
i

ईयोब
ईयोबचे पुस्तक कोणी िलिहले हे कोणास ठाऊक नाही.

कोणताही लेखक ओळखला जात नाही. कदािचत एकापेक्षा
अिधक लेखक असू शकतील. हे शक्य आहे की ईयोब हे
पिवतर् शास्तर्ामधील कोणत्याही पुस्तकापेक्षा सवार्त जुने
पुस्तक आहे. ईयोब चांगला आिण धािमर्क वृ ीचा मनुष्य होता
ज्याला असाह्य तर्ास सहनकरावा लागलाआिण त्याने त्याच्या
िमतर्ांनी ही आप ी का असावी हे जाणनू घेण्याचा पर्यत्न
केला. या पुस्तकाच्या पर्मुख व्यक्तीमत्वांमध्ये ईयोब, तेमानीचा
एिलफाज, शुिहथी िबल्दद, नामाथीचा सोफर आिण बुझीचा
अलीहू यांचा समावेश आहे.

अज्ञात.
बहुतेक पुस्तके सिूचत करतात की ती हद्दपार झाल्यानंतर

िकंवा त्यानंतर लवकरच िलिहली गेली आिण अलीहचेू अध्याय
अजनूही नंतर असू शकतात.

पर्ाचीन यहदूी आिण पिवतर् शास्तर्ाचे सवर् भावी वाचक.
असेही म्हटले जाते की, ईयोबच्या पुस्तकातील मळू शर्ोते
गुलामिगरीतअसलेली इस्तर्ाएली मुले होती,असेसमजलेजाते
की मोशे त्या लोकांना सात्वन देऊ इिच्छत होता कारण ते िमसरी
लोकांच्या अधीन होते.

ईयोबचे पुस्तक आपल्याला खालील गोष्टी समजनू घेण्यास
मदत करते: सैतान हा आिथर्क आिण भौितक नाश आणू शकत
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नाही, सैतान कायकरूशकतोआिणकायकरूशकतनाही यावर
देवाचे सामथ्यर् आहे. हे जगातील सवर् दुःखाच्या पलीकडे “हे का
आहे” समजनू घेण्याची आपली मानवी क्षमता आहे. दुष्ट लोक
त्यांचे दाियत्व पर्ाप्तकरतील. आपल्याआयुष्यामध्ये कधीकधी
आत्म्याला शुद्ध करणे, परीक्षण करणे, िशकवणे िकंवा सशक्त
करणे यासाठी दुःखदपणाची परवानगी िदली जाऊ शकते.

दुःखाच्या माध्यमातनू आशीवार्द
रूपरेषा
1. पिरचयआिण सैतानाचा हल्ला — 1:1-2:13
2. ईयोबची तीन िमतर्ांबरोबर आपल्या दुःखाबद्दल चचार् —
3:1-31:40

3. अलीहकूडून देवाच्या चांगुलपणाची घोषणा — 32:1-
37:24

4. देवाकडून ईयोबाला सावर्भौमत्वाचा खुलासा — 38:1-
41:34

5. देवाकडून ईयोबाची पुनरर्चना — 42:1-17

1ऊस देशात एक पुरूष राहत होता त्याचे नाव ईयोब होते,
तो सात्वीक व सरळ होता, तो देवाचा आदर करीत असे व
वाईटापासनू दरू राही. 2 ईयोबाला सात मुले आिण तीन मुली
झाल्या. 3 ईयोबाजवळ सात हजार में ढरे, तीन हजार उंट,
बैलांच्या पाचशे जोड ा,आिण पाचशे गाढवी होती. त्याच्याकडे
पुष्कळ चांगले सेवकही होते. पवूमधील सवर् लोकांमध्ये तो
अितशय थोर पुरूष होता.

4 पर्त्येकाने ठरवलेल्या िदवशी त्याची मुले आपापल्या घरी
भोजन समारंभ करीत असत आिण त्या सवार्संोबत खाणे आिण
िपणे करावयास त्यांच्या ितन्ही बिहणीनंाही बोलवत असत.
5 जेव्हा भोजनसमारंभाचे िदवस पणूर् झाल्यावर, ईयोब त्यांना
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बोलवनू त्यांची देवासाठी पुन्हा शुद्धी करी. तो मोठ ा पहाटेस
लवकर ऊठे आिण त्याच्या पर्त्येक मुलासाठी होमापर्ण करीत
असे, तो म्हणत असे, “कदािचत माझ्या मुलांनी पाप केले असेल
आिण त्यांच्या मनात देवाचा ितरस्कार केला असेल.” ह्यापर्माणे
ईयोब िनत्य करीत असे.

6 एक िदवस असा आला िक त्या िदवशी देवपुतर्
*परमेश्वरासमोर येऊन उभे राहीले, त्यांच्यामध्ये सैतानही तेथे
आला. 7 परमेश्वर सैतानास म्हणाला, “तू कोठून येत आहेस?”
नंतर सैतानाने परमेश्वरास उ र िदले आिण म्हणाला, “पृथ्वीवर
िहंडून िफरून आिण ितच्यावर खाली-वर चालत जाऊन आलो
आहे.” 8 परमेश्वर सैतानास म्हणाला, “तू माझा सेवक, ईयोब
याच्याकडे लक्ष िदलेस काय? पृथ्वीत त्याच्यासारखा सरळ
आिण साित्वक, देविभरू व दुष्टतेपासनू दरू राहणारा असा
कोणीही मनुष्य नाही.” 9 नंतर सैतानाने परमेश्वरास उ र िदले
आिण म्हणाला, “ईयोब देवाचे भय ऊगीच बाळगतो काय?
10 तू त्याच्या भोवती, त्याच्या घरासभोवती, आिण त्याच्या
सवर्स्वाच्या पर्त्येक बाजसू कंुपण घातले आहेस ना? तू त्याच्या
हातांच्या कामांस यश िदले आहेस, आिण भमूीत त्याचे धन
वाढत आहे. 11 पण जर तू आपला हात पुढे करून त्याच्याजवळ
असणार्या सवर्स्वावर टाकशील तर तो आ ाच तुझ्या तोंडावर
तुझा त्याग करील.” 12 परमेश्वर सैतानास म्हणाला, “पाहा,
त्याचे सवर् जे काही आहे ते तुझ्या अिधकारात आहे, फक्त त्यास
तुझ्या हाताचा स्पशर् करू नको.” मग सैतान परमेश्वरापुढून
िनघनू गेला. 13 एक िदवस असा आला की, जेव्हा त्याची मुले
आिण त्याच्या मुली त्यांच्या मोठ ा भावाच्या घरात जेवत
होते व दर्ाक्षरस पीत होते. 14 तेव्हा एक िनरोप्या ईयोबाकडे
आला आिण म्हणाला, “बैल नांगरीत होते आिण त्यांच्याबाजुस

* 1:6
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गाढवी चरत होत्या, 15 शबाई लोकांनी त्यांच्यावर हल्ला केला
आिण त्यांना घेवनू गेले. खरोखर, त्यांनी तलवारीच्या धारेने
नोकरांना मारुन टाकले, हे तुला सांगण्यासाठी मीच िनभावनू
आलो आहे.” 16 पिहला हे सांगत असतांनाच दुसरा आला
आिण म्हणाला, “आकाशातनू दैवी अग्नीचा वषार्व झाल्यामुळे
में ढरे आिण चाकर जळून गेले, आिण मीच तेवढा बचावनू तुला
सांगायलाआलोआहे.” 17तो बोलत असतांनाच,आणखी दुसरा
आला आिण म्हणाला, “खास्द्यांनी तीन टोळ्या करून, त्यांनी
उंटावर हल्ला केला, आिण ते त्यांना घेवनू गेले. होय, आिण
त्यांनी तलवारीच्या धारेने नोकरांना मारुन टाकले,आिण हे तुला
सांगावयास मीच िनभावनू आलो आहे.”

18 आ ापयर्ंत तो हे सांगत असतांनाच, आणखी एक आला
आिण म्हणाला, “तुझी मुले आिण मुली त्यांच्या मोठ ा
भावाच्या घरात खात होते व दर्ाक्षरस पीत होते. 19 तेव्हा
रानाकडून वादळी वारे आले आिण त्या घराच्या चार कोपर्यास
धडकले, आिण ते त्या तरूणावर पडले आिण ते मरण पावले,
केवळ मीच त्यातनू बचावलो व तुला सांगण्यास इथे आलो.”
20 तेव्हा ईयोबाने ऊठून, त्याचा झगा फाडला, त्याने डोक्याचे
मंुडन केले, भमूीकडे तोंड करून पालथा पडला आिण देवाची
उपासना केली. 21 तो म्हणाला, “मी माझ्या मातेच्या ऊदरातनू
नग्न आलो, आिण पुन्हा तेथे नग्न जाईल. परमेश्वराने िदले,
व परमेश्वराने नेले, परमेश्वराचे नाव धन्य असो.” 22 या सवर्
िस्थतीतही, ईयोबाकडून पाप घडले नाही, देवाने चकू केली आहे
असे काही तो मुखार्सारखा बोलला नाही.

