन करून आ�ा पाळ�याचे ममर् �शकून घेतले.
*
*
10
ते �वतः मजबू त झाले व �यां चे आ�ापालन करणा�या सवर् �व�ासींसाठ� मु��चे कारण ठरले. येशूंना परमे�रातफेर् ,
*
मलक�सदेकाप्रमाणे महापुरो�हताचे पद प्रा� झाले.
11 *
या �वषयां तगर्त अनेक गो�ी आ�हां ला सां गाय�या आहेत, परं त ु तु�ही �यां समजू न घेणे जरा अवघड आहे, कारण तुमचे ऐकणे
12 *
खरे पाहता, इत�या काळानं तर तु�ही तर गुरू �हावयास हवे होते, पण असे वाटते क�
व समजू न घेण,े मं दपणाचे झाले आहे.
आ�ाही तु�हाला एखाद्या अशा मनु�याची गरज आहे, �याने बायबलची मू ळ �शकवण तु�हां स द्यावी! तु�ही असे झाला आहा, क�
*
13
**
अ�ाऐंवजी अजू नही तु�हां स दू धच हवे आहे. दू ध, न�या �व�ासींसाठ� आहे �यां ना परमे�री मागार्ंचा अनुभव नाहीच मुळ�,
113

114
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नाही, कारण येशू आप�या मर�याचा हेतू जाणत होते (म� 20:28; योहान 10:17-18). पुढे लेखक असेही �हणतो क� “ती...
गेली”आप�याला ठाऊक आहे क�, येशूंनी तर वध�तं भावरचे मरण सोसले, �हणू नच �यां ची प्राथर्ना न��च बचावासाठ� न�हती.
सं भा�वत अथर् असा आहे येशू यासाठ� प्राथर्ना करत होते क� मृ�युनंतर �प�याने �यां ना मृ�यु�या मयार्देतून सोडवावे, यासाठ� क�
मृ�युचा �यां �यावर प्रभाव होता कामा नये, (प्रे�ष 2:24) दुस�या श�दां त �प�याने �यां ना मरणानं तर �जवं त करावे. तुलना करा �तो
22:15-21(वचन 19-21 पुनरू�थानासाठ� �यां नी केलेली प्राथर्ना वाटते) “ऐकलीही गेली” - �हणजेच �या प्राथर्नेचे �यां ना उ�र
�मळाले. आप�याला ठाऊक आहे क� येशूंना क्रूसा�या मरणापासू न वाचव�यात आलेले नाही �हणजेच येशूंनी वध�तं भावर�या
मृ�युपासू न वाचव�यासाठ� प्राथर्ना केलेली न�हती, परं त ु येशूंना या�वषयी �ान न�हते काय क� परमे�र �यां ना उठवील? मग
�या�यासाठ� प्राथर्ना का करायची? �यां ना हे �ान होते क� परमे�रबापाने प्र�त�ा केली होती क� तो �यां ना उठवील (�तो 16:10).
परं त ु प्राथर्नेचा हा एक मह�वपू णर् पैल ु आहे: परमे�रबापा�या प्र�त�ां �या पू णर्तेसाठ� �या�यासमोर कळकळ�ची �वनं ती करणे (तुलना
करा - योहान अ�याय योहान 17; दानी 10:2-19) आ�ण जे�हा भयं कर अनुभवाचा �याला �यां �या पुढे आला (म� 26:39; 2 किरं
5:21) आ�ण ती अं धकारमय घटका जी �यां �यावर आली (लू क 22:53); ते�हा येशू अ�तशय �याकु ल होऊन अश्रू ं नी ढळढळा रडले
आ�ण �प�याने �यां चे ऐकले (म� 28:6) केवळ यासाठ�च क� येशूं�याठायी �प�याप्रत श्रद्धा होती.
*
5:8 “प्राथर्ना व �वनं ती”- पृ�वीवरील �दवसात प्रभू येशू, एक प्राथर्ना करणारे �य�� होते (म� 14:23; लू क 5:16). परं त ु लेखक
एका �न��त वेळेचा उ�ेख करतो �या वेळ� ते मरणाचा सामना करीत होते. सं भावना हीच आहे क� लेखक गेथशेमाने बागेतील
अनुभवा�वषयी सां गत आहे (म� 26:36-46; माकर् 14:32-42; लू क 22:39-46) येथे ते दुःखाने �याकु ळ झाले, �यां चा घाम जणू
र�ा�या थेब
ं ासारखा पडत होता. या सवर् गो�ी परी�े�या भयानक �णां चा आ�ण दै�हक अश�पणाचा अनुभव करून देतात.
(तुलना करा 2 किरं 13:4).
*
5:8 “आ�ापालन”- याचा अथर् हा न�हे क� येशू कधीतरी आ�ाभं ग करणारे होते आ�ण �यानं तर हळूहळू ते आ�ापालन �शकले.
आ�ेचे उ�ं घन करणे �हणजे परमे�राचा �वरोध करणे आ�ण येशू ते कधीच आ�ेचे उ�ं घन करणारे न�हते. (योहान 4:34; 6:29;
�फ�ल 2:6-8; 1 पेत्र 2:21-22). परं त ु येशू आप�या अनुभवातू न �शकले क� आ�ापालनाचा अथर् काय आहे. �यासोबतच ते इतर
गो�ी सुद्धा �शकले जसेः आपली इ�छा दाबणे, परी�ेचा सामना करणे आ�ण दुःख सहन करणे. (या सवार्ंचा समावेश आहे.) तो
�याला (म� 26:39) जो �यां �या पुढे होता, तो पाहू न �यां नी असा अनुभव केला क� आ�ेचे पालन करणे सोपे नाही/नसते.
*
5:9 “मजबू त”- याचा अथर् हा नाही क� येशूं�या जीवनात काही खोट होती, �यां त सुधारणेची गरज होती. 2:10सं बंधी टीप पाहा.
परमे�रबापाने येशूंना दुःखा�या अनुभवातू न जाऊ �दले, यासाठ� क� �यां नी आपले महायाजक असे �हावे.
*
“आ�ापालन”- या वचना�या प्रकाशात दुसरी वचने-ं (जसे योहान 3:36; प्रे�ष 5:32; 2 थे�स 1:8). आपण असे �हणू शकतो कां ,
ु े प्रा� होते. परं तु
क� जो कोणी येशूंची आ�ा पाळ�त नाही, �याला तारण प्रा� होऊ शकते? याचा अथर् हा न�हे क� तारण कायार्मळ
पौला�या मते �व�वासा�या आ�ापालनाद्वारे (रोम 1:5). ही एक कृपाच आहे जी आप�याला अशा प्रकारचा �व�ास आ�ण
अं तःकरण प्रदान करते, �यां �या मदतीने आपण �व�ास करू शकतो. (इ�फ 2:8-9) प्रे�ष 22:10ची टीप पाहा.
*
5:10 “मलक�सदेकाप्रमाणे”- अ�याय 7 चे नोट्स पाहावे.
*
5:11-14 लेखक आरं भी आणखी एक प्रो�साहन व ताक�द या �ठकाणी सां गत आहे जे 6:12यात समा� होते. ही ताक�द परत
जा�या�वषयीची अथार्त शहाणे झाले नस�या�वषयी आहे (6:6). ही ताक�द देऊन �याने चेतवले क� �याने यहू दी लोकां तून आले�या
�व�ासीं�या �ख्र�ती जीवनात प्रगतीची कमतरता पा�हली.
*
5:12-14 अनेक प्रचारक, पालक, �श�क आज हीच तक्रार करतात. �कतीतरी �ख्र�ती �व�ासीं आहेत जे �व�ासात
आ�यानं तरही �कती तरी वषेर्ं केवळ दू धाचीच मागणी करतात. येशूं�या वचनां चे सरळ व सोपे स�य ते सं देश- सभेत गदीर् करून
शोधतात व बायबल अ�ययनापासू न दू र राहतात. एकच स�य �यां ना वारं वार �शकवावे लागते.
*
“अ�ाऐंवजी”- याचा अथर्, 'येशू एक म�य�थ' यां सार�या �वषयावर आ�ण दुस�या अशा �सद्धां ता�वषयीचे �श�ण, परमे�रा�या
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*
कारण ते बाळक आहेत. परं त ु वय�क प्रौढां साठ� दू ध न�हे, तर जड अ� असते, अथार्त असे �व�ासीं �यां नी आप�या
अं तःकरणा�या अ�यासाद्वारे चां गले वाईट यां �यातील भेद व �ान प्रा� केले आहे.
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मग या! येशूं�या �शकवणी�या प्राथ�मक बाबींवर �ववाद कर�याचे सोडू न आपण पिरपू णर्ते�या �दशेने पुढे जात राहू , दु�ट
* 2
*
*
*
कृ�यां पासू न वळून परमे�रावर �व�ास ठे वू . बा���मे ं आ�ण हात (वर) ठे व�याचा , मेले�यां �या पुनरू�थानाचा व सनातन
*
3
�यायाचा पाया पु�हा घातला जाऊ नये. जर परमे�राची इ�छा असेल तर आपण असेच करू या.
4*
*
*
*
5
आपण �यां नी एकदा स�य प्रा� केले , �वगीर्क वरदानाचा आ�वाद घेतला, प�वत्र आ��याचे भागीदार झालोत; आपण
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अशा स�याचा �वीकार न करणे, हे अपिरप�वतेचेच ल�ण आहे. पाहा 1 किरं 3:1-4.
*
5:13 “परमे�री मागार्ंचा अनुभव” - आ��मक जीवनातील लहान बालक, परमे�रा�या गो�ीं�वषयी �श�ण ऐकू शकतो, परं त ु
आप�या जीवनां त लागू कर�यासं बंधी �या�याजवळ कोणताच अनुभव नसतो.
*
'परमे�राचे मागर्'- कदा�चत याचा अथर् सुद्धा, वचन 12 चे जड अ� आहे. 1 किरं 2:6-10यात पौलाने वचनां �या �ाना�वषयी
पिरप�व �ख्र�ती लोकां ना �शकवले, याचा अथर् देखील तोच आहे.
*
5:14 “प्रौढां साठ�”- जे लोक परमे�रबापा�या गो�ीं�या अ�यासात आ�ण आ��मक बाबतींत दृढ झाले आहेत असे. तसे
पा�ह�यास चां गले व वाईट �कंवा खरे आ�ण खोटे यात फरक करणे कठ�णच असते. यासाठ� प्र�श�ण (परमे�रा�या वचनां �या
गं भीर व खोल गो�ींचा अथर् समज�याचा प्रय�न) याची गरज आहे. याचा अथर् आहे �नरं तर प्रय�न, अ�ययन आ�ण अनुशासन. जे
लोक आ��मक बाळें आहेत, कदा�चत हे �या प्रकारचे लोक आहेत �यां �याजवळ आ��मक �वकासासाठ� कमी वेळ आ�ण सं धी
आहे �कंवा �या प्रकारचे लोक जे प्रय�न करू इ��छतच नाहीत.
*
“प्राथ�मक बाबींवर”- हे �प� नाही क� कोण�या प्राथ�मकते�वषयी बोलले जात आहे. लेखक �या यहू दी लोकां ना �लहीत आहे, जे
�ख्र�ती झालेले होते. यहू दी या ना�याने �यां नी जो जुना करार प्रा� केला होता, कदा�चत �या�याचकडे हा सं केत आहे �कंवा
करारा�या काळात, प्रे�षतां द्वारे सादर (देले�या) आरं भी�या गो�ीं�वषयी �हटले जात आहे, या�वषयीचा ‘अथर्’ शं का उ�प� करतो.
सवर् गो�टीं जु�या करारातील पाया�या �कंवा प्रारं �भक गो�ींचा, एक भाग असू शकतात.
*
6:1-2 “पिरपू णर्ते�या”- पिरप�वता �कंवा पू णर् �वकास” - 5:14; इ�फ 4:13-15
*
“दु�ट कृ�यां पासू न वळून परमे�रावर �व�ास ठे वू”- लेखक या�ठकाणी “�ख्र�तां त �व�ास”या�वषयी बोलत नाही.
*
6:2 “बा���मे”ं - अनेकवचनाकडे ल� द्या. जर या �ठकाणी तो �ख्र�ती बाप�त��या�वषयी बोलला असता तर ते एकवचन रा�हले
नसते का? पाहा इ�फ 4:5.येथे 'धुतले जाणे' हा एक सं भा�य यो�य आ�ण उ�म अथर् आहे. जु�या करारात अनेक प्रकारचे धुतले जाणे
होते. �नगर् 29:4; 3:19-21; लेवी 11:25; 13:6; 14:8; 16:26; 17:16; गण 8:17; 19:18.
*
“हात ....ठे व�याचा”- हे देखील जु�या करारातच आहे गण 8:10; 27:18; �नगर् 29:10; लेवी 1:4.
*
“पुनरू�थान”- दानी 12:2; यश 26:19; �तो 16:10.
*
“�याय”- �तो 9:8; 82:8; दानी 7:9-10; योएल 3:12.तरी सुद्धा बायबलचे �ान ठे वणारे लोक यां स दुस�या वेग�या दृ�ीकोनातू न
पाहतात. ते �हणतात क� लेखका�या मनात 'परमे�रावर �व�ास' याचा अथर् ‘�ख्र�तावर �व�ास’ असा देखील लावला शकतो. ते
असेही �हणतात क� 'बाप�त�मे' याचा अथर् योहान बाप�त�मा देणा�याचा बाप�त�मा, �ख्र�ती बाप�त�मा, प�वत्र आ��याचा
बाप�त�मा असू शकतो. 'हात ठे वणे' , प्रारं �भक चचर्म�ये हात ठे व�याची प्रथा असावी. (प्रे�ष 6:6; 8:16-18; 13:3). जर या सू चीचा
उपयोग, �ख्र�ती जीवनातील पायाभू त गो�ींचे (आधारभू त) वणर्न कर�यासाठ� केला गेला, तरी ही यादी ‘�व�चत्र यादी’ ठरेल. या
सू चीत, �ख्र�तां चा ज�म, अपराधां साठ� ब�लदान, पा�वत्रा��याचे �दले जाणे, �ख्र�तां चे चचर्, �ख्र�तां द्वारे अनं त जीवन यासं बधीचे
कोणतेच �वषय �दलेले नाहीत. शं का अस�यामुळे आपण असे �हणू शकत नाही क� याचा अथर् हा आहे क� तो आहे.
*
6:4-6 या वचनां चा अथर् लावणे, सोपे काम नाही. �या लोकां ना बायबलचे �ान आहे �या लोकां चे अथार्�वषयी आपसात मतभेद
आहेत. या वचनां �या �वषयी देखील चार प्रकारची मते ं आहेत. प�हला : �ख्र�तां �या �व�ासीं लोकां संबंधीचे हे वचन आहे. असे
लोक जे �ख्र�तां पासू न दू र जाऊन, आ�ण �यां ना नकार देऊन आपले तारण गमवू शकतात. दुसरा : हे वचन �या प्रकार�या �व�ासीं
लोकां कडे सं केत करते, जे जरी बहकले होते तरी आपले तारण गमावीत नाहीत, मात्र ते �या पुर�कारां पासू न वं �चत राहतील, जे
ु े �मळणार होते. �तसरा : या �वचारधारेचे लोक असे �हणतात क� हे वचन �या ख�या �व�ासीं लोकां साठ�
�यां ना �व�सनीय सेवेमळ
आहे, �यां ना परत जा�या�या वा�त�वक धो�याची ताक�द �दली गेली होती, परं त ु ते खरोखर कधीच �व�ास गमावणार नाहीत व
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*

परमे�रा�या उ�म �शकवणीचा व येणा�या भावी युगा�या श�तीचा �वाद घेतला आहे, तरीही जे लोक बहकले व भटकले
असतील, �यां ना अं तःकरणा�या पालटासाठ� एकवार पु�हा नवे करणे अश�य आहे; कारण याद्वारे असे लोक परमे�रा�या पुत्रास
1 34

तो नाकारणार नाहीत. चौथा : या मताचे लोक �हणतात क�, हे वा�त�वक �व�ासीं लोक नाहीत. �या गो�ी येथे �ल�ह�या गे�या
आहेत, �या �व�ासी लोकां संबंधी स�य आहेत, परं त ु �या अशा �ख्र�ती लोकां संबंधी सुद्धा असतील, जे कधीच खरे �व�ासी न�हते.
या अ�ययन बायबल�या लेखकाचे �वतःचे असे मत आहे क� �ख्र�तां चे खरे �व�ासी कधीच �व�ासापासू न दू र जाऊ शकत
नाहीत, नकार देऊ शकत नाहीत �कंवा ते �व�ास �यागासं बंधी कोणतेच अपराध करू शकत नाहीत (2:1-4 शी सं बं�धत टीप आ�ण
10:39; योहान 10:27; 1 योहान 3:9; 5:18पाहा व तुलना करा. योहान 5:24; 6:37-40; 10:27-29; 17:11-12; रोम 5:9-10;
8:28-39; �फ�ल 1:6; 1 पेत्र 1:5). आपण कधीच अशा प्रकार�या कठ�ण वचनां चा (जसा येथे आहे) उपयोग �प� वचनां ना दू र
सार�याकडे करू नये. इब्री�या पत्रात हे वचन �प� री�तने सां गत नाही क� �ख्र�तां ठायी असलेले खरे �व�ासीं �व�ासाचा �याग
करतात आ�ण �व�ास गमावतात; खरे पा�हले तर या वचनात �ख्र�तां तील �व�ासाची चचार् सुद्धा केली गेलेली नाही. सं पूणर् न�या
करारा�या �श�णा�या प्रकाशात �तसरा अथर् बरोबर व यो�य वाटतो. सैतानाचा कल आ�ण प्रय�न या गो�ीकडे असतो क� एखाद्या
�व�ासीने �व�ासाचा �याग करून तो गमावू न टाकावा आ�ण असा धोका श�य आहे. परं त ु धो�या�या श�यतेचा अथर् हा न�हे, क�
असे अव�य होईलच. जर परमे�राचे वचन, ते सां भाळ�याची यो�यता आ�ण �या�यासाठ� �ख्र�तां ची प्राथर्ना, म�य�थी नसती तर हे
ु े ते नकार
कदा�चत श�य झालेही असते. (तुलना करा लू क 22:31-32; योहान 17:11-12; 1 पेत्र 1:5). परं त ु या कारणां मळ
दे�यापासू न वाचतात आ�ण जे�हा धोका समोर असतो ते�हा नकारा�वषयीची ताक�द माहीत अस�यामुळे ते �व�ास
�याग�यापासू न सुद्धा आपला बचाव करतात. तरीपण चौथा अथर् सं भवतः यो�य व बरोबर आहे. 4 ते 6 वचने ं �या लोकां �वषयी असू ं
शकतात जे स�य जाणतात, �याद्वारे प्रभा�वत होतात, परमे�रा�या रा�या�या अ�तशय जवळ येतात, तरी सुद्धा �यां नी �यात प्रवेश
केलेला नसतो. जे लोक परमे�राची मुले ं नाहीत, पण अशी घोषणा करणारे ते लोक, काही काळ परमे�राची मुले ं भासू शकतात
(तुलना म� 13:18-23,24-30; 25:1-2; 2 किरं 11:14-15)
*
6:4 “�यां नी ....प्रा� केले”- �या लोकां �वषयी �हटले गेले आहे जे स�य जाणतात 10:26शी तुलना करा. �ख्र�तां चा प्रकाश
�यां �यावर चमकलेला आहे, तरी पण याचा अथर् असा नाही क� �यां नी प्रकाशावर आपला �व�ास ठे वला �कंवा प्रकाशाची मुल'े ं
(योहान 12:35-36) झालीत. लोक अं तःकरणाचा पालट न होताही तारणावर �कंवा येशूंवर �व�ास न करूनही, स�या�वषयी जाणणे
कायम ठे वू शकतात.
*
“�वगीर्क वरदानाचा”- याचा अथर् असा नाहीये क� �यां ना �वगीर्क दाने ं प्रा� झालेली आहेत. कदा�चत लेखकाने येथे योहान
6:57�या 'खाणे'श�दाची तुलना चव घे�याशी केली असेल, हे श�य आहे. गण 13:23,26शी तुलना करा- ते इ�त्राएली, �यां नी कनान
देशात आप�या अ�व�ासाखातर कधीच प्रवेश केला नाही, परं त ु (3:19) कनान�या फळां ची चव घेतली असेल.
*
“प�वत्र आ��याचे भागीदार”- लेखक �हणत नाही क� �यां ना प�वत्रा�मा �मळाला. 'भागीदार' हो�याचा अथर्, हा असू शकतो �कंवा
नाही सुद्धा. प�वत्रा��याचे भागीदार होणे, अनेक प्रकारे होऊ शकते. खोट्या बलामाला �याचा अनुभव होता (गण 24:2).यहू दा
इ�कयोर्त याला हा अनुभव होता (म� 10:1; योहान 6:70-71). प्रे�ष 8:9-24यात �शमोन याचे एक चां गले उदाहरण असू शकते.
कदा�चत येथे भागीदार हो�याचा अथर् आहे, प�वत्रा��या�या सामथीर् कायार्�या वेळ� �य��चे उप��थत असणे, आ��याद्वारे प्रभा�वत
केले जाणे (योहान 16:8-11)व प�चा�ापा�या �थानी, परमे�रा�या रा�या�या सीमेपयर्ंत आ��याद्वारे आणले जाणे
*
6:6 “परं त”ु - श�द असे सुचवीत नाही क� �या लोकां चे वणर्न 4,5 वचनां त आहे, ते �व�ास �याग करणारे लोक आहेत, परं त ु
यात शं का नाही क� लेखक अशा प्रकार�या धो�या�वषयी अव�य �श�ण देतो.
*
“बहकले व भटकले”- हे कोण�याही प्रकार�या अपराधात पड�यापे�ा अ�धक भयं कर आहे. पेत्र वाईट री�तने पडला, तरीपण
पु�हा �याने मनाचा पालट केला, �व�ास पु�हा परत आला, उभा झाला (म�य 26,69-75). जरी आपण अपराधात पडलो, तरी �मा
प्रा� होऊ शकते. (1 योहान 1:9; 2:1; म� 6:12; 12:31-32; नी�त 24:16पाहा) 'भटकले' चा अथर् आहे �व�ास-�याग. याचा अथर्
पू णर् प्रकारे स�याचा �याग करणेअसा देखील आहे. (2:1-4ची टीप पाहा) लेखक असे का �हणतो क� मनबदलासाठ� �यां चे
नवीनीकरण अश�य आहे? जर लेखक �या लोकां �वषयी बोलतो �यां �या जवळ �व�ास आहे तर तो असे का बोलत नाही क�
�व�ासाचे नवीनीकरण �हावे? मनपालटाचा अथर् आहे, ह्रदय, अं तःकरण �कंवा मन पिरवतर्न आ�ण या�ठकाणी �याचा हाच अथर्
असू शकतो. आधी या इब्री लोकां नी असा �वचार केला क� येशू �यां चे �ख्र�त नाही, नं तर �यां नी आप�या मनाचे पिरवतर्न केले
आ�ण �व�ास ठे वला क� तेच �यां चे �ख्र�त आहेत. वचन 4,5 यात �यां �या�वषयी �हटले गेले आहे क� जर �यां नी पू णर्पणे �ख्र�तां चा
�याग केला तर पु�हा �यां ना ह्रदय पिरवतर्ना�या �थानी कसे आणले जाऊ शकते?
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*

*

आप�यासाठ� पु�हा वध�तं भावर �खळतात आ�ण उघडिर�या �यां �यावर कलं क लावतात.
7*
जी जमीन �त�यावर वारं वार पडणारे पावसाचे पाणी �पऊन, �या लोकां नी �तची लागवड केली होती �यां �यासाठ� उपयोगी
8
वन�प�त आ�ण भाजीपाला उपजवते, �या भू �मस परमे�राचा आशीवार्द प्रा� होतो. पण याउलट जर ती �नरूपयोगी काटे व झुडपे ं
उगवीत असेल, तर ती �नकामी व दं डपात्र आहे व जाळले जाणे हाच �तचा अं त आहे.
9*
10
हे �प्रयां नो, जरी आ�ही असे बोलत असू , तरी तुम�या�वषयी आ�ही यां हून चां ग�या गो�ींसंबंधी �व�ास बाळगतो. परमे�र
इतका अ�यायी नाहीये, क� �याने तुमचे कायर् �वसरावे व तुम�या प्रेमाचा �याला �वसर पडावा. जी कायेर्ं �या�या नां वासाठ� तु�ही
*
अशा री�तने केली, क� �याद्वारे दुस�या प�वत्र लोकां ची सेवा झाली आ�ण जी तु�ही आताही करीतच आहा, ती परमे�रास
11 *
*
*
आमची इ�छा हीच आहे, क� तुम�यापैक� प्र�येकाने शेवटपयर्ंत पू णर् आशेसाठ� याच
ख�चतच आठवीत असतात.
12
*
समं जसपणाने कायर् करीत जावे; तु�ही आळशी होता कामा नये, परं त ु �व�ास व धीर यां द्वारे जे सवर् प्र�त�ेचे वारस होतात, अशा
लोकां ना तु�ही आपला आदशर् करावे.
13 **
परमे�राने अब्राहामाला प्र�त�ा �दली, ते�हा शपथ वाह�यासाठ� �याला �वतःपे�ा कोणीही मोठा आढळला नाही �हणू न
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“पु�हा वध�तं भावर �खळतात”- यावरून आप�याला कळते क� �या लोकां साठ� कोणताही मनबदल का नाही? ते �ख्र�तां ना

