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इबर्ी लोकांस पतर्

इबर्ीकरांस पतर्ाचा लेखक गढूतेत दडलेला आहे.
पौलाला काही िवद्वानांनी लेखक म्हणनू सुचवले आहे,
परंतु खरा लेखक िननावी राहतो. दुसरे कोणतेही पुस्तक
इतक्या उत्साहाने िखर्स्ताला िखर्स्तत्वाचा मुख्य याजक,
अहरोनाच्या याजकगणापेक्षा शरे्ष्ठ आिण िनयमशास्तर् आिण
भिवष्यवाण्यांच्या पतूर्तेिवषयी पिरभािषत करत नाही. हे
पुस्तक आपल्या िवश्वासाचा लेखक आिण पणूर् करणारा म्हणनू
िखर्स्ताला पर्स्तुत करते (इबर्ी 12:2).

साधारण इ.स. 64 - 70.
इबर्ी भाषेत िलिहलेले पतर् यरूशलेममध्ये, येशू िखर्स्ताच्या

स्वगार्रोहणानंतर आिण यरूशलेमचा नाश होण्यापवूी र् िलिहलेले
होते.

हे पतर् मुख्यत्वे यहदूी रुपांतरीत िखर्स्ती लोकांना उदे्दशनू
होते जे जुन्या कराराशी पिरिचत होते आिण जे यहदूी धमार्कडे
परत जाण्याचा िकंवा सुवातार्चा न्याय करण्यासाठी पर्लोभन
करीत होते. असेही सुचवले गेले आहे की पर्ाप्तकत “मोठ ा
पर्माणातील याजक जो िवश्वासाला आज्ञाधारक मानले होते”
(परे्िषत 6:7).

इबर्ीच्या लेखकाने आपल्या शर्ोत्यांना स्थािनक यहदूी
िशकवणीनंा नाकारले आिण येशसूोबत िवश्वासू राहण्यास आिण
येशू िखर्स्त शरे्ष्ठ असल्याचे दाखवनू िदले. देवाचा पुतर् देवदतू,
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याजक, जुन्या करारातील नेते िकंवा कोणत्याही धमार्पेक्षा शरे्ष्ठ
असल्याचे म्हटले. वधस्तंभावर मरून आिण मेलेल्यातनू उठून,
येशू आपल्या िवश्वासांबद्दल तारण आिण अनंतकाळचे जीवन
देतो, आमच्या पापांसाठी िखर्स्ताने िदलेले बिलदान पिरपणूर्
आिण पणूर् होते, िवश्वासामुळे देवाला पर्सन्न होते, आपण
परमेश्वराच्या आजे्ञत राहनू आपला िवश्वास व्यक्त करतो.

िखर्स्ताचे शरे्ष्ठत्व
रूपरेषा
1. येशू िखर्स्त स्वगर्दतूांपेक्षा शरे्ष्ठ आहे — 1:1-2:18
2. येशू िनयमशास्तर् आिण जुन्या करारापेक्षा शरे्ष्ठ आहे —
3:1-10:18

3. िवश्वासू राहनू परीक्षांमध्ये धीर धरणे — 10:19-12:29
4. अंितम उपदेश आिण अिभवादन — 13:1-25

1 देव पर्ाचीन काळांमध्ये आपल्या पवूर्जांशी संदेष्ट ांच्या
द्वारे अनेक वेळेस वेगवेगळ्या मागार्नंी बोलला, 2 परंतु या
शेवटच्या िदवसात तो आपल्याशी त्याच्या पुतर्ाद्वारे बोलला
आहे, त्याने पुतर्ाला सवर् गोष्टीचंा वारस म्हणनू नेमले. देवाने
पुतर्ाकरवीच िवश्व िनमार्ण केले. 3 पुतर् हा देवाच्या गौरवाचे
तेज आहे. तो देवाच्या स्वभावाचे तंतोतंत पर्ितरूप असा आहे.
पुतर् आपल्या सामथ्यर्शाली शब्दाने सवर् गोष्टी राखतो. पुतर्ाने
लोकांस त्यांच्या पापांपासनू शुद्ध केले, नंतर तो स्वगार्तील
सवर्शरे्ष्ठ देवाच्या उजव्या बाजलूा बसला.

4 तो देवदतूांपेक्षा शरे्ष्ठ झाला. त्याचे नावसुद्धा जे वारशाने
त्यास िमळाले ते त्यांच्या नावापेक्षा शरे्ष्ठ आहे.

5 देवाने कोणत्याही देवदतूाला म्हणले नाही कीः
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“तू माझा पुतर् आहेस;
आज मी तुझा िपता झालो आहे?”

आिण पुन्हा,
‘मी त्याचा िपता होईन,
व तो माझा पुतर् होईल?’

6 आिण पुन्हा, देव जेव्हा त्याच्या पुतर्ाला जगामध्ये
आणतो, तो म्हणतो, “देवाचे सवर् देवदतू त्यास नमन करोत.”
7 देवदतूािवषयी देव असे म्हणतो,
“तो त्याच्या देवदतूांना वायु बनवतो,
आिण त्याच्या सेवकांना तो अग्नीच्या ज्वाला बनवतो.”

8 पुतर्ािवषयी तर तो असे म्हणतोः
हे देवा, तुझे राजासन सदासवर्काळासाठी आहे,
आिण तुझे राज्य युगानुयुगीचे आहे आिण “तुझा राजदंड

न्यायीपणाचा राजदंड आहे.
9 नीितमत्त्व तुला नेहमी िपर्य आहे. अनीतीचा तू दे्वष करतोस.
म्हणनू देवाने, तुझ्या देवाने,
तुझ्या सोबत्यांपेक्षा तुला आनंददायी तेलाचा अिभषेक केला

आहे.”
10 आिण हे पर्भ,ू सुरुवातीला तू पृथ्वीचा पाया घातलास,
आिण आकाश तुझ्या हातचे काम आहे.

11 ती संपुष्टात येतील पण तू सतत राहशील
ते कापडासारखे जुने होतील.

12 तू त्यांना अंगरख्यासारखे गंुडाळशील,
तू त्यांना कपड ासारखे बदलशील,
पण तू नेहमी सारखाच राहशील,
आिण तुझी वष कधीही संपणार नाहीत.

13 तो कोणत्याही दतूाला असे म्हणाला नाही,
तुझ्या वैर्याला तुझे पादासन करीपयर्ंत
तू माझ्या उजवीकडे बैस.
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14 सवर् देवदतू देवाच्या सेवेतील आत्मे नाहीत काय? आिण
तारणाचा वारसा ज्यांना िमळेल त्यांना मदत करायला ते पाठवले
जातात की नाही?

2
1 या कारणास्तव ज्या सत्यािवषयी आपण ऐकलेले आहे

त्याकडे आपण अिधक काळजीपवूर्क लक्ष िदले पािहजे. यासाठी
की, आपण त्यापासनू भरकटून जाऊ नये. 2 कारण िनयमशास्तर्
जे देवदतूांकरवी सांिगतले गेले ते इतके पर्भावी होते आिण
जर पर्त्येक आज्ञाभंगाच्या व पर्त्येक अवमानाच्या कृत्याला
योग्य ती िशक्षा होते. 3 तर आपण अशा महान तारणाकडे दुलर्क्ष
केल्यास, मग आपण िशके्षपासनू कसे सुटू? या तारणाची पिहली
घोषणा पर्भनेू केली. ज्यांनी पर्भचेू ऐकले त्यांच्याकडून याची
खातर्ी पटली 4 देवानेसुद्धा िचन्हांद्वारे, अदभ्तू कृत्यांद्वारे आिण
िनरिनराळ्या चमत्कारांद्वारे, त्यांच्या साक्षीची भर व त्याच्या
इच्छेनुसार पिवतर् आत्म्याची दाने वाटून िदली. 5 आम्ही ज्या
भावी जगािवषयी बोलत आहोत, त्याचे स ाधीश म्हणनू देवाने
देवदतूांची िनवड केली नाही. 6 पिवतर् शास्तर्ामध्ये एका
िठकाणी असे िलिहले आहे
“मनुष्य कोण आहे की ज्याची तुला िचंता वाटते?
िकंवा मनुष्याचा पुतर् कोण आहे की ज्याचा तू िवचार करावा?
7 थोड ा काळासाठी तू त्यास देवदतूांपेक्षा कमी केले
तू त्यास गौरव व सन्मान यांचा मुकुट घातला आहेस
8 तू सवर्काही त्याच्या पायाखाली ठेवलेस.”

देवाने सवर्काही त्याच्या अिधपत्याखाली ठेवले आिण
कोणतीही गोष्ट त्याच्या अिधपत्याखाली ठेवायची सोडली
नाही. पण आता अजनूपयर्ंत सवर्काही त्याच्या अिधपत्याखाली
ठेवलेले आपल्या दृष्टीस पडत नाही खरे. 9 परंतु आपण
येशलूा पाहतो, ज्याला काही काळासाठी देवदतूांपेक्षा िकंचीत
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कमी केले होते. आता आम्ही त्याला, त्याने सहन केलेल्या
मरणामुळे, गौरव व सन्मान यांचा मुकुट घातल्याचे पाहत
आहोत कारण देवाच्या कृपेमुळे येशनेू सवर् मानवजातीसाठी मरण
सोसले. 10 देव, ज्याने सवर् गोष्टी िनमार्ण केल्या आिण ज्याच्या
गौरवासाठी सवर् गोष्टी आहेत, त्याच्या गौरवाचे भागीदार
होण्यासाठी पुष्कळ पुतर् व कन्या आणाव्यात म्हणनू देवाने
येशलूा दुःखसहनाद्वारे पिरपणूर् करून लोकांचा तारणारा बनिवले.
11 जो लोकांस पिवतर् करतो व ज्यांना पिवतर् करण्यात आले
आहे, ते सवर् एकाच कुटंुबाचे आहेत या कारणासाठी तो त्यांना
बंधू म्हणण्यास लाजत नाही. 12 तो म्हणतो,
मी तुझ्या नावाची थोरवी माझ्या बंधूंना सांगेन
मी मंडळीसमोर तुझी स्तुती गाईन.
13 तो आणखी म्हणतो,
“मी माझा िवश्वास त्याच्यावर ठेवीन.”
आिण तो पुन्हा म्हणतो,
येथे मी आहे आिण माझ्याबरोबर देवाने िदलेली मुले आहेत.