2
1 पुन्हा एके िदवशी देवपुतर् परमेश्वरासमोर येऊन उभे

राहीले, त्यांच्यामध्ये सैतानही परमेश्वरासमोर हजरझाला होता.
2परमेश्वर सैतानाला म्हणाला, “तू कोठून येतआहेस?” सैतानाने
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परमेश्वरास उ र िदले आिण म्हणाला, “पृथ्वीवर िहंडून िफरून
आिण येथनू तेथनू चालत जाऊन परतआलो आहे.”

3 नंतर परमेश्वर सैतानाला म्हणाला, “माझा सेवक ईयोब
याच्याकडे तझेू लक्ष गेले का? पृथ्वीवर त्याच्यासारखा कोणीही
नाही, तो साित्वक आिण सरळ मनुष्य आहे, तो देवाचे भय
धरीतो आिण दुष्ट गोष्टीपंासनू दरू राहतो. जरी त्याच्यािवरुध्द
कोणतेही कारण नसतांना त्याचा नाश करण्यास तू मला तयार
केले, तरीही त्यानेआपली साित्वक्ता अंखड धरून ठेवलीआहे.”

4 सैतानाने परमेश्वरास उ र िदले,आिण म्हटले, “कातडीसाठी
कातडी, खरोखर मनुष्य स्वतःच्या जीवासाठी आपले सवर्काही
देईल. 5 परंतु जर तू तुझा हात लांब करून त्याच्या हाडांना
आिण शरीराला स्पशर् केलास, तर तो तुझ्या तोंडावर तुझा नकार
करील.” 6परमेश्वर सैतानाला म्हणाला, “पाहा, तोआता तुझ्या
हाती आहे, मातर् त्याचा जीव राखनू ठेव.”

7 मग सैतान परमेश्वराच्या उपिस्थतीतनू िनघनू गेला आिण
त्याने ईयोबाला तळपायांपासुन डोक्यापयर्ंत वेदनांनी भरलेल्या
फोडांनी पीिडले. 8 ईयोबाने स्वतःचे अंग खाजिवण्यासाठी
खापराचा तुकडा घेतला आिण तो राखेत जाऊन बसला.

9 नंतर त्याची पत्नी त्यास म्हणाली, “तुम्ही अजनूही तुमची
साित्वक्ताधरून ठेवलीआहेका? तुम्ही देवाचा त्यागकराआिण
मरा,” 10 परंतू तो ितला म्हणाला, “तू मखूर् स्तर्ीसारखी बोलत
आहेस. देवाच्या हातातनू आपण चांगलेच घेतले पाहीजे वाईट
नाही काय?” तू असाच िवचार करतेस ना? या सवर् बाबतीत
ईयोबाने त्याच्या बोलण्याद्बारे पाप केले नाही. 11 ईयोबाचे
तीन िमतर् म्हणजे अलीफज तेमानी, िबल्दद शहूी आिण सोफर
नामाथी या ितन्ही िमतर्ांनी त्याच्यावर आलेल्या संकटािवषयी
ऐकले होते, ईयोबाला भेटून त्याच्यासोबत शोक करण्यासआिण
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त्याचे सांत्वन करावे याबद्दल त्यांचे एकमत झाले, तेव्हा ते
आपआपल्या िठकाणाहनू आले.

12 जेव्हा त्यांनी दुरून आपले डोळे वर करून पािहले तेव्हा
त्यांनी त्यास आळखले नाही, ते मोठ ाने रडले, पर्त्येकाने
आपआपला स्वतःचा झगा फाडला आिण हवेत धळू उडवली
आिण स्वतःच्या डोक्यावरही घेतली. 13 मग ते त्याच्याबरोबर
सात िदवस आिण सात रातर्ी जमीनीवर बसनू रािहले, आिण
त्याच्याशी एक शब्दही कोणी बोलले नाही कारण त्याचा शोक
अितशय तीवर् होता असे त्यांनी पाहीले.

3
1 यानंतर, ईयोबाने आपले तोंड उघडले आिण आपल्या

जन्मिदवसास शाप िदला.
2तो (ईयोब) म्हणाला,
3 “मी ज्या िदवशी जन्मलो तो िदवस नष्ट होवो,
मुलाची गभर्धारणा झाली अशी जी रातर् म्हणाली ती भस्म

होवो.
4तो िदवस अंधकारमय होवो,
देवाला त्याचे िवस्मरण होवो,
त्यावर सुयर्पर्काश पडला नसता तर फार बरे झाले असते.
5 मृत्यचूी सावलीआिण अंधार त्यासआपल्या स्वतःचा समजो,
ढग सदैव त्यावर राहो,जी पर्त्येक गोष्ट िदवसाचा अंधार करते

ती त्यास खरेच भयभीत करो,
6 ती रातर् काळोख घट्ट पकडून ठेवो, वषार्च्या िदवसांमध्ये ती

आनंद न पावो.
मिहन्याच्या ितथीत ितची गणती न होवो.
7 पाहा, ती रातर् फलीत न होवो,
ितच्यातनू आनंदाचा ध्वनी न येवो.
8 जे िलव्याथानाला जागिवण्यात िनपुण आहेत
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ते त्या िदवसास शाप देवो.
9 त्या िदवसाच्या पहाटेचे तारे काळे होत.
तो िदवस पर्काशाची वाट पाहो पण तो कधी न िमळो,
त्याच्या पापण्यास उषःकालाचे दशर्न न घडो.
10कारण ितने माझ्या जननीचे ऊदरद्वार बंद केले नाही,
आणखी हे दुःख माझ्या डोळ्यापासनू लपवीले नाही.
11 उदरातुन बाहेर आलो तेव्हाच मी का मरण पावलो नाही?

माझ्या आईने मला जन्म देताच मी का पर्ाण त्यागला
नाही?

12 ितच्या मांडयानी माझा िस्वकार का केला?
िकंवा मी जगावे म्हणनू ितच्या स्तनांनी माझा िस्वकार का केला?
13तर मी आता िनिश्चंत खाली पडून राहीलो असतो,
मी झोपलो असतो आिण िवशर्ांती पावलो असतो.
14 पृथ्वीवरील राजे आिण सल्लागार,
ज्यांनी आपल्यासाठी कबरा बांधल्या त्या आता उध्वस्त झाल्या

आहेत.
15 िकंवा ज्या राजकुमारांनी आपली घरे सोन्या रुप्यांनी भरली

त्यांच्या बरोबरच मलाही मरणआले असते तर बरे झाले असते.
16कदािचत मी जन्मापासनूच मृत मलू का झालो नाही, िकंवा
पर्काश न पािहलेले अभर्क मी असतो तर बरे झाले असते.
17 तेथे गेल्यानंतरच दुष्ट तर्ास देण्याचे थांबिवतात.
तेथे दमलेल्यांना आराम िमळतो.
18 तेथे कैदीही सहज एकतर् राहतात,
तेथे त्यांना गुलाम बनिवणार्यांचे ओरडणे ऐकू येत नाही.
19लहान आिण थोर तेथे आहेत,
तेथे गुलाम त्यांच्या मालकापासनू मुक्त आहेत.
20 दुदर्शेतील लोकांस पर्काश का िदल्या जातो,
जे मनाचे कटू आहेत अशांना जीवन का िदले जाते,
21 ज्याला मरण पाहीजे त्यास मरण येत नाही,
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दु:खी मनुष्य गुप्त खिजन्यापेक्षा मृत्यचू्या अिधक शोधात
असतो?

22 त्यास थडगे पर्ाप्त झाले म्हणजे ते हषी र्त होतात, त्यासअित
आनंद होतो?

23 ज्या पुरूषाचा मागर् लपलेला आहे, देवाने ज्या पुरुषाला
कुपंणात ठेवले आहे अशाला पर्काश का िमळतो?

24मला जेवणाऐवजी उसासे िमळतआहेत!
माझे कण्हने, पाण्यासारखे बाहेर ओतले जात आहे.
25 ज्या गोष्टीनंा मी घाबरतो त्याच गोष्टी माझ्यावर येतात. मी

ज्याला भ्यालो तेच माझ्यावर आले.
26मी िनिश्चंत नाही, मी स्वस्थ नाही,आिणमला िवसावा नाही.
तरी आणखी पीडा येत आहे.”

4
1अलीफज तेमानीने उ र िदले आिण तो म्हणाला,

2 “जर कोणी तुझ्यासोबत बोलण्याचा पर्यत्न केला, तर तू
दु:खी होशील का? परंतू बोलण्यापासनू स्वत:ला कोण
आवरेल?

3 पाहा, तू पुष्कळांना िशकवले आहेस.
तू अशक्त हातांना शक्ती िदली आहेस.
4तू तुझ्या शब्दांनी खाली पडणार्यांना सावरले आहेस.
तू अशक्त गुडघे बळकट केले आहेस.
5 पण आता संकटे तुझ्यावर आली आहेत, आिण तू खचला

आहेस,
ते तुला स्पशर् करतात. आिण तू तर्ासात पडतोस.
6 तुझ्या देविभरूपणाची तुला खातर्ी नाही काय, तुझी

सात्वीक ा तुझ्या आशेचे मागर् नाही काय?
7मी तुला िवंनती करतो, कोणी िनष्पाप कधी नाश पावला का?
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िकंवा चांगल्या लोकांचा कधी िन:पात झाला का? याच्या िवषयी
तू िवचार कर.