*

�वीकारीत नाहीत आ�ण एका प्रकारे ते पु�हा �यां ची ह�याच करतात, अगदी �याप्रमाणे �याप्रमाणे यहू दा याने केले होते. लेखक
�हणतो क� असे लोक �व�ासात मागे रा�हले क� मग �यां ची ��थती अ�धक वाईट व दयनीय होते, �यां �यासाठ� कोणतीच आशा
नसते. पण अशा प्रकारे मागे पडले�या लोकां ना प�चा�ाप करुन मनपालटा�या ��थतीपयर्ंत व �व�ासात आणणे श�य आहे (2
किरं 2:5-10; गल 6:1; याकोब 4:8-10; �तो 32:3-5; 51:1-12; �यमर् 3:12; यहे 18:30-32; होशेय 14:1-4).
*
“उघडिर�या ...कलं क”- जर इब्री लोक �ख्र�तां ना सोडू न परत यहू दी धमार्त गेले असते तर ही गो� सवर् लोकां ना कळली असती.
जे�हा एखादा �य��, �ख्र�तां चा �याग करून दुस�या मताचा होतो/जातो, ते�हा सवर् लोकां ना ही गो� कळते. याचाच अथर्, �ख्र�त
आ�ण �यां �या आनं दवतर्मानासाठ� हा सावर्ज�नक ल�जेचा �वषय बनतो आ�ण यामुळे लोक ख�या-स�य परमे�राचा अनादर देखील
करतात.
*
6:7-8 याचा अथर् �प� समज�यासाठ� लेखक हे उदाहरण देतो. उ�पादन देणारी जमीन, �व�ासींकडे सं केत करते. (म� 13:23).
फळ न देणारी भू �म, 'अ�व�ासींकडे ' आ�ण �व�ास �यागणा�यां कडे सं केत करते. हे लोक परमे�रासाठ� कोणतेच फळ उ�प�
करीत नाहीत (तुलना म� 13:19-22; लू क 13:6-9). दो�ही प्रकार�या भू मीवर पाऊस पडतो (येथे पाऊस �हणजे 'परमे�राचे स�य
आ�ण प�वत्रा��याचा प्रभाव'). पण परमे�रबापासाठ� ही दुस�या प्रकारची जमीन कोणतेच फळ उ�प� करीत नाही. एखाद्या
मनु�या�या जीवनाचे उ�पादन (फळ) हे प्रगट करते क� तो �ख्र�तां ठायी आहे �कंवा नाही. �व�ास �यागाचे काटे, या गो�ीचे �च�ह
आहेत क� या लोकां �या जीवनात �ख्र�त कधीच न�हते. तुलना करा 1 योहान 2:19; म� 3:8; 7:16-20).
*
6:9-10 हे �प� आहे क� लेखक, कोण�याही प्रकारची अनाव�यक ताक�द, जी �या�या श�दां द्वारे प्रगट झाली असेल, दू र
कर�याचा प्रय�न करतो. (तुलना करा 4:1; रोम 8:15). �यां �या 'पडणे' 'श्रा�पत होणे' आ�ण 'जाळले जाणे' या सवर् श�यतां तो या
कारणामुळे अ�वीकार करतो. कारण �यां �या जीवनात, आ��मक फळें प्रगट झाली होती, ते परमे�रबापावर प्रेम करीत होते,
परमे�रासाठ� कायर् करीत होते, केवळ इतकेच न�हे, तर �या लोकां नी परमे�र व लोक यां ची सेवा सुद्धा केली होती. (10:32-34).
जर �ख्र�ती लोकां �या जीवनात या प्रकार�या गो�ी �दसत नसतील, तर मग ते �व�ासीं अस�याचे काय प्रमाण आहे, काय �च�ह
आहे? जर �या सं बंधात 4-5 चे सं पूणर् मत यो�य आहे आ�ण �यां �या जीवनात परमे�रासाठ� कोणतेच फळ नाही, तर मग सवर् काही
�यथर्च आहे, �न�फळ आहे, �न�क्र�य आहे. �व�ासी, आज अशा प्रकार�या ज�मनीसारखा आहे, जी काटेच उ�प� करते.
*
6:10 “सेवा झाली”- म� 25:34-40; 1 थे�स 1:3.
*
6:11-12 लेखकाची इ�छा होती क� वचन 4-8 यात �दले�या ताक�दीने व चेतावणीद्वारे लोकां नी �शकावे. जर ते �ख्र�तां म�ये पुढे
जा�यासाठ�, �व�ासां त वाढ�यासाठ� त�पर नाहीत तर �या सवार्ंचा अथर् लाव�यात, �यां चा व आपला काही फायदा होणार नाही.
या पृ�वीवरील जीवनात शेवटपयर्ंत �ख्र�तां वर �व�ास ठे वून �यां ची सेवा करणे, हीच सवार्ंत अ�धक मह�वपू णर् गो� आहे. जर
आपण असे केले तर आपण �व�ास �यागणारे होणार नाही, आ�ण असे होईलच याची भी�तही आप�याला राहणार नाही.
*
“आमची इ�छा”- 2 किरं 13:5; 2 पेत्र 1:10; 1 योहान 5:13.
*
“शेवटपयर्ंत”- 3:6,14; 10:36.
*
6:12 “आळशी”- म� 25:26; नी�त 18:9; 24:30-34. �याप्रमाणे दुस�या �ेत्रात आळस �वनाशकारी आहे �याचप्रमाणे आ��मक
�ेत्रां त देखील आहे.
*
6:13-20 - अ�याय 5:11यात आरं �भलेला भाग लेखक येथे समा� करतो आ�ण '�ख्र�त म�य�थ अस�याचा' �वषय पु�हा
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�याने �वतःचीच शपथ वाहू न �हटले, “मी खरोखर तुला पु�कळ आशीवार्द देईन आ�ण तुझे सं तान वाढवीत जाईन,”
15
व या प्रकारे �याने धीर धरला आ�ण फळ प्रा� केले.
16 *
17
मनु�य �वतःपे�ा मोठ्यां ची शपथ वाहतो, आ�ण प्र�येक �ववादाचा फैसला शपथेने प�ा होत असतो. ‘आपली इ�छा
*
कधीच बदलणार नाही, ती अढळ आहे असे प्र�त�े�या वारसदारां ना �प�ट प्रगट कर�याची इ�छा बाळगू न’ परमे�राने आपली
18
ु ें * परमे�रास खोटे ठरणे केवळ अश�य आहे, �हणू नच आपला धीर
शपथ म�ये आणली �हणू न, या दोन न बदलणा�या गो�टींमळ
*
वृद्धींगत होऊन आपणास प्रो�साहन �मळावे व �या�वये शरण आलेले धावत सुटले आहेत, क� जी आशा समोर ठे वली आहे ती
�यां नी प्रा� करावी.
19 *
*
20
जी आशा पडद्या�या आत�या भागां पयर्ंत पोचते, ती आप�या �जवाचा नां गर असू न ��थर आ�ण मजबू तही आहे, �यां त
येशू मलक�सदेकाप्रमाणे, युगायुगाचे व सवर्काळाचे महापुरो�हत, पुढा�या�या रूपात आप�यासाठ� दाखल झाले आहेत.
147
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1*

मग शालेमाचा राजा मलक�सदेक, जो परमप्रधान परमे�राचा याजक आहे, �याने अब्राहामाशी भेट घेतली व �या समयी �याला

आप�याकडे परत आणतो. (वचन 20) धीर, �व�ास आ�ण पिरश्रम या �वषयी 11 आ�ण 12 वचनात सां �गत�यानं तर, तो अशा एका
�य��चे उदाहरण देतो �या�या जीवनात या गो�ीं हो�या. शेवटी तो या गो�ींना सवर् �व�ासीं लोकां वर लागू करतो.
*
6:13-15 अब्राहाम सवर् इ�ब्रयां चा पू वर्ज होता रोम 4:11,16 यानुसार तो सवर् �व�ास करणा�यां चा �पता आहे. 11:18-19यात
अब्राहामा�या �व�ासाचे वणर्न आहे. �व�ास व धीर याचा उ�म नमू ना �हणजे अब्राहाम.
*
6:16-18
*
6:17 “प्र�त�ेचे”- उ�प 22:16-18 जर मनु�य स�य बोल�याची शपथ वाहतो तर �या�यापासू न काय अपे�ी केली जावी?
परमे�राकडे , मनु�य यां हून अ�धक काय अपे�ा करू शकतो? शपथ वाहू न मनु�य खोटे बोलू शकतो पण परमे�र नाही. (तीताला
1:2) जर परमे�रबाप काही कर�याची शपथ वाहतो तर अगदी �याचप्रमाणे करतो.
*
ु ें ”- (वचन 18) परमे�राची प्र�त�ा/करार आ�ण शपथ या दो�ही गो�ी �व�ासीला प्रो�साहन
6:18 “दोन न बदलणा�या गो�टींमळ
ु े परमे�रबापाला
देणा�या आहेत. �व�ासींने शरणाथीर् �हणू न या खालील गो�ीपासू न दू र पळावे: आहेत. अपराधां पासू न, अपराधां मळ
येणा�या क्रोधापासू न बचाव करून, प�वत्र जगासाठ� �वत:ला वेगळे ठे व�याचा प्रय�न (गण 35:9-29शी तुलना करा) करावा.
�यां नी परमे�रा�या अनं त तारणा�या प्र�त�ेला घट्ट पकडू न �यावे.
*
“शरण”-�तो 7:1; 18:2; 19:2.
*
6:19-20 �या आशे�वषयी बायबल सां गते, ती �नबर्ळ, अश�, कमकु वत �कंवा डगमगणारी नाही. ही आशा मजबू त व सुर��त
ु े
नां गर आहे. ही कधीच न हलणारी आहे (रोम 5:2-5). नां गर जहाजाला समुद्रात एकाच �ठकाणी ��थर ठे वते, �याचप्रमाणे आशेमळ
�व�ासी एके�ठकाणी ��थर राहतो (�वगर् जेथे �ख्र�त आहे). तेथे �व�ास �यागाचे कोण�याही प्रकारचे तू फानी-वादळ आले तरी
�व�ासीं कधीच नाश होणार नाहीत.
*
“पडद्या�या”- 10:19-20; म� 27:51परमे�रास भेट�यासाठ� केलेला दशर्न - तं बू आ�ण भवन, दो�हींम�ये प�वत्र आ�ण महाप�वत्र
�थानाचे �वभाजन पडद्याद्वारे केले गेले होते. महाप�वत्र �थान �वगार्कडे सं केत करते. �या �व�ासींनी तेथे प्रवेश केलेला न�हता पण
येशूंनी केला होता. �व�ास व आशेद्वारे ते सदासवर्दासाठ� �यां �याशी बां धलेले होते. येशू �यां �यासमोर आ�ण �यां �यासाठ� तेथे
आहेत. 4:44; 9:24; इ�फ 2:6; कल 3:3-14. येशू तेथे आहेत आ�ण आ�हां ला पण ते तेथेच पोहचवतील.
*
7:1-3 मलक�सेदेक �ख्र�ताचा एक प्रकार आहे �कंवा �यां �यासारखा आहे, जो राजा आ�ण याजक या दो�ही प्रकार�या रूपात
होता. 5:6,10; 6:2.बायबल�या इ�तहासात मलक�सेदेक केवळ एकदां च प्रगट होतो - उ�प 14:19-20.न�या करारात, इब्रीकरास
पत्र यात एकदां आणखी �या�या�वषयी वाच�यापू वीर्, �तो 110:4यात �याचे वणर्न आहे. �हणू न पु�कळ लोकां चा �वचार आहे क�
तो �ख्र�तच होता. पण जर मलक�सेदेक कनान म�ये शालेमाचा एक राजा होता तर तो �ख्र�त असू ं शकत नाही. लेखक येथे �हणतो
क� तो परमे�रा�या पुत्रासारखा होता, परं त ु परमे�राचा पुत्र न�हता. याचा अथर् काय आहे क� �याचे आईवडील न�हते? कदा�चत
याचा अथर् असा आहे क� बायबलम�ये, यासं बंधी काहीच मा�हती नाही. आप�याला �याचे आईवडील, वं शावळ�-ज�म-मृ�यू
या�वषयी काहीच ठाऊक नाही. अचानकच तो बायबलम�ये प्रगट होतो आ�ण सदैव एक राजा-याजका�या रूपात �ख्र�तां कडे
सं केत करतो. �ख्र�त नी�तम�वाचे राजे, शां �तचे राजे आहेत जे अब्राहामापे�ा श्रे� आहेत; �यां ची उ�प�� नाही �कंवा शेवटही नाही
(1:2-3,8,10-12) आ�ण ते सदासदाकाळासाठ� म�य�थ आहेत (5:6).
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आशीवार्द �दला. जे�हा अब्राहाम राजां ना ठार मारून परत येत होता ते�हा असे झाले होते. या याजकालाच अब्राहामाने सवर्
ु ार �नतीम�वाचा राजा, 3 व नं तर शालेम अथार्त शां तीचा राजा आहे.
पदाथार्ंचा दशमां श सुद्धा �दला. हा प्रथम, आप�या नां वाथार्नस
�याचे आईवडील, वं शावळ व अं त नाहीये, तरीही परमे�रा�या पुत्र�वरूपात ठर�वला गे�यामुळे तो �नरं तर पुरो�हत रहातो.
4*
5
*
कु लप�त अब्राहामाने �याला सवोर्�म लुटी�या पदाथार्ंचा दशमां श �दला, तो �कती महान होता याकडे ल� पुरवा. लेवी�या
सं तानां पक
ै � �यां ना याजकपण �मळते, �यां ना अशी आ�ा �मळाली होती: लोकां पासू न अथार्त आप�या भावां पासू न, जरी ते
6
अब्राहामा�या देहाद्वारे ज�मले होते, �यां नी �नयमशा�त्राप्रमाणे �यां �याकडू न दशमां श �यावा. आ�ण जो �यां �या वशां वळ�चा सुद्धा
*
7
न�हता �याने, �या अब्राहामापासू न दशमां श घेतला �याला प्र�त�ा �मळा�या हो�या, व �यास आशीवार्द �दला. शं का कर�याचे
8*
*
कारण नाहीच मुळ� क� लहान, मोठ्यापासू न आशीवार्द �मळवीत असतो. एक�कडे येथे , मरणशील मनु�य दशमां श घेतात, पण
9*
दुसरीकडे तेथे, तोच दशमां श घेतो �याची अशी सा� �दली जाते क� तो �जवं त आहे. तर मग असेही �हणता येईल, क� लेवीही जो
10
दहावा अं श घेत असतो �याने अब्राहामाद्वारे दशमां श �दलाच. कारण �या समयी मलक�सदेकाने लेवी�या �प�याची भेट घातली
�या समयी तो आप�या �प�या�या देहाठायी होता.
11 *
*
मग जर, लेवीय याजकपणा�या पदाद्वारे �सद्धता असू शकते (�या आधारे लोकां ना �नयमशा�त्र �मळाले) तर मग,
मलक�सदेका�या री�तप्रमाणे दुसरा याजक उभा होणे, व अहरोना�या री�तचा �हण�वलेला नसणे, या सवर् बाबींची गरजच काय
12 *
13
कारण �याअथीर् पुरो�हतपण बदलेले गेले �याअथीर् �नयमशा�त्राचे बदलणेही अग�याचे आहेच. �या�या�वषयी अशा
होती?
14
गो�ी �हट�या जातात, “तो अशा (दुस�या) गोत्राचा आहे, �यां �यापैक� कोणीही वेदीची सेवा केलेली न�हती!” तर �प�ट आहे
*
क� आपले प्रभू येशू यहू दा�या वं शातू न उदयास आले आहेत, व या वं शाची मोशेने पुरो�हतपणासं बंधी काहीच चचार् (उ�ेख) केली
न�हती.
15 *
16
ही गो�ट अ�धक ठळकपणे �प�ट होत जाते, कारण मलक�सदेकासारखा आणखी एक पुरो�हत उ�प� होणार होता; जो
154
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*

7:4-10 लेखक मलक�सेदेकाची महानता दाखवतो, तो अब्राहामापे�ा श्रे� होता (4-8), लेवीहू न श्रे� (19,20). याचा अथर् हा
झाला क� पदात सवोर्�. येशूंचे याजकपण लेवी गोत्रा�या याजकपणापे�ाही सवर्श्रे� आहे, हेच समजव�याचा �याचा हेतू आहे.
*
7:5 “लेवी�या”- इ�त्राएला�या तो एक गोत्र/वं श आहे, �या�या अं तगर्त जु�या कराराचे सवर् याजक आहेत. (गण 1:48-53;
3:5-10)
*
7:6 “दशमां श”- लेवी 27:30; गण 18:24-28.
*
7:8 �याची वं शावळ� काय आहे, याचे काहीच �ान नाही-मलक�सेदेक.
*
“येथे”याजक लेवी वं शातील आहे.
*
7:9-10 लेवी व जे लोक �या�या गोत्रातू न अब्राहामातू न �नघाले, �या सवर् लोकां पे�ाही,मलक�सेदेक श्रे� होता. तो सवोर्� पदावर
होता. अब्राहामाद्वारे मलक�सेदेकास दशमां श �द�या जा�या�या 120 वषार्नंतर लेवी उ�प� झाला होता.
*
7:11-19 या अ�यायाचा उरलेला भाग आ�ण 10:18 पयर्ंत लेखक दाखवतो क� याजका�या रूपात �ख्र�त लेवी�या गोत्रातील
म�य�थापे�ा �कती अ�धक श्रे� आहेत. जु�या काळातील म�य�थ, पू णर् रूपाने अपू णर् असे होते. जर या जु�या म�य�थां द्वारे,
परमे�रास जे हवे होते, ते सवर् काही प्रा� करता आले असते तर मलक�सेदेका�या क्रमानुसार, एका दुस�या म�य�थाची
आव�यकता पडली(भासली) नसती.
*
7:11 “�सद्धता”- 10:4 लेवी�या गोत्रातील याजकपणा मानवाचे अपराध समा� करू शकला नाही, ह्रदय �कंवा अं तःकरणाचे
पिरवतर्न करू शकला नाही आ�ण मानवाला �वगार्त राह�यायो�य, जा�यायो�य तयार करु (बनवू ) शकला नाही.
*
ु े सवर् काही
7:12 �नयमशा�त्र आ�ण जु�या कराराचे याजकपण, एक दुस�यां शी बां धलेले असे होते. एका�या अयश�वीतेमळ
अयश�वी झाले आ�ण जुना करार (अ�याय 8) सुद्धा; आ�ण �हणू न परमे�रबापाने ते वेगळे केले, एकमेकां पासू न दू र केले आ�ण एक
अद्भुत व नवीन स�य समोर ठे वले.
*
7:14 “यहू दा�या”- येशू यहू दा वं शातू न होते (म� 1:1,3-6,16) जर येशूंनी प्रय�न केला असता, इ�छा केली असती, तर
पृ�वीवर�या �यां �या जीवनकाळात प्राथर्नाभवना�या प्रशासनाने, �यां ना प�वत्र�थानात प्रवेशही करू �दला नसता �कंवा वेदीसमोर
सेवेची सं �धपण �दली नसती (8:4; गण 3:10).
*
7:15-17 लेखक �हणतो क� याजकपण आ�ण �नयमशा�त्र यात एक पिरवतर्न आलेले आहे - वचन 12. हे �प� आहे क� यहू दा
गोत्राला परमे�र�प�याने प्रधान याजकपणा�यापदावर नेमले /ठरवले, परं त ु �याचा आधार मात्र नवीन होता. जु�या कराराचे
याजकपण �या�या वं शावळ��या आधारानुसार �नवडले गेलेले न�हते, अव�य होते क� ते लेवी आ�ण अहरोनाचे वं शज असावयास
हवे होते, परं त ु परमे�रबापाने �ख्र�तां ना �यां �या कधी न सं पणा�या जीवना�या आधारे �नवडले. वचन 16,24.

17

शारीिरक आ�े�या प्रबं धानुसार न�हे, परं त ु अ�वनाशी जीवना�या श�तीनुसार �नयु� केला गेला, तर यावरून आमचा दावा
17 *
कारण �या�या�वषयी अशी सा� �दली गेली, ‘तू मलक�सदेकासारखाच
आणखी भ�म व अ�धक �प�टपणे प्रगट झाला;
ु ाचा पुरो�हत आहेस.’
युगानुयग
18
19
प�हली आ�ा कमजोर व �न�फळ झा�यामुळे ती सं पली. कारण यहू दी �नयमां �वये कोण�याही गो�ीस �सद्ध�व प्रदान झालेले
*
न�हते; परं त ु �यां �या �थानी आता एक उ�म आशा , कायमची �मळालेली आहे �ज�याद्वारे आपण परमे�राजवळ जाऊ शकतो.
20 *
21
आ�ण यासाठ� क� येशू शपथेवां चून पुरो�हत नेमले गेले नाहीत, येशू शपथेवां चून नेमलेले पुरो�हत आहेत व �याने येशूं�वषयी
ु ाचा पुरो�हत आहेस”, तो परमे�र �याने वा�हलेली ही शपथ पु�हा कधी कधीच बदलणार
अशी शपथ वा�हली क�, “तू युगानुयग
22
*
नाहीये. �हणू नच येशू एका उ�म कराराचे जामीन झाले आहेत .
23 *
24
अनेक पुरो�हत (याजक) होत रा�हले होते, कारण मरण �यां ना �नरं तरचा याजक �हणू न राहू देत न�हते. पण हा तर
ु ाचा आहे, �हणू न येशूंचे याजकपण अबा�धत (जसे�या तसे) व अढळ आहे. 25 या�तव जे लोक �यां �याद्वारे परमे�राकडे
युगानुयग
*
येतात, �यां चा येशू सं पूणर्पणे उद्धार करू शकतात, कारण �व�ासींखातर �वनं ती कर�याकरता, येशू सवर्दा �जवं त आहेत.
26 *
आपणास असाच महायाजक लाभणे यो�य होते, कारण आपले महायाजक येशू, प�वत्र, �न�कपट, �नमर्ळ, अपराधी
*
27
*
लोकां पासू न वेगळे व �वगार्हूनही उंच केले गेलेले असे आहेत; आधी�या महायाजकां प्रमाणे , येशूंस प्रथम �वतः�या
अपराधां करता व नं तर लोकां �या अपराधां खातर दररोज अपर्णें सादर करीत जा�याची गरज नाहीये, कारण �यां नी आप�या �वतःस
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*

7:17 लेखक हे �शकवीत आहे क� �तो 110:4ची भ�व�यवाणी ही सं पूणर् जुना करार, याजकपण आ�ण �नयमशा�त्र वेगळे
ठे व�यासं बंधी आहे.
*
7:19 “एक उ�म आशा”- याचा सं बंध �ख्र�तां �या याजकपणाशी आहे. आप�याप्रत �यां �या कायार्द्वारे आपण परमे�राजवळ येऊ
शकतो -10:19-22.
*
7:20-22 �ख्र�तां चे याजकपण लेवी�या वं शजां �या याजकपणापे�ा सवर्श्रे� आहे; याचे आणखी एक कारण लेखक सां गतो.
जे�हा परमे�राने �ख्र�त येशूंना प्रमुख महाजकपण �दले ते�हा �याने गं भीरतेने ही शपथ वा�हली क� येशूच याजक असतील. लेवी�या
वं शातील याजकां �या सं दभार्त अशी कोणतीच गो� न�हती (6:11). यहू दी आ�ण आपण सवार्ंनी �ख्र�तां �या याजकपणा�वषयी
पू णर्पणे आ��त असावे अशी �याची इ�छा होती. मानवा�या मु�तीसाठ� याजकपण हे एका पायासारखे आहे.
*
7:22 “एका उ�म कराराचे जामीन झाले आहेत”- वचन 22 या �वषयी आपण 8:6-13यात वाचतो.
*
7:23-25 �ख्र�त जु�या करारातील याजकां पे�ा श्रे� व उ�म याजक हो�याचे येथे आणखी एक कारण आहे. �ख्र�तां चे याजक
होणे �थायी आहे, पण �या लोकां चे न�हते. इ�त्राएलाचे प्र�येक मु�य याजक पद दुस�यासाठ� सोडले जात असे, अहरोन आ�ण 70
इ.स. दर�यान (जे�हा मं �दर तोडले गेले) 80 पे�ा जा�त याजक होऊन गेले होते. येशू �जवं त आहेत आ�ण सदाकाळासाठ� आपले
कायर् कायम चालू ठे वतील. पिरणाम�वरूप ते आप�या लोकां ना सवर्दाच वाचव�यास यो�य असे आहेत.
*
7:25 “सं पूणर्पणे उद्धार”- याचा अथर् सवर्काळासाठ� असा देखील होऊ शकतो. येशू लेाकां ना पू णर् री�तने आ�ण नेहमीसाठ�
वाचवतात. “कारण”- �ख्र�तां �या म�य�थी सं बंधी : लोकां चे �ख्र�तां द्वारे पू णर् री�तने आ�ण सवर्दा वाचवले जाणे व लोकां साठ�
�ख्र�तां ची म�य�थता, या दो�ही गो�ींचा सं बंध येशूं�या म�य�थीशी सं बं�धत आहे. पाहा 9:24; 1 योहान 2:1; रोम 8:34.�ख्र�त
येशूंचे �व�ासीं, �वगार्तील �यां �या जीवनाद्वारे तारणा�या ��थतीत ठे वले जातात. रोम 5:9-10�यां �या लोकां साठ� �यां �या प्राथर्ना
कशा प्रकार�या हो�या, �याचे उदाहरण येशूंनी �या वेळ� �दले जे�हा ते या पृ�वीवर होते: योहान 17; लू क 22:32.ते सवर् �व�ासींना
गौरवात आण�यास यो�य आहेत, कारण ते �वगार्त म�य�थी करणारे याजकपदासाठ� तयार केले गेलेले सवार्त मोठे महायाजक
आहेत (2:10). परी�ेत लोकां चे मदतगार आहेत (2:18; 4:16). शेवटपयर्ंत �व�ासात दृढ ठे व�यास मदत करतात (3:6,14; 10:39)
*
7:26-28 लेखक या गो�ीचे कारण सां गतो क� �ख्र�तां चे म�य�थ असणे, जु�या करारा�या याजकां पे�ा श्रे� व यो�य का आहे:
�ख्र�त �वतःच �या सवर् याजकां हून श्रे� आहेत. ते आमची वा�त�वक गरज भागवतात. दुसरे असे करू शकले नसते. ते पू णर्तः
प�वत्र आहेत, परं त ु दुसरे अपराधी अस�यामुळे �यां ना आप�या अपराधां साठ� देखील ब�लदान अपर्ण करावे लागत होते व
लोकां साठ� वारं वार ब�लदान अपर्ण करावे लागत होते. आप�या ब�लदानां द्वारे येशूंनी सदासदासाठ� �यां चे अपराध दू र करून
�दलेले आहेत. याजक दुबर्ळ लोक होते, परं त ु येशू परमे�र आहेत, जे शरीर रूपात आले.
*
“�वगार्हूनही उंच केले गेले”- 1:3; 8:1 ही गो� दुस�या महायाजकां �या �वषयी खरी न�हती.
*
7:27 “महायाजकां प्रमाणे”- या पृ�वीवर ते अपराधी जनां सोबत रा�हले, भोजन केले, �यां ना �वीकारले, �यां चे �मत्र झाले, �यां ना
प्रेम �दले, �यां �यासाठ� अपराध झाले आ�ण मरण सोसले - म� 11:29; लू क 15:2; रोम 5:8; 2 किरं 5:21; 1 पेत्र 3:18.परं त ु
चािर�यात ते �यां �यापे�ा वेगळे होते. लोकां चे अपराध �यां ना अशुद्ध करू शकले नाही कारण येशू �नरअपराध होते.
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*

ब�लदान अपर्ण �हणू न एकदां च अपू र्न, आधी�या ‘�या सवर् ब�लदानां चा कायमचा नीटसा �नकाल लावू न टाकला आहे .’
28
*
*
�नयमशा�त्र दुबर्ल मनु�यास मु�ययाजक �हणू न नेमते; पण आता मात्र शपथेचे वचन जे �नयमशा�त्रानं तर वा�हले गेले, ते पुत्राची
ु ासाठ� �सद्ध कर�यात आलेले आहे.
�नयु�� करते. होय, असे महायाजकपण जे युगानुयग
1 73

1 74

8
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1 **

आता �या�वषयी आ�ही सां गत आहोत, �यां त सवार्ंत �वशेष गो�ट अशी: आपला असा महायाजक आहे, जो �वगार्त
2
*
महाम�हम आ�ण राजवैभवा�या राजासनावर, अ�धकार व प्रभू �वां सह आ�ण प�वत्र�थान व ख�या तं बूचा सेवक झाला, जो
मनु�याने न�हे तर परमे�राने उभारलेला आहे.
3*
प्र�येक मु�ययाजक दान व ब�लदान अपर्ण कर�यासाठ� नेमला जातो, �हणू न �या�याकडे ही अपार्वयास काही तरी जवळ
4
असणे आव�यक आहेच. जर तो पृ�वीवर असता, तर कधी याजक रा�हलाच नसता. �नयमशा�त्रानुसार दाने ं अपर्ण करणारे
5*
आहेतच, जे �वगार्तील व�तू ं �या प्र�तरूपां ची व प्र�त�बं बां ची सेवा करतात; जसे जे�हा मोशे तं बू उभारणार होता ते�हा �यास अशी
चेतावणी �मळाली, ‘क� ल� दे! जो नमू ना पवर्तावर तुला दाख�वला होता, �याप्रमाणेच सवर् काही कर.’
6*
*
येशूंना तर मोशेहूनही आणखी अ�धक श्रे�ठ सेवा �मळाली आहे, कारण येशू सवोर्�म कराराचे म�य�थ ठरले, जो सवोर्�कृ�ट
178

182

“ब�लदान अपर्ण...आहे”- कोण�याही अ�य याजकां �वषयी ते स�य न�हते - वचन 19.
7:28 “शपथेचे”- वचन 20-22.
*
“�नयमशा�त्रानं तर”- �नयमशा�त्र आ�ण जु�या करारातील याजकपण कमजोर, दुबर्ळ व प्रभावहीन असे रा�हलेले होते, �हणू न
*
*