14 म्हणनू मुले रक्त व मांस यांची बनलेली असल्याने तोही
त्यांच्यासारखा रक्तमांसाचा झाला, येशनेू हे यासाठी केले की,
ज्याच्याकडे मरणाची स ा आहे, अशा सैतानाचा मरणाने नाश
करावा. 15 आिण जे लोक त्यांच्या सवर् आयुष्यात मरणाचे
भय ठेवनू त्याचे दास असल्यासारखे जगत होते त्यांना मुक्त
करावे. 16 कारण खरे पाहता, तो देवदतूांच्या साहाय्यास
नाही, तर अबर्ाहामाचे जे वंशज आहेत त्यांना तो मदत करतो,
17 या कारणासाठी देवाच्या सेवेतील दयाळू व िवश्वासू असा
महायाजक होण्यासाठी आिण लोकांच्या पापांसाठी पर्ायिश्चत
करण्यासाठी येशलूा सवर् गोष्टीमंध्ये आपल्या बांधवांसारखे होणे
अत्यंत आवश्यक होते. 18 कारण ज्याअथी र् येशलूा स्वतः
परीके्षला व दुःखसहनाला तोंड द्यावे लागले, त्याअथी र् ज्यांना
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आता परीके्षला तोंड द्यावे लागत आहे त्यांना मदत करण्यास तो
समथर् आहे.

3
1 म्हणनू पिवतर् बंधनूो, जे आपण स्वगी र्य पाचारणाचे

भागीदार आहोत, त्यांनी येशिूवषयी िवचार करावा. तो देवाचा
परे्िषत आिण आमच्या िवश्वासाचा महायाजक आहे. 2 देवाच्या
संपणूर् घराण्यात जसा मोशे देवाशी िवश्वासू होता तसा ज्या
देवाने त्यास परे्िषत व महायाजक म्हणनू नेमले त्याच्याशी तो
िवश्वासू होता. 3ज्यापर्माणे घरापेक्षा घर बांधणार्याला अिधक
सन्मान असतो, त्यापर्माणे येशू हा मोशेपेक्षा अिधक सन्मानास
पातर् गणला गेला. 4 कारण पर्त्येक घर बांधणारा कोणीतरी
असतो, पण सवर्काही देवाने बांधलेले आहे.

5 देवाच्या संपणूर् घराण्यात मोशे हा सेवक म्हणनू अिधक
िवश्वासू होता, देवाच्या गोष्टी पुढील काळात ज्या होणार
होत्या, त्यािवषयी त्याने लोकांस साक्ष िदली. 6 परंतु िखर्स्त हा
पुतर् म्हणनू देवाच्या घराण्यात िवश्वासू आहे आिण जर आम्ही
आपला िवश्वास व आशा यांचा अिभमान बाळगतो व धीर धरतो,
तर आपणही त्याचे घर आहोत. आपण सतत देवाला अनुसरले
पािहजे.

. 95:7-11
7 म्हणनू, पिवतर् आत्मा शास्तर्ामध्ये म्हणतो, त्यापर्माणे,

“आज, जर तुम्ही देवाची वाणी ऐकाल,
8 तर आपली अंतःकरणे कठीण करू नका.
ज्यापर्माणे इस्तर्ाएल लोकांनी
अरण्यामध्ये देवाची परीक्षा पाहण्यासाठी देवािवरुद्ध बंडखोरी

केली,
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9 जेथे तुमच्या वाडविडलांनी माझी परीक्षा पािहली व मला
कसोटीस लावले,

तेथे त्यांनी चाळीस वष माझी कृत्ये पािहली.”
10 त्यामुळे मी या िपढीवर रागावलो आिण
मी म्हणालो, “या लोकांच्या अंतःकरणात नेहमी चुकीचे िवचार

येतात,
या लोकांनी माझे मागर् कधीही जाणले नाहीत.”
11 म्हणनू मी रागाने शपथ वाहनू म्हणालो,
“हे लोक मी देऊ केलेल्या िवसाव्याच्या िठकाणी कधीच पर्वेश

करणार नाहीत.”

12 बंधुजनहो, िजवंत देवाला सोडून देण्याइतके अिवश्वासाचे
दुष्ट मन तुम्हातील कोणाचेही असू नये म्हणनू जपा.

13 जोपयर्ंत, “आज” म्हटलेला काळ आहे तोपयर्ंत, पर्त्येक
िदवशी एकमेकांना उ ेजन द्या, यासाठी की तुमच्यापैकी
कोणाचीही पापामुळे फसगत होऊन तुमची अंतःकरणे कठीण
होऊ नयेत. 14 कारण जर आपण आपला आरंभीचा िवश्वास
शेवटपयर्ंत दृढ धरला तरच आपण िखर्स्ताचे सहभागी आहोत.
15 पिवतर् शास्तर्ात असे म्हणले आहे;
“आज जर तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल,
तेव्हा इस्तर्ाइल लोकांनी देवािवरुद्ध बंड केले; तशी आपली

अंतःकरणे कठीण करू नका.”
16 ज्यांनी देवाची वाणी ऐकली पण त्याच्यािवरुध्द बंड केले

असे कोण होते? तेच लोक नव्हते का, ज्यांना मोशेने िमसर
देशातनू बाहेर नेले होते? 17 आिण तो कोणावर चाळीस वष
रागावला होता? ते सवर् तेच नव्हते काय, ज्यांनी पाप केले
आिण ज्यांची परे्ते अरण्यात पडली होती. 18 कोणािवषयी
देवाने अशी शपथ वािहली की ते माझ्या िवसाव्याच्या िठकाणी
पर्वेश करणार नाहीत? ज्यांनी त्याच्या आज्ञा मोडल्या तेच
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नव्हते काय? 19 ह्यावरून आपण पाहतो की, ते लोक देवाच्या
िवसाव्याच्या िठकाणी त्यांच्या अिवश्वासामुळे येऊ शकले
नाहीत.

4
1 म्हणनू देवाच्या िवसाव्याच्या िठकाणी पर्वेश करण्यासाठी

देवापासनू िमळालेले अिभवचन अजनूही आहे आिण यास्तव
तुमच्यापैकी कोणीही ते चुकवू नये म्हणनू काळजी घ्या. 2 कारण
आम्हास सुद्धा सुवातार् सांिगतली गेली आहे ज्यापर्माणे ती
इसर्ाएल लोकांस सांगण्यात आली होती. परंतु जो संदेश त्यांनी
ऐकला त्यापासनू त्यांना फायदा झाला नाही कारण तो संदेश
त्यांनी ऐकला पण त्यांनी िवश्वासाने स्वीकारला नाही.

3 ज्या आपण िवश्वास ठेवला ते पिवतर् शास्तर्ात
िलिहल्यापर्माणे त्या िवसाव्याच्या िठकाणी पर्वेश करणार
आहोत. असे देवाने म्हणले आहे.
“म्हणनू मी माझ्या रागाच्या भरात अशी शपथ वाहनू म्हणालो,
‘ते माझ्या िवसाव्याच्या िठकाणी कधीच पर्वेश करणार नाहीत”
जगाच्या िनिमर्तीपासनूचे त्याचे काम संपलेले होते तरी तो असे

म्हणाला.
4 कारण पिवतर् शास्तर्ात तो सातव्या िदवसाबद्दल असे

बोलला आहे कीः
“आिण सातव्या िदवशी देवाने त्याच्या सवर् कामापासनू िवशर्ांती

घेतली.”
5 आिण पुन्हा तो म्हणतो,

“ते माझ्या िवसाव्याच्या िठकाणी कधीही पर्वेश करणार
नाहीत.”

6 ज्यांना अगोदर सुवातार् सांगण्यात आली होती त्यांचा
त्यांच्या अिवश्वासामुळे त्यामध्ये पर्वेश झाला नाही, तरी
हे खरे आहे की, काही जणांचा त्या िवसाव्यात पर्वेश होणार
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आहे. 7 त्यांच्यासाठी देवाने पुन्हा एक वेळ िनिश्चत केली असनू
त्यास तो “आज” हा एक असा िदवस ठरवतो आिण अगोदर
सांिगतल्यापर्माणे इतक्या काळानंतर तो दावीदाच्या द्वारे असे
म्हणतो,
“आज, जर तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल,
तर आपली अंतःकरणे कठीण करू नका.”

8 कारण जर यहोशवा त्यांना देवाने िदलेल्या िवसाव्याच्या
िठकाणी घेऊन गेला, तर देव दुसर्या िदवसाबद्दल पुन्हा बोलला
नसता. 9 म्हणनू देवाच्या लोकांसाठी अजनूही िवसाव्याचा
*िदवस आहे. 10 कारण जो कोणी देवाच्या िवसाव्याच्या िठकाणी
पर्वेश करतो, तो त्याच्या स्वतःच्या कामापासनू िवसावा घेतो.
ज्यापर्माणे देवाने त्याच्या कामापासनू िवसावा घेतला होता.

11 म्हणनू त्या िवसाव्याच्या िठकाणी पर्वेश करण्यासाठी
आपण होईल िततका पर्यत्न करावा. यासाठी की, कोणीही
इसर्ाएल लोकांनी आज्ञाभंग केल्यापर्माणे त्यांचे अनुकरण करू
नये.

12 कारण देवाचे वचन सजीव, सक्रीय कोणत्याही दुधारी
तलवारीपेक्षा अिधक धारदार असनू जीव, सांधे व मज्जा यांना
भेदनू आरपार जाणारे आिण मनातील िवचार व हेतू ह्यांची
पारख करणारे असे आहे. 13 आिण कोणतीही िनिमर्त गोष्ट
त्याच्यापासनू लपलेली नाही आिण ज्याच्यापाशी आम्हास सवर्
गोष्टीचंा िहशोब द्यावयाचा आहे, देवासमोर सवर् गोष्टी उघड व
स्पष्ट अशा आहेत.