8मी असे पाहीले आहे की जे घोर अन्यायाची नांगरणी करीतात,
आिण कष्ट पेरतात ते तशीच कापणी करतात.

9 देवाच्या श्वासाने ते नाश पावतात.
त्याच्या रागाने ते भस्म होतात.
10 िसंहाची गजर्ना, िसंहाचा िवक्राळ ध्वनी नष्ट होतो,
तरूण िसंहाचे दात उपटले जातात.
11 म्हातारा िसंह िशकार न िमळाल्यामुळे मरणपावतो, िसंिहणीचे

छावे सगळीकडे पांगतात
12आता माझ्याकडे एक गुप्त िनरोप आला,
आिण माझ्या कानी त्याची कुजबुज पडली.
13 जेव्हा लोक गाढ झोपेत असतात, मी रातर्ीच्या दृष्टांताच्या

िवचारात असतो,
14मी घाबरलो आिण माझा थरकाप झाला.
माझी सगळी हाडे थरथरा कापू लागली.
15एकआत्मा अगदी माझ्या चेहर्याजवळून गेला आिण
माझ्या शरीरावरचे केस उभे रािहले.
16तोआत्मा िनश्चल उभा रािहला, पण त्याचाआकार मला िदसू

शकला नाही,
माझ्या डोळ्यांसमोर एकआकार होता,
तेथे शांतता होती आिण वाणी असे बोलताना मी ऐकली.
17मत्यर् मनुष्य देवापेक्षा िनतीमान असू शकतो काय?
मनुष्य त्याच्या िनमार्त्यापेक्षा अिधक शुद्ध असू शकतो काय?
18 पाहा, जर देव त्याच्या सेवकावर िवश्वास ठेवत नाही.
जर त्यास त्याच्या दतूांमध्ये काही दोष आढळतो,
19 तर जे मातीच्या घरात राहतात त्यांच्यािवषयी हे िकती सत्य

आहे,
ज्यांच्या घरांचा पाया धुळीत आहे,
ते पंतगासारखे िततक्या लवकर िचरडले जातात?
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20 आिण सकाळपासनू संध्याकाळपयर्ंत ते नाश पावतात, ते
कायमचे नष्ट होतात व कोणीही त्यांच्याकडे लक्ष देत
नाही.

21 त्यांच्या तंबचू्या दोर्या वर खेचल्या जात नाही काय?
ते मरतात, शहाणपणा न िमळवताच मरतात.”

5
1 “आता आरोळी मार, तुला उ र देईल असा कोण आहे? असा

कोण एक धािमर्क आहे का ज्याच्याकडे तू जावे?
2मखूर् मनुष्याचा राग त्यास मारुन टाकतो,
जळफळाट मुखार्ला ठार मारतो.
3मी मखूर् व्यक्तीस मुळावलेले पाहीले, परंतु
अचानक मी त्याच्या घराचा ितरस्कार केला.
4 त्याची मुले सुरिक्षततेपासनू फार दरू आहेत, ते शहराच्या

वेशीत िचरडले जातील.
त्यांना तारणारा कोणीही राहणार नाही
5 भुकेल्या मनुष्यांनी त्याची उभी िपके खाऊन टाकली,
काट ाकुटयात वाढलेले धान्यही लोकांनी सोडले नाही, लोभी

मनुष्यांनी सवर्काही नेले.
6अडचणी मातीतनू येत नाहीत,
िकंवा संकटे रानातनू उगवत नाहीत.
7 परंतू जशा िठणग्या वर उडतात, तसा मनुष्य स्वतःहा िवघ्न

िनमार्ण करतो.
8 परंतू माझ्यासाठी, मी स्वतःह देवाकडेच वळलो असतो,
त्याच्याकडे मी माझे गार्हाने कबलू केले असते.
9तो ज्या आश्चयर्कारक गोष्टी करतो,
त्याच्या अदभु्त गोष्टीचंी सीमा नाही.
10तो पृथ्वीवर पाऊस देतो.
आिण शेतांवर पाणी पाठवतो.
11तो नमर् लोकांस उच्चस्थानी बसवतो
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आिण जे राखेत बसनू शोक करतात त्यांना तो सुरक्षीत उठवतो.
12तो धतूार्चें कायर् िनष्फळ करतो,
म्हणजे त्यांच्या हांताचे कट िसध्दीस जाणार नाहीत.
13तो शहाण्यास त्याच्याच धुतर्तेच्या जाळ्यात अडकिवतो,
तो हशूार लोंकाच्या मसलती लवकर संपुष्टात आणतो.
14 त्यांचा भर िदवसाच अंधराशी सामना होतो,
िदवसा मध्यान्ह्यात ते रातर् असल्यासारखे चाचपडतात.
15 त्यांच्या मुखांतील तलवारीपासनू तो दरीदर्ी मनुष्यास,
आिण बलंवताच्या हातातनू गरजवंत मनुष्यास सोडवतो
16 म्हणनू दिरदर्ी मनुष्यास आशा आहे,
आिण अन्याय आपले तोंड बंद करते.
17 पाहा, ज्या मनुष्याला देव दुरूस्त करतो तो सुखी आहे,
म्हणनू सवर्शिक्तमानाच्या िशके्षचा अवमान करु नकोस.
18तोच जखम करतो आिण नंतर तोच पट्टी बांधतो.
तो जखमा करतो आिण नंतर त्याच्याच हाताने बरे करतो.
19सहा संकटामधनू तो तुझा बचाव करील,
खरोखर, सातही संकटात, दुष्ट तुला स्पशर् करणार नाही.
20 दुष्काळात (अवषर्ण) तो तुला मृत्यपूासनू आिण
लढाईत तलवारीपासनू वाचवेल.
21 िजभेच्या दुःखदायी वार्यापासनू तू झाकला जाशील,
आिण िवनाश तझू्यावर येईल तेव्हा तू त्यास िभणार नाहीस.
22तू िवनाशात व दुष्काळात (अवषर्ण) हसशील.
आिण तुला रानपशूंची भीती वाटणार नाही.
23 तुझ्या भमूीतील पाषाणाशीही तुझा करार होईल,
जंगली पशशूीही तू शांतीने राहशील
24 तुला समजेल तुझा तंबू त्याच्यामध्ये सुरिक्षतआहे,
तू तुझ्या कळपाची पाहणी करशील आिण तुला काही कमतरता

आढळणार नाही.
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25 तुझे घराणे समृध्द होईल. वनातील कुरणासारखी तुझी संतती
वाढेल असे तू पाहाशील.

26 जशी कापणीच्या वेळी वाळलेली गव्हाची पें ढी मळणीसाठी
आणतात तसा तू वयोवृध्द होऊन कबरेत येशील.

27 पाहा, आम्ही या सार्यांचा अभ्यास केला आहे आिण ते सवर्
खरे आहे.

म्हणनू तू आमचे ऐक. आिण त्यातनू स्वत:साठी काही िशक.”

6
1 नंतर ईयोबाने उ र िदले आिण म्हणाला,

2 “अहो, जर तुम्ही फक्त माझ्या यातना तोलल्या,
जर माझ्या शोकाला तराजतू मोजले.
3तर ते आता समुदर्ातल्या वाळूपेक्षा जडआहे.
यामुळेच काय माझे शब्द व्यथर् आहे.
4 त्या सवर्शिक्तमानाचे बाण माझ्यात आहेत.
माझ्या पर्ाण िवषाला िपऊन घेत आहे, देवाने स्वतः त्याची

दहशत माझ्या िवरुध्द सज्ज केली आहे
5वनातील गाढवाला गवत िमळाल्यावर ते ओरडते काय? िकंवा

गव्हाणीत चारा असता बैल भुकेने हबंरतो काय?
6 ज्याला चव नाही असे िमठािशवाय खातात काय?
िकंवा अंड ातल्या पांढर्या भागाला काही चव असते काय?
7 ज्याला मी स्पशर् करण्यास नाकारले,
ते माझ्यासाठी ितरस्करणीय अन्न झाले.
8अहो, माझ्या िवनंती पर्माणे मला िमळाले आिण माझी आशा

देव पणूर् करील तर िकती बरे!
ज्या गोष्टी हव्यात त्या देवाने मला िदल्या असत्या.
9जर देवाच्या ईच्छेत आले तर त्याने मला िचरडून टाकावे,
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त्याने आपला हात मजवरून काढून घ्यावा आिण या जीवनातनू
मला मुक्त करावे.