परमे�राने दुसरा प्रकार �था�पत केला.
*
8:1-13 लेखक पुढे �याचे �हणणे चालू ठे वून �हणतो क� �ख्र�तां चे याजकपण जु�या करारा�या याजकपणापे�ा श्रे� आहे (सवर्
प्रकार�या याजकपणापे�ा देखील). हे सवर्श्रे� अस�याचे कारण हेच आहे क�, �वगार्त परमे�रा�या ख�या �थानी ते याजका�या
रूपात सेवा करतात, परं त ु जु�या कराराचे सवर् याजक, पृ�वी�या मं �दरात सेवा करायचे, जे �वगीर्क �थानाचे एक लहानसे �चत्र
आहे. वचन 1-5. हे याजकपण यासाठ�ही श्रे� आहे कारण हे जु�या करारापे�ा उ�म व न�या कराराशी जुळलेले आहे. वचन 6:13.
*
8:1 1:3; 7:26 पाहा
*
8:2 “ख�या तं बूचा”- 9:1-11; प्रकटी 7:15; 11:19; 13:6; 14:15; 15:5-6; 16:1;�नगर्म अ�याय 25-30 यात व�णर्ले�या जु�या
करारा�या तं बू�या तुलनेत, परमे�राचा आ��मक �वगीर्क तं बू खोटा न�हता, परं त ु हा 'स�य'�हणवला गेला. जु�या कराराचा तं बू,
�वगीर्क तं बूचे एक �चत्र आहे. वचन 5; 9:23-24; 10:1; �नगर् 25:9पाहा (असे प्र�तत होते क� हा �वगीर्क तं बू पृ�वीपयर्ंत पसरलेला
आहे. केवळ महाप�वत्र �थान जे क� परमे�रा�या उप��थतीत आहे, ते �वगार्त आहे). �पतळे ची वेदी �नगर् 27:1-8 जेथे �ख्र�त
ब�लदान झाले होते, ते कालवरीचे एक �चत्र आहे, �वगीर्क तं बूचा हौद या पृ�वीवर आहे, �या�ठकाणी �ख्र�ती �व�ासीं, �वतःला
धुतात, �व�छ होतात. �नगर् 30:17,21शी तुलना करा. पृ�वीवर असलेले प�वत्र �थान �हणजे �ख्र�तां चे चचर् होय. तुलना करा - �नगर्
25:31-40; प्रकटी 1:12-13; 2:1; �नगर् 30 अ�याया�या शेवटी �दलेली टीप पाहा.
*
8:3 पाहा 5:1हा मनु�य- प्रभू येशू, �यां ना आपले र� व आप�या �वतःला द्यावयाचे होते 7:27; 9:14.
*
8:5 वचन 2 �याला सावध�गरी ठे व�याची ताक�द �मळाली - �नगर् 25:8-9,40; 26:30; 27:8.परमे�रबापाने उगीच/ �यथर्, चार
वेळ� ही आ�ा केली न�हती. पा�थर्व तं बूने, �वगीर्क स�य दशर्वावे ही �याची इ�छा होती. �याने �दले�या तं बूचा नमू ना सोडू न इतर
वेगळा तं बू तयार करून, स�यापासू न भटकून जावे ही परमे�रबापाची अ�जबात इ�छा न�हती.
*
8:6 लेखक मोशेद्वारे �दले�या कराराची तुलना - येशूंद्वारे �था�पत कराराशी करीत आहे. तो 10:18पयर्ंत सुरूच ठे वतो. �नगर्
19:5-6,21-25यात जुना करार आ�ण �यमर् 31:31-34; म� 26:28यात न�या कराराची टीप पाहा. 2 किरं 3:6-18यात जुना व नवा
करार यातील तुलना पाहा. मानवा�या मु�तीसाठ� जुना करार जे काही करू शकला न�हता, ते सवर् न�या कराराने केलेले होते.
कारण नवा करार, जु�या करारापे�ा श्रे� आहे. एक करार �हणजे दोन प�ां मधील सहम�त �कंवा एकमेकां शी केली गेलेली प्र�त�ा
आहे. जु�या करारात इ�त्राएली लोकां ना, परमे�राकडू न ही प्र�त�ा प्रा� झाली होती, क� जर �यां नी �नयमशा�त्राचे (�नयम, �नदेर्श)
पालन केले, तर �यां ना आशीवार्द प्रा� होतील; न�या करारात परमे�र�पता, अपराधां ची �मा, एक नवे अं तःकरण आ�ण
परमे�रा�या �ानाची प्र�त�ा करतो व वचन देतो, ते �ान जे अनं त/सावर्का�लक जीवन प्रदान करते �यावर माणसाला ह्रदय
पिरवतर्न करून �व�ास ठे वायचा आहे.
*
“सवोर्�म कराराचे म�य�थ”- वचन 10-12 �ख्र�त न�या कराराचे ‘म�य�थ’ आहेत. 9:15; 12:24.येशूंद्वारे परमे�राने नवा करार
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7*

प्र�त�ां वर आधारलेला आहे, �या करारा�वये परमे�री प्र�त�ा नीटशी बां धली गेली आहे. कारण प�हला करार जर उणीवा
8*
नसलेला व �नदोर्ष असता, तर दुस�यासाठ� मोका शोधलाच गेला नसता. परं त ु तो �यां �यावर दोष लावू न �हणतो, क� प्रभू
9
�हणतो, “पहा, असे �दवस येत आहेत जे�हा मी इस्राएलाचे व यहू दाचे घराणे यां �याबरोबर नवा करार करीन; हा करार �यासारखा
नसणार, जो �यां �या पू वर्जां शी �या वेळ� केला होता, �या वेळ� �यां चा हात धरून मी �यां ना �मसर देशातू न बाहेर आणले. ते मा�या
*
10 *
पु�हा प्रभू �हणतो, क� जो करार �या �दवसां नंतर
करारावर ��थर रा�हले न�हते �हणू न मीही �यां �याकडे दुलर्� केले;
इस्राएला�या घरा�याशी मी करीन, तो असा: मी आपले �नयम �यां �या अं तःकरणी घालीन, �यां �या आ��यां वर �लहीन, मी �यां चा
*
11
परमे�र होईन व ते माझे लोक (प्रजा) असे होतील; �या समयी देशातील नागिरकां स व आप�या भावास अशी �शकवण �दली
*
जाणार नाही, क� तु�ही परमे�रास ओळखा. असे या�तव होईल कारण लहानां पासू न - थोरां पयर्ंत सगळे जण मला ओळखतील .
12 *
�यां �या दु�टाई�वषयी मी �माशील व दयावं त होईन, इतकेच काय मी �यां चे अपराध पु�हा कधीच �मरण करणार नाही, .”
13
ु े प�हला करार रद्द केला *, जी व�तु जुनी-जीणर्-कमजोर होत जाते, �तचे नाहीसे होणे �नतां त
नवीन करारा�या �थापनेमळ
आव�यक आहे.
1 85
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9

1*

*

�या प�ह�या करारात सेवेचे �नयम होते व असे प�वत्र�थानही जे या पृ�वीवरचे होते,
192

2*

�यात एक तं बू होता, �यात आधी

�था�पत केला आ�ण �यां �याचद्वारे तो करार प्रभावशाली असा ठरला.
*
8:7 जु�या कराराची सम�या काय होती? लोक अपराधी (श्रे�) होते आ�ण परमे�रा�या �नयमां चे पालन करू पाहत न�हते,
�हणू न आशीवार्द नाही पण दं ड �यां �या जीवनात आला - रोम 8:3; गल 3:10-13.
*
8:8-12 �यमर् 31:31-34ची टीप पाहा.
*
8:9 “ते मा�या ..... रा�हले न�हते”- सं पूणर् सम�या हीच तर होती. �नयमशा�त्राचा जुना करार, लोकां ना केवळ हेच दाखवू शकला
क� �यां नी काय करावे आ�ण कसे असावे? परं त ु �नयमशा�त्र �यां ना तसे कर�यात �कंवा तसे बनव�यात मदत करू शकला नाही.
�नगर्मन ते मलाखीपयर्ंतचा जु�या कराराचा इ�तहास इ�त्राएला�या �व�ासहीनतेची एक सा� आहे.
*
8:10 येथे परमे�र आप�या लोकां ना नवे आ�ण उ�म व वेगळे कर�याचे वचन देतो, एक अशा प्रकारचे नवे मन आ�ण ह्रदय
दे�याची प्र�त�ा करतो, जे परमे�रा�या आ�ां चे पालन करील (तुलना करा योहान 1:12-13; 3:3-8; रोम 8:3-4; 2 किरं 5:17; 1 पेत्र
1:23).
*
“माझे लोक”- 2 किरं 6:16-18; 1 पेत्र 2:9-10.
*
8:11 “सगळे जण मला ओळखतील”- म� 11:27; योहान 14:7,17; 17:3,6; 2 किरं 4:6.नवा करार परमे�र�प�या�या �ानाचे
वचन देतो आ�ण ते सवर् काही देतो, �याची प्र�त�ा केली गेलेली आहे. हे केवळ सृ�ीकतार् �प�यासं बंधी जाणणे न�हे, तर सरळ
अनुभव केले जाणारे एक आ��मक �ानच आहे. इतर कोणताही दुसरा मागर्, दशर्न शा�त्र, धा�मर्क �नयमशा�त्र हे �ान पुरवू शकत
नाही �ान पुरवठा करू शकत नाही, �कंवा उपल�ध करू शकत नाही. 1 किरं 1:19-21; 2:7-16; कल 2:8ची टीप पाहा.
*
8:12 यश 44:22; मीखा 7:19; लू क 24:47; प्रे�ष 13:38-39; रोम 4:6-8; 8:33. 8-12 वचनां त परमे�रबापा�या वचनाकडे ल�
द्या. “�हणू न असे होईल” . जुना करार हा लोकां �या श�दां वर �नभर्र होता. 'आ�ही करू'- �नगर् 19:8; 24:7.याच कारणाने जुना करार
कमजोर ठरतो आ�ण पिरणामी अयश�वी झाला, परं त ु नवा करार सामथीर् असू न यश�वी सुद्धा होईल.
*
8:13 “प�हला करार रद्द केला”- उपयोगात न येणारे �हणजेच �नरूपयोगी आ�ण अ�वीकृत ठरले. मोशेद्वारे �दले गेले�या
�नयमां चा, परमे�रा�या दृ�ीने अं त येऊन ठे पला होता आ�ण या�याबरोबरच जु�या याजकपणाचाही शेवट येऊन पोहचला होता.
“नाहीसे होणे ...... आहे”- यरूशलेमेत प्राथर्नाभवन होते आ�ण याजक आप�या कामां त लागलेले होते. हे सवर् इ.स.70 यात समा�
झाले. म� 24:1-2आ�ण लू क 19:41-44पाहा. �या समयापासू नच यरूशलेमेत कोणतेही प्राथर्नाभवन नाही आ�ण यहू दी प्रबं धानुसार
याजकां चे कायर् देखील नाही.
*
9:1 या अ�यायात लेखक जु�या प्रबं धातील याजकपण व न�या करारातील याजकपणाची तुलना करतो. तो जुना तं बू आ�ण
तेथील याजकां �या सेवे�वषयी �हणतो. वचन 1-7 यात. तो सेवा व आराधना याद्वारे काय दशर्�वले जाते हे देखील सां गतो - वचन
8-10. �यानं तर तो �वगीर्क तं बू व �यात प्रवेश आ�ण याजका�या रूपात येशूं�या ब�लदाना�वषयी पण सां गतो - वचन 11-20.
*
“प�वत्र�थानही”- �नगर् 25:8पाहा.
*
9:2 �नगर् 25:40तं बू व �याचे अनेक भाग या सेवेशी सं बं�धत आहेत. जे �थान याला प्रा� झाले आहे �याद्वारे लेखक दाखवतो क�,
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*
*
3
*
दीपवृ� व नं तर मेज आ�ण सम�पर्त भाकरी हो�या, �यास प�वत्र�थान �हटले जाई. पडद्या�या मागे दुसरा तं बू होता, �यास
4
*
*
परमप�वत्र�थान �हटले जात होते. �यात सो�याची धू पदाणी आ�ण चारीबाजू ं नी सो�याने मढ�वलेला कराराचा सं दूक (कोश)
*
*
*
5
होता. कोशात मा�ा भरलेले सोनेरी पात्र आ�ण अहरोनाची काठ� होती, �यासोबतच करारा�या पाट्या हो�या. कोषावर दोन
*
*
तेजोमय गौरवी करूबीम होते, जे प्राय���ा�या दयासनावर (झाकण) छाया करीत होते, या सवार्ं�वषयी एक एक करून वणर्न
कर�याची गरज नाहीये.
6
*
7
जे�हा या सवर् व�तू ं ची तयारी झाली, ते�हा प�ह�या तं बूत याजक कधीही प्रवेश करून सेवाकायर् �न�य करीत असे; परं तु
*
दुस�यात केवळ प्रमुखयाजक वषार्ंतून फ� एकदां च जाई, �या समयी तो र� घेऊन जाई जे तो �वतःसाठ� व लोकां �या
*
8
*
अ�ानाद्वारे झाले�या चुकां साठ� अपर्ण करीत असे. प�वत्रा�मा याद्वारे असे दशर्�वतो, क� जोवर प�हला तं बू व ते सवर् काही जे
9*
तो दशर्वीत उभा आहे, तोवर महाप�वत्र�थानी तो प्रवेश करू शकत नाही. हा तं बू वतर्मानकाळ� एखाद्या दृ�टां तासारखा आहे,
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परमे�रबापा�या �शकवणीचे मह�व काय आहे. जवळजवळ 40 अ�याय या �वषयावर �दले गेलेले आहेत. मनु�य, पृ�वी आ�ण
�वगार्तील सृ�� या सं बंधी फ� दोनच अ�याय आहेत (जरी उ�प�� 1 व 2) यानं तर बायबलम�ये सृ�ी�या सं दभार्त अनेकदां
सां �गतले गेले आहे. �नगर् 30 �या शेवटी �दलेली टीप पाहा, क� तं बूला आ��मक अ�यासासाठ� कशा प्रकारे उपयोगात आणता येते.
*
“दीपवृ�”- �नगर् 25:31-40.
*
“मेज”- �नगर् 25:23-30.
*
9:3 “दुसरा तं बू”- �नगर् 26:31-35.प�हला तं बू प�वत्र�थान, बाहेर�या आं गणापासू न वेगळे करतो.
*
9:4 “धू पदाणी”- �नगर् 30:1-10.
*
“सं दूक (कोश)”- सं दूक �नगर् 25:10-15.
*
“मा�ा”- �नगर् 16:14-16,33.
*
“अहरोनाची काठ�”- गण 17:8-11.
*
“पाट्या”- गण 25:16.
*
9:5 “तेजोमय गौरवी”- �नगर् 40:34-35.
*
"करूबीम”- �नगर् 25:17-22.
*
9:6 “प�ह�या तं बूत”- �हणजे प�वत्र �थान - वचन 2. “सेवा”- �नगर् 27:21; 30:7-8; लेवी 24:5,9.
*
9:7 “दुस�यात”- �हणजे अ�त प�वत्र �थान - वचन 3. लेवी 16 अ�याय, याजकाने वषार्तून फ� एकदां च केले�या कायार्ंचा
उ�ेख करतात. दो�ही अ�याय नीट-�प� समजू न घे�यासाठ� �याचे एकत्र अ�ययन केले गेले पा�हजे.
*
“अ�ानाद्वारे”- असे अपराध जे परमे�रबापाला न ओळख�यामुळे होतात, तसेच �याची वैय��क ओळख नस�यामुळे जे लोक
करतात, �या�वषयी लेखक सां गतो. तो यहू दी �वद्वानां �या अ�ानामुळे �कंवा अजाणपणे केले�या अपराधां �वषयी बोलत नाही.
(तुलना करा इ�फ 4:17-19). इ�त्राएलात मनबदला�या �दवशी सवर्च प्रकारचे अपराध, अशुद्धता, दु�ता, �वद्रोह यां ची �मा
माग�याचा प्रबं ध होता. लेवी 16:21-22,30,34.ल� द्या - या श�दां कडे “अ�ानाद्वारे झाले�या चुकां साठ�"ft -लेवी 26 यात
याजकाद्वारे चुकून �कंवा अजाणपणे के�या गेले�या अपराधां पयर्ंतच �मा मयार्दीत न�हती.
*
9:8 “प�वत्रा�मा”- 3:7 (योहान 14:16-17). यात आपण लेखकाचा �व�ास पाहू शकतो क� तं बू व प्रमुख याजका�या
कायार्�वषयी प�वत्रा��याची प्रेरणेची भू �मका कशी होती. (2 तीम 3:16-17). �याने इ�त्राएला�या मनबदला�या �दवसा�वषयी काय
�शकवले? हेच क� परमे�रा�या उप��थतीत पोहच�याचा मागर् आतापयर्ंत जा�हर केला गेला नाही. जोपयर्ंत तं बू उभारलेला होता
तोपयर्ंत प्रमुख याजका�शवाय आणखी कोणी इ�त्राएली, महाप�वत्र�थानात प्रवेश करू शकत न�हता. महाप�वत्र �थान, तं बूची ती
जागा होती जेथे परमे�राची उप��थती होती. तं बू हे �शकवतो क� परमे�रा�या उप��थतीत जा�यासाठ� कोणकोण�या बाधा आहेत,
हे न�हे क� कशा प्रकारे �यात प्रवेश केला जावा. (�नगर् 27:9-19). याचा अथर् हा न�हे क� इ�त्राएलाचा कोणताही �य��त तं बू
सोडू न, एखाद्या दुस�या�थानात, परमे�रा�या उप��थतीत प्रवेश करू शकत न�हता, नाही असे नाही. तुलना करा - उ�प 5:24; 6:9;
27:7; �नगर् 33:14; �तो 51:11; 89:15.परं त ु �या युगात परमे�राने हे प्रगट केले न�हते क� ते कशा प्रकारे श�य आहे, आता
परमे�र�प�याने ते प्रगट केले आहे. गु�हेगार प�वत्र परमे�रा�या उप��थतीत पू णर् प्रकारे यासाठ� येऊ शकतो कारण �ख्र�तां नी
�या�या अपराधां �या �मेसाठ� ब�लदान केलेले होते - 10:19-20; 1 पेत्र 3:18.
*
9:9 जु�या प्रबं धाचे ब�लदान अपराधां ची जाणीव आ�ण दं ड दू र कर�यासाठ� पयार्� न�हते 10:2.जर �ववेक शुद्ध नसेल तर
परमे�रा�या उप��थतीत 'शुद्ध �ववेकां वाचू न' जाणे होऊच शकत नाही. �ववेक यासाठ�चे नोट्स पाहा - प्रे�ष 23:1.
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जेथे अशी दाने ं व अपर्णें केली जातात �या�वये आराधकां चे �ववेक शुद्ध होऊ शकत नाहीत.
कारण ते फ� खाणे�पणे व
�ान�वधीं�या आधारे लावू न �दलेले असे शारीिरक �नयम आहेत, जे न�या क्रमा�या अथार्त न�या करारा�या काळापयर्ंतचे होते.
11 **
परं त ु �या वेळ� �ख्र�त भ�व�यकाळ� येणा�या उ�मो�म व�तू ं चे प्रमुखयाजक होऊन आले, �या वेळ� अ�धक भ�य व �सद्ध
12
*
तं बू जो हातां नी केलेला नाहीये व या दु�नयेचाही नाहीये, आ�ण जो बकरें व वासरें यां �या र�ाद्वारे नाही, पण आप�याच
*
*
र�ाद्वारे एकदां च आम�यासाठ� सावर्का�लक �वातं �य �मळवू न �यां नी �या �सद्ध तं बूत प�वत्र�थानी प्रवेश केला.
13
*
कारण जर बैल व बक�यां चे र� आ�ण वासरां ची राख, अशुद्ध लोकां वर �शं पड�यामुळे ते बा�रूपाने शुद्ध केले जातात,
14
*
*
तर मग �ख्र�तां चे र� �यां नी सनातन आ��याद्वारे �वतःस परमे�रासमोर �नदोर्ष अपर्ण �हणू न सादर केले, तुमचा �ववेक
मेले�या कायार्ंपासू न आ�हां ला आणखी अ�धक शुद्ध का करणार नाही? तेणक
े रून आपण �जवं त परमे�राची सेवा करावी.
15
*
*
*
*
या कारणा�तव येशू न�या कराराचे म�य�थ आहेत. ‘मरणाद्वारे’ प�ह�या करारा�या काळातील अपराधां पासू न �वातं �य ,
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9:10 भोजन इ�या�दं �या सं बंधात जुना करार (लेवी 11; �नगर् 6:15,17; 28:7-8; �नगर् 30:17-21; लेवी 16:24) यात आ��मक
स�याचे प्रकार आ�ण �यां ची छाया होती. �यां चे �वतःचे काही मह�व न�हते, परं त ु �या बा� री�त�व�ध हो�या. परमे�रबापाने हे सवर्
�यां ना नेहमीसाठ� �दलेले न�हते, परं त ु सुधारणे�या समयापयर्ंत. ग्रीक श�द 'सुधारणा' या�या भाषां तराचा अथर् आहे, सरळ केले
जाणे. जोपयर्ंत परमे�र एका न�या क्रमाचा (�ख्र�तां द्वारे �था�पत नवा करार) पिरचय करून देत नाही, तोपयर्ंत जु�या करारा�या
री�त-�व�ध �या वेळा पुर�याच हो�या.
*
9:11-28 लेखक �ख्र�तां चे प्रमुख याजक अस�याचा �वषय धरून दाखवतो क� जे काही जु�या करारा�या याजका�या री�त-�व�ध
द्वारे केले जाऊ शकले नाही, ते सवर् कशा प्रकारे �ख्र�त याजकाद्वारे केले गेले.
*
9:11 8:2,5 पाहा
*
9:12 “बकरें व वासरें”- लेवी 16:14-15,27.
*
“आप�याच र�ाद्वारे”- वचन 11-28 यात, र� श�दाचा 11 वेळा प्रयोग केला गेला आहे. ब�लदान आ�ण मृ�यू श�दां चा अनेकदा
उपयोग केला गेला आहे. हे श�द र�ाकडे इशारा करतात. लेखक दाखवतो क� �ख्र�तां चे र� (ब�लदान व मृ�यू ) �कती मह�वपू णर्
आहे, कारण ते �व�ासींचा �ववेक शुद्ध करते (वचन 14), (�ख्र�त) ते �या�या सुटकेसाठ� तारणाची �कंमत ठरते (वचन 16), र�त
�मेचा फ� एकच आधार होता (वचन 22). ते �वगीर्क व�तू ं ना शुद्ध करीत होते (वचन 23). आ�ण ते अपराधाला न� करते (वचन
26 व 28).
*
“�वातं �य”- वचन 15. �तो 78:35; म� 20:28ची टीप पाहा. जी सुटका �ख्र�तां नी �व�ासींसाठ� �मळवली ती सनातन आहे.
तुलना करा 5:9; 10:14.याचा पिरणाम �थायी आहे. येशूंनी �यां ना आप�या र�ाची �कंमत देऊन �वकत घेतले आहे आ�ण ते नेहमी
�यां चे आहेत. 1 पेत्र 1:18-19; 1 किरं 6:20; योहान 6:37; 17:6,11,12.
*
9:13 “वासरां ची”- गणना अ�याय 19. अपराध-�मा �कंवा मन शुद्ध कर�या�वषयी (या प्रकारे) काही सं बंध न�हता.
*
“�नदोर्ष”- 4:15; 7:26; 1 पेत्र 1:19; 2:22.
*
9:14 “�ववेक”- �ववेक मनु�याचा तो भाग आहे जो �याचे कायर् उ�चत-अनु�चत, चां गले-वाईट ठरवतो. पाहा प्रे�ष 23:1; 24:16;
ु े अशुद्ध
रोम 2:15; 9:1; 1 किरं 8:7; 10:28-29; 2 किरं 1:12; 1 तीम 1:5; 3:9; 4:2; तीताला 1:15.जर आपला �ववेक अपराधां मळ
झालेला आ�ण अपराधी आहे तर शुद्धतेची गरज आहे. हे जाणू न घेणे आव�यक आहे, क� अपराध, दू र केले आहेत आ�ण आता
परमे�रबापाचा �याय �कंवा दं ड ये�याचे कोणतेच कारण रा�हलेले नाही. हेच कायर् �ख्र�तां चे र� करते. �ख्र�तां �या
ब�लदाना�वषयीचे आपले �ान आ�ण असा �व�ास क� �यां चे र� आमचे अपराध न� कर�यासाठ�, दू र कर�यासाठ� वा�हले गेले.
ु आनं दी करतो. �ख्र�तां चे र� आप�याला या �ानापासू न शुद्ध करीत नाही क� आपण अपराधी
हा �व�ास आपला �ववेक सं त�
आहोत 1 योहान 1:8; 1 तीम 1:5,परं त ु याद्वारे आप�याला असे आ�ासन �मळते क� परमे�रबापाचा क्रोध आम�यापासू न दू र केला
गेला आहे. �ख्र�तां �या ब�लदानाचे स�य जे आप�या अं तःकरणात आहे, �याचा उपयोग परमे�र,�ववेकां स �शकव�यासाठ� आ�ण
तो शुद्ध कर�यासाठ� करतो. प्रे�ष 15:9शी तुलना करा. एक जागृत केला गेलेला �ववेक दोषी ठरवतो आ�ण आप�या�वरूद्ध
आक्रोश दाखवतो, तो फार क�दायक होऊ शकतो परं त ु तो शां �त व समाधान प्रा� करू शकतो. शुद्ध �ववेकच, फ� �वातं �य
आ�ण आनं दाने �जवं त परमे�राची सेवा करू शकतो. या वचनात '�त्रएक�वा'कडे ल� द्या - पुत्राने, प�वत्र आ��याद्वारे, �प�याप्रत
आप�या �वतःला वध�तं भी �दले. �त्रएक�वासाठ� या वचनावर टीप पाहा - म� 3:16-17.
*
9:15 “या कारणा�तव”- �हणजे, हे स�य क� येशूंचे र� �ववेक �व�छ करते;व जु�या प्रबं धातील ब�लदान हे कायर् करू शकत
न�हते. वचन 9; 10:2.
*
“न�या कराराचे म�य�थ”- 8:6-13. हा करार येशूंनी वा�हले�या र�ावर आधारलेला आहे.
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*

ु ार अनं त वारीस हो�याचे अ�भवचन प्रा� करावे.
प्रा� हो�यासाठ� नवा करार झाला आहे, जेणक
े रुन पाचारण झाले�यां नी प्र�त�ेनस
16
*
17
कारण आता, मृ�युपत्र करणा�याचा मृ�यू समजू न घेणे �नतां त गरजेचे ठरते. कारण मृ�युपत्र, मरणानं तरच अमलात येत
असते, व जोवर मृ�युपत्र अथार्त वसीयतनामा तयार करणारा �जवं त असतो, तोवर ते कोण�याच कामाचे नसते,
18 *
19
प�हला करारही र�ाद्वारे झाला न�हता. कारण जे�हा, �नयमशा�त्रातील हरेक आ�ा सां गून झाली होती, �यानं तरच मोशेने
वासरेंबकरें यां चे र� घेऊन, पाणी व लाल लोकर आ�ण एजोब वन�प�तसह, �या पु�तकावर आ�ण सवर् लोकां वर �शं पडले,
20
आ�ण �हटले, “हे �या कराराचे र� आहे, �याची प्र�त�ा तुम�यासाठ� परमे�राने केली आहे.”
21
22
*
मग या प्रकारेच �याने तं बू व सेवे�या सवर् व�तू ं वरही र� �शं पडले. �नयमशा�त्रानुसार बहुतेक सवर् व�तु र�ाद्वारेच शुद्ध
*
23
*
के�या जातात व र� ओत�या-सां ड�या�वना अपराधां साठ� �मा प्रा� होत नाही. या�तव गरजेचे होते, क� �वगार्तील गो�ींची
*
प्र�तरूपे ं व नमू ने ं अशा ब�लदानां द्वारे शुद्ध केली जावीत.
24
*
कारण हातां नी बन�वले�या प�वत्र�थानी, जो ख�या प�वत्र�थानाचा नमू ना आहे �यां त �ख्र�तां नी प्रवेश केला न�हता, परं तु
*
25 *
जसे मु�यपुरो�हत दरवषीर्
प्र�य� �वगार्तच प्रवेश केला, यासाठ� क� आता आप�यासाठ� �यां नी परमे�रासम� उभे रहावे.
26
ू
अपर्णां चे र� घेऊन प�वत्र�थानी प्रवेश करी ,आता तसे नाहीच मुळ� क� येशं नी वारं वार �वतःस अपर्ण करावे. तसे असते तर
*
जगा�या प्रारं भापासू न येशूंना वारं वार दुःख सोसावे लागले असते, पण आता युगा�या शेवटी ते एकदां च प्रगट झाले , यासाठ�च क�
�वतः�याच ब�लदानाद्वारे अपराधां चा दं ड सहन करावा.
27
*
*
28
�याप्रमाणे मनु�यासाठ� एकदां च मरणे व �यानं तर �याचा �याय होणे नेमलेले आहे, �याचप्रमाणे �ख्र�तही अनेकां चे
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“प�ह�या करारा�या”- या जगातील सवर्च युगा�या लोकां �या अपराधां साठ� �ख्र�त मरण पावले, यात �या लोकां चाही समावेश