14 म्हणनू, ज्याअथी र् आम्हास येशू देवाचा पुतर् हा महान
महायाजक लाभला आहे व जो स्वगार्त गेला आहे, असा जो
िवश्वास आपण गाजिवतो तो अखंडपणे भक्कम धरून राहू
या. 15 कारण आपल्याला लाभलेला महायाजक असा नाही,
* 4:9



4:16 x इबर्ी लोकांस पतर् 5:7

जो आपल्या अशक्तपणाबद्दल सहानुभतूी दशर्वण्यास असमथर्
आहे. पण आपल्याला असा याजक लाभला आहे की, जो
आमच्यासारखाच सवर् पर्कारच्या मोहाच्या अनुभवातनू गेला.
तरीही तो पणूर्पणे पापिवरहीत रािहला. 16 तर मग आपण
देवाच्या कृपेच्या राजासनाजवळ िनधार्राने जाऊ या. यासाठी की,
आमच्या गरजेच्या वेळी साहाय्य िमळावे म्हणनू आम्हास दया
व कृपा पर्ाप्त व्हावी.

5
1 पर्त्येक यहदूी महायाजकाची िनवड लोकांमधनू होते आिण

लोकांच्या वतीने त्यांच्या पापांसाठी यज्ञ व दाने ही दोन्ही देवाला
अपार्वी, त्या कामाकरता महायाजक नेमलेला असतो. 2 जे चुका
करतात व जे अज्ञानी आहेत, त्यांच्याशी पर्त्येक मुख्य याजक
सौम्यपणे वागू शकतो कारण तो स्वतः दुबर्ल असतो. 3 आिण
त्या दुबर्लपणामुळे त्याने त्याच्या पापांसाठी तसेच लोकांच्या
पापांसाठी अपर्णे केलीच पािहजेत.

4 आिण कोणीही मुख्य याजकपणाचा बहुमान स्वतःच्या
पुढाकाराने घेत नसतो, तर अहरोनाला होते तसे त्यालाही देवाचे
पाचारण असणे आवश्यक असते. 5 त्याचपर्माणे, िखर्स्ताने
महायाजक होण्याचा गौरव स्वतःहनू आपणावर घेतले नाही,
परंतु देव िखर्स्ताला म्हणाला,
“तू माझा पुतर् आहेस
आज मी तुला जन्म िदला आहे.”

6 दुसर्या शास्तर्भागात तो असे म्हणतो,
“मलकीसदेकाच्या संपर्दायापर्माणे
तू युगानुयुग याजक आहेस.”

7 येशनेू आपल्या देहाच्या िदवसात देवाकडे मोठ ाने ओरडून
आिण रडून पर्ाथर्ना व िवनंत्या केल्या. जो देव त्यास मृत्युपासनू
वाचवू शकत होता आिण देवािवषयीच्या त्याच्या सदभक्तीमुळे
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येशचू्या पर्ाथर्ना ऐकण्यात आल्या. 8 जरी तो देवाचा पुतर्
होता, तरी त्याने जे दुःख सोसले त्यापासनू तो आज्ञाधारकपणा
िशकला. 9आिण नंतर त्यास पिरपणूर् केल्यावर. जे त्याच्या आज्ञा
पाळतात त्यांच्यासाठी सावर्कािलक तारणाकतार् तो झाला 10 व
मलकीसदेकाच्या संपर्दायास अनुसरून देवाकडून तो महायाजक
म्हणनू िनयुक्त झाला.

11यािवषयी सांगण्यासारखे पुष्कळ आहे, पण तुम्हास ते स्पष्ट
करणे कठीण आहे कारण तुम्ही ऐकण्यात खपू मंद झाला आहात.
12 आतापयर्ंत तुम्ही िशक्षक व्हायला हवे होते, तरी देवाच्या
िशक्षणाचे पर्ाथिमक धडे पुन्हा तुम्हास कोणीतरी िशकिवण्याची
गरज आहे. तुम्हास दुधाची गरज आहे, जड अन्नाची नाही असे
तुम्ही झाला आहात. 13 कारण जो कोणी अजनू दुधावरच राहतो
तो नीितमत्त्वाच्या वचनाशी पोक्त नाही कारण अजनू तो बाळच
आहे. 14 परंतु ज्यांच्या ज्ञानेिदर्यांना विहवाटीने चांगले आिण
वाईट पारख करण्याचा सराव झाला आहे अशा पर्ौढांसाठी जड
अन्न आहे.

6
1 म्हणनू आपण िखर्स्तािवषयीच्या पर्ाथिमक बाबीसंबंधी

बोलत राहण्याचे सोडून देऊ व पर्ौढतेपर्त जाऊ. पुन्हा
एकदा देवावरचा िवश्वास, िनजी र्व गतजीवनाचा पश्चा ाप,
2 बािप्तस्म्यांचे, डोक्यावर हात ठेवण्याचे, मृतांचे पुनरुत्थान
आिण सावर्कािलक न्यायिनवाडा िशकवण, या मलूभतू गोष्टीचंा
पाया आपण पुन्हा घालू नये. 3 देव होऊ देईल तर हे आपण करू.

4 कारण ज्यांना एकदा पर्काश िमळाला, ज्यांनी स्वगी र्य
दानांचा अनुभव घेतला आहे व जे पिवतर् आत्म्याचे भागीदार
झाले आहेत, 5 आिण ज्यांनी देवाच्या वचनाची व येणार्या
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युगाच्या सामथ्यार्ची रुची अनुभवली आहे, 6 त्यानंतर
िखर्स्तापासनू जर ते दरू गेले तर त्यांना पश्चा ापाकडे वळवणे
अशक्य आहे, कारण त्यांच्या स्वतःच्या हािनकरता ते देवाच्या
पुतर्ाला पुन्हा वधस्तंभावर िखळतात व लोकांच्या अवकृपेच्या
समोर त्यास आणतात. 7 कारण जी जमीन वेळोवेळी पडणार्या
पावसाचे पाणी िपते व ज्या लोकांकडून ितची लागवड होते
त्यांच्यासाठी धान्य उपजिवते ितला देवाकडून आशीवार्द पर्ाप्त
होतो. 8 पण जी जमीन काटे व कुसळे उपजिवते, ती िनरुपयोगी
आहे व ितला शाप िमळण्याची िभती असते; ितचा अग्नीने नाश
होईल.

9 िपर्यजनहो, आम्ही या गोष्टी तुम्हास सांगत आहोत,
पण खरोखर आम्ही तुमच्याकडून अिधक चांगल्याची अपेक्षा
करतो. आम्हास अशी खातर्ी आहे की, ज्या तारणाचा भाग
असलेल्या गोष्टी आहेत त्या तुम्ही कराल. 10 कारण तुम्ही
केलेली पिवतर् जनांची सेवा, त्या सेवेत तुम्ही अजनूही दाखवीत
असलेले सातत्य, तुमचे काम व त्याच्या लोकांस दानाद्वारे व
इतर मदत करण्याद्वारे तुम्ही त्याच्या नावावर केलेली पर्ीती
ही सवर् िवसरण्याइतका देव अन्यायी नाही. 11 पण आमची
अशी इच्छा आहे की, तुमच्या आशेच्या पतूी र्ची पणूर् खातर्ी
होण्याकरता तुमच्यातील पर्त्येकाने शेवटपयर्ंत कायार्ची अशीच
आवड दाखवावी. 12 आम्हास असे वाटते की, तुम्ही आळशी
बनू नये. तर जे लोक िवश्वासाद्वारे व धीराद्वारे देवाने िदलेल्या
अिभवचनाचा वारसा िमळवतात अशा लोकांचे अनुकरण करणारे
तुम्ही व्हावे.

13 जेव्हा देवाने अबर्ाहामाला वचन िदले, तेव्हा त्याच्यापेक्षा
कोणी मोठा नसल्याने देवाने स्वतःच्याच नावाने शपथ वािहली.
14 तो म्हणाला, “मी तुला भरपरू आशीवार्द देईनच आिण
मी तुझ्या वंशजांना महान रीतीने बहुगुिणत करीनच करीन.”
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15 म्हणनू धीराने वाट पािहल्यानंतर देवाने जे वचन त्यास िदले
होते ते त्यास पर्ाप्त झाले. 16 लोक, नेहमी शपथ वाहताना
आपल्यापेक्षा जो मोठा असतो त्याच्या नावाचा उपयोग करतात
कारण शपथ ही िविदत केलेल्या सत्याची खातर्ी पटवणे व
सवर् वादाचा शेवट करणे यासाठी असते. 17 आपल्या योजनेचे
कधीही न बदलणारे स्वरूप वचनाच्या वारसदारांना कळावे
अशी देवाची इच्छा आहे. म्हणनू त्याने वािहलेल्या शपथेच्या
द्वारे याबाबत हमी िदली. 18 देवाने असे केले यासाठी की,
ज्यांच्यािवषयी लबाडी करणे देवासाठी अशक्य आहे अशा
दोन न बदलणार्या कृतीमुंळे जे आपण आशर्याकरता िनघालो
आहोत, त्या आपणास त्या आशेसंबधाने अिधक उ ेजन पर्ाप्त
व्हावे. 19 आम्हासही आशा जणू काय भक्कम, सुरिक्षत
अशा नांगरासारखी आत्म्याला आहे व ही आशा परमेश्वराच्या
भवनाच्या पडद्यामागील आतील बाजसू पर्वेश करते, 20 तेथे
आमच्यापुढे धावत येशू आमच्यासाठी आत गेलेला आहे. तो
मलकीसदेकापर्माणे युगानुयुगासाठी महायाजक झाला आहे.