10तशाने माझ्या दुःखाचा परीहार होईल,
जरी मी तर्ासात असतो तरी मी दुःखात आनंद करीन,
कारण जो पिवतर् आहे त्याचे शब्द मी कधीही नाकारले नाही.
11माझी काय शक्ती आहे की मी वाट पाहण्याचा पर्यत्न करू?
माझा अंत काय, िक मी स्वतःला आवरून धरू?
12माझी शक्ती पाषाणासारखी आहे काय?
िकंवा माझे शरीर िपतळेचे बनलेले आहे काय?
13माझ्यापासुन मला कोणतेही साहाय्य होत नाही हे सत्य नाही

काय,
आिण ज्ञान माझ्यापासनू िहरावनू घेण्यात आले नाही काय?
14कमजोर व्यक्तीवर संकटआले,
त्याने सवर्शिक्तमान देवाचे भय धरणे सोडून िदले, तरी सुद्धा

त्याच्या िमतर्ाने िवश्वासपूण दाखवावा.
15 बंधनूो, तुम्ही माझ्यासाठी वाळवंटी पर्देशासमान व कधी न

वाहणार्या ओढ ापर्माणे आहात.
16 त्याच्यावर बफर् असल्या कारणाने ते गढूळ झाले आिण जे

बफार्मध्ये स्वतःला लपिवतात असे तुम्ही आहात.
17 जेव्हा ते बाहेर फेकले जातात ते नष्ट होतात, जेव्हा उष्णता

वाढते ते जागेवरच िवतळून जातात.
18 त्यांचा गट त्यांच्या मागार्ने पर्वास करीत असता ते

पाण्यासाठी बाजलूा वळतात
ते सुकलेल्या पर्देशात भटकतात आिण नंतर नाश पावतात.
19 तेमाच्या गटाने तेथे तपास केला.
शबाच्या कािफल्याने आशेने त्याचा शोध घेतला.
20 त्याची अपेक्षाभंग झाली कारण त्यांना पाणी सापडण्याची

खातर्ी होती,
ते तेथे गेले परंतु ते तेथे फसले.
21आता तुम्ही िमतर् माझ्यासाठी काहीच नाही,
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तुम्ही माझी भयानक पिरिस्थती पाहीली आिण घाबरून गेला
आहात.

22मला काही द्या असे मी म्हणालो का?
िकंवा आपल्या संप ीतनू मला काही बक्षीस द्या?
23 िकंवा ‘माझ्यािवरोधकाच्या हातनू माझे रक्षण करा?
िकंवा, क्रूर लोकांपासनू खंडणी देऊन वाचवा!’ असे मी तुम्हास

म्हटले का?
24आता तुम्ही मला समज द्या आिण मी शांत होईन.
माझी काय चकू झाली ते मला दाखवा.
25 पर्ामािणक शब्द िकती दु:ख देणारे असतात!
परंतु तुमचे वादिववाद, मला कसे धमकावतील?
26 तुम्ही माझे शब्द नाकारण्याची योजना केली आहे का?
िनराश करणार्या मनुष्याचे शब्द वार्यासारखे आहेत का?
27खरोखर, पोरक्या मुलांवर जुगार खेळता,
आिण तुम्ही व्यापार्यासारखे िमतर्ांबरोबर घासाघीस करता.
28 पणआता माझ्याकडे लक्षपवूर्क पाहा.
खातर्ीने मी तुमच्या तोंडासमोर खोटे बोलणार नाही.
29मी तुम्हास िवनंती करतो तुम्ही आता कडक धोरण सोडून द्या

तुमच्याबरोबर अन्याय होणार नाही.
खरोखर, कडक धोरण सोडून द्या, कारण माझे ध्येय िनतीचे आहे.
30माझा जीभेवर काही वाईट आहे काय?
माझ्या तोंडाला अधर्माचा फरक समजत नाही काय?”

7
1 “पर्त्येक मनुष्यास पृथ्वीवर खपू कष्ट करावे लागतात की

नाही?
त्याचे आयुष्य मजुराच्या आयुष्यासारखे असते िक नाही?
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2 गुलामापर्माणे मनुष्यास काम केल्यानंतर संध्याकाळी
सावलीची गरज भासते. मनुष्य काम केल्यानंतर
पगाराच्या िदवसाची वाट बघणार्या मजुरापर्माणे
आहे.

3 म्हणनू माझे अनेक महीने हालअपेष्टातनू गेले आहेत, माझ्या
वाट ाला कष्टाचीच रातर् आली आहे.

4 जेव्हा मी झोपी जातो, मी स्वतःला म्हणतो? रातर् केव्हा
िनघनू जाईन? आिण केव्हा मी ऊठेन? एकसारखा मी
तळमळतो िदवस उजाडेपयर्ंत.

5 माझे शरीर िकड ांनी आिण मातीच्या ढेकळानी भरलेले आहे,
माझी कातडी सोलवटलेली आिण वाहत्या जखमांनी
भरलेली आहे.

6 माझे िदवस िवणकर्याच्या मागापेक्षा भरभर जातात आिण
माझे आयुष्य आशेिशवाय संपते.

7 देवा, माझे आयुष्य म्हणजे केवळ श्वास आहे हे आठव, माझे
नेतर् काही चांगले पाहणार नाही.

8 देवाचे डोळे माझ्यावर आहेत, त्याच्या डोळ्यांना मी पुन्हा
िदसणार नाही,

देवाचे डोळे माझा शोध करतील परंतू मी नसणार.
9 ढग िदसेनासा होतो आिण िनघनू जातो. त्याचपर्माणे मनुष्य

मरतो आिण थडग्यात पुरला जातो. तो पुन्हा कधीही
परत येत नाही.

10 तो त्याच्या घरात कधीही परत येणार नाही. त्याची जागा
त्यास ओळखणार नाही.

11 तेव्हा मी गप्प बसणार नाही,
मी माझ्या आत्म्याच्या क्लेशातनू बोलेन, माझ्या िजवाच्या

कडूपणातनू मी बोलेन.
12 तू माझ्यावर पहारा का करीत आहेस? मी समुदर् आहे का?

िकंवा समुदर्ी राक्षसआहे?
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13 माझे अंथरुणच मला स्वस्थता देऊ शकेल. माझा िबछानाच
मला िवशर्ांती आिण स्वास्थ्य देईल.

14 तेव्हा तू मला भयानक स्वप्नांनी घाबरवतोस. आिण तुझ्या
दृष्टांतांनी मला भय वाटते.

15 म्हणनू जगण्यापेक्षा गुदमरुन मरणे मी पसंत करतो.
16मी माझ्या जीवनाचा ितरस्कार करतो. मी आशा सोडून िदली

आहे. मला जगण्याची आसक्ती नाही. मला एकटा
सोडून दे. माझ्या जीवनाला काही अथर् नाही.

17 मनुष्य तुला इतका महत्वाचा वाटतो, तू त्यास इतका आदर
का दाखवावास, तू त्याची दखल तरी का घेतोस.

18तू त्यास रोज सकाळी का भेटतोसआिण क्षणाक्षणाला त्याची
परीक्षा का घेतोस?

19 तू माझ्यावरची आपली नजर काढीत नाहीस, थंुकी
िगळण्यासही तू मला वेळ देत नाहीस, असे कोठवर
चालणार?

20 तू लोकांवर नजर ठेवतोस. मी पाप केले असले तरी मी आता
काय करु शकतो? तू मला तुझे लक्षय का बनवतआहेस,
मी तुझ्यासाठी एक समस्या बनलो आहे का?

21 तू मला माझ्या घोर अन्यायाची आिण माझा आज्ञाभंगाची
क्षमा का करून टाकीत नाहीस?

मी आता असाच धुळीत पडून राहणार
तू नंतर माझा शोध घेशील पण मी अिस्तत्वात नसेल.”

8

1 नंतर िबल्दद शहूीने उ र िदले आिण म्हणाला,
2 “तू िकती वेळपयर्ंत असा बोलत राहणार आहेस? तुझे

शब्द सोसाट ाच्या वार्यासारखे िकती वेळेपयर्ंत उडत
राहतील.
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3 देव नेहमीच न्यायी असतो का? सवर्शिक्तमान देव बरोबर
असलेल्या धािमर्क गोष्टी कधीच बदलत नाही काय?

4 तुझ्या मुलांनी देवािवरुध्द काही पाप केले असेल म्हणनू देवाने
त्यांना त्यांच्या पापाची िशक्षा केली.

5 परंतु आता तू त्याच्याकडे लक्ष दे आिण त्या सवर्शिक्तमान
देवाची दयेसाठी आवजूर्न पर्ाथर्ना कर.

6तूजरचांगलाआिणसरळअसलासतर तुला मदतकरण्यासाठी
तो त्वरीत येईल. तुझे कुटंुब तुला परत देईल.

7 जरी तुझी सुरुवात लहान असली, तरी तुझी अंितम िस्थती
अिधक मोठी असेल.

8 मी तुला िवनंती करतो विडलांच्या वेळेची मािहती िवचार,
त्यांनी जो शोध लावला तो तुझ्यासाठी लागू करून घे.