*

आहे �यां नी �यां �या पृ�वीवर ये�यापू वीर् अपराध केले होते. तुलना करा रोम 3:25.
*
“�वातं �य”- एखाद्या�या ऐवजी तारणाची �कंमत. वचन 12; म� 20:28.
*
“अनं त वारीस हो�याचे”- 1:2,14
*
9:16 “मृ�युपत्र”- ग्रीक भाषेतील 'करार' श�द आ�ण 'मृ�युपत्र' एकच आहे. �हं दी भाषेत दो�ही श�दां साठ� पू णर् रूपाने दुस�या
श�दां चा उपयोग केला जातो. वचन 15 यात लेखक “वारीस”या पदा�वषयी सां गतो जे �व�ासींना प्रा� होते. आता तो �हणतो क�
जोपयर्ंत मृ�युपत्र तयार करणा�याचे मरण होत नाही तोपयर्ंत �वरासत �कंवा वारीस हो�याचा ह� प्रा� होत नाही.
*
9:18-20 �नगर् 24:1-8पाहा. लेखक जु�या करारा�वषयी (�नगर् 19:5) �हणतो क� ते पु�तक एक मृ�युपत्र असावे, हा करार
परमे�राने तयार केलेला होता आ�ण �याद्वारे इ�त्राएलाला वारीसाची प्र�त�ा �मळाली. (अनु 12:8-10; यहो 1:6; 23:4; �तो
105:11) परं त ु हा करार पू णर् कर�यासाठ� परमे�र मरण पावला नाही, परं त ु असे �नयु� केले क� �या समयी पशू मारले जावेत.
जनावरां चे मरण, परमे�राचा करार कसा पू णर् करणार? पशुंचे ब�लदान �ख्र�तां �या मृ�युचे �चत्र होते. मोशेने लोकां �या शरीरां वर र�
�शं पडले (�नगर् 24:8) याच प्रकारे �ख्र�तां नी आपले र� (आ��मक री�तने) �व�ासीं�या अं त:करणावर आ�ण �ववेकावर �शं पडलेले
आहे.
*
9:22 “बहुतेक सवर्”- सामा�यतः पशुंचे र� प्राय��तासाठ� आव�यक होते, परं त ु याला देखील काही अपवाद होते (लेवी
5:11-13; गण 31:22-24).
*
“र� ओत�या-सां ड�या�वना”- लेवी 17:11.परमे�र फ� �ख्र�तां द्वारे �मा प्रदान करतो - म� 26:28; इ�फ 1:7.
*
“�वगार्तील”- ते आ��मक स�य, �याचा सं बंध �व�ासीं�या वतर्मान प�वत्रीकरणाशी, आराधनेशी व सेवेशी आहे. उ�म
ब�लदान�वतः �ख्र�त व �यां चे वा�हलेले प�वत्र, �नदोर्ष, �न�कलं क र� आहे.
*
9:23 “गो�ींची प्र�तरूपे”ं - 8:5; 10:1.
*
9:24 “नमू ना”- �वगर् 'खरे' महाप�वत्र �थान आहे. तं बू व भवन या दो�हींचे प�वत्र�थान �याच नमु�याप्रमाणे तयार केले गेले होते.
“ख�या”8:2 ची टीप पाहा.
*
“आप�यासाठ�”- 7:25; 1 तीम 2:5; 1 योहान 2:1
*
9:25 लेवी 16:14-15,34.
*
9:26 “एकदां च प्रगट झाले”- 12:28; 10:10,14. दोन हजार वषार्ंपूवीर् केले गेलेले ब�लदान मनु�यां �या अपराध �मेसाठ�
आव�यक होते; येशूंनी �वतःचे ब�लदान करून जगाचे अपराध �वतःवर घेतले (योहान 1:29). या ब�लदानाची पुनरावृ��
अनाव�यक आ�ण अ�वचारणीय आहे.
*
9:27 “एकदां च मरणे”- बायबल असे �शकवीत नाही क� लोक पृ�वीवर वारं वार ज�म घेतात आ�ण वारं वार मरतात. केवळ
एकच शारीिरक मरण आहे आ�ण एकच शारीिरक ज�म. ईयोब 11:12; योहान 9:3यात पुनर्ज�मा�वषयी पाहा. पुनर्ज�माद्वारे �य��त
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*

अपराध �वतःवर घे�यासाठ� एकदां च ब�लदान झाले आहेत; जे लोक �यां ची वाट पाहतात
(भ�व�यकाळाचे) आशीवार्द दे�यासाठ�, येशू मेघां म�ये दृ�टीस पडतील (�दसतील).
235
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10
1

*

�या सवार्ंना, दं डमु��नं तरचे

*

*

कारण �नयमशा�त्र पुढे येणा�या �या उ�म गो�ी आहेत, �यां ची फ� छाया आहे पण अ�सल व वा�त�वक �वरूप नाही .
एकाच प्रकारचे ब�लदान, प्र�येक वषीर् ओतले जात होते, तरी ते भ�ां ना पू णर् शुद्धता कधीच देऊ शकत न�हते. कारण जर असे
झाले असते, तर �यां ची अपर्णें बं द झाली नसती का? कारण ते�हा सेवा करणारे एकदां च शुद्ध झाले असते, मग �यां चे �ववेक �यां ना
3
4
दोषी ठरवू शकले नसते, �यां �याद्वारे प्र�येक वषीर् अपराध�मरण झाले नसते. कारण बैल व बक�यां �या र�ाद्वारे अपराध दू र
*
होणे, ही गो�ट केवळ अश�य आहे.
237
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2*
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तारण प्रा� करतो, ही क�पना �प� अनाव�यक आ�ण चुक�ची आहे. �ख्र�तां नी आप�या ब�लदानाद्वारे आप�या सवार्ंचे अपराध
�वतःवर लादू न घेतले. �यां �यावर �व�ास के�याने आप�याला अपराधां ची �मा, नवा ज�म आ�ण तारण प्रा� होऊ शकते.
*
“�याय”- म� 10:15; प्रे�ष 17:31.�या एका मृ�युद्वारे, मरणानं तर, आपण या जगात पु�हा दुस�यां दा ज�म घेत नाही, परं तु
�या�यानं तर �याय होईल.
*
9:28 “अनेकां चे अपराध”- योहान 14:3या वचनात तारणाचा अथर् आहे, अथार्त �व�ासींची अं �तम मु�� जी भ�व�यातील
प्र�क्रये�या रूपात पा�हली गेली आहे. हे एक अशा प्रकारचे वारीसपण आहे, �व�ासीं यानं तर �मळणार आहे.1:14; रोम 8:23-24; 1
पेत्र 1:4-5ते अपराधां �या उप��थतीपासू न व �यां �या पिरणामापासू न वाचवले जातील आ�ण आ�मा, प्राण व शरीराचे तारण प्रा�
करतील.
*
“जे लोक �यां ची वाट पाहतात”- म� 24:42-51.याचा अथर् आशेने �यां ची वाट पाहणे. तुलना करा तीताला 2:13.प्राय��ता�या
�दवशी (लेवी अ�याय 16) महायाजका�या महाप�वत्र �थानात प्रवेश झा�यानं तर, लोक �या�या बाहेर ये�याची प्र�त�ा करायचे.
येशूंनी महाप�वत्र �थानात अथार्त �वगार्तच प्रवेश केलेला आहे. बाहेर, पृ�वीवर लोक �यां �या ये�याची वाट पाहत आहेत. हा
इशारा आगमनाचा -मधला- काळ, अथार्त एका मोठ्या प्राय��ता�या �दवसाप्रमाणेच आहे.
*
10:1 “छाया”- 8:2,5; 9:23-24. �नयमशा�त्र, तं बू व अपर्ण आ�ण �नयम, हे सवर् येणा�या �कंवा होणा�या उ�म व�तू ं चे केवळ
प्र�तक आ�ण �चत्र होते. �ख्र�ती लोकां �या सनातन - सावर्का�लक स�य तारणाचे हे �चत्र होते.
*
“अ�सल व वा�त�वक �वरूप नाही”- वचन 14; 2:10; 5:9; 11:40; 12:23. पशु ब�लदान कोण�याही मनु�याला परमे�रा�या
उप��थती यो�य करू शकत नाही (7:11,19) पशू ं �या ब�लदाना�या मह�वा�वषयी पाहा. लेवी 1:2.
*
10:2-3 9:9 पाहा. “�ववेक �यां ना दोषी ठरवू शकले नसते” �कंवा श�यतोवर 'अपराधाची चेतना' हा अथर्. लेखकाचे �हणणे आहे
क� लोकां नी जर वा�त�वक �वचार केला होता क� �यां चे अपराध, पू णर् प्रकारे �यां �या(येशूं) ब�लदानाद्वारे दू र केले गेले होते, तर
आपला �ववेक शुद्ध झाला आहे असा अनुभव �यां नी केला असता. �याचप्रमाणे �यां नी �वचार केला असता क� आता �यां ना दोषी
ठरवले जा�याची गरज नाही. पाहा 9:14.
*
10:4 “अश�य”- हे अश�य का होते? पशु 'मनु�याचे'�थान घेऊ शकत न�हते �कंवा �यां �या �थानी मरू शकत न�हते. ते फ�
एक प्र�तक �वरूपात होते. ते (पशू ं चे) अ�ानी अस�यामुळे आ�ण अ�न�छे ने वध केले जा�यामुळे, तो दं ड जो मनु�यावर �यां �या
ु े आला होता, तो दं ड पशु, �वतःवर घेऊ/उचलू शकत न�हते. हा दं ड �हणजे आ��मक मृ�यू आ�ण परमे�रापासू न
अपराधां मळ
कायमचे दू र जाणे असा होता. पाहा म� 25:41; 2 थे�स 1:9; प्रकटी 20:14. मनु�य सुद्धा, दुस�या मनु�यासाठ� अपराधां चे ब�लदान
�हणू न ठरू शकला नसता. प्र�येक मनु�य दोषी आहे आ�ण तो केवळ �या�या अपराधां साठ�च मरेल, आणखी इतर दुस�या
�य���या अपराधां साठ� न�हे. समजा, जर एखादा �नरअपराध �य��त असता आ�ण जर तो अपराधां साठ� ब�लदान होऊ शकला
असता, तरी तो कोण�याही (फ�) एकाच �य��ऐवजी मरू शकला असता, सं पूणर् मानवजातीसाठ� न�हे. �यानं तर परमे�राला
सुद्धा या गो�ीसाठ� सहमत �हावे लागले असते आ�ण परमे�रबाप �यासाठ� अ�जबात सहमत झाला नाही. प्राय��ता�या�वषयी
आ�ण इतर दुस�या�या ऐवजी मर�या�वषयी आप�याला खालील गो�ी समजू न �या�या लागतील: आपण जे काही वाईट कायर्
करतो, ते परमे�रा�या �वरोधातच करतो - �तो 51:4.जे दु�कमर्, मनु�य दुस�यां साठ� �कंवा �वतःसाठ� �कंवा जगा�या �वरोधात
करतो, ते वाईट कमर् वा�त�वक पा�ह�यास परमे�रा�वरूद्ध आहेत; कारण सवर् मनु�य आ�ण सं पूणर् सृ�� ही �याचीच सं प�� आहे.
जर परमे�राची इ�छा असेल क� �याने मनु�यां ना �मा करावी तर �यां �या अपराधां चे पिरणाम सहन कर�यासाठ� �यां नाच तयार
�हावे लागेल; �याचप्रमाणे जे काही �यां नी केलेले आहे, �याची �कंमत मोजावी लागेल. 'गु�हा' हा दं ड �कंवा ब�लदान यासाठ�
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5*

*
या कारणा�तव जगात येताना तो �हणतो, “क� ब�लदान व अपर्णां ची तुला आवड न�हती, हवीच न�हती, परं त ु मा�यासाठ�
6
7*
एक देह तयार केला. होम व अपराधां साठ�ची अपर्ण,ें या सवार्ंनी तू खुशही झाला नाही वा तुला आनं दही �मळाला नाही.” ते�हा
मी �हटले, “पहा, मी आलो आहे (मा�या�वषयी प�वत्र वचनां त �ल�हलेले आहे), यासाठ� क� हे परमे�रा, तुझ� इ�छा पू णर् करावी.”
8
*
तो �हणतो, “क� जरी �नयमशा�त्रानुसार ब�लदान, अपर्ण, होमापर्ण, अपराधापर्ण केले जाते, तरी �या सवार्ंत तुला सं तोष व
9
आनं द देखील न�हता, �यां ची इ�छा न�हती.” तो असेही �हणतो, “पहा मी आलो आहे यासाठ� क� तुझ� इ�छा पू णर् करावी.” तो
*
प�ह�यास नाहीसे करतो जेणक
े रून �या�या �थानी दुसरे �था�पले जावे .
10
*
�या इ�छे �वयेच आ�ही येशूं�या देह अपर्णाद्वारे प�वत्र केले गेलो आहोत .
11
*
*
प्र�येक याजक उभा राहू न प्र�येक �दवशी सेवा करतो व एकाच प्रकारचे ब�लदान वारं वार अ�पर्तो, परं त ु ते ब�लदान अपराध
* 12
*
कधीच दू र करू शकत नाही . परं त ु येशू तर अपराधां बद्दल एकच सावर्का�लक ब�लदान अपर्ण करून, परमे�रा�या उजवीकडे
*
13
*
जाऊन बसले आहेत, ते�हापासू नच आप�या वैरीस, आप�या पायाखालचे पाट (पदासन) कर�याची वाट येशू पाहात आहेत,
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बोलवीत असतो (पाहा गण 31:1-3; अनु 32:41,43; यश 34:8; 47:3; रोम 12:19). कोण हा दं ड �वीकारेल �कंवा सहन करेल?
मनु�याने जे �नयम तोडले आ�ण �यामुळे परमे�राला जो दं ड दे�याचा अ�धकार आहे, तो दं ड कोण सहन करू शकला? असता
अपराधी लोक �कंवा �वतः परमे�र? केवळ परमे�रच एका �नरपराध, �नदोर्ष, �न�कलं क मनु�या�या रूपात येऊन, लोकां �या
अपराधां साठ� �वतःला ब�लदान रूपाने अपर्ण करून �यां चा दं ड सहन करू शकला असता, आ�ण तेच कायर् येशूंनी केले. प्राय��त
व �मा दुःखावर आधारलेली आहे, ब�ल झाले�या पशू वर नाही �कंवा आप�या �वतः�या दुःखावर नाही तर परमे�रा�या
दुःखावर.
*
10:5-7 �तो 40:6-8ची टीप पाहा. �ख्र�तां पूवीर् �तस�या शता�दीतील जुना करार, जो ग्रीक भाषेत भाषां तर केला गेला, �यातू न हे
वचन घेतले गेले आहे. येथे लेखक जु�या करारातू न हे �शकवीत आहे क� पशु ब�लदाना�वषयी �याचे �श�ण बरोबर होते.
*
“ब�लदान”- परमे�राला पशुब�ल मा�य न�हती, नको होती, परं त ु �यां हीपे�ा काही सवोर्�म हवे होते. वचन 7 यातील “मी” श�द
�ख्र�तां कडे इशारा करतो. “हे परमे�रा, तुझ� इ�छा पू णर् करावी” याचा अथर् हाच आहे क� मानवा�या अपराधां साठ�, केवळ
�ख्र�तां चेच ब�लदान होणार होते.
*
10:7 म� 26:39.
*
10:8 “�नयमशा�त्रानुसार”- परमे�राने अपर्णें व ब�लदाने ं यासाठ� �नयु� केली होती क� �यां नी �ख्र�तां �या ब�लदानाचे एक
प्र�तक ठरावे- �च�ह ठरावे; परं त ु परमे�रबापाला हे ठाऊक होते क� �याची अपे�ा या सवर् गो�ी पू णर् करू शकत न�ह�या.
*
10:9 “जेणक
े रून �या�या �थानी दुसरे �था�पले जावे”- �यां चा अथर् जुना व नवीन करार यां �याशी होता. �यां नी प�हला करार
वेगळा केला - 8:7,13.
*
10:10 “प�वत्र केले गेलो आहोत”- परमे�राची इ�छा सं पूणर् री�तने पू णर् करून, �व�ासीं लोकां साठ� मर�याद्वारे �ख्र�तां नी �यां ना
प�वत्र केले आहे; आ�ण �या सवार्ंना परमे�रबापाचे लोक/प्रजा हो�यासाठ� सम�पर्त देखील करून टाकलेले आहे. 1 पेत्र
2:9.प�वत्रीकरणासं बंधी पाहा लेवी 20:7आ�ण योहान 17:17-19याची टीप वचन 10 यात �ख्र�ती लोकां �या प�वत्रते�या
जीवना�वषयी सां �गतलेले नाही, ते आप�याला 12:10-16या वचनां त �दसते. �व�ासीं आताच �ख्र�तां त प�वत्र असे आहेत व ते
प�वत्र केले जात आहेत (12:10). शेवटी ते सं पूणर् री�तने प�वत्र असे तयार केले जातील (कल 1:22). हे काही �व�ासींसाठ� न�हे
तर सवर्च �ख्र�ती लोकां �वषयी स�य आहे.
*
10:11 “उभा राहू न”- तं बू �कंवा भवन यात कोणतीच खुचीर् न�हती. हे वचन कदा�चत हेच दाखवते क� �या�ठकाणी याजकां चे
कायर् कधीच सं पत नाही, ते �नरं तर कायमच असते.
*
“वारं वार”- वचन 10,14; 9:12,25-28. येशूंचे एकच ब�लदान सावर्का�लक प्रकारचे आहे, कारण आता अपराधां साठ� आणखी
कोणतेच ब�लदान उरलेले नाहीये.
*
“अपराध कधीच दू र करू शकत नाही”- वचन 4.
*
10:12 “उजवीकडे ”- लेखक आप�याला पु�हा �याच �ठकाणी परत आणतो जेथे �याने आरं भ केलेला होता - 1:3.
*
“जाऊन बसले”- हा सं केत आहे क� �यां चे ब�ल अपर्ण कर�याचे कायर् सावर्का�लक पद्धतीचे आहे. पाहा योहान
19:30.कोण�याही याजकाद्वारे आता केले गेलेले कायर्, कोण�याच प्रकारे, कोण�याही �य���या तारणासाठ� आव�यक नाही.
*
10:13 “पाट (पदासन)”- 1:13; �तो 110:1.�वगीर्क �प�याने आतापयर्ंत �ख्र�तां चे शत्रूं �यां �या पायां चे पदासन बनवलेले/केलेले
नाही. �ख्र�त आतापयर्ंत याच प्र�त�ेत आहेत व असे होईलच प्रकटी 11:15-18.
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*

कारण येशूंनी, प�वत्र होणा�यां ना (�व�ासीगण) आप�या एकाच अपर्णाद्वारे, सवर्काळासाठ� शुद्ध-�सद्ध केलेलेच आहे.
16 *
प�वत्रा�मा सुद्धा आपणास अशीच सा� देतो, क�
प्रभू �हणतो, “जो करार मी �या �दवसां नंतर �यां �याशी करीन तो असा
17 *
तो पुढे असेही �हणतो, क� “मी �यां चे अपराध व
आहे: मी आपले �नयम �यां �या अं तःकरणात �लहीन, �यां �या मनां त घालीन.”
अनु�चत कृ�ये ं पु�हा कधीही आठवणारच नाही.”
18
मग जर �यां ची �मा झालेलीच आहे, तर अपराधां बद्दल ब�लदान होणे रा�हलेच (उरले) नाही.
19
*
�हणू न मा�या बं धूभ�गनींनो, �याअथीर् आप�याला येशूं�या र�ाद्वारे �या न�या-�जवं त मागार्न,े प�वत्र�थानी दाखल हो�याची
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10:14 अनेक वषेर्ं याजकां नी प्र�येक वषीर् असं �य पशू ं चे ब�लदान अपर्ण केले, परं त ु �यां �याद्वारे एकही अपराध �मा होऊ शकत
न�हता, �मटवला जाऊ शकत न�हता. “प�वत्र” -�ख्र�तां �या एकच ब�लदानाने सदा-सदाकाळासाठ� सवर् �व�ासीं �यां चाचठायी
शुद्ध-प�वत्र असे केले गेले आहेत; याचा अथर् काय आहे? ग्रीक श�दाचा अथर् आहे पू णर् केले जाणे - �हणजेच ता�पयर् हेच आहे क�
�या लोकां साठ� जे ब�लदान �ख्र�तां नी केले �याद्वारे �ख्र�ती लोकां चे तारण सं पूणर्पणे पू णर् झालेले आहे आ�ण �यात कोणतीच
कमतरता �कंवा त्रृटी नाही �कंवा काहीच कर�याचे कायर् उरलेले नाही - तुलना करा 7:25. परमे�रासमोर उभे राह�यासाठ�,
�ख्र�तां चे एकच ब�लदान, हाच आधार आहे. �याद्वारे सवर् बाधा, सवर् अडखळण बाजू ला हटवू न �दले गेले आहेत आ�ण �सद्ध
(सं बंध-मेळ) केले गेलेले आहेत.�यां चे अपराध, �ख्र�तां नी पू णर् प्रकारे �वतःवर घेतलेले आहेत आ�ण आता (�व�ासीं�या) �वरोधात
एकही अपराध रा�हलेला नाही. (रोम 4:8; 8:33). येशूंनी �यां ना परमे�राबरोबर एक �सद्ध सं बंध �दलेला आहे. (रोम 8:1,15; 2 किरं
5:18-19). येशूंनी �यां चे �ववेक पू णर् री�तने शुद्ध केलेले आहे. येशूंनी �यां ना परमे�रा�या उप��थतीत आताच प्रवेश (9:14)
कर�यासाठ� आ�ण सदाकाळ राह�यास तयार केलेले आहे. (वचन 22; रोम 5:2; इ�फ 2:18). 23 वचनां पयर्ंत हे �प� आहे क� शुद्ध
केले जा�याचा अथर् हाच आहे. या पृ�वीवर �व�ासीं या अथार्ने शुद्ध नाहीत क� �यां �यात कोणताच दुबळे पणा, कमजोरी, अपराध
�कंवा त्रुटी नसावी. याकोब 3:2; 1 योहान 1:8.सं पूणर् प्रकारे कोणताही �व�ासी �सद्ध नाही. �फ�ल 3:12पाहा; �या�ठकाणी तोच श�द
वापरला गेला आहे. याप्रकारची शुद्धता (�सद्धता) भ�व�यातच श�य आहे. 1 योहान 3:20
*
“प�वत्र होणा�यां ना”- वचन 10. जर असे �हटले क� जे प�वत्र केले जात आहेत (जसे काही भाषां तरकार �हणतात), तर �याचा
इशारा �या प्र�क्रयेकडे होईल, जी �ख्र�तां त सवर् �व�ासीं�या जीवनात घडत आहे आ�ण हीच ख�या �व�ासींची �या�या देखील
ठरेल. तुलना करा 12:5-10; म� 5:6-8; रोम 6:15-22; 8:12-14; 1 योहान 3:3,6,9,10.काही प्रमाणात सम�पर्त आ�ण प�वत्रता प्रा�
झाली नाही, परं त ु �ख्र�तां त सवर् �व�ासी पू णर्त: �सद्ध केले गेलेले आहेत, शुद्ध केले गेलेले आहे आ�ण शुद्ध होत जात आहेत.
*
“सवर्काळासाठ�”- 5:9; 9:12 �ख्र�तां नी आप�या �व�ासी लोकां साठ� केलेले ब�लदान �य��गत आ�ण सामू �हक री�तने �थायी
आ�ण न बदलणारे असे आहे.
*
10:15 प�वत्रा�मा पण आ�हां ला हीच सा� देतो - 3:7; 9:8; 2 तीम 3:16; 2 पेत्र 1:21.या�ठकाणी तो असे प्रगट करतो क�
�ख्र�तां त �व�ासींचे '�सद्ध होत जाणे' याचा वा�त�वक अथर् काय आहे.
*
10:16 �यमर् 31:34पाहा. �ख्र�त �या �सद्धतेत �व�ासींना आणतात, �यात हे त�व फारच मह�वपू णर् आहे. परमे�र आप�या
इ�छे �या आ��मक �ानप्रा�तीसाठ� आ�ण �या�या आ�ापालनासाठ� आं तिरक इ�छा आ�ण यो�यता प्रदान करतो. हे �ान, ही
समज�याची �मता �ख्र�तां जवळ होती (वचन 7) आ�ण येशूं�या ब�लदाना�या आधारावर परमे�रबाप ते सवर् काही आप�या
लोकां ना देतो. नवीन कराराचे हे एक आव�यक �च�ह आहे. जर खरे पा�हले तर, ते सोडू न मग खरे �व�ासीं हो�याचे �च�ह तरी
काय आहे? योहान 14:15,23; रोम 8:3-4; 1 किरं 2:16; 2 किरं 3:3.जर एका �य��जवळ परमे�रासाठ� अं तःकरण नाही, सेवेचे
ह्रदय नाही, बायबलप्रमाणे परमे�राची इ�छा पू णर् कर�याची आवड नाही, तर माझे अपराध �मा झाले असे �हण�याचा काय अथर्
आहे? न�या करारा�या आशीवार्दां ना �वभा�जत केले जाऊ शकते काय? आपण एक आशीवार्द ग्रहण करू आ�ण दुसरा रद्द असे
होईल काय?
*
10:17 लेखकाचे कथन, क� �ख्र�तां नी �व�ासींना शुद्ध केले आहे, चां ग�या प्रकारे समज�यास मदतगार �सद्ध होते क� �यां नी
�यां ना सं पूणर् �मा �दलेली आहे. जे�हा पौल �हणतो क� �व�ासींना �नदोर्ष ठरवले गेले, ते�हा जो पौलाचा अथर् होता तोच येथे
देखील आहे. रोम 3:14; 4:6-8; 8:33पाहा. �ख्र�तां नी परमे�रासमोर �व�ासींचे �थान ‘�सद्ध’ ठे वलेले आहे.10:18 “मग जर �यां ची
�मा झालेलीच आहे, तर अपराधां बद्दल ब�लदान होणे रा�हलेच (उरले) नाही”- कायर् पू णर्प्रकारे, यो�य री�तने, सावर्का�लक असे
केले गेलेले आहे. �ख्र�तां �या एका ब�लदाना�या ऐवजी आता दुस�या ब�लदानाची, �कंवा �ख्र�तां �या पु�हा दुस�या ब�लदानाची
गरज रा�हलेली नाही.
*
10:19 “�हणू न”- 2:1; 3:1; 4:1,14; 6:1 �ख्र�त आपले प्रमुख याजक आ�ण न�या कराराचे म�य�थ या रूपात �श�ण
�द�यानं तर, लेखक या �ठकाणी समा� करतो. आता तो सवर् �व�ासींना प्रो�साहन देतो क� �यां नी हे स�य जाणू न �याप्रमाणे �यवहार
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*
20 *
*
21 *
�हं मत झाली,
व येशूंनी �वतः�या देहां तून जाऊन जो पडदा आप�यासाठ� उघडला (अ�भषेक केला),
आ�ण यासाठ� क�
*
22
*
आपला एक असा महान याजक आहे, जो परमे�रा�या घराचा अ�धकारी आहे; �याअथीर् या, आपण स��या अं तःकरणाने ,
*
*
�व�ासा�या पू णर् खात्रीने , �ववेक-खं तावणीचे बोल व दोष दू र कर�याखातर, आ�ण �ववेक शुद्ध व �नमर्ळ �हावे �हणू न, मनावर
*
*
�सं चन करून व देह शुद्ध पा�याने धुतलेले असे आप�या परमे�राकडे (जवळ) जाऊ यात.
23
*
न डळमळता, आशेचा अं �गकार दृढ धरून आपण �या परमे�राकडे जाऊ, कारण �याने वचन �दले आहे तो �व�सनीय आहे .
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करावा. याद्वारे तो हे देखील दशर्वतो क� परमे�रा�या दृ�टीत �व�ासींचे �थान �कती '�सद्ध'आहे.
*
“दाखल हो�याची �हं मत”- वषार्तून एकदा प्रमुख याजकाला महाप�वत्र�थानात प्रवेश कर�याची सं धी प्रा� होत असे. (9-7)
कोण�याही इ�त्राएली माणसाला हे धाडस न�हते क� �याने �यात प्रवेश करावा, परं त ु आता �व�ासी कोण�याही वेळ�, के�हाही
महाप�वत्र �थानात प्रवेश करू शकतो. ते सुद्धा �वगीर्क �प�या�या हजेरीत. परमे�रबापाने सवर् �व�ासींना याजकाचे पद देऊन
�यां ना नेमलेले आहे, �नयु� केलेले आहे, (13:15-16; 1 पेत्र 2:9; प्रकटी 1:6) आ�ण परमे�रा�या उप��थतीत ते आप�या प्रमुख
याजका�या अथार्तच येशूं�या मागे मागे येऊ शकतात. येशूं�या र�ाद्वारे अपराधां साठ� प्राय��त केले गेलेले अस�यामुळे आ�ण ती
दरी, जी परमे�र व मनु�य यां �याम�ये होती दू र केली गेलेली अस�यामुळे �व�ासींसाठ� हे श�य आहे.
*
10:20 जुना करार, जो लोकां ना दू र ठे वीत होता, �या�याशी येशूं�या मागार्ची तुलना केली गेली आहे. �नगर् 19:21-25; 27:9-19हा
एक �जवं त मागर् आहे जो �ख्र�तां �या जीवनावर अवलं बून आहे, जे �व�ास करतात �यां ना ते नवीन आ��मक जीवन प्रदान करतात;
योहान 14:6; 3:1-4. जुना करार मृत री�त, �व�ध आ�ण प्रथां �या�वरूद्ध आहे.
*
“पडदा”- (दशर्नी) तं बू आ�ण भवन याम�ये एक पडदा होता, �यामुळे प�वत्र व महाप�वत्र �थान �वभागले गेले होते. (9:3) हे
दशर्�वते क� परमे�र�प�या�या उप��थतीत पोहच�याचा मागर् अजू नही प्रगट झालेला न�हता - 9:8 “पडदा”�ख्र�त दशर्वतो. जे�हा
�ख्र�त देहाठायी आले, आप�या अपराधां साठ� मेले (10:5), आ�ण आप�या अपराधां साठ� �यां नी दुःख सोसले, ते�हा �याच �णी
भवनाचा पडदा वरपासू न खालपयर्ंत फाटू न दुभागला - म� 27:50-51.दुस�या श�दां त �यां �या मरणाद्वारे, �प�या�या उप��थतीत
जा�याचा मागर् मोकळा झाला, उघडला; महाप�वत्र�थानात आपण �ख्र�तां �या क्रू�सत शरीरामुळे, जे आप�यासाठ� तोडले गेले,
प्रवेश करू शकतो, दाखल होऊ शकतो.
*
10:21 आपला ....याजक”- 2:17; 4:14.
*
“परमे�रा�या घराचा”- 3:6.
*
“स��या अं तःकरणाने”- लू क 12:1; म� 5:8; योहान 4:23-24; 1 किरं 5:8.
*
“�व�ासा�या पू णर् खात्रीने”- 11:1,6 तुलना करा 3:12.सवर् �व�ासींजवळ हे असावे आ�ण असू सुद्धा शकते. आप�याला
आ�ासन असावे क� �ख्र�तां नी आपले अपराध हरले आ�ण हे देखील क� ते आपले प्रमुख याजक आहेत. �यां चे मागर् आप�याला
परत परमे�राजवळ आणतात; हे सुद्धा क� ते आप�या उप��थतीत आपला �वीकारही करतात. या�वषयी आप�या मनात शं का व
भी�त नसावी. इब्रीकरास पत्रात, लेखकाने जे स�य समोर ठे वले आहे, ते समज�यानं तर आपले आ�ासन आणखी जा�त वाढू
शकते. तुलना करा 3:14; 6:19; 1 योहान 5:13; 2 तीम 1:12; योहान 14:1; लू क 12:32.
*
“�ववेक शुद्ध व �नमर्ळ �हावे”- हे हृदयाचे �सं चन, आं तिरक अनुभव दाखवते. पाहा 9:13-14.येशूंचे र� �व�ासीं�या मनावर
�शं पडले जाते, याचा अथर् हाच आहे क� �ख्र�तां �या ब�लदानाचे �ान आ�ण या ब�लदानावरील �व�ासामुळे, आपले अं तःकरण
धुतले जाते.
*
“देह शुद्ध पा�याने धुतलेले”- या पू णर् पत्रात लेखकाने जु�या करारातील आराधने�या भौ�तक व�तू ं �या मा�यमातू न आ��मक स�य
सां ग�याचा प्रय�न केलेला आहे. येथे देखील तो तसेच करीत आहे, काही �वद्वान �हणतात क� तो �ख्र�ती बाप�त��याकडे सं केत
करीत होता. पाहा �नगर् 30:17-21; लेवी 8:6; 16:4.याजकां चे शरीर धुतले जाणे, �व�ासीं�या शरीराचे आता धुतले जाणे
(वतर्मानकाळ�) दशर्�वते. ते न�या कराराअं तगर्त याजक आहेत. वचन 19. �याप्रमाणे �या�या हृदयाची शुद्धता आव�यक आहे,
अगदी �याचप्रमाणे �यां चे बा� �यवहार देखील शुद्ध होतात. नवा �जवं त मागर् जो परमे�राने �व�ासींसाठ� उघडलेला आहे, तो
काही सीमेपयर्ंत बायबलम�ये �दला गेलेला आहे. �नगर् 30 �या अ�यायात, तं बू�या आ��मक उपयोगा�वषयी टीप पाहा.
*
10:22 “परमे�राकडे (जवळ)”- पाहा 4:16; इ�फ 2:18; 3:12; रोम 5:1-2; याकोब 4:8.आपण कशा प्रकारे व �या�याजवळ
यावे, या सं बंधी चार गो�ी �दले�या आहेत:
*
10:23 “तो �व�सनीय आहे”- 6:16-18; तीताला 1:2; 1 योहान 5:9-10.शं का व अ�व�ास याद्वारे आपण प्रभू चा अपमान करू
नये कारण याचा अथर् असा होईल क� प्रभू आपले वचन पू णर् कर�यात �व�सनीय नाही.
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*