7

. 14:17-20
1 हा मलकीसदेक शालेमाचा राजा व तो सवो र्च्च देवाचा

याजक होता. अबर्ाहाम राजांचा पराभव करून परत येत
असताना मलकीसदेक त्यास भेटला. मलकीसदेकाने त्यास
आशीवार्द िदला. 2 व अबर्ाहामाने आपल्या सवर्स्वाचा
दहावा भाग मलकीसदेकाला िदला. मलकीसदेकाच्या नावाचा
अथर् “नीितमत्त्वाचा राजा” त्याचपर्माणे तो शालेमाचा
राजा असल्याने त्याचा अथर् “शांतीचा राजा” असा होतो.
3 मलकीसदेकाचे आईवडील िकंवा त्याचे पवूर्ज, त्याचा जन्म
िकंवा मृत्युची नोंद आढळत नाही. देवपुतर्ा पर्माणे तो
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िमळताजुळता असल्यामुळे तो देखील अनंतकाळासाठी
याजकच राहणार आहे.

4 यावरुन तुम्ही ध्यानात घ्या, मलकीसदेक िकती महान
पुरूष होता! मळू पुरूष अबर्ाहाम यानेसुद्धा आपल्या
लुटीतील दहावा भाग त्यास िदला. 5 आिण लेवीचे वंशज जे
याजक झाले त्यांनी मोशेच्या िनयमशास्तर्ातील आजे्ञपर्माणे
इस्तर्ाइल लोकांपासनू म्हणजे अबर्ाहामाच्या पोटी जन्म
घेतलेल्या आपल्या बांधवापासनू, िनयमशास्तर्ापर्माणे दशांश
गोळा करावा. 6 मलकीसदेक लेव्यांच्या वंशजांपैकी नव्हता,
पण तरीही त्याने अबर्ाहामाकडून दशमांश घेतला आिण ज्याला
देवाकडून अिभवचन िमळाले होते, त्यास त्याने आशीवार्द
िदला. 7 यामध्ये कोणत्याही पर्कारचा संशय नाही की, शरे्ष्ठ
व्यक्ती किनष्ठाला आशीवार्द देते. 8 एका बाबतीत म्हणजे
जो मनुष्य मरतो तो दशमांश गोळा करतो, पण दुसर्या
बाबतीत म्हणजे मलकीसदेकाच्या बाबतीत, पिवतर् शास्तर्ात
िलिहल्यापर्माणे दशमांश अशा व्यक्तीने घेतला की जी अजनूही
िजवंत आहे. 9 एखादा असेही म्हणू शकतो की, लेवी जे दशमांश
गोळा करतात, पर्त्यक्षात तेही अबर्ाहामाद्वारे मलकीसदेकाला
दशमांश देतात. 10 कारण जेव्हा मलकीसदेक अबर्ाहामाला
भेटला त्यावेळी लेवी जणू त्याचा पवूर्ज अबर्ाहाम याच्या
शरीरात बीजरुपाने होता.

. 110:4
11 लेवीय वंशजांच्या याजकीय पद्धतीने लोकांस िनयमशास्तर्

िदले गेले, पण तशा पर्कारच्या याजकीय पद्धतीने लोक
धािमर्कदृष्ट ा पिरपणूर् बनू शकले नसते. म्हणनू आणखी एका
याजकाच्या येण्याची आवश्यकता होती. तो अहरोनासारखा
नसनू मलकीसदेकासारखा हवा होता. 12 कारण जेव्हा याजकपण
बदलते तेव्हा िनयमशास्तर्सुद्धा अवश्य बदलते. 13 कारण
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या सवर् गोष्टी ज्याच्याबद्दल सांिगतल्या आहेत, तो लेवी
वंशापेक्षा वेगळ्या वंशाचा आहे व त्याच्या वंशातील कोणीही
वेदीजवळ अशा पर्कारची याजकीय सेवा केलेली नाही. 14 हे
स्पष्ट आहे की, आमचा पर्भू यहदूा वंशातील होता आिण
या वंशासंबंधी याजकपणाबद्दल मोशेने काहीही सांिगतले
नाही. 15 आिण जेव्हा या दुसर्या पर्कारचा नवीन याजक
मलकीसदेकासारखा येतो तेव्हाही गोष्ट आणखी स्पष्ट होते.
16 मानवी िनयमशास्तर्ाच्या हुकूमाने त्यास याजक करण्यात
आले नव्हते तर अक्षय जीवनाच्या सामथ्यार्च्या आधारे त्यास
याजक करण्यात आले. 17 कारण अशापर्कारे त्याच्यािवषयी
शास्तर्वचन साक्ष देते
“तू मलकीसदेकासारखा
युगानुयुगासाठी याजक आहेस.”

18 जुना िनयम बाजलूा ठेवण्यात आला आहे, कारण तो दुबळा
व िनरुपयोगी होता. 19 कारण िनयमशास्तर्ामुळे कोणतीच गोष्ट
पणूर् झाली नाही आिण आता अिधक चांगली आशा आम्हास
देण्यात आली आहे, िजच्यामुळे आम्ही देवाजवळ येतो. 20 हे
सुद्धा महत्त्वाचे आहे की देवाने येशलूा मुख्य याजक करताना
शपथेिशवाय केले नाही. 21 जेव्हा इतरांना याजक करण्यात आले
तेव्हा ते शपथेवाचनू याजक झाले आहेत पण येशू जेव्हा याजक
बनला, तेव्हा तो शपथेने बनला. ज्याने त्यास सांिगतले की,
‘पर्भनेू शपथ वािहली आहे आिण तो आपले मन बदलणार नाही,
तू युगानुयुगाचा याजक आहेस.’

22 याचा अथर् असा की, येशू हा अिधक चांगल्या कराराची
खातर्ी आहे 23 तसेच, इतर पुष्कळ मुख्य याजक होते. परंतु
मरणामुळे िनरंतर ते याजकपद चालवू शकले नाही. 24 त्याचे
याजकपद कायमचे आहे,कारण तो ‘युगानुयुग’ राहतो. 25 म्हणनू,
जे त्याच्याद्वारे देवाकडे येतात त्यांना तो अनंतकाळासाठी
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तारण्यास समथर् आहे कारण त्यांच्यासाठी मध्यस्थी करण्यास तो
सदैव िजवंत आहे.

26 म्हणनू अगदी असाच महायाजक आपल्याला असणे
योग्य होते. तो पिवतर्, िनष्कपट आिण िनष्कलंक आहे;
दोषिवरिहत आिण शुद्ध आहे, तो पाप्यांपासनू वेगळा केलेला
आहे. त्यास आकाशाहनूही उंच केलेले आहे. 27 जे मुख्य
याजक पिहल्यांदा त्यांच्या स्वतःच्या पापांसाठी व मग लोकांच्या
पापांसाठी जसे अपर्ण करतात तसे त्यास करण्याची गरज
नाही. त्याने जेव्हा स्वतःला अपर्ण केले त्याचवेळी एकदाच
व कायमचेच अपर्ण केले आहे. 28 कारण िनयमशास्तर् मानवी
दुबर्लता असलेल्या मनुष्याची मुख्य याजक म्हणनू नेमणकू
करते. पण िनयमशास्तर्ानंतर शपथेचे वचन “युगानुयुग” देण्यात
आल्यामुळे देवाचा पुतर् हा अनंतकाळासाठी पिरपणूर् असा मुख्य
याजक झाला.

8

1 आम्ही जे सांगत आहोत त्याचा मुद्दा असा आहे की, जो
स्वगार्मध्ये देवाच्या राजासनाच्या उजव्या बाजसू बसलेला असा
महायाजक आम्हास लाभलेला आहे, 2 तो पिवतर्स्थानाचा व
कोणतेही मानविनिमर्त नव्हे, तर पर्भू परमेश्वराने बनवलेल्या
खर्या सभामंडपाचा सेवक आहे.

3 पर्त्येक महायाजकाची नेमणकू दाने व अपर्णे सादर
करण्यासाठी झालेली असते, म्हणनू ह्याच्याजवळही अिपर्ण्यास
काहीतरी असणे जरुरीचे होते. 4 जर िखर्स्त पृथ्वीवर असता
तर तो याजकदेखील झाला नसता कारण येथे अगोदरचे
िनयमशास्तर्ापर्माणे दानांचे अपर्ण करणारे आहेत. 5 ते जी
कामे करतात, ती स्वगार्तील गोष्टीचंी नक्कल आिण छाया अशी
आहेत. परमेश्वराचा मंडप घालीत असताना देवाने मोशेला जो
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आदेश िदला, तशी ही सेवा आहे, कारण देव म्हणाला, “तुला
पवर्तावर मी जो नमुना दाखवला त्या सचूनेनुसार पर्त्येक गोष्ट
कर.” 6 परंतु आता ज्या कराराचा मध्यस्थ िखर्स्त आहे तो
अिधक चांगल्या अिभवचनांनी स्थािपत असल्यामुळे, जेवढ ा
पर्माणात तो अिधक चांगला आहे, तेवढ ा पर्माणात अिधक
शरे्ष्ठ सेवा त्यास िमळाली आहे.

. 31:31-34
7 जर पवूी र्चा करार िनदो र्ष असता तर त्याच्या जागी दुसर्या

करार शोधण्याची गरज नव्हती.
8 परंतु देवाला लोकांमध्ये दोष आढळला. तो म्हणाला,

परमेश्वर असे म्हणतो, ‘पाहा, असे िदवस येत आहेत,
जेव्हा मी इसर्ाएलाचे घराणे व यहदूाचे घराणे ह्यांच्याबरोबर नवा

करार करीन.
9 ज्यापर्माणे मी त्यांच्या पवूर्जांशी केला तशा पर्कारचा हा

करार असणार नाही.
त्यािदवशी मी त्यांच्या हाताला धरून िमसर देशातनू बाहेर

आणले,
ते माझ्याशी केलेल्या कराराशी िवश्वासू रािहले नाही, त्यामुळे
मी त्यांच्याकडे दुलर्क्ष केले,’ असे पर्भू म्हणतो.
10 त्या िदवसानंतर मी इसर्ाएल लोकांबरोबर असा करार करीन;

तो हा
मी माझे िनयम त्यांच्या अंतःकरणात घालीन,
त्यांच्या हृदयांवर ते िलहीन,
मी त्यांचा देव होईन,
ते माझे लोक होतील.
11 तुमच्या परमेश्वरास ओळखा असे एखाद्या मनुष्याने आपल्या

शेजार्याला
अथवा आपल्या बंधलूा सांगण्याची गरज पडणार नाही,
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कारण त्यांच्यातील किनष्टांपासनू विरष्टांपयर्ंत
सवर्जण मला ओळखतील.
12 कारण मी त्यांच्या अनीतीच्या कृत्यांिवषयी दयाशील होईन.
आिण त्यांची पापे मी ह्यापुढे आठवणारच नाही.