9 आपण अगदी कालच जन्माला आलो आहोत आिण काहीच
मािहत नाही,

कारण छायेपर्माणे आपले पृथ्वीतलावरचे िदवसआहेत.
10 ते काय तुला िशकिवणार आिण सांगणार नाहीत काय? काय

ते त्याच्या अंतकरणातनू बोलणार नाही का?
11लव्हाळी िचखलािशवाय उंच वाढू शकतात का? गवत (बोरु)

पाण्याशीवाय उगवू शकेल का?
12 ते अजनूही िहरवे आहेत आिण कापले नाही, ते दुसर्या

झाडापेक्षा लवकर सुकून जातात.
13 म्हणनू नािस्तक मनुष्याची आशा, जे सवर् देवाला िवसरतात

त्याचा मागर् सुद्धा नष्ट होईल.
14ज्याचा भरवसा नष्ट होतो. आिण ज्याचा िवश्वासकोळ्याच्या

जाळ्यासारखा तकलादु आहे.
15 तो आपल्या घरावर टेकला असता परंतू ते त्यास आधार देऊ

शकणार नाही, त्याने ते पकडून धरले असता ते िस्थर
राहायचे नाही.
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16तो सयूर्पर्काश िमळालेल्या वनस्पतीसारखा िहरवागार आहे,
ितच्या फांद्या सवर् बागेत पसरतात.

17 ितची मुळे खडकाभोवतीआवळलीजातातआिणखडकावरही
उगवण्याचा पर्यत्न करतात.

18परंतु जर हा व्यक्ती त्या जागेवरून हलवला गेला तर तो नष्ट
होतो, मग ती जागा त्यास नाकारुन म्हणेल ‘मी तुला
कधी पािहले नाही.’

19पाहा अशा रीतीने वागणार्या वक्तीबद्दल हाचआनंदआहे की
ितच्याच जागी धुळीतनू दुसरे उगवतील.

20 पाहा, देव िनरागस लोकांस सोडून देत नाही. तसेच तो वाईट
मनुष्यांना मदतही करत नाही.

21 देव तुझे तोंड हास्याने भरुन टाकेलआिण तुझे ओठआनंदाने
ओरडतील!

22 जे तुझा दे्वष करतात ते लज्जेची वस्तरे् घालतील, दुष्ट
मनुष्यांची राहटूी नष्ट होइल.”

9
1मग ईयोब उ र देऊन म्हणाला,
2 “तू जे काही म्हणतआहेस तेखरेअसल्याचीजाणीव मलाआहे,

परंतु देवापुढे मनुष्य कसा बरोबर ठरेल?
3मनुष्य देवाशी वाद घालू शकत नाही. देव हजार पर्श्न िवचारु

शकतो आिण मनुष्यास त्याच्या एकाही पर्श्नाचे उ र
देता येत नाही.

4 देव खपू िवद्वानआहेआिण त्याची शक्ती अमयार्द आहे. देवाचे
मन कठीण करून कोण िनभावेल?

5 तो क्रोिधत झाला की पवर्त हलवतो आिण लोकांस ते कळत
देखील नाही.

6 तो पृथ्वीचा थरकाप करण्यासाठी भकंूप पाठवतो. आिण
पृथ्वीचा पायाच हलवनू टाकतो.
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7 तोच तो देव आहे, जो सयूार्ला उगवू नये म्हणनू सांगतो आिण
तो उगवत नाही, आिण तार्यांनी चमकू नये म्हणनू तो
लपवनू ठेवतो.

8 त्याने एकट ाने आकाश िनमार्ण केले. तो सागराच्या लाटांवर
चालतो.

9 देवाने सप्तिषर्, मृगशर्ीष व कृि का यांना िनमार्ण केले.
दिक्षणेकडचेआकाशओलांडणारे गर्हही त्यानेच िनमार्ण
केले.

10 तोच देव आहे ज्याने आश्ययर्कारक अनाकलनीय गोष्टीही
िनिमर्ल्या. खरोखरच देवाच्या अदभु्त कृत्यांची सीमा
नाही.

11 पाहा, देव जेव्हा माझ्या जवळून जातो तेव्हा मी त्यास बघू
शकतनाही. तोजातो तरी त्याची महानता मला समजत
नाही.

12 देवाने जरी काही घेतले तरी त्यास कोणीही अडवू शकत नाही.
तू काय करीत आहेस? असे त्यास कोणी िवचारु शकत
नाही.

13 देव त्याचा क्रोध काबतू ठेवणार नाही. राहाबाचे
मदतनीससुध्दा त्यास घाबरतात.

14 म्हणनू मी देवाशी वाद घालू शकत नाही. त्याच्याशी काय
बोलावे ते मला सुचणार नाही.

15मी िनष्पाप आहे, पण मी त्यास उ र देऊ शकणार नाही. मी
केवळ माझ्या देवाची कृपादृष्टी िमळावी म्हणनू याचना
करु शकतो.

16मी हाक मारल्यानंतर त्याने उ र िदले असते. तरी त्याने माझे
ऐकलेच अशी माझी खातर्ी झाली नसती.

17तो मला िचरडण्यासाठी वादळे पाठवील. आिणकाहीही कारण
नसता तो मला जखमा देईल.
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18 तो मला माझा श्वास परत घेऊ देणार नाही. म्हणनू तो मला
अिधक कष्ट देईल.

19कोणशक्तीमानआहेजरआपणबोलतो तर देवसवर्शिक्तमान
आहे,आिणजरआपण न्याया िवषयी बोलतो, तर त्यास
न्यायालयात कोणी आणू शकेल काय?

20 मी धमी र् जरी असलो, माझेच मुख मला अपराधी बनवते.
मी पिरपणूर् जरी असलो, तरी पण माझे बोलणेच माझी
अपणूर्ता पर्माणीत करते.

21मी िनष्पापआहे, पण काय िवचार करावा ते मला कळत नाही.
मी माझ्याचआयुष्याचा िधक्कार करतो.

22मी स्वत:शीच म्हणतो: सगळ्याच्याच बाबतीत हे घडते. पापी
लोकांसारखेच िनष्पाप लोकही मरतात. देवच सगळ्यांचे
जीवन संपवतो.

23काहीतरी भयानक घडतेआिण िनष्पाप मनुष्य मरतो तेव्हा देव
त्यास फक्त हसतो का?

24 जेव्हा एखादा वाईट मनुष्य स ा बळकावतो तेव्हा जे घडते
आहे ते बघण्यापासनू देव पुढार्यांना दरू ठेवतोजरनाही,
तर तो कोणआहेजोअसे करतो? 25माझे िदवसएखाद्या
धावपटू पेक्षाही वेगाने धावतात. माझे िदवस उडून
जातात, त्यामध्ये कुठेही सुख िदसत नाही.

26 लव्हाळाची बनवलेली बोट जशी वेगात जाते तसे माझे
िदवस वेगात सरतात. गरुडाने आपल्या भक्षयावर
झडप घालावी त्यापर्माणे माझे िदवस अितशय वेगात
जातात.

27मी जरी म्हणालो, की माझे दु:ख िवसरेन, मी चेहर्यावर हास्य
आणेन, मी तक्रार करणार नाही. आिणआनंदी होईल.

28 मला माझा दु:खाचे भय वाटायला हवे. कारण मला मािहत
आहे, िनदो र्ष गनणार नाहीस.

29 मी आधीच अपराधी ठरवला गेलो आहे. मग पर्यत्न तरी
कशाला करायचे?
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30मी माझे अंग बफार्ने धुतले आिण हात साबणाने स्वच्छ केले.
31 तरीही देव मला घाणीच्या खड्ड ात ढकलेल. नंतर माझे

स्वत:चे कपडे देखील माझा ितरस्कार करतील.
32 देव माझ्यासारखा मनुष्य नाही. म्हणनूच मी त्यास उ र

देऊ शकत नाही. आम्ही न्यायालयात एकमेकांना भेटू
शकणार नाही.

33आमच्यात कोणी असा न्यायाधीश नाही. जो आम्हा दोघांना
सारख्याच न्यायाने तोलेल.

34 देवाच्या िशके्षची छडी माझ्यापासनू दरू करणारा कोणी
न्यायाधीश नाही त्याच्या धाकामुळे मला भयभीत
होण्यापासनू वाचवणारा कोणी नाही.

35असे जर झाले तर देवाला न घाबरता मला जे काही म्हणायचे
आहे ते मी म्हणू शकेन. परंतु आता मातर् मी तसे करु
शकत नाही.”

10
1माझ्याआत्म्यालाजीवीताचा कंटाळाआलाआहे,मी मुक्तपणे

तक्रार करीन. माझा आत्मा कडूपणेतनू बोलेन.
2 मी देवाला म्हणेन, मला उगाच दोष देऊ नकोस. तू मजशी

िवरोध का करतो ते मला सांग.
3मला कष्ट देण्यात तुला सुख वाटते का? तुझ्या िनिमर्ती िवषयी

तुलाच आस्था नसावी असे वाटते, की वाईट लोकांनी
ज्या मसलती केल्या त्या बाबतीत तू समाधानी आहेस
का?

4 तुला मानवी डोळे आहेत का? लोकांस िदसते ते तुला िदसते
का?

5 तुझे िदवस मनुष्याच्या आयुष्याइतकेच थोडे आहे, िकंवा तुझे
वषर् हे लोकांच्या वषर् सारखे आहे.

6तू माझ्या चुकाशोधतअसतोस,माझी पापे धंुडाळीतअसतोस.
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7 मी िनष्पाप आहे हे तुला मािहत आहे. आिण तुझ्या हातातनू
मला कोणीही वाचवू शकणार नाही.