25 *

�याबरोबरच प्रेम व भली कृ�ये ं कर�याखातर एकमेकां कडे ल� लावू न �यां ना प्रो�सा�हत करीत जाऊ.
एकमेकां शी भेटीगाठ�
व एकत्र �मळणे दुलर्��त करू नका; तसे अनेक लोक करीत असतात, पण तु�ही मात्र एकमेकां ना समजावीत रहा, आ�ण तो �दवस
*
जसजसा जवळ येत अस�याचे �दसू लागले , तसतसे आणखी अ�धक असेच करीत रहा.
26
*
*
कारण स�याची ओळख प्रा� के�यानं तर, जर आपण जाणू नबुजून (जाण ठे वूनही) येशूंना नाकारून �यां चा �वीकार करणार
27
*
नाही, तर यापुढे पु�हा कोणतेही ब�लदान होणे नाही. होय, आता दं डाची एक भयानक प्र�त�ा व अ�नीचा भडकाच काय तो
*
28 *
मोशे�या �नयमशा�त्राचे पालन न करणारा, जर दोन वा तीन
बाक� रा�हला आहे, तो �वरोधकां ना भ�म करून टाक�ल.
29 *
तर �याने परमे�राचा पुत्र पायां खाली तुड�वला, �याने कराराचे रक् त
लोकां �या सा�ीवरून दयेवां चून �जवे मारला जात असे,
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*

10:24 वचन 19-23 यात लेखक परमे�र व �व�ासी यां �यातील सं बंधा�वषयी सां गतो. आता तो सां गतो क� एक दुस�या प्रत
�या�या जवाबदा�या काय आहेत. पाहा 3:12; रोम 14:19; 15:2; 1 किरं 9:24; कल 3:15.
*
“ल� लावू न”- इतरां नी प्रभू ची सेवा उ�म प्रकारे करावी हा हेतू साधू न आपण असे प्रय�न करावे, असे मागर् काढावेत क�
�यां �याद्वारे आप�याला एकमेकां चा उ�साह वाढव�यात एकमेकां ची मदत �हावी.
*
10:25 दुसरे �व�ासी �या�ठकाणी एकत्र येतात, तेथे जाणे थां बवू नये. प्र�येकाला सहभा�गतेची गरज आहे आ�ण प्र�येकाने
दुस�यां ना एकमेकां शी सहभा�गता कर�यासाठ� प्रो�साहन द्यावे.
*
“तो �दवस जसजसा जवळ येत अस�याचे �दसू लागले”- याचा अथर् काय आहे? कदा�चत यरूशलेम व मं �दर न� केले
जा�याकडे हा इशारा केला गेला आहे. (म� 24:1-3; लू क 19:41,44; 21:20-24). हा न� हो�याचा काळ �याने �ल�हले�या
वेळे�या �नकट होता �कंवा याचा अथर् �ख्र�तां चे दुसरे आगमन असे होते (9:28; म� 24:33) �कंवा दो�हीही गो�ींकडे हा इशारा
होता. प�ह�या शता�दीचे �व�ासी या दो�ही घटनां ना एकाच वेळ� घड�या�या अपे�ेत होते. �व�ास �यागासं बंधी ही चौथी ताक�द
आहे. 2:1-4ची टीप पाहा. �ख्र�तां �वषयी, परमे�राद्वारे प्रगट केले�या म�हमामय स�या�या प्रकाशा�या �वरोधात, मुद्दाम जाऊन
अपराध कर�यासारखेच ते होईल.
*
“स�याची ओळख”- ' �व�ासानं तर मनबदल' असे लेखक �हणत नाही. आप�याला स�याचे �ान असू नही आपण मनबदल व
�व�ास यां कडे दुलर्� करू शकतो. एखाद्या गो�ीला वारं वार व सतत अ�वीकार करत राहणे, हा लेखकासाठ� या वचनात गु�हा
ठरु शकतो. पुढे येणा�या श�दां �या मदतीने ही गो� �प� होते. “पु�हा कोणतेही ब�लदान होणे नाही”- जो कोणी �ख्र�तां चे ब�लदान
अ�वीकार करतो, तो �मे�या मागार्पासू न �वतःला वेगळे करतो. तो �य��त जर असा �वचार करतो क� तो पु�हा जु�या कराराचे
ब�लदान अपर्ण करू शकतो (�कंवा आणखी कोणतेही ब�लदान) आ�ण तरीही परमे�र �याला ग्रहण करील, तर तो एक मोठ�
भयं कर चू क करीत आहे.
*
10:26 “जाणू नबुजून”- एखादा अपराध �कंवा अपराधाची �क्रया न�हे तर याद्वारे मन आ�ण जीवन याची एक ��थर अव�था
दाखवली गेलेली आहे. लेखक असे �हणत नाही क� �याला वाटते क� �या लोकां पक
ै � कोणीही अशा प्रकार�या ��थतीत सापडे ल.
तो “जर”या श�दाचा उपयोग करतो (तुलना 6:6) वचन 39 यात तो �हणतो क�, �याला अशी खात्री आहे क�, �या �व�ासींना तो
�लहीत आहे, ते या अपराधाचे दोषी ठरवले जाणार नाहीत (तुलना करा 1 योहान 3:9-10). असे वाटते क� लेखक एखाद्या
अपराधा�वषयी उ�ेख करीत आहे. �व�ासी लोक झाले�या अपराधां ची �मा प्रा� करू शकतात - (1 योहान 1:9; 2:1; 5:16) परं त ु
एक अपराध/गु�हा असा आहे, �या�यासाठ� कोणतीच �मा नाही, या�ठकाणी तो गु�हा असा आहेः �ख्र�त व �यां �या ब�लदानाचा
�तर�कार करणे, �यां �या र�ा�या न�या करारापासू न माघार घेणे आ�ण प�वत्रा��या�या वाणीची आ�ा न पाळणे (वचन 29). असे
लोकही आहेत, जे असे �शकवतात क� एखाद्या अपराधात पड�यामुळे �व�ासी नेहमीसाठ� नाश होतील परं त ु न�या कराराची
�शकवण अशी नाही - म� 6:12; 1 योहान 1:9; 2:1.
*
10:27 “अ�नीचा भडकाच”- 12:29; 2 थे�स 1:7; म� 3:10; माकर् 9:42-48; लू क 16:24; प्रकटी 20:14.
*
“�वरोधकां ना”लेखकाचा इशारा परमे�र �वरो�यां कडे आहे. प्र�येक �य��त जो �ख्र�त आ�ण �यां चे एका ब�लदाना�वषयी प्रगट
झालेले स�य मुद्दाम दुलर्��त करतो, �याला कळे ल क� तो परमे�राचा �वरोधी आहे. तुलना करा योहान 7:7; 15:18; रोम 5:10;
याकोब 4:4.
*
10:28 पाहा 2:2; अनु 17:6-7.ते अपराध, जे कायद्याअं तगर्त मृ�यू दं ड आणीत होते. पाहा �नगर् 21:36.एक उदाहरण पाहा - गण
15:30-35.
*
10:29 हा तो गु�हा आहे �या�या�वषयी लेखक 26�या वचनात �हणतो. तुलना करा 6:6; म� 12:31; 1 योहान 5:16-17.जु�या
कराराअं तगर्त मुद्दाम गु�हा के�यावर मरणा�या दं डाचे �वधान होते. नवा करार, जु�या कराराहू न श्रे� आहे, �हणू नच �या�वरूद्ध केले
गेलेले अपराध, जु�या करारातील �जतके जा�त �ान व स�य उपल�ध करते, �ततक� जा�त आपली आ�ापालनाची जबाबदारी
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�याद्वारे तो प�वत्र ठर�वला गेला होता अप�वत्र जाणले, व कृपे�या आ��याचा अपमानही केला आहे, तर असा मनु�य �कती अ�धक
*
30 *
कारण आपण परमे�रास ओळखतो, जाणतो व मानतो, �याने �हटले आहे, “सू ड घेणे माझे कायर्
कठ�ण दं डास पात्र ठरील?
आहे, मी बदला घेईन आ�ण मीच दं डही देईन, आणखी पुढे हे देखील क� प्रभू आप�या लोकां चा �याय करील.”
31 *
�जवं त परमे�रा�या हातीं सापडणे, एक महाभयं कर गो�ट आहे.
32 **
33
पू वर्काळचे �दवस आठवा, जे�हा तु�ही स�य ओळखीत अस�यामुळे दुःखात सुद्धा ��थर व मजबू त रा�हला होता. काही
ु े तमाशा झाले, �यां �याशी वाईट �यवहार केला, �यां �या दुःखात तु�ही सहभागी झाला.
जण तर �नं दा व �लेश सहन करीत लोकां पढ
34
�प्रयां नो, तु�ही कैदी लोकां �या दुःखात दुःखी झाला, आपली सं प��ही इतरां ना आनं दाने लुटू �दली, कारण तु�ही नीट �यानां त
*
35
*
ठे वले होते, क� तुम�याजवळ जी सं प�� आहे ती सवोर्�म व सदाकाळ �टकणारी मालम�ा आहे. �हणू न आपले धैयर् खचू देऊ
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वाढते, आ�ण आ�ाभं ग के�यावर �कंवा �याचा �वीकार केला नाही तर दं ड देखील अ�धक होतो. �ख्र�तां त असलेला एक �व�ासी
या वचनात वणर्न केलेला गु�हा करील व �ख्र�तां ना आप�या पायाखाली तुडवील, तर तो �यां चे र� अप�वत्र करील इ�या? न�या
करारात �व�ासीसं बंधी जे �श�ण �शक�वले आहे, ते ल�ात घेतले तर असे श�य नाही. पाहा योहान 5:24; रोम 8:1,28-33; �फ�ल
1:6; 1 योहान 3:9-10इ�या.
“कराराचे र�”- याचा अथर् काय? हे श�य आहे कां क� एखादा �य��त जो �यां �या र�ाने शुद्ध ठरवला गेला, �व�ासीं नसेल
�कंवा �याने तारण प्रा� केलेले नसेल? प�वत्रीकरणाचा अथर् 'मु�� आ�ण �व�ास' असा नेहमी नसतो. याचा मू ळ अथर् आहे 'वेगळे
करणे'(लेवी 20:7आ�ण योहान 17:17-19ची टीप पाहा) अ�व�ासीचे शुद्ध केले जा�या�वषयी पाहा 1 किरं 7:14.ही गो� �यानात
ठे वा क� या पत्रात जु�या व न�या कराराची तुलना आहे, आ�ण हे पत्र इब्री लोकां ना �ल�हले गेले होते; �यां ना ठाऊक होते क� एका
इ�त्राएली रूपात ते र�ाद्वारे शुद्ध केले गेले होते (9:18-20; �नगर् 24:7-8; 31:13; लेवी 21:8) परं त ु याचा अथर् हा नाही क�
इ�त्राएलातील प्र�येक �य��त एक खरा �व�ासी होता �कंवा परमे�रा�या दं डापासू न वाचलेला होता. पाहा 3:10-11,19. न�या
कराराचा पाया, �ख्र�तां चे र� आहे- 9:15. पाहा 13:12जेथे �ल�हले आहे क�, लोकां ना आप�या र�ाने प�वत्र कर�यासाठ� �ख्र�त
येशूंनी दुःख सहन केले, नवा करार इ�त्राएला�या घरा�याशी बां धला गेला होता - 8:8 'इ�त्राएल रा�ट्र' दुस�या रा�ट्रां पासू न एका
�वशेष कायार्साठ� वेगळे केले गेले आहे (प�वत्र केले गेले आहे) रोम 9:1-5; 11:11,25-29.परं त ु बहुतेक लोक �ख्र�तां चा �वीकार
करीत नाहीत आ�ण �व�ास न ठे वताच �जवं त आहेत. असे �हणणे श�य नाही काय, क� पृ�वीवर �दसणारे चचर् �ख्र�तां �या र�ाने
शुद्ध केले गेलेले आहे? असे �हणणे स�य नाही काय क� �दसणा�या/असणा�या चचर्ंम�ये पु�कळ अ�व�ासी आहेत आ�ण �यां नी
कधीच तारण प्रा� केले नाही? 1 तीम 2:6पाहा �यात असे �ल�हले आहे क�, �ख्र�तां नी आप�या �वतःला सवर् लोकां साठ�, रॅनसम
�कंवा मु�तीमू �य/तारणाची �कंमत या रूपात देऊन टाकले. हे 'तारणमू �य'ते �वतःच होते, �यां नी आपले र�, �या मू �यासाठ�
वा�हले. 1 पेत्र 1:18-19.
*
“दं डाची”- 9:27; प्रे�ष 17:31; प्रकटी 22:11-15
*
10:30 अनु 32:35-36; �तो 135:14.
*
10:31 �जवं त परमे�रा�या हातीं सापडणे ही भयं कर गो� आहे कारण परमे�र प�वत्र आहे, अपराध �याला आवडत नाही, तो
अपराधाचा द्वेष करतो आ�ण �वद्रोह व अ�व�ास या दो�ही गो�ी �या�या दृ�ीने दं डनीय आहेत, जर आपण परमे�राचे स�य ग्रहण
केले आ�ण ते �वीकारले आहे, �याचप्रमाणे जसे 19-25 यात �दले गेले आहे व �याप्रमाणे आपण करीत आहोत तर आप�याला
घाबर�याची गरज नाही.
*
10:32-39 स�यापासू न दू र न जा�याची ताक�द �द�यानं तर जसे �याने 6:9-12यात केले होते, तसेच तो आताही करतो. �याची
इ�छा आहे क� �यां ना खात्री असावी क� �यां चे तारण झालेले आहे आ�ण ते वचन 26-29 चे अपराध करणार नाहीत. �याचा हेतू
आहे क� �यां नी �व�ास ठे वावा आ�ण आपला �व�ास कायार्ंनी �सद्ध करावा.
*
10:32-34 दुःखात �यां ची ��थरता, दुस�या �ख्र�ती लोकां शी प्रेम, �ख्र�तां साठ� सवर् काही देऊन टाक�याची त�परता - हे सवर् या
गो�ीचे एक सबळ प्रमाण होते क� �यां चा �व�ास वा�त�वक होता.
*
10:34 “सदाकाळ �टकणारी मालम�ा”- वचन 34 पाहा 6:12; म� 6:19-20; रोम 8:17; 1 पेत्र 1:4.�ख्र�तां ठायी आप�याजवळ
सावर्का�लक दौलत आहे, �हणू नच आप�याजवळ काय आहे काय नाही या�वषयी आपण अ�धक �चं ता करता कामा नये.
*
10:35 “धैयर्/�हं मत ठे वणे”- पाहा 3:6,14; 6:11; रोम 3:3-5; 8:24-25; याकोब 1:2-4काही का होईना, �ख्र�तां ठायी �व�ास
ठे वून सवर् काही सहन करत राहणे आव�यक आहे. लेखकाला �व�ास आहे क� ते तसेच करतील (39), आप�याला देखील हाच
�व�ास ठे वायचा आहे.

29

*

36

नका, कारण �याचे प्र�तफळ अथार्त पिरणाम मोठा असेल. सबुरीने तु�ही सहनशील असणे आव�यक आहे, जेणक
े रून परमे�री
37 *
आता अगदी थोडका वेळ रा�हला आहे, कारण येणारा तो येईलच व उशीर
इ�छे ची पू �तर् करून तु�ही प्र�त�ेचे फळ प्रा� करावे.
करणार नाही,
38
�मा-प्रा� केलेला माझा ज ण (�व�ासी) आपले जीवन �व�सनीय असे राखू न ठे वील, पण जर तो माघारी �फरून �व�ास�याग
करील, तर माझे मन �या�या�वषयी आनं दी असणार नाही.
39
आ�ही �या लोकां सारखे नाही जे �व�ास �याग�यामुळे पु�हा बबार्द होतात, परं त ु आपण येशूं�या �व�ासाठायी कायम
��थरावलेले असू , जेणक
े रून उद्धारा�या आशीवार्दां म�ये अढळ राहू .
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*

*

आता �व�ास आशा केले�या व�तू ं चे �न�यपू वर्क जपलेले आ�ासन व न �दसणा�या गो�ींचे प्रमाण आहे.
2
*
कारण यां द्वारेच पू वर्जां ची उ�म सा� �दली गेली.
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"प्र�तफळ"- म� 19:28-30; प्रकटी 22:12.

*
*

10:37-38 "जर तो माघारी �फरून "- 6:6
“माझा जण”- याचा अथर् आहे �ख्र�तां चे स�य/खरे �व�ासीं लोक (�याला ठाऊक होते क�, तो �यां पैक�च एक होता) आ�ण �यां नी
या गो�ींचे भरपू र प्रमाण �दले होते क� ते सुद्धा �व�ासी होते. वचन 32-34; 6:11. जर ते मागे गेले तर परमे�रास �यां �यामुळे आनं द
होणार नाही; �हणजेच �यां चा नाश होईल, परं त ु प्रे�षत लेखक �हणतो क� ते मागे जाणार नाहीत, माघार घेणार नाहीत. काही लोकां चे
�हणणे असे आहे क� खरा �व�ासी मागे �फरू शकतो आ�ण येथे 26;2:3; 3:12; 12:25 यां त व�णर्त अपराध करू शकतो आ�ण
�याचा सावर्का�लक नाश होऊ शकतो परं त ु लेखक इशारा करतो क� असे होणार नाही. �व�ास अ�धक सामथीर् आहे, इतका
अ�धक सामथीर् क� �याची क�पना �कंवा �वचार लोक करूच शकत नाही. या जगापे�ा �व�ास अ�धक बलशाली आहे (1 योहान
5:4). �व�ास पवर्तां ना हालवतो आ�ण अश�य गो�ी श�य करू शकतो (म� 17:20; रोम 4:19-22) �व�ास अदृ�यास
पाह�याजोगा, �दस�यायो�य असा करतो (2 किरं 4:18). परमे�राने हे एक मा�यमा�या रूपात �नवडलेले आहे जेणक
े रून
�या�याद्वारे लोकां ना तारण द्यावे आ�ण �यां चे तारण कायम �टकून राहावे (इ�फ 2:8; 1 पेत्र 1:5) ,असे मा�यम जे परमे�राने �नवडले
आहे, कधी �वतःहू न अयश�वी होऊ शकते काय? हा �ख्र�ती �व�ासींसाठ� प्राथर्नेचा एक �वषय आहे, ते�हा �व�ास अयश�वी
होईल काय? इब्रीकरां सचा लेखक आपला हा �व�ास प्रगट करतो क� असे होऊच शकणार नाही. रोम 5:9आ�ण 10ची टीप पाहा.
�या अं �तम व शेवट�या मु�तीचे वचन परमे�रबापाने �व�ासींना �दलेले आहे, �यां त �ख्र�ती �व�ासीं �नरं तर �व�ास करतात.
पुढ�या अ�यायात लेखक �व�ासाचे साम�यर् व श�तीचे वणर्न करतो.
*
11:1 �व�ास अं धारात उडी मारणे नाही, ही उडी प्रकाशात मार�याची आहे. केवळ कामना करणे �हणजे �व�ास नाही. �व�ास
परमे�रा�या वचनां �या बलवं त प्रमाणावर आधारलेला असतो. ख�या �व�ासात �हणजे परमे�रा�वषयी येणारा प्र�येक �वचार
�कंवा �या सवर् गो�ीं न�हे, �या माणसा�या दृ��कोनातू न परमे�री �ान �हट�या जातात.
*
"आ�ासन"- या श�दाचा अथर् 'त�व �कंवा सारां श' �कंवा 'प्रकृ�त �कंवा �हं मत/धैयर्' देखील होतो. पण या �ठकाणी आ�ासन सवर्
प्रकारे अ�धक उ�चत श�द प्र�तत होतो. ग्रीक भाषेत दोन श�दां चे �मलन आहे. प�ह�याचा अथर् 'खाली' आ�ण दुस�याचा 'उभा'.
दुस�या श�दात आपण �हणू शकतो क� �व�ास ती व�तु आहे जी एखाद्यावर उभी असते, �याला आपण पाया सुद्धा �हणतो. ती
कोणती व�तु �कंवा गो� आहे �ज�यावर �व�ास ��थर असतो? �या सवर् गो�ी, �या येथे इब्रीकरां स पत्रात �ख्र�तां त आशादायक
आहेत. �व�ास आप�या आशेचा खरा पाया आहे. �व�ासां वाचू न आप�याजवळ आशेसाठ� कोणतेही सबळ कारण नसेल आ�ण
आशा कर�याचा कोणताही अ�धकार देखील नसेल. �व�ास एक पाया आहे, गुण आहे जो आप�याला एखाद्या न� हो�या�या
श�यतेत आ�ण कोण�याही प्रकार�या सम�येचा सामना कर�यासाठ� व सहन कर�याकरता यो�य असे तयार करतो. तुलना करा
रोम 5:1-4.
*
“प्रमाण”�कंवा पु�� करणे �कंवा उघडणे, उलगडा करणे. ग्रीक भाषेत यापैक� कोणताही श�द असू शकतो - �क्रयेचा उपयोग योहान 3:20; 16:8; 1 किरं 14:24; इ�फ 5:11,13यात केला गेला आहे. �व�ास ती ��थती आहे, क� �या न �दसणा�या गो�ीं�वषयी
बायबल सां गते, �यावर अशी धारणा ठे वते क� �या वा�त�वकच आहेत. तुलना करा. वचन 27; 2 किरं 4:18.
*
11:2 “पू वर्जां ची”�हणजेच जु�या काळातील, ते सवर् लोक जे परमे�राचे होते आ�ण �यां �या �व�ासाची �तु�त-प्रशं सा �वतः
परमे�रबापाने केली होती. �या�या �तु�तचा �वषय हा होता क�, सं पूणर् मानवजातीत हेच लोक सरळ मागार्वर होते, परमे�रावर
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*