13या कराराला नवीन करार म्हणले म्हणनू त्याने पिहला करार
जुना ठरवला. जे जुने व जीणर् होत आहे,नाहीसे होण्याच्या बेतात
आले आहे.

9

1 आता पिहल्या करारातही उपासनेसंबंधी काही िनयम
होते आिण एक पिवतर्स्थान होते. पण ते पृथ्वीवरचे होते
2 कारण मंडपामध्ये खोल्या तयार केल्या होत्या, बाहेरील
खोली त्यास पिवतर्स्थान असे म्हणले आहे. त्यामध्ये िदव्यांचे
झाड, मेज व समिपर्त भाकरी होत्या. 3 आिण दुसर्या
पडद्यामागे एक मंडप होता, त्यास परमपिवतर्स्थान म्हणत
4 त्यामध्ये ऊद जाळण्यासाठी सोन्याची धपूाटणे आिण संपणूर्
सोन्याने मढवलेला कराराचा कोष लाकडी पेटी होती. त्या
कोषात एका सोन्याच्या भांड ात मान्ना होता, तसेच कळ्या
आलेली अहरोनाची काठी व कराराच्या दगडी पाट ा होत्या.
5 या कोषावर गौरवाचे करुबीम दयासनावर सावली करीत
होते. परंतु आता याबाबत सिवस्तर सांगत नाही. 6 या
वस्तूंच्या अशा व्यवस्थेनुसार याजकगण उपासना करायला
पिहल्या मंडपात पर्वेश करीत असत. 7 पण केवळ एकटा
महायाजकच वषार्तनू एकदाच दुसर्या मंडपात जाई, तो
स्वतःबद्दल व लोकांच्या अज्ञानाने झालेल्या पापांबद्दल जे रक्त
अपर्ण करत असतो, ते घेतल्यािशवाय तो आत जात नाही.
8 याद्वारे पिवतर् आत्मा दशर्वतो की, पिहला मंडप उभा आहे
तोपयर्ंत परमपिवतर्स्थानाची वाट पर्कट झाली नाही. 9 तो
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मंडप वतर्मान काळात दृष्टांतरूप आहे. याचा अथर् असा
की, देवाला िदलेली दाने व त्यास वािहलेली अपर्णे यामुळे
उपासना करणार्यांचा िववेकभाव पणूर् करण्यास समथर् नाहीत ती
अिपर्ण्यात येतात. 10 हे िवधी केवळ दैिहक बाबी म्हणजे अन्न
व पाणी तसेच िनरिनराळ्या पर्कारच्या औपचािरक धुण्याबाबत
संबंिधत आहेत. हे केवळ सुधारणुकीच्या काळापयर्ंत लावनू िदले
आहेत.

11 पण आता िखर्स्त हा घडून आलेल्या चांगल्या गोष्टीचंा
महायाजक म्हणनू आला आहे आिण अिधक मोठा व अिधक पणूर्,
मनुष्याच्या हातांनी केलेला नव्हे, म्हणजे या सृष्टीतला नाही,
अशा मंडपाच्याव्दारे, 12बकरे िकंवा वासरु यांचे रक्त घेऊन नव्हे,
तर आपले स्वतःचेच रक्त घेऊन; व त्याने सावर्कािलक खंडणी
िमळवनू एकदाच परमपिवतर्स्थानात गेला; 13 कारण बकरे व
बैल यांचे रक्त; तसेच कालवडीची राख ही अशुद्ध झालेल्यांवर
िशंपडल्याने जर देहाची शुद्धी होईल इतके पिवतर् करतात,
14 तर ज्याने सावर्कािलक आत्म्याकडून िनष्कलंक अशा स्वतःस
देवाला अिपर्ले, त्या िखर्स्ताचे रक्त तुमच्या िववेकभावांस
िजवंत देवाची सेवा करण्यासाठी िनजी र्व कृत्यांपासनू िकती
िवशेषेकरून शुद्ध करील? 15 िखर्स्त याकिरता नव्या कराराचा
मध्यस्थ आहे की, पिहल्या करारासंबंधी जी उल्लंघने झाली
त्यापासनू खंडणी भरून िमळवलेली सुटका होण्यासाठी आपले
मरण झाल्याने, जे बोलावलेले त्यांना सावर्कािलक वतनाचे वचन
िमळावे.

16 जेथे मृत्युपतर् केलेले आहे तेथे ते करून ठेवणार्याचा
मृत्यू झाला आहे, हे िसद्ध होणे जरुरीचे असते. 17 कारण
मृत्युपतर् करणारा िजवंत आहे तोपयर्ंत मृत्युपतर् अंमलात येऊ
शकत नाही. 18 म्हणनू पिहल्या कराराची स्थापना रक्तावाचनू
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झाली नाही. 19 कारण िनयमशास्तर्ाची पर्त्येक आज्ञा सवर्
लोकांसमोर जाहीर केल्यानंतर मोशेने पाण्याबरोबर वासराचे व
बकर्याचे रक्त तसेच िकरिमजी लोकर आिण एजोबाच्या फांद्या
हे सवर् बरोबर घेतले; आिण ते त्याने िनयमशास्तर्ाच्या पुस्तकावर
आिण सवर् लोकांवर िशंपडले. 20 तो म्हणाला, “जो करार
पाळण्याची देवाने तुम्हास आज्ञा केली होती त्या कराराचे हे
रक्त आहे.” 21 त्याचपर्माणे त्याने मंडपावर व उपासनेसाठी
वापरण्यात येणार्या सवर् वस्तूंवर ते रक्त िशंपडले. 22खरे पाहता,
िनयमशास्तर्ापर्माणे रक्ताने सवर्काही शुद्ध होते आिण रक्त
ओतल्यावाचनू पापक्षालन होत नाही.

23 म्हणनू स्वगार्तील गोष्टीचं्या नमुन्यापर्माणे असलेल्या
वस्तू यज्ञाच्या द्वारे शुद्ध करणे जरुरीचे होते. पण त्याहनूही
अिधक चांगल्या यज्ञाने स्वगी र्य गोष्टीच्या पर्ितमा शुद्ध
केल्या जातात. 24 कारण िखर्स्ताने मानवी हातांनी केलेल्या
पिवतर्स्थानात पाऊल ठेवले असे नाही, तर ते स्थान खर्या
वस्तचूी केवळ पर्ितमाच आहे. देवाच्या समोर हजर होण्यासाठी
खुद्द स्वगार्त त्याने पर्वेश केला. 25 जसा महायाजक दरवषी र्
स्वतःचे नसलेले रक्त घेऊन परमपिवतर्स्थानात जातो तसे
त्यास पुन्हा पुन्हा स्वतःचे अपर्ण करायचे नव्हते. 26 तसे असते
तर िखर्स्ताला जगाच्या स्थापनेपासनू स्वतःचे अपर्ण पुष्कळ
वेळा करावे लागले असते. परंतु आता युगाच्या शेवटी आपल्या
स्वतःला अपर्ण करून पाप नाहीसे करण्यासाठी तो एकदाच
पर्कट झाला आहे.

27 ज्याअथी र् लोकांस एकदाच मरणे व नंतर न्याय होणे
नेमनू ठेवले आहे, 28 तसाच िखर्स्त िह, पुष्कळांची पापे वाहनू
नेण्यास एकदाच अिपर्ला गेला आिण त्याची वाट पाहणार्यांस
पापासंबंधात नव्हे तर तारणासाठी दुसर्याने िदसेल.
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10

.
1 अशापर्कारे, पुढे होणार्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्यांची

िनयमशास्तर्ात छाया आहे. त्या सत्याचे ते खरे स्वरूप
नाही, म्हणनू ते पर्ितवषी र् िनत्य अपी र्ल्या जाणार्या त्याच
त्याच यज्ञांनी जवळ येणार्यांना पणूर् करण्यास केव्हाही समथर्
नाही. 2 जर िनयमशास्तर् लोकांस पिरपणूर् करू शकले असते
तर यज्ञ अपर्ण करण्याचे थांबले नसते का? कारण उपासना
करणारे कायमचेच शुद्ध झाले असते आिण त्यानंतर पापांची
भावना नसल्याने दोषी ठरले नसते. 3 परंतु त्याऐवजी ते यज्ञ
वषार्नुवष पापांची आठवण करून देतात. 4 कारण बैलांच्या िकंवा
बकर्याच्या रक्ताने पाप नाहीसे होणे अशक्य आहे.

5 म्हणनू िखर्स्त जेव्हा या जगात आला, तेव्हा तो देवाला
म्हणाला,
“तुला यज्ञ व अपर्णे याची इच्छा नव्हती,
त्याऐवजी तू माझ्यासाठी शरीर तयार केले.
6 होमापर्णांनी व पापाबद्दलच्या अपर्णांनी तुला आनंद वाटला

नाही.
7ह्यावरून मी म्हणालो, हे देवा,गरं्थपटात माझ्यािवषयी िलहनू

ठेवले आहे, तुझ्या इच्छेपर्माणे करण्यासाठी मी आलो
आहे.”