8 तुझ्या हातांनी माझी िनिमर्ती केली, माझ्या शरीराला आकार
िदला, आता तेच हात माझ्याभोवती आवळले जात
आहेतआिण माझा नाश करीत आहेत.

9 मी िवनंती करतो, िवचार कर जरा आठव तू मला मातीसारखे
बनवलेस. आता तचू परत माझी मातीत िमळवणार
आहेस का?

10तू मला दुधासारखेओतलेसआिण दही घुसळणार्यापर्माणे तू
मला घुसळून काढले आहेस ना?

11हाडेआिण स्नायू यांनी तू मला एकतर् बांधलेस. आिणतू मला
कातडीचे व मांसाचे कपडे चढिवलेस.

12 तू माझ्यात पर्ाण ओतलेस आिण माझ्याशी अंत्यत दयाळू
रािहलास. तू माझी काळजी वािहलीस आिण माझ्या
जीवाचे रक्षण केलेस.

13 परंतु तू हे तुझ्या हृदयात लपवनू ठेवलेस तू तुझ्या हृदयात
याची गुप्तपणे आखणी केलीस हे मला मािहत आहे.
तुझ्या मनात हेच होते याची जाणीव मला आहे.

14 जर मी पाप करतो तेव्हा तू माझ्यावर नजर ठेवतोस कारण
त्यामुळेच माझ्या पापाबद्दल तू मला िशक्षा करशील

15 पाप केल्यावर मी अपराधी असेन आिण माझ्या दृष्टीने ते
फारच वाईट असेल. परंतु मी िनष्पाप असनूही माथा
उंच करु शकत नाही. मला खपू लाज वाटते आिण मी
गोंधळून जातो.

16 मी जेव्हा यशस्वी होतो आिण मला गवर् चढू लागतो तेव्हा
िसंह जशा टपनू बसनू िशकार करतो तशी तू माझी
िशकार करतोस. तू तुझे सामथ्यर् पुन्हा माझ्यािवरुध्द
दाखिवतोस.



10:17 xxiii ईयोब 11:4

17 माझी चकू िसध्द करण्यासाठी तू माझ्या िवरूद्ध नवीन
साक्षीदार आणतोस. आिण माझ्यावरचा तुझा राग
अिधकच भडकेल, तू माझ्यािवरुध्द सैन्याची आणखी
कुमक पुन: पुन्हा आणशील.

18तू मलाजन्माला तरीका घातलेस? आिणमी कुणाच्या दृष्टीस
पडण्याआधीच मरण पावलो असतो तर बरे झाले असते.

19 मी जगलोच नसतो तर बरे झाले असते. माझ्या मातेच्या
उदरातनू मला सरळ थडग्यातच नेले असते तर िकती
चांगले झाले असते.

20माझेआयुष्याचे िदवसथोडे नाहीतकाय? म्हणनू तू मला एकटे
सोड.

21 िजथनूमी परत येवूशकणार नाही ितथे, अंधारआिण मृत्यचू्या
जागी जाण्यापवूी र् जो काही थोडा वेळ माझ्यासाठी
उरला आहे त्यामध्ये मला थोडी िवशर्ांती िमळेल.

22 जेथे काळोख, िनबीड अंधार आहे, अशा मृत्युछायेच्या
पर्देशात मी सांगण्यािवणा जाईल, जेथे पर्काश हा
मध्यरातर्ीसारखा आहे.

11

1 नंतर नामाथीच्या सोफरने उ र िदले आिण तो म्हणाला,
2 “शब्दांच्या या भडीमाराला उ र द्यायलाच हवे? सगळ्या

बोलण्यात हा मनुष्य बरोबर ठरतो का?
3 तुझा गवार्च्या बडबडीने दुसरे चपू होतील का? जेव्हा तू

आमच्या िशक्षणाची िनंदा करशील, तुला कोणी फजीत
करणार नाही काय?

4तू देवाला म्हणतोस, माझे मानणे खरेआहे,आिण तुझ्या नजरेत
मी िनदो र्ष आहे.
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5 अहो, परंतु, देवाने बोलावे आिण तुझ्या िवरूद्ध त्याने ओठ
उघडावे.

6 तो (देव) तुला ज्ञानाचे रहस्य दाखिवतो! चातुराईत तो (देव)
महान आहे. तुझ्या अन्यायाच्या मानाने तुला जेवढी
िशक्षा करायला हवी तेवढी तो करत नाही हे तू समजावे.

7तू देवाला खरोखरीच समजू शकतोस असे तुला वाटते का? त्या
सवर्शिक्तमान देवाला समजणे अशक्यआहे.

8 त्याचे शहाणपण आकाशाच्या उंचीइतके आहे, तू काय करु
शकतोस? ते अधोलोकापेक्षा खोल आहे. तू काय जाणू
शकतोस?

9तो पृथ्वीपेक्षा मोठा आहे आिण सागरापेक्षा महान आहे.
10 िफरत असता त्याने एखाद्यास पकडून अटकेत टाकले, जर

त्याने एखाद्याचा न्याय करावयाचे ठरवले तर त्यास कोण
अडवू शकेल?

11 त्यास चुकीचे लोक माहीतआहेत, तो ज्या वाईट गोष्टी बघतो
त्या त्यास समजत नाही काय?

12परंतु मखूर् मनुष्यास शाहाणपण समजत नाही, त्यांना समजेल
रानटी गाढव मनुष्यास जन्म देईल.

13परंतु तू तुझ्या मनाची तयारी केली पािहजेसआिणतू तुझे हात
त्याची उपासना करण्यासाठी देवाच्या िदशेने उचलले
पािहजेस.

14 तुझ्या हाती असलेल्या अधमार्ला तू दरू ठेवले पािहजेस.
तुझ्या डेर्यात वाईट गोष्टीनंा थारा देऊ नकोस.

15 तरच तू िनिश्चत त्याच्याकडे तोंड वर करून बघू शकशील.
लज्जेच्या कोणत्याही िचन्हािवणा,

खरोखर, तू खंबीर आिण भीती िशवाय उभा राहशील.
16 तू तुझे दु:ख िवसरशील, तुझे दु:ख िनचरा झालेल्या

पाण्यासारखे वाहनू जाईल.
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17 भर दुपारच्या सयूर् पर्काशापेक्षाही तुझे आयुष्य
चमकदार होईल. आयुष्यातील अंधार सकाळच्या
सयूर्पर्काशापर्माणे चमकेल.

18 तुला सुरिक्षत वाटेल कारण ितथे आशा असेल. खरोखर,
सभोवती सुरक्षा पाहनू तू बेिफकार आराम करशील.

19 तू िवशर्ांती घेण्यासाठी आडवा होशील आिण तुला कोणीही
तर्ास देणार नाही. खरोखर, तुझ्याकडे पुष्कळ लोक
मदतीसाठी येतील.

20 वाईट लोकांचे डोळे थकतील. परंतु त्यांना संकटापासनू
सुटकेचा मागर् नाही, त्यांची आशा त्यांना मृत्यकूडे
नेईल.”

12

1 नंतर ईयोबने उ र िदले आिण म्हणाला,
2 “तुम्हीचफक्तशहाणे लोकआहात,यामध्ये काही शंका नाहीत,

तुमच्याबरोबरच शहाणपणही मरून जाईल.
3 माझे ही मन तुमच्या मनाइतकेच चांगले आहे, मीही तुमच्या

इतकाच हुशारआहे. अहोखरेच,अशापर्कारच्यागोष्टी
कोणासही मािहत नाहीत?

4 माझ्या शेजार्यांना मी हसण्याचा िवषय झालो आहे. ते
म्हणतात, त्याने देवाकडे पर्ाथर्ना केली आिण त्यास
त्याचे उ र िमळाले! मी चांगला आिण िनष्पाप मानव
आहे, पण तरीही ते मला हसतात.

5 जो कोणी सुखी आहे, त्याच्या मते संकट हे दुदैव आहे, जो
संकटात पडतआहे, त्यांच्या िवचारा पर्माणे तो अिधक
ितरस्कारास पातर् आहे.
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6 परंतु चोरांचे तंबू समृध्द होतात. आिण जे लोक देवाला क्रोध
आणतात ते िनभर्य राहतात. केवळ त्यांच्या स्वत:चे
हातच त्यांचे देव आहेत.

7 पण आता पशूंस िवचार, ते तुला िशकवतील, आकाशात
उडणार्या पक्षयांना िवचार आिण ते तुम्हास सांगतील.

8 िकंवा पृथ्वीशी बोला, ती तुला िशकवेल. समुदर्ातील मासे
तुला कळवतील िक,

9या सवर् गोष्टी परमेश्वराच्या हाताने केल्या, त्यांना जीवन िदले
हे मािहत नाही असा, त्यांच्या मध्ये कोण पर्ाणी आहे.

10जगणारा पर्त्येक पर्ाणी आिण श्वास घेणारा पर्त्येक मनुष्य
देवाच्या अिधपत्याखाली असतो.