�व�ासाने आप�याला कळते क� सं पूणर् जगाची रचना परमे�रा�या श�दाने (वचन) झाली �हणजे अशी, क� जे �दसते ते
�दसणा�या व�तू ं पासू न झाले नाही.
4*
*
�व�ासाने हाबेलाने परमे�रास काईनापे�ा उ�म ब�लदान अ�पर्ले, �याद्वारेच तो �व�ास ◌ी अस�या�वषयीची सा� �दली
गेली, कारण परमे�राने �या�या ब�लदानाची (अपर्ण) सा� �दली, �याद्वारे आतापयर्ंतही मरणानं तर तो बोलतो आहे.
5*
�व�ासाने हनोख वर उचलला गेला जेणक
े रून �यास मरणाचा अनुभव येऊ नये. �या�या�वषयीची कोणतीही मा�हती सापडली
नाही कारण परमे�राने �याला वर उचलू न घेतले होते. वर जा�यापू वीर् �या�या�वषयी अशी सा� �दली होती, क� �याने परमे�रास
आनं दी केले आहे.
6*
�व�ास नसेल, तर परमे�रास खुश करणे अश�य ठरते, कारण �या�याकडे येणा�याने �व�ास करावा क� तो आहे व जे
2 96
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�यां चा प�ा �व�ास होता, परमे�रबापासमोर ते सवर् नी�तमान होते. या अ�यायात आपण देखील या प्रशं सेचे भागीदार आहोत.
परमे�रा�या दृ�ीत मानवजातीचा इ�तहास �हणजे �या लोकां चा इ�तहास जे परमे�रबापावर �व�ास करतात; कारण �व�ास व
�याद्वारे श�य होणा�या गो�ीच मह�वपू णर् आहेत, केवळ तेच आहे जे ��थर राहील, बाक� सवर् न� होईल (1 योहान 2:17)
*
11:3 “�व�ासाने”समज �कंवा तकर् यां चा �वरोध करत नाही. �व�ासडो�या सारखी समज देतो जो प्रकाशाला आत येऊ देतो.
�व�ासीला �ान आहे क� सृ�ीची उ�प�� कशी झाली कारण परमे�र�प�याने ते प्रगट केले आहे. अ�व�ासी लोकां सारखे आपण
सृ�ी�या उ�प���वषयी तकर् करता कामा नये. परमे�राने �हटले आ�ण सृ�� �नमार्ण झाली. (उ�प 1:1,3,6,9; �तो 33:6; यश 40:26;
42:5; योहान 1:3; कल 1:16)
*
11:4 येथे लेखक �व�ास करणा�या पू वर्जां �वषयी आरं भ करतो. ते सवर्, काही प्र�तभावान लोक न�हते. हाबेल एक मेढ
ं पाळ
ु
होता, याकोब व शमशोन यात अनेक चां ग�या गो�ींची उणीव होती, राहाब एक वे�या होती. परं त �या सवार्त एक गो�
सामा�य/सारखी होती. �यां नी परमे�रावर �व�ास ठे वला अ◌ाि◌ण या गो�ीत ते सवर् आप�यासाठ� एक नमू ना/आदशर् होते.
या�ठकाणी जु�या करारातील सवर्च �व�ासींची नां वे �दली गेलेली नाहीत. या�ठकाणी �व�ासाचे तीन पिरणाम आपण पाहू शकतो:
प�हला : �व�ासा�या पिरणामामुळे �यां नी काही केले. खरा �व�ास जीवनरहीत नाही, अ�क्रयाशील नाही. �व�ास हा एक
श��शाली बळ/श�� आहे जो नेहमी �क्रया उ�प� करतो (10:39; याकोब 2:14-26). दुसरा : �व�ासामुळेच �यां ना आशीवार्द प्रा�
झालेत. या सुचीनुसार परमे�राने प्र�येक �व�ासीला, कोण�या न कोण�या अद्भुत मागार्ंनी/पद्धतींनी आशीवार्द �दला. �तसरा :
�यां �याजवळ �व�ास होता, �यां नी शेवटपयर्ंत सवर् काही सहन केले �हणू न खरा �व�ास कायर्शील आहे, प्रा� करीत राहणारा व
सतत कायम राहणारा असा आहे, जो �व�ास असे करीत नाही, तो बायबलवर आधारलेला �व�ास नाही.
*
“हाबेलाने”- उ�प 4:1-10;आपण यात �व�ास व ब�लदान यामधील सं बंध पाहतो. एक अपराधी �हणू न आपण सवार्ंनी येथूनच
सुरवात करावी आ�ण या पु�तकाची एक मु�य �शकवण हीच आहे. हाबेलाचा �व�ास एका स�यावर अवलं बून होता (�याप्रमाणे
खरा �व�ास असतो) आ�ण �व�ासाद्वारे �याने परमे�र- �नधार्िरत ब�लदानाची �नवड केली होती. काईनाने असे कर�यास नकार
�दला, ते �वीकारले न�हते; �हणू नच हाबेलाचे अपर्ण �या�या ब�लदानापे�ा श्रे� असे ठरले.
“तो �व�ासी”- तुलना करा उ�प 15:6; रोम 1:17; 3:22; 5:1�या�या या नमु�यामुळे हाबेल आजपयर्ंत बोलतो आहे आ�ण �हणतो
क� 'परमे�रा�या �ानावर �व�ास करा आ�ण �या�याद्वारे �नधार्िरत ब�लदानाची �नवड करा'. हे ब�लदान येशू �ख्र�तां चेच आहे.7:27; 9:12,26,28; 10:10,14.
*
11:5 परमे�राबरोबर सहभा�गता व �व�ास यां मधील सं बंध हनोख दाखवतो. उ�प 5:11-24पाहा. �व�ास बाजू ला सारून
परमे�रबापाचे �ान ठे वणे, �याला ओळखणे �कंवा �या�याबरोबर जीवन �य�तत करणे अश�य गो� आहे. अ�व�ास
परमे�रबापास खोटे ठरवतो. (1 योहान 5:10) दोन �य��ंपक
ै � जर एकात अ�व�ास आ�ण दोष लाव�याचा �वभाव (�वचार)
असेल तर �यां �यात सहभा�गता कशी होऊ शकते? हनोख, �व�ास व अमरता यातील सं बंध सुद्धा दाखवतो, एक असा बदल जो
येशू �ख्र�तां �या दुस�या आगमनावर �जवं त �व�ासीं�या जीवनात येईल (1 किरं 15:51-53; 1 थे�स 4:15-17)
*
11:6 "�व�ास नसेल" -�व�ासावां चून/सोडू न परमे�राला आं नदी करणे अश�य आहे; केवळ अश�यच न�हे तर कठ�ण सुद्धा

आहे. परमे�रबाप �या अ�व�वासाकडे दुलर्� करतो, असा अ�व�ास”लहानसहान चुक�ची गो� नाही. हा एक भयं कर गु�हा आहे
जो परमे�र व मानव यां �याम�ये असले�या आप�या 'सबं ध केंद्रावर' प्रहार करणारा असा आहे. ही एखाद्या �य��ची परमे�र
आ�ण स�य या�वरूद्ध, अपराध आ�ण अं धार यां �याप्रत आं तिरक �नवड आहे. हे परमे�राचे प्रकाशन आ�ण �याचा पुत्र यां चा
�तर�कार आहे आ�ण परमे�रबाप याची यो�य ती �श�ा देतोच. 3:11-12,19; योहान 3:36; प्रकटी 21:8 पाहा, �व�ास दोन गो�ींचे

स�य ग्रहण करतो : हा क� बायबलम�ये व�णर्त परमे�राचे अ��त�व आहे आ�ण परमे�राला त�परतेने शोधणा�या �य��ला
ब��स/पुर�कार देतो. येथे वचनां �या दोन सीमा आहेत. �व�ासीं, ही दो�ही स�ये ं ग्रहण करतो कारण परमे�र�प�याने ती �यावर
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�या�यावर प्रेम करतात �यां ना तो उ�र देतो.
7
*
�व�ासाठायी नोहा �या समयी तयार होता, �या गो�ीं�वषयी �यास परमे�रापासू न चेतावणी �मळाली होती, पण �या �या समयी
*
*
�याला �दसत न�ह�या. अदृ�य गो�ीं�वषयी न डळमळता �याने परमे�र - भ��सह आप�या घरा�याचा बचाव कर�यासाठ�
*
*
जहाज तयार केले, �याद्वारे �याने जगाला आरोपी ठर�वले , व केवळ �व�ासाने �मळणा�या पदाचा तो वारस झाला .
8*
�व�ासामुळेच पाचारणानं तर अब्राहामाने आ�ा पाळली. अशा �ठकाणी गेला जे वतन �हणू न �यास �मळणार होते, परं त ु आपण
कोठे जात आहोत हे ठाऊक नसतां ही जो �नघू न गेला.
9*
�व�ास बाळगू न तो प्र�त�े�या देशात परदेशी होऊन रा�हला, इसहाक व याकोबाबरोबर, जे �यासह वचनाचे वारस होते तं बूत
10
वास केला. कारण अब्राहाम ��थर पाया असले�या नगराची प्र�त�ा करीत होता, एक असे नगर �याचा रचनाकार व बां धणारा
परमे�र आहे.
11 *
सारेनेही �हातारी असतानाही �त�या �व�ासामुळेच गभर् धारणेचे बळ �मळ�वले. �तने प्र�त�ा करणा�यास खरा,
12
स�ा-�व�ासयो�य �हणू न ओळखले होते. �हणू न तो जो मे�यागत होता, �या एका मनु�यामुळे आकाशां तील तारे व समुद्रा�या
वाळू समान, अग�णत वं श उ�प� झाले.
13 *
�यां नी प्र�त�ा केले�या व�तु प्रा� के�या न�ह�या, कारण ते सवर् जण �व�ासा�या अव�थेतच मरण पावले होते; तरीपण �या
सवार्ंनी �या व�तू दुरूनच पा�ह�या, आनं दी झाले आ�ण �व�ासामुळेच �यां नी हे स�य मा�य केले क� आ�ही या पृ�वीवर परदेशी व
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प्रगट केली आहेत. 1:1-3; यश 44:6; 45:5,18,21; योहान 1:18; म� 7:7-8.
*
11:7 “�मळाली”- अनु 4:29; �यमर् 29:13.गु��ा�वरूद्ध परमे�रा�या क्रोधापासू न बचाव आ�ण �व�ासासोबत �याचा जो सं बंध
आहे,तो आपण नोहा�या जीवनात पाहतो - उ�प 6:9; 7:5आता लोकां साठ� �ख्र�त हेच शरण�थान आहेत. �व�ासी �यां �या
शरण�थानी सुर��त आहे.
*
“भ��सह”- उ�प 20:11; �तो 34:7-11; 111:10; नी�त 1:7ची टीप.
*
“घरा�याचा”- प्रे�ष 16:31शी तुलना करा.
*
“जगाला आरोपी ठर�वले”- �व�ासाचे एक उदाहरण, अ�व�ासाला दोषी ठरवील. अगदी �याचप्रमाणे, �याप्रमाणे प्रकाश,
अं धाराला दोषी ठरवतो. (तुलना करा - योहान 3:18-21; 15:22-24)
*
“पदाचा...झाला”- रोम 1:17; 3:24-25या अ�यायात अब्राहामाला, अ�य लोकां �या तुलनेत जा�त मह�वाचे �थान �थान �दलेले
आहे. बायबलम�ये हे �व�ासाचे एक सवर्श्रे� उदाहरण आहे आ�ण �याला '�व�ास करणा�यां चा �पता'असे �हटलेले आहे. रोम
4:11,16.या�ठकाणी �या�या जीवनातील अनेक पैलूंचे �चत्र �दसते.
*
11:8 पाहा उ�प 12:1-5; प्रे�ष 7:24.या �ठकाणी �व�ास व परमे�रबापाप्रत आ�ापालन यातील सं बंध दाखवलेला आहे.
�व�ासा�शवाय वा�त�वक आ�ापालन नाही कारण �यामुळे हे �सद्ध होते क� �या�ठकाणी �व�ास नाही. 5:9पाहा योहान 3:36; प्रे�ष
5:32; रोम 1:5; 2 थे�स 2:8आ�ण प्रे�ष 22:10ची टीप पाहा. सवर् काही �यागू न एखाद्या न�या �ठकाणी जाणे, ही �य��ची जुनी
जीवन-शैली व �व�ास �यागणे दशर्�वते (तुलना करा लू क 14:33; 18:28,30; 2 किरं 6:17-18) परं त ु आपली यात्रा आरं भ करून
याबद्दल काही �ान नसणे क� आपण कोठे जात आहोत आ�ण काय करीत आहोत, हा मू खर्पणा नाही काय? मनु�या�या बुद्धीला
कदा�चत हा मू खर्पणा वाटत असेल, परं त ु �व�ासासाठ� आ�ण मोठ्या �ानासाठ� हा मू खर्पणा अ�जबात नाही.
*
11:9-10 उ�प 12:6-9अब्राहामाचे तं बूत राहणे व बहुतेक एका �थानापासू न दुस�या �थानास �थलां तर करणे, �व�ास व यात्रा
यामधील सं बंध दशर्वतो. वचन 13-16 पाहा. अब्राहामाचे डोळे अनं त जीवनाकडे (�वगार्तील )लागलेले होते, �हणू न �याने आपली
दृ�� या जगाकडे लावली नाही. तुलना करा 1 पेत्र 2:11.�व�ासींचा दृ��कोन असाच असावा. कारण �यां ची नेहमी कायमची
�टकणारी सं प�� व नागिरकता �वगार्चीच आहे. (10:34; म� 6:19-20; �फ�ल 3:20). �व�ासाद्वारे लोक ही गो� समजतात,
ओळखतात, क� हे जग �यां चे घर नाही, परं त ु या मागार्वर चालणारे ते केवळ एक प्रवासी/यात्री आहेत, आ�ण �यां चे खरे घर �वगार्त
आहे जे परमे�राचे नगर आहे, या स�य गो�ीत ते आनं �दत व समाधानी होतात (12:22; गल 4:26; प्रकटी 21:2).
*
11:11-12 उ�प 15:4-6; 21:1-5; रोम 4:18-21.हे स�य आहे क� अब्राहामाने परमे�रा�या प्र�त�ेवर व वचनां वर �व�ास ठे वला
क� �याला व �याची प�नी सारेला सं तान होईल. पुत्राचे वचन देत असतां ना, सारे�या �व�ासा�वषयी काहीच �हटले गेले नाही. उ�प
18:10-15पाहा. इब्री�या लेखकानुसार नं तर �तने सुद्धा �व�ास केला. �व�ास व फळ-दायकता, �व�ास व �दसणारी अश�यता (म�
17:20) यां �या म�ये जो सं बंध आहे, तो �या दोघां �या �व�ासावरून आपण पाहू शकतो.
*
11:13 तो एका अशा �व�ासाचा नमू ना आहे जो शेवटपयर्ंत कायम असतो (10:39)
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दु�नयेबाहेरचे आहोत. जे असे बोलतात ते ठळकपणे �प�ट प्रगट करतात, क� ते गां �भर्याने �वदेशा�वषयीची चाह बाळगणारे
15
16
आहेत. �या देशातू न ते बाहेर पडले होते, �याचा �वचार केला असता, तर �यां ना पु�हा तेथे परत जा�याची सं धी होती! परं त ु ते
एका उ�म �वगीर्क देशाचे इ�छु क अस�यामुळे, परमे�र �वतःस ‘�या लोकां चा परमे�र’असे �हणवू न �यावयास लाजत नाही,
या�तव �या लोकां साठ� �याने एक नगर तयार केले आहे.
17 *
18
अब्राहामाने पारख होत असताना, �व�ासाने इसहाकाचे अपर्ण केले, आ�ण �याने प्र�त�ा खरी मानली, व �याला असे
सां �गतले होते, क� इसहाकाचाच वं श तुझा वं श �हण�वला जाईल तोच अब्राहाम आप�या एकु ल�या एकाचे अपर्ण करावयास राजी
19
होता; कारण परमे�र मेले�यां तूनही �जवं त करावयास समथर् आहे, श�तीने पु�हा जीवन देणारा आहे या स�यावर �याचा भ�म
�व�ास होता. या�तव दृ�टां ता�या री�तनुसार �याने इसहाक पु�हा प्रा� केला, न�हे इसहाक �मळवू न घेतला.
20 *
�व�ासाने याकोबास व एसावास पुढे (भ�व�यां तील) येणा�या गो�ीं�वषयीही आशीवार्द �मळाला.
21
याकोब मरत असताना, �व�ासानेच �याने योसेफा�या दो�ही मुलां ना एक एक आशीवार्द �दला, व काठ��या टोकाचा आधार
घेऊन �याने आप�या परमे�राची आराधना केली.
22 *
�व�ासाद्वारेच योसेफाने आप�या मरतेवेळ� इस्राएलाने �नघू न जा�या�वषयीची चचार्ही केली व आप�या हाडां �वषयीची आ�ा
�दली.
23 *
मोशे�या आईबापाचा �व�ास परमे�रावर अस�यामुळे, �याचा ज�म झा�यानं तर �यां नी �याला तीन म�हने लप�वले. �यां नी
पा�हले क� बाळ देखणे आहे, �व�ासाठायी �यां ना राजा�ेची भी�त देखील न�हती.
24 *
25
मोशे प्रौढ झाला, आप�या �व�ासाखातर �याने फारो�या क�येचा पुत्र �हण�वणे नाकारले, कारण गु��ा�या थोड�या
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“परदेशी व दु�नयाबाहेरचे”वचन 9,10 केवळ अब्राहामच नाही, पण �या सवार्ंची नां वे येथे आली आहेत, ते सवर् जण याच
प्रकार�या �ानाचे, याच सं मजसपणाचे व अशाच दृ��कोनाचे होते. आशा केले�या गो�ी, �हणजेच अदृ�य गो�ी (वचन 1) या �यां चे
�वचार, इ�छा व �व�ास यां चे मोठे ल�य होते.
*
11:17-19 उ�प 22:1-19�या वणर्न केले�या घटनेत आपण अनेक सीमां ची मयार्दा पाहू शकतो. उदा.परी�ा होत असतां नाचा
�व�ास आ�ण �वजय, कठ�ण समयी, �व�ास, आ�ण आ�ापालन, �व�ास आ�ण पुनरू�थान, �व�ास आ�ण न बदलणारी (��थर)
परमे�र�प�याची प्र�त�ा. उ�प 21:12यात परमे�रबापाने �दलेले वचन पू णर् हो�यासाठ�, इसहाकाचे �जवं त राहणे आव�यक होते.
अब्राहामाला �व�ास होता क� जर �याने इसहाकाला ब�ल �हणू न अपर्ण केले, तरी परमे�र �याला मेले�यां तून �जवं त करील, आ�ण
परमे�र या प्रकारे आपली प्र�त�ा, आपले वचन पू णर् करील. �वपिरत पिर��थती असतां नाही, खरा �व�ास दृढ व कायम असतो.
*
11:20 उ�प 27:27-40हा �व�ास आ�ण आशा केले�या व�तुं (वचन 1) यां �यामधील सं बंध दशर्�वतो.
*
11:22 उ�प 49:1-28; 50:24-25.याकोब व योसेफाद्वारे आप�याला अशा प्रकारचा �व�ास पाहायला �मळतो, क� मरेपयर्ंत
�व�ासात कायम दृढ राहावे, नीट ओळखू न �यावे क� परमे�राने केलेली प्र�त�ा भ�व�यात पू णर् होईलच. (वचन 13) याकोबाचा
�व�ास �या�या जीवना�या शेवट�या ट��यातच जा�त तीव्रतेने चमकला होता. मृ�युचा समय जवळ असला तरी, खरा �व�ास
ु े आपला �व�ास �याग�याची इ�छा
डळमळत नाही (10:39). �या लोकां ना हे पत्र �ल�हले गेले होते, �यां ना येणा�या सम�यां मळ
झाली होती का? �व�ासापासू न माघार घे�याची �यां ची तयारी होती कां ? अशा लोकां नी आप�या पू वर्जां कडे दृ�� लावावी. �यां नी
(पू वर्ज) �कती भयं कर �पडे तून आ�ण सं घषार्तून जाऊन �या सवर् गो�ींचा सामना केला होता? �व�ासाने परमे�र, लोकां ना या सवर्
गो�ी प्रा� कर�यायो�य व समथर् करतो (बनवतो).
*
11:23 �नगर् 1:22; 2:2; प्रे�ष 7:20. �यां नी अथार्त मोशे�या आईवडीलां नी परम�पता परमे�रावर �व�ास ठे वला �हणू नच �यां ना
राजा�या आ�ेची भी�त वाटली नाही. दृढ �व�ास भयां वर जय प्रा� करतो - 13:6; म� 8:26; माकर् 4:40; प्रे�ष 4:13.
*
11:24-26 �नगर् 2:11,13; प्रे�ष 7:23-26.मोशे 40 वषार्ंचा असतां ना �याने �मसर आ�ण परमे�र यां �याम�ये �नवड केली. �मसरची
�नवड कर�याचा अथर् होताः सं सािरक सामग्री, दौलत, आमोदप्रमोद या सवार्ंची �नवड करणे; परमे�राची �नवड कर�याचा अथर्
होता, या दु�नयेचे सवर् सुख �यागणे आ�ण �मसर देशात गुलाम लोकां बरोबर दुःख भोगणे. तो ही �नवड यासाठ� करू शकला कारण
�या�याजवळ �व�ास होता आ�ण एखाद्या गो�ीला 'यो�य मू �य' दे�यासाठ�, हाच �व�ास लोकां ची मदत करतो. भ�व�यातील
परमे�री आ�ण अदृ�य गो�ी, �या गो�ींपे�ा श्रे� आहेत, �या जग आप�याला देते, �व�ास याच स�या�वषयी आप�या
अं तःकरणाला प्रभा�वत करतो. मोशे हा '�व�ास व �यागले जाणे' यां �यामधील जो सं बंध आहे, �याचा नमू ना आहे. पाहा 10:34;
लू क 14:33; 18:28-30; म� 4:18-22; 10:37-39; 16:24-28.स�य-�व�ास, �ख्र�तां साठ� प्र�येक प्रकारचे ब�लदान कर�यासाठ�
त�पर असतो. जे ब�लदान व �याग कर�यास तयार नाहीत, पण �हणतात क� �यां �याजवळ �व�ास आहे, आ�ण इतर दुसरे लोक
जरी �यां �या�वषयी सा� देत असतील, क� होय ते �व�ास ठे वतात तरी वा�त�वक गो� हीच आहे क� अशा लोकां जवळ
*
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�दवसां �या सुखापे�ा, परमे�रा�या लोकां बरोबर दुःख सहन करणे �यास सवोर्�म वाटले; �ख्र�तां साठ� (परमे�र) �नं दीत होणे, ही
�मसर देशातील भां डारां पे�ा प्रचं ड �वशाल सं प�� आहे हे �याने ओळखू न घेतले, व �व�ासाठायी �याची दृ�� प्र�तफळावर कें�द्रत
झाली होती.
27
*
राजा�या क्रोधाची पवार् न करता , �व�ास बाळगू न �याने �मसर देश सोडला, व अदृ�य ते, जणू �दसत अस�यागत
�व�ासाठायी तो मजबू त रा�हला.
28 *
मोशेने �व�ास राखू नच व�हां डण सण व र��सं चन - �व�ध पाळली, जेणक
े रून प्रथम नाश करणा�याने इस्राएलावर हात
घालू न, प्रथम ज�मले�यां चा नाश करू नये.
29 *
�व�ास धरून इस्राएली लाल समुद्र असा पार करून गेले, जणू काय कोरड्या भू �मवरून जाताहेत, व �मस�यां नी तसेच
कर�याचा जे�हा प्रय�न केला, ते�हा ते सवर् बुडून मरण पावले होते.
30 *
यरीहो�या नगर�भं ती, �व�ासाने सात �दवस फे�या घात�यानं तरच कोसळ�या हो�या.
31 *
*
�व�ासाने रहाब आ�ाभं ग करणा�या लोकां बरोबर नाश पावली नाही कारण �तने �व�सनीयतेने हेरां ना (जासू द) सुर�ा बहाल
केली होती.
32 *
आता आणखी कोणाचा उ�ेख करू? काय सां गू? �गदोन, बाराक, शमशोन, इफताह, दावीद, शमुवेल व सं दे�टयां चे वणर्न
33
*
कर�याचा आता समय नाहीये. �व�ासा�वयेच �यां नी रा�ये ं पादाक्रां त केली, उ�चत व �या�य कृ�ये ं केली, प्र�त�े�या व�तु
**
34
*
*
�मळ�व�या , तोंडें बं द केली. अ�नीची �वाळा (जाळ) थं ड केली, तरवारीं�या धारेपासू न बचावले, दुबर्ल असताना बळवं त
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बायबलचा खरा �व�ास नसतो, बायबल�या �व�ासापासू न ते दू र आहेत. �या सवर् लोकां �वषयी आपण काय �हणावे, जे मोशे व
पौल यां चा मागर् �यागू न, �ख्र�तां साठ� क� सोसणे सोडू न, �याऐवजी ज�गक आमोदप्रमोद, सं प�� व जगा�या अ�धकारामागे जातात,
जगाचे अनुयायी होतात? अशा लोकां नी हे स�य �शकणे गरजेचे आहे. �ख्र�तां साठ� क� सोसणे हे सं सािरक धन सं प�ीपे�ा श्रे�
आहे. (वचन 26; 13:13; प्रे�ष 5:41; 1 पेत्र 4:12-16)
*
11:27 “राजा�या क्रोधाची पवार् न करता”- �नगर् 2:14यात �ल�हले आहे क�, मोशे यासाठ� �याला कारण �या�या कायार्�वषयी,
�याचे वणर्न 11,12 वचनात आहे, ते लोकां ना कळले होते. �याला असे वाटले क� �यामुळे �या�या लोकानी आणखी जा�त त्रास
होईल. �हणू न या भी�तमुळे तो पळाला, पण आपला जीव वाचव�यासाठ� नाही. भी�तमुळे नाही परं त ु �व�ासाने �याने �मसर देश
सोडला. खरा �व�ास नेहमी परमे�रा�या एखाद्या वचनावर आधािरत असतो. मोशेने �मसर देश यासाठ� सोडला होता, कारण
�याला ठाऊक होते क� परमे�राने �याला तसे कर�यास सां �गतले होते आ�ण �याने अदृ�य परमे�राला पा�हले, कारण तो �व�ासात
दृढ रा�हला (10:39; वचन 1; 2 किरं 4:18) �व�ास लोकां ना आ��मक दृ�� देतो.
*
11:28 �नगर् 12:1-30 पाहा. येथे परमे�रबापा�या दं डापासू न मु�� आ�ण �व�ास दृ�ीस पडतो. तुलना करा वचन 7;9:27-28; 1
किरं 5:7.
*
11:29 �नगर् 14:15-31येथे �व�ास आ�ण शत्रुपासू न मु�� आहे.
*
11:30 यहो 6:12-20 पाहा येथे �व�ास आ�ण जे वचन परमे�राने �दले, ते �व�ासाने घे�या�वषयी सां �गतले आहे. तुलना करा
यहो 1:3; 1 योहान 5:14-15; माकर् 11:24.
*
11:31 यहो 2:1-21; 6:24-25पाहा. या�ठकाणी जो �व�ास आहे तो मोठ्या अपराधां वर आ�ण अ�ानावर देखील �वजय प्रा�
करतो आ�ण �याचबरोबर परमे�रा�या दं डापासू न सुटकाही देतो. (तुलना करा गल 3:10-14; योहान 5:24).
*
“आ�ाभं ग करणा�या लोकां बरोबर”ग्रीक श�द या दो�ही गो�ींकडे इशारा करतो, पाहा योहान 3:36.
*
11:32 जु�या करारातील इतर अनेक उदा. लेखकाने �दली असती, पण ते आव�यक न�हते. �याने हेच दाखवले क� खरा �व�ास
काय आहे व तो काय करतो. तो येथे �व�ासा�या अनेक योद्धां चे वणर्न करतो आ�ण दाखवतो क� �यां �या �व�ासाने, कशा प्रकारे
कायर् केले कसे प्रा� केले आ�ण �यां चा कसा सां भाळ पण केला. (वचन 4 टीप) ही वचने ं दाखवतात क� जु�या करारा�या
�व�ासींनी कोण�या गो�ी प्रा� के�या, आ�ण �या आठ गो�ी �या �यां नी सहन के�या, �यां �या �व�ासा�वषयी जो अपे��त
व�तू ं �याप्रत होता, �याद्वारे �यां ना ते सवर् सहन कर�याची यो�यता �मळाली, जे �यां नी सहन केले.
*
11:33 “रा�ये”ं - गण 21:23-35; यहो 12:7-24; 2 शमु 8:1-14.
*
“प्र�त�े�या व�तु �मळ�व�या”- जु�या करारातील प्र�त�ा यासाठ� �द�या गे�या, कारण परमे�राने पा�हले क� �या प्रा�
कर�यासाठ� कोणी न कोणी (अ�धकारी) व �यावर �व�ास कर�यासाठ�, �या वेळ� या पृ�वीवर होता.
*
“�सं हां ची”- दानी 6:16-22.
*
11:34 “अ��नची”- दानी 3:19-27.
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झाले , लढाईत पराक्रमी ठरले, पर�या फौजां मारून �यां ची �पछे हाट केली.
35
*
��त्रयां नी आपले मेलेले, पु�हा �जवं त असे प्रा� केले. �कती तरी (�व�ासी) मार खात खात यासाठ� मरण पावले, क� उ�म
*
* 36
पुनरू�थानाचे भागीदार �हावे �हणू न �यां नी आजादीची चाह धरली नाही . �क�येकां नी टवा�या व उपहास सहन केला,
*
* 37
*
*
चाबकाचे फटके खा�े, बं धने व कैदेत ठे व�याद्वारे पारखले गेले . �यां ना दगडमार केला , करवतीने �चरले , �यां ची परी�ा
*
ं रां बक�यां ची कातडी
घेतली, तरवारीने मारले. अनेक जण गरीबीत आ�ण त्रासले�या अव�थेत, दुःख व �लेश सहन करीत, मेढ
38 *
ं व पृ�वीवर�या �ववं रात राहू न कसेबसे जगले.
पां घरून �पडीत राहू न इकडे �तकडे भटकत रा�हले. जं गलां त, डोंगरात, गुहेत
39 *
दु�नया �यां �या यो�य रा�हली न�हती, परं त ु �यां �या �व�ासामुळेच या सवार्ंनी उ�म सा� �मळवली, परं त ु तरी अ�भवचनानुसार
*
40
�यां ना प्र�त�े�या व�तु �या समयी �मळा�या न�ह�या. कारण याहवेने (अ�बा) आप�या सवार्ंसाठ�, अगदी प्रारं भापासू नच एक
*
सवोर्�कृ�ट बाब नेमून ठे वलेली होती, ती अशी क� �यां नी (�व�ासीं) आप�याबरोबरच प्र�त�े�या �या व�तु प्रा� करा�यात.
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1*

*

मग या कारणामुळे क� सा�ीं�या एवढ्या मोठ्या मेघाने आपण वेढलेले आहोत, तर या असे प्र�येक ओझे व जा�यात सहज
343