8 वर उल्लेखल्यापर्माणे तो म्हणाला, “यज्ञ, अन्नापर्णे,
होमापर्णे व पापाबद्दलची अपर्णे, ह्यांची इच्छा तुला नव्हती व
त्यामध्ये तुला संतोष नव्हता.” (जरी िनयमशास्तर्ानुसार ही
अपर्णे करण्यात येतात.) 9 मग तो म्हणाला, “हा मी आहे! तुझी
इच्छा पणूर् करण्यास मी आलो आहे.” दुसरे स्थापावे म्हणनू तो
पिहले काढून टाकतो. 10 देवाच्या इच्छेनुसार येशू िखर्स्ताच्या
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एकदाच झालेल्या देह अपर्णाद्वारे आपण पिवतर् करण्यात आलो
आहोत.

11 पर्त्येक याजक तर दररोज सेवा करत आिण ज्यामुळे पाप
नाहीसे होत नाही असे यज्ञ तो वारंवार अपर्ण करतो. 12 परंतु
आपल्या पापांबद्दल सवर्काळासाठी एकदाच िखर्स्ताने अपर्ण
केले व तो आता देवाच्या उजवीकडे बसला आहे. 13 आिण
तेव्हापासनू आपले वैरी नमवनू आपले पादासन होईपयर्ंत वाट
पाहत आहे. 14 कारण जे पिवतर् केले जात आहेत त्यांना त्याने
एकाच अपर्णाने सवर्काळासाठी पणूर् केले.

15 पिवतर् आत्माही याबाबत आपल्याला साक्ष देतो.
पिहल्यांदा तो असे म्हणतो,
16परमेश्वर म्हणतो, “त्या िदवसानंतर त्यांच्याशी मी करार करीन
तो हा; मी माझे िनयम त्यांच्या मनात घालीन
आिण ते त्यांच्या हृदयपटांवर िलहीन.”
17 “आिण मी त्यांची पापे व अधमर् कृत्ये कधीही आठवणारच

नाही.”
18 जेथे या पापांची क्षमा झाली आहे, तेथे पापाबद्दल अपर्ण

व्हायचे नाही.

19 म्हणनू बंधनूो, येशचू्या रक्ताद्वारे आपल्याला
परमपिवतर्स्थानात जाण्याचे धैयर् आहे. 20 त्याने पडद्यामधनू
म्हणजे आपल्या स्वतःच्या देहातनू, आपल्यासाठी ती नवीन
व िजवंत वाट स्थािपत केली आहे. 21 कारण देवाच्या घरावर
आपल्याला महान असा मुख्य याजक िमळाला आहे. 22 म्हणनू
आपली हृदये दुष्ट िववेकभावापासनू मुक्त होण्यासाठी
िशंपडलेली आिण आपले शरीर िनमर्ळ पाण्याने धुतलेले असे
आपण खर्या अंतःकरणाने िवश्वासाच्या पणूर् खातर्ीने जवळ
यावे. 23 आपल्याला जी आशा आहे ितला आपण घट्ट धरुन
राहू कारण ज्याने आपल्याला अिभवचन िदले, तो िवश्वासू आहे.
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24 आपण एकमेकांस समजनू घेऊ व पर्ीती आिण चांगली कामे
करण्याकिरता एकमेकांना उ ेजन देऊ. 25 आपण िकत्येकाच्या
चालीपर्माणे आपले एकतर् िमळणे न सोडता एकमेकास बोध
करावा आिण देवाचा िदवस जवळ येत असताना अधीकाधीक
उ ेजन द्यावे.

26 सत्याचे ज्ञान पर्ाप्त झाल्यानंतरसुद्धा जर आपण
जाणनूबुजनू पाप करीत रािहलो, तर मग पापांसाठी यापुढे
आणखी अपर्ण करण्याचे बाकी रािहले नाही. 27 पण जे देवाला
िवरोध करतात त्यांना भयंकर अशा न्यायिनवाड ािशवाय व
भयंकर अशा भस्म करणार्या अग्नीिशवाय दुसरे काही िशल्लक
रािहले नाही. 28 जो कोणी मोशेचे िनयमशास्तर् नाकारतो
त्यास दोघा िकंवा ितघांच्या साक्षीच्या आधारे कसलीही दया न
दाखिवता मरणदंड होतो. 29 तर मग ज्याने देवाच्या पुतर्ाला
पायाखाली तुडवले, कराराच्या ज्या रक्ताने त्यास पिवतर् केले
त्या रक्ताला अपिवतर् ठरवले आिण ज्याने कृपेच्या आत्म्याचा
अपमान केला, तो मनुष्य िकती अिधक दंडास पातर् ठरेल म्हणनू
तुम्हास वाटते? 30 कारण त्यास ओळखतो तो म्हणतो, “सडू घेणे
माझ्या हाती आहे; मी परतफेड करीन.” पुन्हा तो असे म्हणतो,
“पर्भू आपल्या लोकांचा न्याय करील.” 31 िजवंत देवाच्या हाती
सापडणे िकती भयंकर गोष्ट आहे.

32 ते पवूर् काळचे िदवस आठवा, जेव्हा नुकताच तुम्हास
सुवातचा पर्काश पर्ाप्त होत असता, तेव्हा तुम्ही भयंकर दुःखे
सोसली. 33 काही वेळा जाहीरपणे तुमचा अपमान करण्यात
आला आिण वाईट शब्द वापरण्यात आले, तर काही वेळा ज्यांना
अशा रीतीने वागणकू िमळाली त्यांचे सहभागी व्हावे लागले.
34 जे तुरंूगात होते त्यांना तुम्ही समदुःखी झाला आिण जे
तुमच्याकडे होते ते तुमच्याकडून घेण्यात आले तरी तुम्ही आनंदी
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होता कारण तुमच्याजवळ अिधक चांगली व सवर्काळ िटकणारी
संप ी आहे, हे तुम्ही जाणनू होता.

35 म्हणनू धैयर् सोडू नका, त्याचे पर्ितफळ मोठे आहे. 36 तुम्ही
धीर धरणे जरूरीचे आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही देवाची इच्छा
पणूर् करून त्याने तुम्हास िदलेल्या त्याच्या वचनापर्माणे तुम्हास
पर्ितफळ िमळावे.

37 पिवतर् शास्तर् असे म्हणते;
कारण अगदी थोडा वेळ राहीला आहे;
“जो येणारा आहे, तो येईल, तो उशीर लावणार नाही.

38 माझा नीितमान मनुष्य िवश्वासाने जगेल;
आिण जर तो माघार घेईल, तर त्याच्यािवषयी माझ्या जीवाला

संतोष होणार नाही.” 39 परंतु ज्यांचा नाश होईल
अशा माघार घेणार्यापैकी आपण नाही; तर जीवाच्या
तारणासाठी िवश्वास ठेवणार्यापैकी आहोत.

11
1 िवश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टीिंवषयीचा भरवसा

आिण न िदसणार्या गोष्टीबद्दलची खातर्ी असा आहे.
2 िवश्वासाच्या बाबतीत आमच्या पवूर्जांिवषयी साक्ष देण्यात
आली. 3 िवश्वासाने आपल्याला समजते की, देवाच्या शब्दाने
िवश्व िनमार्ण झाले; म्हणजे ज्या गोष्टी िदसतात त्या दृश्य
गोष्टीपंासनू झाल्या नाहीत.

. 4:1-6; . 5:18-24; . 6:5-8:22
4 िवश्वासाने, हाबेलाने काइनापेक्षा अिधक चांगले बिलदान

देवाला अपर्ण केले; त्याद्वारे तो नीितमान आहे अशी
त्याच्यािवषयी साक्ष देण्यात आली कारण देवाने त्याच्या
अपर्णािवषयी साक्ष िदली आिण त्याद्वारे तो मरण पावला
असताही अजनूही बोलतो.
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5 हनोखाला मरणाचा अनुभव घेऊ नये म्हणनू, त्यास
िवश्वासाने लोकांतरी नेण्यात आले; आिण तो कोठे सापडला
नाही, कारण देवाने त्यास नेले. त्यास लोकांतरी नेण्यापवूी र्
त्याच्यािवषयी अशी साक्ष देण्यात आली की, तो देवाला
संतोषवीत असे. 6पण िवश्वासािशवाय त्यास संतोषवणे अशक्य
आहे, कारण जो त्याच्याकडे येतो त्याने िवश्वास ठेवला पािहजे
की, तो आहे आिण जे त्यास झटून शोधतात त्यांना पर्ितफळ
देणारा आहे.

7 िवश्वासाने, नोहाने, पवूी र् कधी न िदसलेल्या गोष्टीिंवषयी
त्यास सचूना िमळाल्यापर्माणे, आदराने भय धरून, आपले
कुटंुब तारण्यासाठी िवश्वासाने तारू बांधले; आिण त्याद्वारे
त्याने जगाला दोषी ठरवले आिण िवश्वासाने पर्ाप्त होणार् या
नीितमत्त्वाचा तो वारीस झाला.

. 15:1-6; 21:1-7
8 िवश्वासाने, अबर्ाहामाने, त्यास जे िठकाण वतन िमळणार

होते ितकडे जाण्यास त्यास बोलवण्यात आले तेव्हा आज्ञा
मानली. तो कोठे जाणार होता हे त्यास माहीत नसताना तो
िनघाला.

9 िवश्वासाने, तो वचनद देशात, जणू परदेशात पर्वासी
म्हणनू रािहला; आिण त्याच वतनात त्याचे जोडीचे वारीस
इसहाक व याकोब ह्यांच्याबरोबर तो डेर्  यात वस्ती होती.
10 कारण, ज्याचा योजणारा व बांधणारा देव आहे अशा नगराची
अबर्ाहाम वाट पाहत होता.