11 ज्या पर्माणे िजभेला अन्नांची चव समजते, तसेच कानास
शब्दातील फरक कळणार नाही का

12 वृध्द माणसे शहाणी असतात. दीघार्युष्याने समजुतदारपणा
येतो.

13 देवाच्या ठायी ज्ञान आिण सामथ्यर् आहेत. त्याच्याजवळ
चांगला उपदेशआिण समजतूदारपणाही आहे.

14 देव जेव्हा एखादी गोष्ट उध्वस्त करतो तेव्हा लोकांस ती परत
उभारता येतनाही. देवानेजरएखाद्याला तुरंुगातटाकले
तर लोक त्याची सुटका करु शकत नाहीत.

15पहा,जर त्याने पाऊस पडू िदला नाही तर पृथ्वी सुकून जाईल
आिण जर त्याने पावसास मोकळे सोडले तर सारी पृथ्वी
जलमय होऊन जाईल.

16 त्याच्या ठायी ज्ञान आिण सामथ्यर् आहेत. िजंकणारे आिण
हरणारे सवर्च देवाच्या अिधनआहेत.

17 तो राज्यमं यांना दुखात अनवाणी पायांनी घेवनू जातो, तो
न्यायाधीशास मखूर् ठरवतो.

18 तो राजाचा अिधकार काढून घेतो, त्याच्या कमरेस बंधन
लावतो.
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19तो याजकांचे सामथ्यर् काढून घेतो आिण मंिदरातील सेवकांना
फारसे महत्व देत नाही.

20तो िवश्वासू उपदेशकाचा उपदेशकाढून टाकतो,आिण वृद्धांची
िवद्व ा काढून घेतो.

21 तो राजकुमारावर ितरस्काराची ओतनी करतो आिण स ेचे
बंधन काढून टाकतो.

22 तो अंधारातील रहस्ये पर्गट किरतो. मृत्यलूोकातल्या
काळोखापेक्षा अिधक काळोख असलेल्या िठकाणी तो
पर्काश पाठवतो.

23 तोच महान राष्ट्र बनवतो आिण तोच त्यांना नष्टही करतो.
तो देशांना मोठे होऊ देतो आिण नंतर त्यातील लोकांस
नष्ट करतो.

24 देव नेत्यांना मखूर् बनवतो. तो त्यांना वाळवंटात इकडे ितकडे
मागर्हीन भटकायला लावतो.

25 पर्काशािवना ते अंधारात चाचपडतात, तो त्यांना दारु
प्यायलेल्यामनुष्यासारखाझोकांड ाखाणारा बनवतो.”

13

1 पाहा, “हे सवर् मी पवूी र् पािहले आहे, माझ्या कानांनी हे ऐकले
आहे व त्या सवर् गोष्टी मला समजतात.

2 तुला जेवढे माहीत आहे तेवढेच मलाही माहीत आहे, मी
तुमच्याहनू काही कमी नाही.

3मलासवर्शिक्तमानाशी बोलायचेआहे,मला देवाबरोबर माझ्या
कारणािवषयी बोलायचे आहे.

4 तुम्ही ितघेजणखोटे बोलनू तुमचे अज्ञान लपवीतआहात. ज्या
वैद्याला कुणालाही बरे करता येत नाहीअशा िनरुपयोगी
वैद्यासारखे तुम्ही आहात.
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5अहो, तुम्ही गप्प बसावे अशी माझी इच्छा आहे. ती तुम्हास
करता येण्याजोगी सवार्त शहाणपणाची गोष्ट असेल.

6आता माझ्या युिक्तवादाकडे लक्ष द्या, माझ्या ओठाची िफयार्द
ऐका.

7 तुम्ही देवासाठी खोटे बोलाल का? त्याच्या करीता तुम्ही
कपटाचे भाषण करणार काय?

8 तुम्ही माझ्यािवरुध्द देवाचा बचाव करीत आहात का? तुम्ही
मुळीच न्यायाने वागत नाहीत तो देव आहे म्हणनू तुम्ही
त्याची बाजू घेत आहात.

9 जर देवाने अगदी जवळून तुमची तपासणी केली तर, त्यास
काहीतरी चांगले आढळेल का? तुम्ही लोकांस जसे मखूर्
बनवू शकता तसेच देवालाही बनवू शकाल असे तुम्हास
वाटते का?

10 तुम्ही जर एखादा मनुष्य महत्वाचा आहे म्हणनू न्यायालयात
त्याची बाजू घेतलीत तर देव तुमच्यावर टीका करेल हे
तुम्हास माहीत आहे का?

11 देवाचे मोठेपण तुम्हास घाबरवत नाही काय? त्याचा धाक
तुम्हास वाटणार नाही काय?

12 तुमचे युिक्तवाद कुचकामाचे आहेत. तुमची उ रे
कवडीमोलाची आहेत, तुमची तटबंदी ही मातीपासनू
बनलेली आहे.

13 आता जरा गप्प बसा आिण मला बोलू द्या! माझे जे काही
होईल ते मला मान्य आहे.

14मी माझे मांसमाझाच दातातधरेन मी माझ्याच हातातमाझेच
जीवन धरीन?

15 पहा, जरी त्याने मला मारुन टाकले, तरी मी त्याच्यावरच
िवश्वास ठेवीन. असेअसलेतरी,मी त्याच्यासमोर माझा
मागार्चंी मांडणी करीन.

16कारण ढोंगी त्याच्या पुढे येणार नाही हे माझे तारण होईल.
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17 देवा, तू माझे सांगणे काळजी पवूर्क ऐक, माझी घोषणा तुझा
कानी येऊदे.

18आता पहा, मी माझ्या बचावाला िसध्द झालो आहे. मी माझे
मुदे्द काळजीपवूर्क मांडीन. मला माहीत आहे की मी
िनष्पाप आहे हे मी दाखवनू देईन.

19 न्यायालयातमाझ्या िवरुधवादिववादकरेलअसाकोणआहे?
आिण माझी चुकआहे हे तू येऊन िसद्ध केलेस म्हणनू मी
गप्प बसेन व पर्ाण त्यागेन.

20 देवा, तू माझासाठी फक्त दोन गोष्टी कर, आिण त्यानतर
तुझ्या मुखापासनू मी स्वत:ला लपवणार नाही.

21 माझ्या िवरुध असलेला तुझा हात कडून घे, आिण तुझ्या
भयानक गोष्टीनंी मला भयभीत करण्याचे थांबव.

22 नंतर मला हाक मार. मी तुला ओ देईन िकंवा मला बोलू दे
आिण तू मला उ र दे.

23मी िकती पापे केली आहेत? मी काय चुका केल्या आहेत? तू
मला माझी पापे आिण माझ्या चुका दाखव.

24 तू आपले मुख माझ्या पासनू का लपवत आहेस? आिण मला
तुझ्या शतर्ूसारखे का वागवीत आहेस?

25मी वार्यावर उडणारे एक पान मातर् आहे. तू गवताच्या एका
काडीचा िपच्छा पुरिवतोस का?

26 तू माझ्यािवरुध्द फार कटू गोष्टी िलिहल्या. मी तरुणपणात
जी पापे केली त्याबद्दल तू मला कष्ट भोगायला लावतो
आहेस.

27 तू माझ्या पायात बेड ा घातल्या आहेस. माझ्या पर्त्येक
पावलावर तू पाळत ठेवतोस, माझी पर्त्येक हालचाल
तू िटपतोस.

28 म्हणनू मी कुजलेल्या लाकडासारखा, कसरीने खाल्लेल्या
कापडासारखा क्षीण होत चाललो आहे.”
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14

1 “मानव स्तर्ी पासनू जन्मलेला आहे. आपले आयुष्य अगदी
कमी आिण कष्टांनी भरलेले आहे.

2 तो फुलासारखा फुलतो व खुडल्या जातो, त्याचे आयुष्य
छायेसारखे आहे ती थोडा वेळ असते आिण नंतर
नाहीशी होते.

3 अशाकडे तुझे डोळे लागतील काय? अशा मला तू आपल्या
न्यायसनासमोर नेतोस काय?

4अशुद्धांतनू शुद्ध पदाथर् कोण काढील? कोणीही नाही.
5 मनुष्याचे आयुष्य मयार्िदत आहे, मनुष्याने िकती जगायचे ते

तचू ठरवतोस. तचू त्याची मयार्दा िनिश्चत करतोस
आिण ती तो बदलू शकत नाही.

6 तू त्याजवर नजर ठेवणे बंद कर, म्हणजे त्यास शांती िमळेल,
मजुर जसे रोज भरतो तसे त्यास त्याचे िदवस भरू दे
म्हणजे तो आनंद पावेल.

7 वृक्षाला तोडून टाकले तरी त्याच्याबाबतीत आशा असते. ते
पुन्हा वाढू शकते त्यास नवीन फांद्या फुटतच राहतात.

8 त्याची मुळे जरी जिमनीत जुनी झाली आिण त्याचे खोड
जिमनीत मरुन गेले.

9 तरी ते पाण्यामुळे पुन्हा िजवंत होते. आिण त्यास नवीन
रोपासारख्या फांद्या फुटतात.