“तरवारीं�या”- 1 शमु 17:45-50
“बळवं त झाले”- 2 इ�त 14:11; यश 40:31तुलना करा 2 किरं 12:9-10
*
11:35 “आपले मेलेले, पु�हा �जवं त”- 1 राजे 17:24; 2 राजे 4:32-37.
*
“उ�म पुनरू�थानाचे”- अनं त जीवनासाठ�, भ�व�यातील पुनरू�थान.
*
“आजादीची ...नाही”- �या वेळ� दु�ता व अ�व�ास यां �याबरोबर समझो�याची गो� होती, ते�हा �यां नी �यापासू न सुटका
*
*

�वीकारली नाही.
*
11:36 “कैदेत”- उ�प 39:20; �यमर् 37:15-16; 38:6.
*
“पारखले गेले”- ही गो� �या काळातील सवर्च �व�ासींसाठ� आ�ण �व�ासा�या वीरां �वषयी स�य आहे. या सू चीत �दले�या
गो�ींसाठ� (�वषयी)कदा�चत सवार्ंची परी�ा होणार नसेल, परं त ु आपण सवर् अनेक इतर परी�ा व प्रलोभनां चा सामना करू.
*
11:37 “दगडमार केला”- म� 23:27
*
“करवतीने �चरले”- असे मानले जाते क� यशया सोबत असेच झाले.
*
“गरीबीत...... त्रासले�या”- बहुधा इ�तहासात झाले�या सवोर्�म लोकां �वषयी ही गो� स�य आहे. तुलना करा योहान 15:18-21;
16:2-3,33; रोम 8:35-37; 1 किरं 4:11-13.
*
11:38 जगाने �यां �याशी या प्रकारे �यवहार केला, जणू काही ते �या यो�यच होते क� काय? परं त ु स�य या �वरूद्ध होते. ते
पृ�वीवर कोणतेही घर प्रा� करू शकले नाहीत, परं त ु परमे�राने �यां �यासाठ� �वगार्त घर तयार केले होते.
*
11:39-40 "उ�म सा�" - वचन 2
*
“प्र�त�े�या व�तु”- वचन 10,16. लेखक प्र�त�ा केले�या व�तू ं कडे इशारा करीत आहे, जे �ख्र�त घेऊन येणार होते. 1:14; 6:12;
9:15.
*
11:40 “सवोर्�कृ�”- यात �या सवर् गो�ी समा�व� आहेत, �या या पत्रात �दसतात - 7:19; 8:6; 9:23. परमे�राची योजना होती
आ�ण आहे देखील, क� जे �व�ासीं �ख्र�त ये�यापू वीर् �जवं त होते आ�ण �यां नी नं तर �व�ास केला, �या सवार्ंनी एकत्रच प्र�त�े�या
�यां व�तुं प्रा�त करा�या. �ख्र�तां चे ब�लदान, �यां �यासाठ� जे आधी होते व आप�यासाठ�, सारखेच आहे, �याचप्रमाणे ते
कोण�याही �य���या �सद्धतेसाठ� एक उपाय देखील आहे. 10:14; रोम 3:25-26;सं पूणर् �सद्धता �ख्र�तां �या आगमनानं तर प्रा�
होईल.
*
12:1-2 येथे आप�याजवळ सा�ीदारां ची एक मोठ� गदीर् आहे (अ�याय 11 चे �व�ासीं), आप�याला बाधक असणा�या
गो�ींपासू न दू र राहायचे आहे (गु�हा, इतर). �या धावेत आपण धावत आहोत, �यां चा अथार्त येशू �ख्र�तां चा �सद्धां त (धीराने
लावणे) आ�ण तो मोठा आदशर्, �या�याकडे आप�याला पाहायचे आहे . लेखक सां गू इ��छतो क� शेवटी एक मोठा पुर�कार
असेल.
*
“सा�ीं�या”- ग्रीक भाषेत याचा अथर् आहे, ते लोक जे �या सवर् गो�ींची सा� देतात, �या �यां नी पा�ह�या �कंवा अनुभवले�या
आहेत. बायबलम�ये आपण जेथे कोठे पाहतो, तेथे हे सा�ीदार, अ�याय 11चे �व�ासीं �दसतात. प�वत्र वचनां �या पानां तून ते
आप�याला पाहतात आ�ण आप�याला सा�ही देतात. ते सां गतात क� �व�ासाचे जीवन चां गले आहे, क�याणाचे आहे, �याचे

35

*

2

*

गुंतवणारे गु�हे ं दू र सारून, �या धावेत आप�याला धावणे अपे��त आहे ती धाव आपण धीराने पू णर् करू या; �व�ासाचा प्रारं भ
*
*
*
करणारे व तो मजबू त करणारे येशू यां �याकडे आपण �नरं तर पाहात राहू , �यां नी �या आनं दासाठ� जो �यां �यापुढे होता, ल�जा
*
तु�छ मानू न वध�तं भाची पीडा सहन केली आ�ण परमे�री अ�धकार, अथार्त थेट राजासनापयर्ंत जे जाऊन पोचले आहेत.
3*
*
ल� द्या, तु�ही �नराश होऊन धीर सोडू नये कारण आप�या�वरूद्ध गु�हेग
ं ारां नी केलेला प्रचं ड �वरोध (शत्रू�व) �यां नी सहन
4*
केला. तु�ही गु��ां शी झगडत असता, सामना करीत असता, तरी तु�हां स �याचा असा मुकाबला करावा लागला नाही, क� तुमचे
3 44
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पुर�कार मोठे आहे आ�ण हे देखील , क� प्र�येक बाधादायक गो�ींवर �वजय प्रा� केला जाऊ शकतो .
*
“गुंतवणारे गु�हे”ं - �या गो�ी आपला वेग कमी करतात, आपले ल� भं ग करतात, बाधक होतात, धावणे अवघड करतात,
धाव�यात सम�या व अडथळें �नमार्ण करतात �कंवा आपणा �जं क�याचा �नणर्य आप�यापासू न �हसकून घेतात, या सवर् गो�ी
आप�या �व�ासा�या धावेत, अडचणी आणतात, बाधा आणतात. या गो�ी, �हणजे आळस, सां सािरकपणा, अनुशासनाचा अभाव,
�नराशा �कंवा इतर काही �वरूपा�या असू शकतात. सवार्त मोठ� बाधा ‘गु�हा” हा आहे. �वशेषतः गु��ा�वषयी, अपराधा�वषयी
लेखक आप�याला सचेत व सावध करतो. “सहज गुंतवणारे गु�हे"ं - गु�हा जो सो�या री�तने आप�याला फसवतो, जा�यात
अडकवतो” लेखक अ�व�ासाकडे इशारा करीत आहे असे वाटते. काही लोकां चे �हणणे आहे, क� तो प्र�येक प्रकार�या
अपराधां कडे इशारा करीत आहे. �व�ासीं�या गदीर्त, समू हां त, 'अ�व�ास'ही सवार्त मोठ� बाधा आहे आ�ण प्र�येक धावका�या
टाचेला ती बोचते.
*
12:2 “प्रारं भ”- जर आप�याजवळ �व�ास आहे तर, येशू (प्रभू जी) तो �व�वास उ�प� करणारे आहेत (इ�फ 2:8; �फ�ल 1:29).
*
“येशूं ......राहू ”- येशू �वगार्त आहेत, पण �व�ासाने आपण आपले डोळे �यां �याकडे लावू शकतो. (11:1,27; 2 किरं 4:18).
*
“आनं दासाठ�”- समोरासमोर येईपयर्ंत, �या �दवसापयर्ंत आपला �व�ासाला वाढवणारे येशूंच आहेत (10:39; लू क 22:32; �फ�ल
1:6). जे कायर् �यां नी आरं �भले, ते तेच पू णर् देखील करतील. येशू कशा प्रकारे सहन करू शकले-2 किरं 5:21; 1 पेत्र 2:24; यश
53:5,10."आनं दासाठ�"-दुस�या बाजू ला आनं द�यां �या प्र�त�ेत होता. (�तो 16:11) �यां चा आनं द काय होता? कदा�चत �पता
परमे�रास प्रस� करणे आ�ण आपले कायर् समा� करणे (योहान 4:34), कदा�चत अनेक पुत्रां ना/मुलां ना/बालकां ना गौरवाने येतां ना
पाहणे (2:11), अनं त मु�ती�या प्रा�ीसाठ�, अपरा�यां साठ� एक मागर् उघडणे (लू क 15:7,10)
*
“ल�जा”- वध�तं भावरचे मरण सवार्ंत जा�त ल�जा�पद होते.
*
“पोचले”- 10:12; 1:3.
*
12:3 �व�ासा�या जीवनात, एखाद्या �व�ासीसाठ�, येशू हे सवार्त उ�म उदाहरण आहेत. (1 पेत्र 2:21-23) �या�या �वचारां नी
आपले मन भरून घेणे हे �व�ासी�या धावेतील खू प मोठे प्रो�साहन आहे. पाहा 3:1; कल 3:12.
*
“�वरोध”- म� 9:3,34; 12:14,24; 21:23,46; 22:15; 26:3-4,14-16,47-50,65-68; 27:20-23,27-31,35-44.
*
12:4 �व�ासाचे जीवन केवळ एक धावच नाही तर ते एक युद्ध देखील आहे (इ�फ 6:10-18; 2 तीम 2:3; 4:7) गु�हा हा आपला
शत्रु आहे. हा गु�हा आतू न व बाहेरून लढत असतो. (1 योहान 1:8; रोम 7:17-18) गु��ा�वरूद्ध युद्ध थां बवणे �हणजे सम�येला
आहवान देण.े 12:5-13आप�या �व�ासाखातर �यां नी प्राण �दले नसले, तरी अनेक �व�वासींनी,�यां �यासाठ� �याच प्रकारे दुःख
सहन केले (वचन 4) (10:32-34) येशूंनी, यहू दी धमार्�या गो�ीं सोड�यामुळे परमे�र �यां �यावर अप्रस� झाले आहे �हणू नच हे क�
भोगावे लागत आहे असे कदा�चत अ�व�ासी यहू द्यां नी �यां ना टवा�या मारून, व उपाहास करून �हटले असेल. �ख्र�ती लोकां �या
जीवनात जे क�, पीडा, त्रास, �लेश, सम�या, सं घषर् येतात ते सवर् परमे�रा�या प्रेमाचे प्र�तक आहेत, परमे�रबापा�या अप्रस�तेचे
न�हे. ही गो� लोकां नी समजू न �यावी असे लेखकाला वाटते. परमे�र �यां ना अनुशा�सत करीत होता, कारण तो आपले सं तान
अनुशा�सत करतो आ�ण �यां �या क�याणासाठ� तो वचनबद्ध होता. येथे आपण �श�े�वषयी पाच स�य गो�ी �शकतो. (अनुशासन
आ�ण �श�ेद्वारे प्र�श�ण). प�हला : �व�ासीं यापासू न वां चू शकत नाहीत, आपला बचाव करून सुटू शकत नाहीत, प्र�येक पुत्र
�याला परमे�रबाप ग्रहण करतो, �याला तो अनुशा�सत देखील करतो (वचन 6). दुसरा : यासाठ� जी पद्धत वापरली जाते �यां त
�लेश, त्रासदायक आ�ण छडी मार�यासारखा अनुभव येतो. यापासू न आनं द नाही तर पीडा प्रा� होते (वचन 11). “छड़ी देखील
लगावतो” - हे म� 10:17; माकर् 10:34; लू क 18:33यात उपयोगात आलेले आहे. जरी परमे�रबाप �वतः वा�त�वक फट�यां चा
उपयोग करीत नाही, तरी �याची �श�ा आ�ण अनुशासन आप�या ह्रदयावर अं तःकरणावर या प्रकारे होते जणू काही शरीरावर
फटके मारले जातात क� काय असे वाटते, �या �पडे चा आप�याला अनुभव होतो. लोक आप�याला ख�या फट�यां ची पीडा देऊ
शकतात, �याचा उपयोग परमे�रबाप आप�या लोकां �या अनुशासनाखातर करतो. �तसरा : हे अनुशासन एक �च�ह आहे; यावरून
आपण �शकतो, क� �यां ना �श�ा �मळते ते परमे�राचे सं तान आहेत. हे या गो�ीचे सुद्धा �च�ह आहे क� परमे�र आप�याकडे �वशेष
प्रकारे ल� देतो. एक आदशर् �पता जसा करतो तसाच परमे�र�पता सुद्धा आप�या मुलां वर प्रेम करतो व �याबरोबर अनुशासन
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र� पाडले जावे, ते सां डावे, आ�ण जो उपदेश तु�हां ला पुत्रां प्रमाणे �दला जातो, तु�ही �वसरला आहा क� “हे मा�या मुला, प्रभू �या
6
�श�ेचा (क्रोध) अनादर करून ती तु�छ समजू नको, जे�हा तो तु�यावर भडकेल ते�हा धीर सोडू नको.” प्रभू �यावर प्रेम करतो
�यां �यावर ओरडतोही, �याला पुत्र �हणू न �वीकारतो �याला ओरडा लावू न छडी देखील लगावतो.
7*
�प्रयां नो, दुःख �हणजे ‘अनुशासन’ अशी जाणीव ठे वून ते सहन करा. परमे�र आप�या पुत्रक�यां प्रमाणे तुम�याबरोबर वागत
असतो. असा कोण बाप आहे जो पुत्रक�येस �श�त लाव�यासाठ� चं पराक लावीत नाही? पुत्रक�येस �प�याची �श�ा सहन करावीच
8
लागते. जर तो राग, ओरडा व अनुशासनाची छडी �याचे भागीदार सवर् जण झाले आहेत, व यां वाचू न तु�ही सुटला आहा, तर तु�ही
9
*
पुत्रक�या नाहीच मुळ�, पण �य�भचाराचे सं तान ठरता. �याअथीर्, जसा ज�गक बाप करीत असे,�याअथीर् जसे आपण �याला
*
*
भीत असू , तसेच �याद्वारे आपण �जवं त राहू , �या आ��यां �या �प�या�या आणखी जा�त आधीन रहावयास नको काय?
10
*
*
ज�गक बाप अ�प �ाना�या आधारे थोडे �दवस �श�ा करतात परं त ु परमे�र आप�याच �हतासाठ� , अथार्त �या�या प�वत्रतेचे
355
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देखील (वचन 8). काही लोक असा �वचार करतात क� जर परमे�राने आम�यावर प्रेम केले असते तर �याने आम�याशी असा
�यवहार केलाच नसता, परं त ु परमे�र असे यासाठ� करतो क� �याची �प्रती आम�यावर आहे. चौथा : परमे�राद्वारे अनुशा�सत केले
जा�याचा आणखी एक अद्भुत हेतू आहे 'आपले क�याण, आपली प�वत्रता' (वचन 10). पाचवा : जे लोक धीराने प्र�त�ा करतात
(वचन 7) ते आधीन होतात (वचन 9) आ�ण सहन करीत जातात (वचन 11). �या सवार्ंना �याचे प्र�तफळ प्रा� होते. परमे�राने
केलेले अनुशासन �कंवा “अनुशासनाची छडी” या प्रत आपले तीन प्रकारचे �यवहार असू शकतात. (1) तु�छ लेखणे (2)
अ�वीकार करून हताश होणे (3) �कंवा परमे�रा�या आधीन होऊन प्र�श�ण प्रा� करणे. आपली �नवड ही असते क� आपण
एकतर अ�वीकार करावे �कंवा �वीकार करावे, लेखक या�वषयी सां गत नाही क� परमे�र आपले अनुशासन कर�यासाठ�
कोण�या मा�यमाचा उपयोग करतो, परं त ु �या�या मनात �या सवर् गो�ी न�ह�या का, �यां चे वणर्न तो 10:32-34; 11:35-38यां त
करतो? 1 किरं 11:29-32; 2 किरं 12:7-10; 1 पेत्र 1:6-7सुद्धा पाहा. तुलना करा - �तो 66:10-12आ�ण �तोत्र 73 पाहा; जेथे
परमे�रबापाकडे , एकजण आप�या अनुशासना�या समयाचा अनुभव वणर्न करतो.
*
12:5-6 नी�त 3:11-12; ईयोब 5:17; �तो 94:12; आ�ण 119:67,71,75सुद्धा पाहा,
*
12:7-8 असे वाटते क� खरे, सा��वक �व�ासी, दुस�या इतर लोकां पे�ा जा�तच सम�यां चा सामना करतात (�तो 73:2-14) येथे
�याचे कारण देखील आहे. परमे�रबाप �यां �याशी आप�या मुलां �या रूपाने �यवहार करतो. एक �य�� जो �वतःला �ख्र�ती
समजतो, �याने ही �चं ता करू नये क� परमे�र �याला अनुशा�सत करीत आहे, याउलट �याचे अनुशासन झाले नाही तर �याने
अ�व�थ �हावे, क� परमे�रबाप �याला अनुशासन का करीत नाहीये! कारण परमे�रबाप सैनाता�या मुलां चे अनुशासन करीत
नसतो, कारण �यां वर तर परमे�रबापाचा क्रोध भडकलेला असतो �हणू न परमे�र�पता �यां ना दं ड देतो आ�ण �यापैक� प्र�येकाचा
�न��त समयी �याय देखील करतो.
*
12:9 “ज�गक बाप”नी�त 13:24; 18:18; 22:15; 23:13-14.
*
“भीत”- जे�हा आईबाप, �ेहाने आप�या आवड�या मुलां चे यो�य वाटले क� वेळोवेळ� अनुशासन करतात, यो�य वेळ� �यां ना दं ड
देतात, �या वेळ� मुलां ना ठाऊक असते क� प्रेमाखातर आईबाप तसे अनुशासन करतात; पण कधी कधी मुले हा �वचार देखील
करतात क� आईवडील खरोखर �यां �यावर प्रेम करतात �कंवा नाही.
*
“आ��यां �या �प�या�या”- बायबलम�ये हे केवळ एकदाच व�णर्त आहे. (या�याशी जुळणारी गो� आप�याला गण 16:22;
27:16यां त वाचायला �मळते) असे वाटते क� लेखक पा�थर्व �पता व �वगीर्क �पता यां ची तुलना करीत आहे. पा�थर्व �पता आप�या
मुलां �या शरीराला पीडा देतो; पण �वगीर्क �पता आप�या सं ताना�या आतील मनु�य�वाला बदल�या�या प्रय�नात असतो.
*
12:10 “�हतासाठ�”- रोम 8:28
*
“प�वत्रतेचे”- परमे�रबापाची हीच इ�छा आहे क� �याचे पुत्र/बालक या जगा�या नै�तक- अशुद्धतेपासू न शुद्ध केले जावेत. (2
किरं 6:17) यासाठ� क� �यां नी अपराधां चा सामना करावा. (2 किरं 6:17) यासाठ� क� �यां नी अपराधां शी युद्ध करून �यावर �वजय
प्रा� करावा; आ�ण आपले आं तिरक जीवन अ�धक प�वत्र असे करावे. (म� 5:8) हा दृ��कोन पुढे ठे वून �वगीर्क �पता आप�या
बाळां ना अनुशा�सत करतो, पीडा देतो आ�ण यो�य वाट�यास �श�ा पण करतो. जे�हा सम�येतून या प्रकारचे प्र�तफळ �मळते ते�हा
�यां चे �वागत केले पा�हजे. परमे�राची प�वत्रता आ�ण �या�या भरपू रीचे भागीदार हो�यात व आप�या शुद्धीकरणा�या प्र�क्रयेत जर
आप�याला काही पीडा सहन करावी लागत असेल तर काहीच हरकत नाही. येथे पाहा, क� परमे�रबाप आप�या प�वत्रतेचे
भागीदार हो�यासाठ�, आप�या मुलां ना कशा प्रकारे यो�यता देतो. केवळ एकच असाधारण अनुभव, आप�या जीवनात लागू करून
परमे�रबाप तसे करत नाही, तर तो अनुशा�सत कर�याचे कायर् सतत, �नरं तर चालू ठे वतो आ�ण �न:सं देह आपण या जगाचा �नरोप
घेईपयर्ंत तो हे कायर् चालू च ठे वील. ईयोब 3:20ची टीप �प� करते क� अनुशासनाचे आणखी काही फायदे आहे.
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व समानतेचे भागीदार आपण �हावे �हणू न तसे करतो. सद्य काळात हरेक प्रकारची �श�ा आनं दाची नसते, उलट शोकाची गो�ट
*
वाटते. तरीपण जे लोक ती सतत सहन करून प�े झाले आहेत, अशा सवार्ंना नं तर पुढे यो�य जीवनशैलीचे समपर्क प्र�तफळ प्रा�
होते.
12
*
* 13
�हणू न आता �प्रयां नो, थकलेले व लोंबकळणारे हात आ�ण दुबर्ल व लटपटणारे गुडघे ताठ आ�ण सरळ करा . आप�या
*
*
पायां साठ� सरळ मागर् तयार करा , यासाठ� क� लं गड्याने (कमजोर �व�ासी) भटकू नये , पण बरे �हावे.
14
*
*
*
सवार्ंबरोबर मेळ व शां �त राख�याचा प्रय�न करा, प�वत्रतेचे शोधक �हा , कारण प�वत्रतेवां चून कोणीही प्रभू ला पाहू
15
*
शकणार नाही, कारण असे होता कामा नये क� एखाद्याने दू र जावे. ल�पू वर्क पाहत रहा , क� एकानेही परमे�री कृपेपासू न
वं �चत राहू नये; कडू पणाचे कोणतेही मू ळ अं कुिरत होऊन �याद्वारे दुःख �मळावे व अनेकां नी अशुद्ध �हावे असे होऊ नये, या�वषयी
16 *
�हणू न �याने एका घासाबद्दल आपले �ये�ठ�वाचे पद �वकले �या एसावासारखा कोणी �य�भचारी �कंवा
हमखास ल� द्या,
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*

12:11 हेच एक प्र�तफळ आहे, �याची इ�छा सवर् �व�ासींना होत असते (म� 5:6) �हणू नच अनुशासन, पीडा आ�ण �श�ा
�यां चा उपयोग परमे�रबाप, हे फळ उ�प� कर�यासाठ� करतो ते आपण ग्रहण केले पा�हजे.
*
“सहन करून प�े ”- सम�या व दुःख या कारणामुळे आपण �वतः दुःखाचा अनुभव करतो आ�ण �नराश होऊन जातो, याऐवजी
आपण आपले �वपिर�ण करून, �पडे चे कारण शोधावे आ�ण �वतःम�ये आव�यक ती सुधारणा करावी. �वलाप 3:40शी तुलना
करा.
*
12:12 “�हणू न”- लेखक �व�ासींना चार गो�ी कर�यास सां गतो “सरळ करा” (वचन 12) “सरळ मागर् तयार करा (वचन 13),
“शोधक �हा” (वचन 14), “ल�पू वर्क पाहत रहा” (वचन 15). जर परमे�री अनुशासन काही अपे�ेने होत असेल तर आपण
केवळ �न��क्रय राहू न चालणार नाही, �या ऐवजी पू णर्रूपाने आपण परमे�रबापाला सहकायर् द्यावे.
*
12:12 “सरळ करा”- जर एखाद्याचे गुडघे लटपटत असतील आ�ण हात लोंबकळत असतील, तर असा �य�� कशा प्रकारे
धावेत भाग घेऊ शकेल? (वचन 1) �ख्र�तां ठायी परमे�राजवळ, आप�यासाठ� साम�यर् आहे आ�ण आपण याचा उपयोग कसा
करावा हे �शकावे. पाहा �तो 29:11; 73:26; 105:4; इ�फ 1:18-19; 6:10; कल 1:11-12,29.
*
12:13 “सरळ मागर् तयार करा”- नीट धाव�यासाठ� सरळ व सपाट, समतल मागार्ची गरज असते. आप�याला असा मागर् प्रा�
होतो �कंवा नाही, हे आप�यावरच अवलं बून आहे. आप�या जीवनात जर आपण दु�ता कायम ठे वली तर आपण �वजयी ठरू
शकणार नाही.
*
“लं गड्याने भटकू नये”- नी�त 4:25-27जर आपण परमे�रबापा�या आधीन झालो तर परमे�रा�या अनुशासना�या मागार्वर,
न��च खातरीने आपण बरे व �व�थ होऊ शकतो. दुःखाची गो� हीच आहे क� पु�कळ �व�ासी/�ख्र�ती लोक, लं गड्या पायां नी
धाव�याचा प्रय�न करीत आहेत.
*
“मेळ व शां �त”- म� 5:9; रोम 12:18.
*
“प�वत्रतेचे”- वचन 10. प�वत्रतेसाठ� प्रय�न आव�यक आहे. “शोधक" (रोम 8:13; 1 किरं 9:27; 2 किरं 7:1; गल 5:16-18;
इ�फ 4:22-32; कल 3:5; इब्री 12:4,10-13; 1 पेत्र 1:13-16; 2 पेत्र 1:5-8) आपण प�वत्रते�या मागे लावावे, या जाणीवेने क� तसे
करणे यो�य आहे. प�वत्रता एक अ�त आव�यक गो� आहे. (म� 5:8; 1 किरं 6:9-11) जे लोक, जग शरीर व सैतानानुसार जगतात
आ�ण �वतःला �ख्र�ती �हणतात व परमे�रा�या प�वत्र �वगार्त �वागताची अपे�ा करतात, ते भयानक व भयं कर री�तने आ�यार्त
पडतील. (लेवी 20:8; योहान 17:17-19यात प�वत्रतेचे नोट्स पाहा)
*
12:14 “शोधक �हा”- पु�हा एकदा आपण बघतो, क� आप�या वैय��क प्रय�नाचा यात समावेश आहे. जीवनात �नरथर्कपणे
लाटां नी वाहू न जाणा�या, जीवनाचे �व�न आपण पाहू नये.
*
12:15 “ल�पू वर्क पाहत रहा”- हे श�य आहे क� चचर्चे काही लोक परमे�रा�या कृपेपासू न अजाण राहतील. तुलना करा 2 किरं
6:1; गल 5:4,7.लेखक 'प�वत्रता'हा �वषय पुढे चालू च ठे वतो. �याला ठाऊक आहे क� प�वत्र हो�याचा एकमात्र उपाय परमे�राची
कृपाच आहे आ�ण जर एखादा �य�� याकडे दुलर्� करतो तर तो या एका मागार्संबंधी अ�ानी राहील. जर सावध�गरी बाळगली
नाही तर कोण�याही चचर्म�ये भां डण-तं टा-�वभाजन, वाईट बोलणे, बदला/सू ड घेणे इ. होऊ शकते, �यामुळे पू णर् चचर् प्रभा�वत
होईल. काही सीमेपयर्ंत किरं थ आ�ण गलती येथील मं ड�यां त असेच होत होते.
*
12:16 अशा पु�कळशा गो�ी आहेत �यां आपण चचर्म�ये पाहणे आव�यक आहे, �यां चे आपण अवलोकन केले पा�हजे.
बायबलम�ये आपण चुक��या मागार्वर चाल�या�या सं भावना व �यां चे पिरणाम पाहू शकतो. “एसावासारखा” उ�प 25:24-34.तो
अशा लोकां चा नमू ना आहे, जे कृपेपासू न वं �चत राहतात. एसावाने ज�मा�या अ�धकारां चे तसेच �याशी जुळणा�या प्र�त�ां चे मह�व
जाणले नाही.