11 िवश्वासाने, सारेलाही, ती स्वतः वयातीत झाली असता
गभर्धारणेची क्षमता िमळाली; कारण ज्याने वचन िदले त्यास
ितने िवश्वसनीय मानले. 12 म्हणनू केवळ एकापासनू आिण अशा
मृतवत झालेल्या पासनू संख्येने आकाशातील तार् यांपर्माणे,
समुदर्ाच्या िकनार् यावरील वाळूपर्माणे असंख्य संतती िनमार्ण
झाली.
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13 हे सगळे िवश्वासात िटकून मरण पावले; त्यांना वचनांची
पर्ाप्ती झाली नव्हती. पण त्यांनी ती दुरून बघनू त्यांना वंदन
केले आिण त्यांनी मानले की,आपण पृथ्वीवर परके आिण पर्वासी
आहोत. 14 कारण, असे जे म्हणतात ते स्वतःचा देश िमळवू
पाहत आहेत हे ते दाखवतात. 15 आिण खरोखर, ते ज्या देशातनू
िनघाले होते त्याचा ते िवचार करीत असते, तर ितकडे परत
जाण्याची संधी त्यांना िमळाली असती. 16 पण आता, ते अिधक
चांगल्या देशाची म्हणजे स्वगी र्य देशाची इच्छा धरतात, ह्यामुळे
आपणाला त्यांचा देव म्हणनू घेण्यास देवाला त्यांची लाज वाटत
नाही कारण त्याने त्यांच्यासाठी एक नगर तयार केले आहे.

. 22:1-14; 48:8-16; 50:22-25
17अबर्ाहामाने, त्याची परीक्षा केली जात असता िवश्वासाने,

इसहाकाचे अपर्ण केले; म्हणजे, ज्याने वचने स्वीकारली होती
तो आपला एकुलता एक मुलगा अिपर्ला. 18 त्याच्यािवषयी हे
म्हणले होते की, ‘इसहाकाच्याच वंशाला तुझे संतान म्हणतील.’
19 तरी, देव त्यास मरण पावलेल्यातनू उठवायलादेखील समथर्
आहे असे त्याने मानले. तो त्यास तेथनू, जणू लाक्षिणक अथार्ने,
परतही िमळाला.

20 इसहाकाने, याकोबाला व एसावाला येणार् या गोष्टीिंवषयी
िवश्वासाने, आशीवार्द िदला.

21 याकोबाने मरतेवेळी योसेफाच्या पर्त्येक मुलाला
िवश्वासाने, आशीवार्द िदला व आपल्या काठीच्या टोकावर
टेकून नमन केले.

22 िवश्वासाने, योसेफाने, मरतेवेळी, इसर्ाएलाच्या
संतानाच्या िनघण्यािवषयी सचूना केली व आपल्या
अस्थीिंवषयी आज्ञा िदली.

. 2:1-10; 12:31-51
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23 िवश्वासाने, मोशे जन्मल्यावर, त्यास त्याच्या आई-
वडीलांनी तीन मिहने लपवनू ठेवले; कारण मलू संुदर आहे हे
त्यांनी बिघतले व त्यांना राजाच्या आजे्ञचे भय वाटले नाही.

24 मोशेने, िवश्वासाने, तो मोठा झाल्यावर फारोच्या कन्येचा
मुलगा म्हणवण्याचे नाकबलू केले. 25 पापांची क्षिणक सुखे
भोगण्यापेक्षा देवाच्या लोकांबरोबर दुःख सोसणे त्याने पसंत
केले, 26 आिण िखर्स्तापर्ीत्यथर् िवटंबना सोसणे हे िमसरातील
भांडारापेक्षा मोठे धन मानले; कारण शर्मांबद्दल िमळणार्या
वेतनावर त्याची दृष्टी होती.

27 िवश्वासाने राजाच्या क्रोधाला न िभता त्याने िमसर देश
सोडला; कारण जो अदृश्य आहे त्यास पाहत असल्यापर्माणे तो
ठाम रािहला.

28 िवश्वासाने त्याने वल्हांडण व रक्तिसंचन हे िवधी पाळले, ते
ह्यासाठी की, पर्थम जन्मलेल्यांना मारणार् याने त्यांना िशवू नये.

29 िवश्वासाने ते तांबड ा समुदर्ामधनू, कोरड ा
जिमनीवरून गेल्यापर्माणे गेले व िमसरी तसे करण्याच्या
पर्यत्नात बुडून मरण पावले.

30 िवश्वासाने, त्यांनी सात िदवस, यरीहोच्या तटासभोवती
फेर्या घातल्यावर ते तट पडले.

31 िवश्वासाने राहाब वेश्या ही अवज्ञा करणार् या इतरांबरोबर
नाश पावली नाही; कारण ितने शांतीने हेरांचे स्वागत केले होते.

32 आता मी अिधक काय सांग?ू िगदोन, बाराक,
शमशोन आिण इफ्ताह, तसेच दावीद व शमुवेल आिण संदेष्टे
यांच्यािवषयी मी सांगू लागलो तर मला वेळ अपुरा पडेल.
33 िवश्वासाने त्यांनी राज्ये िजंकली, नीितमत्त्व आचरली, वचने
िमळवली, िसंहाची तोंडे बंद केली. 34 त्यांनी अग्नीची शक्ती
संपवली, तलवारीच्या धारेपासनू ते िनभावले, अशक्तपणात
सशक्त झाले, युद्धात पराक्रमी झाले, त्यांनी परक्यांची सैन्ये
पळवली. 35 िकत्येक िस्तर्यांना त्यांचे मरण पावलेले, पुन्हा
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िजवंत होऊन, परत िमळाले आिण िकत्येकांनी अिधक चांगले
पुनरुत्थान िमळवण्यास आपली सुटका न पतकरल्यामुळे त्यांचे
हाल हाल करण्यात आले. 36 आणखी दुसर्  यांनी टवाळक्यांचा
व तसाच फटक्यांचा, िशवाय बेड ांचा व बंिदवासाचा अनुभव
घेतला. 37 त्यांना दगडमार केला गेला, त्यांना करवतीने कापले,
त्यांची परीक्षा केली गेली, ते तलवारीने मारले गेले आिण
दुरावलेले, नाडलेले व पीडलेले होऊन ते में ढरांची व शेरड ांची
कातडी पांघरून भटकले. 38 जग त्यांच्यासाठी लायक नव्हते ते
रानांमधनू,डोंगरांमधनू, गुहांमधनू व जिमनीमधील खंदकामधनू
िफरत रािहले.

39या सवार्नंी िवश्वासाद्वारे साक्ष िमळवली असे असता त्यांना
वचन पर्ाप्त झाले नाही. 40 कारण ते आपल्यािशवाय पणूर्
केले जाऊ नयेत अशी देवाच्या दृष्टीपुढे आपल्यासाठी अिधक
चांगली गोष्ट होती.

12
1 म्हणनू, आपण एवढया मोठया साक्षीरुपी मेघाने वेढलेले

आहोत म्हणनू आपणही सवर् भार व सहज अडवणारे पाप टाकून,
आपल्याला नेमनू िदलेल्या धावेवरून धीराने धावावे. 2 जो
आमचे िवश्वासात नेतृत्व करतो आिण पणूर्त्वास नेतो त्या येशवूर
आपले लक्ष केिदर्त करू या. जो आनंद त्याच्यासमोर होता
त्यासाठी येशनेू वधस्तंभ सहन केला होता. वधस्तंभावरील
िनंदास्पद मरणाला त्याने तुच्छ मानले आिण आता त्याने
देवाच्या राजासनाजवळील उजवीकडे जागा घेतली आहे. 3 तुम्ही
खचनू जाऊ नये आिण धीर सोडू नये म्हणनू ज्याने पापी लोकांचा
इतक्या मोठ ा पर्माणातील िवरोध सहन केला, त्याचा िवचार
करा.

. 3:11, 12
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4 तुम्ही पापािवरुद्ध झगडत असता रक्त सांडेपयर्ंत अजनू
पर्ितकार केला नाही. 5 आिण तुम्हास पुतर्ापर्माणे केलेला हा
बोध तुम्ही िवसरून गेला आहात काय?
माझ्या मुला, पर्भचू्या िशके्षचा अनादर करू नको,
आिण त्याच्याकडून दोष पदरी पडला असता खचू नको.
6 कारण ज्याच्यावर परमेश्वर पर्ीती करतो, त्यास तो िशक्षा

करतो
आिण ज्यांना तो आपले पुतर् म्हणनू स्वीकारतो, त्या पर्त्येकांना

तो िशक्षा करतो.
7 हा कठीण समय आहे म्हणनू िशस्त सहन करा. ते असे

दशर्वते की, देव तुम्हास मुलांसारखी वागणकू देत आहे; कारण
असा कोणता मुलगा आहे ज्याला वडील िशस्त लावीत नाहीत?
8 परंतु ज्या िशके्षचे सवर् भागीदार झाले आहेत अशा िशके्षवाचनू
जर तुम्ही आहा, तर तसे तुम्ही दासीपुतर् आहात आिण तुम्ही
खरे पुतर् नाही. 9 यािशवाय आम्हा सवार्नंा जिगक िपता
असताना त्यांनी आम्हास िशस्त लावली आिण त्याबद्दल आम्ही
त्यांचा आदर राखला. तर मग आम्ही आमच्या आध्याित्मक
िपत्याच्या िकतीतरी अिधक पर्माणात अधीन होऊन जगले
पािहजे बरे? 10 आमच्या मानवी विडलांनी त्यांच्या दृष्टीने
अती उ म अशी िशस्त थोड ा काळासाठी लावली. पण देव
आम्हास आमच्या चांगल्यासाठी िशस्त लावतो, यासाठी की,
त्याच्या पिवतर्पणात आपणही वाटेकरी व्हावे. 11 कोणतीही
िशक्षा तर सध्या आनंदाची वाटत नाही, तर दुःखाची वाटते तरी
ितचा अनुभव ज्यांना िमळाला आहे, त्यांना ती पुढे नीितमत्त्व हे
शांतीकारक फळ देते.

12 म्हणनू तुमचे लोंबकळत असलेले हात उंच करा आिण तुमचे
लटपटणारे गुडघे बळकट करा! 13 तुमच्या पावलांकरीता सरळ
वाटा तयार करा यासाठी की, जे लंगडे त्यास मागार्तनू घालवले
जाऊ नये, तर त्यापेक्षा त्याने िनरोगी व्हावे.
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14 सवर् लोकांबरोबर शांतीने राहण्याचा व ज्यावाचनू
कोणालाही पर्भलूा पाहता येत नाही ते पिवतर्ीकरण
िमळवण्याचा झटून पर्यत्न करा. 15 तुम्ही सांभाळून राहा,
यासाठी की देवाच्या कृपेला कोणी अंतरू नये, ज्यामुळे पुष्कळ
जण िबघडून जातील अशा कोणा कडूपणाच्या मुळाने अंकुरीत
होऊन तुम्हास उपदर्व देऊ नये, 16 कोणीही व्यिभचारी असू नये
िकंवा एका जेवणासाठी आपला वडील हक्क िवकून टाकणार्या
एसावासारखे जिगक िवचाराचे असू नये याकडे लक्ष द्या. 17 नंतर
तुम्हास माहीत आहे जेव्हा त्यास वारसाहक्काने आशीवार्द
अपेिक्षत होता, तेव्हा तो नाकारण्यात आला. जरी त्याने रडून
आशीवार्द िमळिवण्याचा पर्यत्न केला, तरी पश्चा ापाने
आपल्या विडलांचे मन तो बदलू शकला नाही.

18 ज्या पवर्ताला हाताने स्पशर् करता येतो; जो अग्नीच्या
ज्वालांनी पेटलेला आहे,जो अंधार, दुःख व वादळ यांनी भरलेला
आहे, अशा पवर्ताकडे तुम्ही आला नाही. तर एका नवीन
िठकाणी आला आहात. 19 कण्यार्च्या आवाजाजवळ तुम्ही आला
नाहीत िकंवा शब्द उच्चारणार्याच्या वाणी याजवळ तुम्ही आला
नाही. असा आवाज ज्यांनी ऐकला, देवाकडे त्यांनी अशी िवनंती
केली की, त्यांनी यापुढे आणखी वाणी ऐकवू नये. 20 कारण
जी आज्ञा देवाने केली होती ती ते सहन करू शकले नाहीत,
“जर एखाद्या पर्ाण्याने जरी पवर्ताला स्पशर् केला तरी त्यास
दगडमार करण्यात यावा.” 21 खरोखर ते दृश्य इतके भयंकर
होते की, मोशे म्हणाला, “मी अित भयभीत” व कंिपत झालो
आहे. 22 परंतु तुम्ही िसयोन पवर्ताजवळ आिण िजवंत देवाचे
नगर म्हणजे स्वगी र्य यरूशलेम, लाखो देवदतू 23 स्वगार्तील
यादीतल्या ज्येष्ठांचा समाज व मंडळी, सवार्चंा न्यायाधीश देव
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व पणूर् केलेल्या नीितमानांचे आत्मे, 24 आिण तुम्ही जो नव्या
कराराचा मध्यस्थ येशू त्याच्याकडे आला आहात आिण तुम्ही
िशंपडण्यात आलेल्या रक्ताकडे आलात की जे रक्त हाबेलाच्या
रक्तापेक्षा अिधक उ म बोलते.

25मोशे जो बोलतो आहे त्याचा अवमान करू नये म्हणनू जपा
कारण पृथ्वीवर आज्ञा सांगणार्याचा अवमान करणारे इसर्ाएल
लोक जर िनभावले नाहीत, तर स्वगार्तनू आज्ञा सांगणार्या
िखर्स्तापासनू बहकल्यास आपण िवशेषेकरून िनभावणार नाही.
26 त्यावेळेस देवाच्या आवाजाने भमूी हादरली पण आता त्याने
असे अिभवचन िदले आहे की, “पुन्हा एकदा मी केवळ पृथ्वीच
नव्हे तर आकाशही हालवीन.” 27 “पुन्हा एकदा” याचा अथर्
असा होतो की, ज्या गोष्टी उत्पन्न केलेल्या आहेत त्या काढून
टाकण्यात येतील. ज्या गोष्टी हलवता येत नाहीत त्या तशाच
राहतील.

28 म्हणनू, आम्हास अढळ असे राज्य कृपेने देण्यात येत
असताना आपण त्यािवषयी कृतज्ञता बाळगू या आिण आदराने
व भयभीत होऊन देवाला मान्य होईल अशी त्याची सेवा करू;
29 कारण आपला “देव भस्म करणारा अग्नी आहे.”

13

1 बंधुजनांवरील पर्ीती िनरंतर राहो. 2 लोकांचा पाहुणचार
करण्याचे िवसरू नका. असे करण्याने काहीनंी त्यांच्या नकळत
देवदतूांचे स्वागत केले आहे.

3 तुम्ही स्वतः त्यांच्याबरोबर तुरंुगात होता असे समजनू जे
तुरंुगात आहेत त्यांची आठवण करा. तुम्हीही शरीरात असल्याने
जे दुःख भोगीत आहेत त्यांची आठवण ठेवा.
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4 सवार्नंी लग्नाचा आदर करावा व अंथरूण िनदो र्ष असावे
कारण जे व्यिभचारी व जारकमी र् आहेत अशा लोकांचा देव न्याय
करील.

5 आपले जीवन पैशाच्या लोभापासनू दरू ठेवा व तुमच्याकडे
जे आहे त्यामध्येच समाधान माना कारण देवाने असे म्हणले आहे,
“मी कधीही तुला सोडणार नाही, मी कधीही तुला त्यागणार
नाही” 6 म्हणनू आपण धैयार्ने म्हणू शकतो,
“देव माझा सहाय्यकतार् आहे, मी िभणार नाही.
मनुष्य माझे काय करणार?”

7 ज्यांनी तुम्हास देवाचे वचन िदले त्या पुढार्यांची आठवण
ठेवा. त्यांच्या जीवनातील आचार पाहा व त्यांच्या िवश्वासाचे
अनुकरण करा.

8 येशू िखर्स्त काल, आज आिण युगानुयुग सारखाच आहे.
9 िविवध आिण िविचतर् िशक्षणाने बहकून जाऊ नका कारण

ज्यांकडून आचणार्यांना लाभ नाही अशा अन्नाच्या िवधीने
नव्हे, तर देवाच्या कृपेने आपली अंतःकरण िस्थर केलेले असणे
चांगले. 10 ज्या वेदीवरील अन्न खाण्याचा िकंवा सहभागी
होण्याचा अिधकार मंडपात सेवा करणार्यांनाही नाही, अशी
वेदी आपल्याकडे आहे. 11 यहदूी मुख्य याजक पर्ाण्यांचे रक्त
परमपिवतर्स्थानात पापाचे अपर्ण म्हणनू घेऊन जातात. परंतु
केवळ पर्ाण्यांची शरीरे छावणीच्या बाहेर नेऊन जाळतात.
12 म्हणनू येशनेू सुद्धा स्वतःच्या रक्ताने लोकांस पिवतर् करावे
यासाठी नगराच्या वेशीबाहेर मरण सोसले, 13 म्हणनू आपण
छावणीच्या बाहेर जाऊ आिण येशचू्या अपमानाचे वाटेकरी
होऊ. 14 कारण स्थाियक असे नगर आपल्याला येथे नाही तरी
भिवष्यकाळात येणारे जे नगर आहे त्याच्याकडे आपण पाहत
आहोत.
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15म्हणनू त्याचे नाव पत्करणार्या “ओठांचे फळ असा स्तुतीचा
यज्ञ आपण येशदू्वारे देवाला िनत्य अपर्ण करावा.” 16 आिण
इतरांसाठी चांगले ते करण्यास आिण दानधमर् करण्यास िवसरू
नका कारण अशा अपर्णाने देवाला संतोष होतो.

17 आपल्या अधीकार्यांच्या आज्ञा पाळा आिण त्यांच्या
अधीन असा. ज्यांना िहशोब द्यावयाचा असतो त्यांच्यापर्माणे
तुमच्या जीवासंबंधाने ते जागरूक असतात, त्यांच्या आज्ञा
पाळा यासाठी की, त्यांनी त्यांचे काम दुःखाने न करता आनंदाने
करावे.

18 आमच्यासाठी पर्ाथर्ना करा. आमची सदस्दिववेकबुद्धी
शुद्ध आहे यािवषयी आमची खातर्ी आहे आिण सवर्बाबतीत जे
नेहमी बरोबर आहे तसेच सदैव वागत रहावे अशी आमची इच्छा
आहे. 19 मी तुम्हास िवनंती करतो की, देवाने मला लवकरच
तुमच्याकडे परत पाठवावे म्हणनू कळकळीने पर्ाथर्ना करा.

20 ज्या शांतीच्या देवाने आपल्या में ढरांचा में ढपाळ, आपला
पर्भू येशू िखर्स्त याला रक्ताच्या सवर्काळच्या नव्या कराराद्वारे
उठवले. 21 त्याची इच्छा पणूर् करायला तुम्हास चांगल्या गोष्टीनंी
िसद्ध करो आिण येशू िखर्स्ताच्या द्वारे त्यास संतोष देणारे काम
आपल्यामध्ये करो. त्यास सदासवर्काळ गौरव असो. आमेन.

22 बंधुजनहो, हा जो बोधपर संदेश मी थोडक्यात िलिहला
आहे, तो धीर धरून ऐका अशी िवनंती तुम्हास करतो.

23 आपला बंधू तीमथ्य हा तुरंुगातनू सुटला आहे. जर तो
लवकर माझ्याकडे आला, तर जेव्हा मी तुम्हास भेटायला येईन
तेव्हा तो मजकडे येईल.

24 तुमच्या सवर् पुढार्यांना व देवाच्या सवर् पिवतर्जणांना
सलाम सांगा, इटली येथील िवश्वास ठेवणारे लोक तुम्हास
सलाम सांगतात.

25 देवाची कृपा तुम्हा सवार्बंरोबर असो. आमेन.
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