38

*

17

*

वाकडा होऊ नये. तु�हां ला ठाऊक आहे क� �यानं तर जे�हा �याने आशीवार्दाची कामना केली ते�हा तो अयो�य गणला गेला,
*
अश्रू ढाळून ढाळून इ�छा असतानाही �याला मनबदलाची सं धी पु�हा �मळालीच नाही.
18
परमे�राने सीनाय पवर्ताव र �नयमशा�त्र �दले होते, �या समयी पेटलेला अ�नी, अं धार, मेघां चा काळोख व वादळ होते, तशा
* 19 *
ना तु�ही कणार् वाजतो तशा हादरून टाकणा�या आवाजात, प्रचं ड भयच�कत करून टाकणारा
पवर्ताजवळ तु�ही आला नाही ;
20
सं देश ऐकला, व असेही झाले नाही क� तु�ही परमे�रास �वनं ती करून �हटले क� �याने तुम�याशी बोलू नये! परं त ु ते परमे�राची
21 *
आ�ण ते
ती आ�ा सहन करू शकले न�हते,‘क� जर एखादा पशु पवर्तास �पशर् करील तर �यास दगडमार केला जावा.’
भी�तदायक दशर्न पाहू न मोशेही �हणाला, “मी अ�त भयभीत झालो व थरथर कां पतो आहे.”
22
*
* 23
*
तु�ही तर सीयोन पवर्ताजवळ , �जवं त परमे�राचे नगर �वगीर्क यरूशलेमेजवळ , लाखों �वगर्दूत व �ये�ठां ची साधारण
*
*
*
*
सभा व चचर् ,�यां ची नां वे �वगार्त �ल�हली आहेत आ�ण सवार्ंचा �यायी परमे�र, मु�� प्रा� झाले�यां चे आ�मे ं जे �नदोर्षी
24
*
*
*
ठर�वले गेले, न�या कराराचे म�य�थ येशू व �शं पड�याचे ते र� जे हाबेला�या र�ापे�ा उ�म बोलते, �या र�ाजवळ आला
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“वां कडा”- ग्रीक श�दाचा अथर् आहे 'अशुद्ध'एसाव असाच �य�� होता, �याला आ��मक गो�ीत काहीच रू�च न�हती. शरीरावर

*

मन लावणा�या लोकां चा नमू ना तो आहे (रोम 8:5-8), जे परमे�राला प्रस� कर�याऐवजी �वतःला खुश करतात. आप�या चचर्म�ये
आ�ण चचर्�या पुढा�यां म�ये आज असे लोक नाहीत काय? जोपयर्ंत अशा लोकां �या जीवनात पू णर् बदल होत नाही, �यां चा अं त
एसावासारखाच होईल. ते परमे�राद्वारे तु�छ लेखले जातील. तुलना करा मलाखी 1:3.
*
12:17 “�यानं तर”- उ�प 27:30-40.
*
“मनबदलाची सं धी”- कदा�चत याचा अथर् असा आहे क� �याने आप�या �प�याचे मन, �याने याकोबाला आशीवार्द �दला होता
बदल�याचे प्रय�न केले . काही लोकां चा �वचार असा आहे क� एसावाने आपले अं तःकरण बदल�याचा �वचार केला पण ते यो�य
�कंवा बरोबर वाटत नाही.
12:18 “सीनाय पवर्तावर”- या वचनात व�णर्त गो�ी आ�ण पुढ�या दोन वचनां चे स�य; �नगर् 19:16-19; 20:18,21;आ�ण अनु
4:11यां वर अवलं बून आहे.
*
“तु�ही आला नाही”- �ख्र�तां चे �व�ासी हो�या�या ना�याने ते यहू दी �नयमां तगर्त न�हते - रोम 6:14.�व�ासीं�या �प�यासोबत,
सहभा�गता कर�यासाठ� यहू दी प्रबं धाला, एका उपाया�या रूपां त पाहू नये.
*
12:19-20 हे सवर् काही, या गो�ीकडे सं केत करते क� परमे�री �नयमावलीचे �दले जाणे ही भयानक गो� आहे. �नगर् 19 चे
नोट्स पाहा.
*
12:21 येथे मोशेद्वारे बोलले�या गो�ी, बायबलम�ये आणखी कोठे ही �द�या गे�या नाहीत. मोशेने सां �गतले�या गो�ीं, प�वत्रा�मा
जाणत होता, आ�ण �या कोण�या ना कोण�या प्रकारे या पत्रात लेखकावर प्रगट के�या गे�या.
*
12:22 “सीयोन पवर्ताजवळ”- लेखक, �ख्र�तां ठायी �व�ास आ�ण �ख्र�तां द्वारे �था�पत, न�या प्रबं धाची आशीवार्�दत कारणें
दाखवतो. �वगीर्क सीयोन पवर्त जो क� पा�थर्व शहरा�या आ��मक स�याची वा�त�वकता होती, �या�या छाये�वषयी तो सां गत
आहे.
*
“�वगीर्क यरूशलेमेजवळ”- गल 4:26; प्रकटी 21:10.
*
“�ये�ठां ची”- जे लोक महान प्रथम फळाशी/ जे�ां शी जुळलेले आहेत. पाहा रोम 8:29; कल 1:15,18; प्रकटी 1:5.
*
12:23 “साधारण सभा”- ग्रीक भाषेत याचा अथर्, सात लोकां ची सामा�य सभा, आराधना सभा �कंवा सावर्ज�नक उ�सव असा
होता.
*
“�वगार्त �ल�हली”- लू क 10:20; प्रकटी 21:20.
*
“�यायी”- �तो 50:4-6; 96:13; यश 33:22; प्रे�ष 17:31; रोम 2:16;
*
“मु��त...आ�मे”ं - जे लोक �व�ासातच मरण पावले आ�ण �ख्र�तां �या ब�लदानाद्वारे मु�त व �नदोर्षी केले गेले (इब्री 10:10,14)
आ�ण परमे�रा�या उप��थतीत �न�कलं क असे आहेत.
*
12:24 “न�या कराराचे”- 8:8-13; म� 26:26-28.
*
“�शं पड�याचे ते र�”- 9:14; 10:22; 1 पेत्र 1:2.
*
“हाबेला�या”- उ�प 4:1हाबेलाचे र� �या �य���या दं ड आ�ण सू ड भावनेसाठ� बोलीत रा�हले, �याने ते वाहवले होते. �ख्र�तां चे
र�, सुटका आ�ण �मे�वषयी बोलते. इ�फ 1:7. 18-24 या वचनात लेखकाने �प� भाषेत सां �गतले आहे क� नवा करार, जु�या
प्रबं धापे�ा �कती श्रे� आहे. जुना प्रबं ध, भी�त आ�ण �श�ेचा �वषय आहे, परं त ु नवा करार, दया परमे�रापयर्ंत पोहचणे आ�ण अनं त
आशीवार्दाचा �वषय आहे.
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आहा.
25 *
*
*
**
सावध असा व जो बोलतो आहे �या�यापासू न तोंड वळवू (लपवू ) नका, कारण जर �या वेळचे मोशेचे लोक, पृ�वीवर
ताक�द देणा�यां पासू न तोंड वळवू न वाचू शकले न�हते, तर आपण चेतावणी देणा�या�या श�दां कडे दुलर्� करून कसे बरे वाचू
26
*
शकू? �या वेळ�, �या�या श�दाने पृ�वी हादरून गेली , परं त ु आता परमे�राने असे वचन �दले आहे, क� “पु�हा आणखी एकदां
*
केवळ पृ�वीच न�हे, तर आकाशालाही मी कां पवीन.”
27 *
हे वा�य ‘आणखी एकदां ’ प्रगट करते क� �या व�तु हल�व�या जातात, �या रचना केले�या व�तु असले�यामुळे टळा�यात व
काढू न टाक�या जा�यात; जेणक
े रून �या व�तु हल�व�या जात नाहीत, �या �टकून अटळ रहा�यात.
28
*
या कारणा�तव असे रा�य प्रा� करून, जे ढळणार- हालणार नाहीये, परमे�राचे उपकार मान�याचा हा मोका हातू न जाऊ देऊ
*
29
नका, जेणक
े रून आपण शहाणपणाने समं जस होऊन आदरासह , अशी आराधना करावी जी �यास पसं त आहे. कारण आपला
**
परमे�र भ�म करणारा अ�नी आहे.
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1*

399

2*

ु ेम कायम असो. अ�तथी-सेवा व प्रेम करणे �वसरू नका, कारण याद्वारे �कतीतरी लोकां नी अजाणपणे नकळत
बं धप्र
*
3*
�वगर्दूतां चे आ�त�य केलेले आहे. कैद्यां ची आठवण अशी ठे वा, जणू काय तु�हीही �यां �याबरोबर कैदेत आहा. वाईट
�यवहाराने दुःखी असले�यां ची आठवण ठे वून �यां �याकडे या प्रकारे ल� द्या क� आपण देखील देहात आहोत.
4*
*
�ववाह ही सवार्ंत अ�धक आदराची बाब समजावी, �बछाना �न�कलं क असावा, कारण परमे�र �य�भचार व जारकमेर्ं
4 02
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*

12:25-29 या पत्रात, येथे �व�ास �यागा�वषयी ताक�द �दलेली आहे (2:1-4; 3:7-19; 6:4-8; 10:26-31) �व�ास �याग �हणजे
न�या करारा�या, परमे�रा�या प्रकाशना�या �वरोधात बं ड करणे, उभे राहणे होय.
*
12:25 “बोलतो”- परमे�र आहे (1:1-2)
*
“जर”- पाहा 6:6; 10:26.
*
“पृ�वीवर”- सीनाय पवर्तावर मोशेने परमे�रबापाशी गो�ी के�या.
*
“�वगार्तून”- आप�या पुत्राद्वारे परमे�राने असा वातार्लाप केला जसा क� �वगार्तून सरळ व प्र�य�च केला होता. (योहान 1:18;
8:23; 12:49-50) �यां नी मोशेद्वारे �द�या गेले�या परमे�रा�या वचनाकडे दुलर्� केले, ते सवर् वां चू शकले नाहीत. तर मग
�ख्र�तां �या गो�ींचा �तर�कार करणारे, नाकारणारे कसे वाचू शकतील? (2:3; 10:28-29; योहान 12:48).
*
12:26 “पृ�वी हादरून गेली”- �नगर् 19:18
*
“आकाशालाही”- हा�गय 2:6.
*
12:27 1:10-12 पाहा. प्रकटी 6:12-14; 21:1.येणा�या भ�व�यात, भौ�तक सृ�� नाहीशी होईल, परं त ु परमे�राचे रा�य (�सद्धता)
जे न�या करारामुळे आलेले आहे व �या गो�ी �या 22-24 या वचनां त आहेत, �या कधीच टळणार नाहीत.
*
12:28 “रा�य”- म� 4:17; रोम 14:17.
*
“आदरासह”- उ�प 20:11; ईयोब 28:28; �तो 34:11-14; 90:11; 111:10; नी�त 1:7.परमे�राचा आदर, स�मान आ�ण परमे�री
भय आप�यात नसेल, तर बु�द्ध प्रा� होत नाही आ�ण या प्रकारे केली गेलेली आराधना परमे�रबापाला ग्रहणयो�य नाही.
*
12:29 “अ�नी”- �नगर् 3:2चे नोट्स पाहा.
*
“भ�म करणारा अ�नी”- यावरून ती 'प�वत्रता' दशर्वली जाते, जी या�या �वपिरत असले�या सवर् गो�ींचा नाश करते; जो �याय,
अ�व�ासींवर, प्रेम �वसरणा�यां वर तसेच परमे�राची वाणी न ऐकणा�यां वर येईल, तो भयानक असेल. तुलना करा 2 थे�स 1:7-8.
*
13:1 योहान 13:34; रोम 12:10; 13:8
*
13:2 रोम 12:13; 1 पेत्र 4:9; 3 योहान 1:5-8.
*
“�वगर्दूतां चे”- उ�प 19:2,22; 19:1-3.साधारणतः परमे�रदू त मनु�यां �या रूपात प्रगट होतात. जर आपण आ�त�य केले तर, �या
वेळ� एखाद्या परमे�रदू ताचा नकळत पाहुणचार कर�याची सं धी घरीच आप�याला प्रा� होऊ शकते.
*
13:3 लू क 6:31; रोम 12:15; म� 25:34-40.प्रेम आप�याला �वतः दुस�या�या जागी ठे व�याची सं धी देते आ�ण �यामुळे आपण
�या गो�ींचा अनुभव करू शकू आ�ण दया दाखवू शकू.
*
परमे�र, यौन सं बंधी गु�हा करणा�यां चा �याय करेल. प्रकटी 21:8; कल 3:5-6; इ�फ 5:3-6; 1 किरं 6:9-10.
*
13:4 “आदराची”- �ख्र�ती लोकां म�ये ल�न/�ववाह ही आदराची गो� समजली जावी कारण परमे�रबापाने असेच ठर�वलेले

40

करणा�यां चा �याय करील.
5
तुमचा �वभाव लोभी नसावा, जे काही तुम�याजवळ आहे �यात सं तोष करा, कारण सृ�ीकतार् परमे�र �वतःच �हणतो, “मी
*
तुला कधी सोडणार नाही व कधी �यागणार नाही.”
6*
�हणू न आपण सं कोच न बाळगता असे �हणतो, “प्रभू माझा साहा�यकतार् आहे. मी �भणार नाही, मनु�य माझे काय करू
शकतो?”
7
*
*
तुम�या पुढा�यां चे व तु�हां ला परमे�राचा सं देश देणा�यां चे �मरण ठे वा. �यां चे वतर्न पाहू न, �यां �या �व�ासाचे अनुकरण
करा.
8*
ु सारखेच आहेत. 9 अनेक प्रकार�या वरवर�या �व�चत्र * व उथळ उपदेशां मळ
ु े तु�ही
येशू �ख्र�त काल, आज आ�ण युगानुयग
भ्रमात पडू न बहकू नका. ब�लदान वा अ�पर्ले�या खाद्य व�तु, खाणा�यां चा काहीच फायदा करीत नसतात �हणू न �याऐवजी, आपले
10
*
मन अनुग्रहाने ��थर ठे वणे अ�धक फायद्याचे व बरे आहे. आपली एक अशी वेदी आहे, �ज�यावरचे पदाथर् खा�याचा ह�,
11 *
�यां ना नाहीये जे तं बूम�ये सेवा करतात. �या पशू ं चे र� महापुरो�हत अपराध ब�लसाठ� प�वत्र�थानी घेऊन जातो, �या पशू ं ची मृत
शरीरें छावणी बाहेर जाळली जातात.
12
*
*
�हणू नच येशूंनीही आप�या �वतः�या र�ाद्वारे आपले लोक प�वत्र कर�या�या हेतूने यरूशलेमेबाहेर दुःख सहन केले.
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409

411

412

414

415

आहे (म� 19:4-6).
*
13:5 “मी तुला कधी सोडणार नाही”- अनु 31:6; म� 28:20; योहान 14:16.आप�याबरोबर परमे�राची उप��थती ही जगातील
सवर् सं प�ीपे�ा अ�धक श्रे� व मू �यवान बाब आहे. जर परमे�रबाप आप�यात आहे तर तो आप�या सवर् गरजा भागवील (म�
ु राहू . परं त ु जर �व�ासीं
6:25-34; �फ�ल 4:19) आ�ण आप�या मनां त �याची उप��थती अस�यामुळे आपण सवर् पिर��थतीत सं त�
गु�हा करीत असतील, तर परमे�र �यां चा �याग करणार नाही काय? कारण तो �हणतो क� मी तुला सोडणार नाही, तर आप�याला
अव�य सोडणारच नाही. याचा अथर् असा न�हे क� लोकां ना अपराध करीत राह�यासाठ� �वातं �य �मळालेले आहे, याउलट प्रभू जी
�यां ना �वतं त्र करतो क� �यां नी प�वत्र �हावे (रोम 6:1-2; 15:18) परं त,ु �व�ासी �याला �यागू शकत नाही काय? �व�ासी तसे करू
इ��छत नाहीत, व सोडत देखील नाहीत (10:39; योहान 10:27) काही लोक �ख्र�ती हो�याचा ढोल वाजवतात पण वा�त�वक ते
नाहीत, तसे लोक प्रभू ला सोड�याची इ�छा देखील करतात आ�ण सोडतातही. जर ख�या �व�ासीने असे कर�याची इ�छा केली तर
ही फार कठ�ण गो� होईल, �हणू न �व�ासीने �व�वास-�यागाची इ�छा करू नये, अशीच आपण अपे�ा ठे वावी. (पाहा �तो
139:7-12)
*
13:6 पाहा �तो 118:6-7; रोम 8:31; म� 10:28-31; �तो 27:1-3.माणसां नी आधीच �या�या�वरूद्ध फार काही केलेले आहे
(10:32-34); परं त ु मनु�या�या भी�तचे �थान �या�या जीवनात न�हते; जे काही मनु�याने केले होते ते ��णक होते. जर परमे�र
�या�याबरोबर होता, तर �या�यासाठ� आशीवार्दाची अनं त प्र�त�ाही होती. तुलना करा 2 किरं 4:17-18.
*
13:7 “पुढा�यां चे”- तो कदा�चत �या लोकां �वषयी उ�ेख करतो, �यां नी आधी �यां ना आनं दाची बातमी ऐकवली होती.
*
“अनुकरण”- 1 किरं 4:16; 11:1; �फ�ल 3:17; 1 थे�स 1:6; 2 थे�स 3:7,9.
*
13:8 मानवीय पुढारी �जवं त राहतात, मरतात, येतात आ�ण जातात. �ख्र�त येशू नेहमी सारखेच आहेत (1:12), महान
प्रमुखयाजका�या रूपां त �यां ची सेवा तशीच आहे (7:24-25). मु�य गो� हीच आहे क� �यां चे चिरत्र �कंवा लोकां साठ� �यां नी
केलेली प्रेमपू णर् सेवा यात कोणताच बदल होणार नाही, यात शं काच नाही. ते सदासवर्दा तसेच राहतील, जसे ते प्रारं भापासू न होते;
जु�या करारात होते आ�ण या पृ�वीवरील आप�या जीवनकाळात होते.
*
13:9 “�व�चत्र”- इ�फ 4:14; रोम 16:17; प्रे�ष 20:20; म� 7:15.लेखका�या मनात री�त�व�धं संबंधी, भोजना�या आ��मक
मू �यां संबंधी यहू दी �श�ण होते ही गो� �प� आहे. (तुलना करा रोम 14:2,14,21; 1 किरं 8:8; कल 2:8,16-23; लेवी 11:2-23चे
नोट्स पाहा) केवळ परमे�राची कृपाच, आ��मक जीवनाचे पोषण व सं गोपन करू शकते, भौ�तक व�तुं नाही.
*
13:10 “एक ......वेदी”- �ख्र�तां त �व�ासी लोकां ची �दसणारी 'पदा�थर्क वेदी' नाही, लेखक �ख्र�तां �या क्रूसावरील
ब�लदाना�वषयी सां गतो. जे लोक �ख्र�तां ना �व�ासाने ग्रहण करतात/मा�य करतात, �यां �या जवळ नवीन यो�यता आहे, री�त�व�ध
असलेले जीवन नाही (योहान 6:53-58,63) जे लोक जु�या यहू दी प्रबं धानुसार सेवा करतात आ�ण '�ख्र�त व नवा करार' ही अमा�य
करतात, नाकारतात, अ�वीकार करून �याकडे दुलर्� व �याची उपे�ा करतात, �यां चा या 'वेदीत'कोणताच भाग/�ह�सा नाही.
*
13:11 तो प्राय��ता�या �दवसाकडे इशारा करतो - 9:7. लेवी 16:27पाहा �या �दवशी ब�लदान केले�या पचे मां स, कोणीच खात
नाही. हे देखील �न��तच आहे क� �ख्र�तां चे ब�लदान केलेले यथाथर् शरीर/देह कोणीच खाऊ शकत नाही - हे अ�व�सनीय आहे.
*
13:12 - “प�वत्र कर�या�या”- �कंवा वेगळे करणे - 10:10 येशूंचे र� �व�ासींसाठ� याच प्रकारचे कायर् करते.
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13

*

*

14

या�तव �यां ची �नं दा आपणावर घेऊन, आपणही यहू दी मतां �या री�त�व�धं चा �याग करू या, कारण येथे आपले कोणतेच
*
�था�यक व ��थर नगर नाहीये, याउलट आपण अशा एका नगरा�या शोधात आहोत, जे भ�व�यकाळ� (पुढे) येणार आहे.
15 *
*
तर आता, आपण �तु�तरूपी ब�लदान �हणजे ‘ओठां चे फळ’ अथार्त जे येशू नां वाचा अं �गकार करतात, आप�या
16
*
परमे�रासाठ� �नरं तर अपर्ण करीत राहू या. भलेपणाची व �हताची कृ�ये ं ल�ात ठे वा, दान देणे सुद्धा �वसरू नका, कारण
ु े खू प खू प समाधानी होत असतो.
परमे�र अशा प्रकार�या ब�लदानां मळ
17
*
आप�या पुढा�यां �या आ�ेत रहा, �यां �या आधीन �हा, कारण तुमचे मागर्दशर्क (पुढारी) अशा लोकां प्रमाणे सतकर् व जागृत
*
असतात, �यां ना आपआप�या कायार्ंचा �हशेब द्यावा लागतो, �हणू न तर हे कायर् ते आनं दाने कर�या�या प्रय�नात असतात; दुःखाने
�कंवा त्रा�सक होऊन वा क�हू न न�हे, कारण �या ��थतीत कोणताही फायदा नाही,ते तुम�या �हताचेही नाही.
18
आ�ही सवर् बाबतीत आदर आ�ण स�मानाने जग�याची व वाग�याची इ�छा धरतो, �हणू न आम�यासाठ� प्राथर्ना करीत जा,
*
19 *
तु�हां स आणखी समजावू न सां गतो, क� या
कारण आमची खात्री आहे व �व�ास देखील क� आम�याठायी शुद्ध �ववेक आहे.
कायार्साठ� मी लवकर तुम�याकडे पु�हा यावे अशी प्राथर्ना करा.
20
*
आता शां तीदाता परमे�र , �याने आप�या प्रभू येशूंना, जे मेढ
ं रां चे महान राखणकतेर् व आदशर् मेढ
ं पाळ आहेत, सनातन
*
*
21 *
करारा�या र�ाने मेले�यां तून �जवं त करून परत आणले. तो परमे�र तु�हां ला प्र�येक चां ग�या कायार्ंत यासाठ� ��थर करो क�
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“यरूशलेमेबाहेर”- वध�तं भाचे �थान (गुलगुथा �कंवा कालवरी) यरूशलेमेबाहेर होते (म� 27:32-33)
“�नं दा”-12:2 दोषी ठरवले गेलेले अपराधी क्रूसावर �खळले जात होते. जर आपण �ख्र�तां चा मृ�यू �वीकारतो तर ही गो�

*
*

�वीकार करतो, क� आपण अशा प्रकारचे दोषी व गु�हेगार आहोत जे मरणास/मृ�युस पात्र आहेत. �व�ासीं लोक क्रू�सत
तारणा�याचे क्रू�सत लोक आहेत. (गल 6:14) आ�ण तसे �हणताना, अं �गकार करतां ना �यां नी लाजू नये.
*
13:13 “यहू दी..... �याग”- यहू दी मत �कंवा जु�या करारा�या �व�धं �या बाहेर.
*
13:14 “नगरा�या”- 11:10,16; 12:22.
*
13:15-16 जु�या करारात, याजक ब�लदान अपर्ण करत असत. या�ठकाणी लेखक सं केत करतो क� येशू �ख्र�तां त, सवर् �व�ासी
न�या कराराचे याजक आहेत. पाहा 1 पेत्र 2:5,9; प्रकटी 1:6�यां चे ब�लदान पशु �कंवा भौ�तक वेदीवरील भौ�तक व�तु नाहीत, पण
�यापे�ा काही वेगळे आ�ण सवोर्�म असे, �तु�तरूपी ब�लदान आहे.
*
“�तु�तरूपी”- पाहा �तो 33:1-3;
*
13:16 “भलेपणाची ...कृ�ये”ं - न�या कराराचे याजक अस�यामुळे �व�ासींची ही एक अ�यं त मह�वपू णर् सेवा आहे. पाहा म�
5:16; 25:34-40; लू क 6:27,35; रोम 12:21; 2 किरं 9:8; गल 6:10; कल 1:10; 2 थे�स 2:17; याकोब 1:27; 1 पेत्र 2:12; म�
5:42; रोम 12:13; गल 6:6; 1 तीम 6:18; 1 योहान 3:17.परमे�रबाप अशा प्रकारची अपर्णें ग्रहण करतो व �यामुळे तो प्रस� व
ु होतो. तुलना करा 10:6;आ�ण इतर दुसरी अपर्णें जी परमे�राला सं तोष�वतात. पाहा रोम 12:1.
सं त�
*
13:17 “पुढा�यां �या”- चचर्म�ये पुढारी असावेत आ�ण �यां �याजवळ अ�धकार देखील असावेत. परमे�रबाप �यां ना �नयु�
करतो �हणू न �यां चा अ�धकार परमे�रबापाकडू नच �यां ना प्रा� होतो. लेखकाला ठाऊक होते क� इब्री चचर्चे पुढारी चां गले होते.
सवर्च पुढारी चां गले नसतात आ�ण असे पुढारी देखील आढळतात, जे परमे�राने प्रगट केले�या ख�या स�यानुसार जीवन जगत
नाहीत (तुलना करा प्रे�ष 4:19; 5:29) ,आ�ण न�या करारा�या �श�णानुसार आ�ा देत नाहीत, अशा लोकां चे न ऐकलेले बरे. चचर्चे
चां गले पुढारी, सद�यां चा सां भाळ करतात. प्रे�ष 20:28; 1 पेत्र 5:1-4.
*
“�हशेब”- चचर्�या पुढा�याला परमे�रा�या लोकां चे वरील �याचे नेत�ृ व/मागर्दशर्न/पुढारीपण तसेच �वतः�या वैय��क
जीवनाचाही �हशेब द्यावा लागेल.
*
13:18 “शुद्ध �ववेक”- 2 किरं 1:12; 4:2.
*
13:19 रोम 15:30-32; �फलेमोना 22.
*
13:20 “शां तीदाता परमे�र”- 7:2; रोम 15:33; 16:20; 2 थे�स 3:16.
*
“सनातन करारा�या र�ाने”- 9:12; 10:29; म� 26:28.येथे न�या कराराला 'सनातन'असे �हटले गेले आहे. परमे�राने जे काही
आप�या लोकां साठ� �न��चत केले, �या सवर् गो�ीं हा करार पू णर् करतो, आता आणखी दुस�या कराराची गरज नाही.
*
“मेले�यां तून ......परत”- म� 28:6.या पत्रात हेच असे एकमेव �थान आहे जेथे लेखक �ख्र�तां �या �जवं त हो�या�वषयी सां गतो.
परं त ु तो अनेकदां या�वषयी सू �चत करतो - 1:3; 2:9; 10:12-13.
*
13:21 प्र�येक �व�ासीसाठ�, केवळ परमे�रबापच अशा प्रकारचे कायर् करू शकतो, कोणताही �व�ासी �वतःसाठ� हे कायर्
करू शकत नाही. परमे�र जर आप�याला चां ग�या कायार्साठ� व �सद्ध कायार्साठ� तयार करीत नाही तर �वतः आपण कधीच
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तु�ही �याची इ�छा पू णर् करावी; परमे�राला जे काही पसं त आहे ते सवर् येशू �ख्र�तां द्वारे तो तुम�यात उ�प� करो, परमे�राचे गौरव
ु असो. होय, असेच �हावे.
व �याचा म�हमा युगानुयग
22
*
हे भावां नो तु�हां ला �वनं ती करून �हणतो, क� �शकवणी�या या बोधप्रद गो�ी ऐकून �यानुसार वागा, मी तु�हां स थोड�यात
�ल�हले आहे.
23
*
�यानात असू द्या, क� तीम�य आपला भाऊ याची सुटका झाली आहे, तो लवकर आला तर �या�याबरोबर मी तु�हां ला
भेटावयास येईन.
24
आप�या सवर् पुढा�यां ना आ�ण प�वत्र लोकां ना सलाम सां गा. इटालीचे सवर् तु�हां ला सलाम सां गतात.
25
*
तु�हां सवार्ंबरोबर परमे�राची कृपा असो.
430
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समथर् ठरू शकणार नाही; �याचप्रमाणे जर परमे�रबाप आप�या जीवनात कायर् करीत नसेल तर आपली कामे ं �यां ला कधीच प्रस�
करू शकत नाहीत. तुलना करा 2 किरं 3:5; �फ�ल 2:13; कल 1:29.प्र�येक �व�ासी�या जीवनाचे ल�य �कंवा हेतू, प्रभू
येशूंसारखाच असावा. (म� 26:39; योहान 4:34; 6:38; 8:29). या सवार्ंत परमे�राची इ�छा कमी नाही �कंवा अ�धक नाही �कंवा
काहीच नाही. सवर् काही �व�ासीं�या इ�छे वरच अवलं बून आहे, क� �याने प्रभू येशूंसारखे जीवन जगावे. परमे�रबाप �ख्र�तां द्वारे
�व�ासी�या जीवनात ते कायर् करतो, �याची �याला गरज आहे. केवळ येशूच परमे�रा�या कृपेचा, साम�यार्चा एकमेव �त्रोत
आहेत.
*
13:22 “�शकवणी�या" - लेखकाने �या सैद्धां �तक स�याचा येथे उलगडा केलेला आहे (प्र�तुत केलेले आहे), �या�यानं तर काही
उपदेश सुद्धा केले गेले आहेत. वारं वार �यां त �ल�हले गेले: “करून” आ�ण “या” वचन 13,15; 2:1; 4:1,11,14,16; 6:1;
10:19,22,23,24; 12:1,28.तो �यावहािरक कारणां नी �ल�हतो आ�ण �यां ना गहन खोल स�य सां गतो, यासाठ� क� �यां नी �यावर
अमल करावा आ�ण गं भीरतेन,े यो�य असे जीवन �य�तत करावे.
*
13:23 “तीम�य”- प्रे�ष 16:1�प� आहे क� तो कैदेत होता.
*
13:25 “कृपा”- योहान 1:14,16; रोम 1:7; 2 किरं 8:9या�वषयी टीप पाहा.
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