10 परंतु मनुष्य मरतो आिण तो संपतो. खरोखर मनुष्य मरतो
तेव्हा तो कोठे जातो.

11 जसे तलाव पाण्यािशवाय सुकून जातात, तसे नदी
पाण्यािशवाय आटते.
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12मनुष्यमरतो तेव्हा तोझोपतोआिण पुन्हा कधीही उठतनाही.
आकाश नाहीसे होईपयर्ंत मरण पावलेला मनुष्य उठणार
नाही. मनुष्यपर्ाणीत्या झोपेतनू कधी जागा होत नाही.

13 तू मला अधोलोकापासनू लपव, संकटा पासनू वाचव, आिण
तुझा राग िनवळेपयर्ंत तू मला ितथे लपवावेस. नंतर तू
माझी मदत िनयिमत करून माझी आठवण करशील तर
िकती बरे होईल.

14मरणपावलेला मनुष्य पुन्हा िजवंत होऊशकतोका? मीमाझी
सुटका होईपयर्ंत वाट बघत राहीन.

15 तू मला हाक मारशील आिण मी तुला उ र देईन. मग जे तू
मला िनमार्ण केलेस तो मी तुला महत्वाचा वाटेन.

16 पण सध्या तू माझे पर्त्येक पाऊल मोजीत आहेस व माझ्या
पर्त्येक पापा वर नजर ठेवीत आहेस.

17तू माझी पापे एखाद्या िपशवीत बांधनू ठेवलीआहेत,माझे पाप
झाकून ठेवीली आहेस.

18 डोंगर पडतात आिण नष्ट होतात. मोठमोठे खडक जागीच
फुटतात.

19 खडकावरुन वाहणारे पाणी त्यांची झीज करते. पुरामुळे
जिमनीवरची माती वाहनू जाते. त्याचपर्माणे मनुष्याची
आशा नष्ट होते.

20 तू नेहमीच त्याचा पराभव करतोस, तू तेथनू िनघनू जातोस.
तू त्यास दु:खी करतोस आिण त्याला मरणासाठी सोडून
देतो

21 त्यांच्या मुलांना बहुमान पर्ाप्त झाला तर ते त्यास समजत
नाही. त्याच्या मुलांनी काही चुका केल्या तर त्या त्यास
कधी िदसत नाहीत.

22 फक्त त्याच्या स्वत:च्या शारीिरक दु:खाची जाणीव असते.
आिण त्याचे अतंयार्म केवळ स्वत:साठी रडते.”
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15
1 नंतर अलीफज तेमानीने उ र िदले आिण म्हणाला,
2 “शहाणा मनुष्य, वायफळशहाणपणाचे उ र देणार काय,आिण

पवू कडील वार्याने स्वतःला भरेल का?
3तो ज्यातकाहीलाभनाहीअशा िनरुपयोगीकारणास्तवबोलेल

काय िकंवा जे सांगण्यास योग्य नाही असा उपदेश करेल
काय?

4खरोखर, तू देवाचा आदर करणे सोडले आहेस, त्याच्या भक्तीत
तू खीळ घालतआहेस.

5 तुझे पाप तुझ्या मुखाला बोलण्यास िशकिवते, तू तुझ्यासाठी
अधमार्ची जीभ िनवडली आहे.

6 मी नव्हे, तुझेच स्वमुख तुला दोषी मानत आहे. खरोखर, तुझे
स्वत:चेच ओठ तुझ्यािवरुध्द साक्ष देतात

7 तचू पर्थम मनुष्य असा जन्माला आलास काय? टेकड ा
िनमार्ण व्हायच्या आधीच तू जन्मलास का?

8तू देवाच्या गुप्तमसलती ऐकल्यासका? केवळतचू एकशहाणा
मनुष्य आहेस असे तुला वाटते का?

9आम्हास समजत नाही असे तुला काय माहीती आहे?
आम्हास अवगत नाही असे काय तुला माहीत आहे?
10 केस पांढरे झालेले लोक आिण वृध्द आमच्याशी सहमत

आहेत. होय, तुझ्या विडलांपेक्षा वृध्द असलेले लोक
आमच्यात आहेत.

11 देवाने केलेले सांत्वनआिण तुजशी केलेली सौम्य भाषण तुला
तुच्छ वाटतात काय?

12 तुझे मन तुला का मागर् भर्ष्ट करीत आहे? तू डोळे का
िफरिवतोस,

13 तू असा तुझा आत्त्मा देवाच्या िवरुध्द का िफरवतोस आिण
तुझ्या तोंडा वाटे असे शब्द का येतात.
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14मनुष्य तो काय,जो िनष्कलंकअसेल? स्तर्ी पासनू जन्मलेला
मनुष्य तो िनष्पाप कसा असणार?

15 पहा, देवाच्या नजरेत आकाशही स्वच्छ नाही, खरोखर, देव
त्याच्या पिवतर् जनांचाही िवश्वास करत नाही.

16 असा मनुष्य जो अधमर् पाण्यासारख्या िपतो, अशुद्ध आिण
अपर्ामािणक असा मनुष्य तो काय?

17माझे ऐक, मी तुला समजावनू सांगतो, मी पािहलेल्या गोष्टी
तुम्हास सांगतो.

18 िवद्वानांनी ज्यागोष्टी मलासांिगतल्या, त्या मी तुलासांगतो.
िवद्वानाच्या पवूर्जांनी त्यांना या गोष्टी सांिगतल्या.
त्यांनी माझ्यापासनू कुठलीही गुप्त गोष्ट लपवनू ठेवली
नाही.

19ती भमूी त्याच्या पवूर्जांना िदलेली होती, ज्यात एकटेच राहत
होते,आिण त्या मधनूकोणी परदेशीकधीहीजाऊशकत
नव्हते.

20 दुष्ट मनुष्याचे सवर् िदवस वेदनात िफरवले जातात, जुलम्याचे
जीवनाची वषर् यातना भोगण्यासाठीच असतात.

21 भीतीचा आवाज त्याच्या कानात आहे, जेव्हा तो समृद्धीत
असेल, नाश करणारा त्याच्यावर येईल.

22 अंधारातनू बाहेर येण्याची तो खातर्ी करत नाही,
त्याच्याकिरता तलवार वाट पाहत आहे.

23 ते कुठे आहे? असे म्हणत तो भाकरीसाठी इकडे ितकडे
भटकतो, अंधकाराचा िदवस हाताशीआहे हे तो जाणतो.

24 संकटे आिण दु:ख त्यास िभतर्ा बनवतात, हाल करण्यासाठी
तयार असलेल्या राजा पर्माणे ते त्याच्या िवरूद्ध यश
पावतात.

25कारण त्याने देवाच्या िवरूद्ध त्याचा हात उगारलाआहे,आिण
सवर्शिक्तमान देवाच्या िवरूद्ध तो गवार्ने वागतआहे.
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26हा दुष्ट मनुष्य ताठ मानेन,जड उंच वाटे असलेली ढाल घेऊन
देवाकडे धावतो,

27 त्याचा चेहरा त्यानेआपल्याचारबीनेजरीझाकून घेतलाआिण
आपली चरबी त्याने कंबरेत साठवली,

28 आिण उद्वस्त शहरात राहतो, ज्या घरात माणसे राहतात,
आिणआ ा ते मातीचे ढीग होण्यास तयार आहे.

29तरी तोशर्ीमंतहोणारनाही, त्याची संपती पण िटकणारनाही,
त्याची सावली पण त्यास सोडून जाईल.

30 त्याची काळोखापासनू सुटका नाही, आग्नीने त्याच्या फांद्या
सुकतील, देवाच्या मुख श्वासाने तो दरू जाईल.

31 िनरुपयोगी गोष्टीवंर त्याने िवश्वास ठेवनू स्वत:चीच
फसवणकू करून घेऊ नये. िनरउपयोगीता त्याचे बक्षीस
होईल.

32आयुष्य संपण्याच्या आधीच दुष्ट मनुष्य म्हातारा आिण शुष्क
झालेला असेल. तो पुन्हा कधीही िहरव्या न होणार्या
फांदीसारखा असेल.

33न िपकलेले दर्ाक्षजसेअकालीगळूनपडतात त्या वेलीसारखा
तो होईल, जैतनू झाडाच्या फुला पर्माणे त्याची फुले
गळतील.

34अधम्यार्चे घराणे फळ दर्ूप होणार नाही लाचलुचपूताचे तंबू
आगीत भस्मसात होतात.

35 ते अपकाराची गभर्धारणा करतातआिणअधमार्सजन्म देतात,
त्यांच्या उदरात लबाडीचा गभर् आहे.”

16
1 नंतर ईयोबाने उ र िदले आिण म्हणाला,

2 “या सवर् गोष्टी मी पवूी र् ऐकल्या आहेत, तुम्ही सवर् वायफळ
सांत्वनकतआहात.
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3 तुमची वायफळशब्द कधीही संपत नाहीत. तुम्हास कायझाले
आहे िक, तुम्ही यापर्माणे उ र देता?

4 जर तुमच्यासारखे मलाही बोलता आले असते, तर जे आता
तुम्ही म्हणतआहात

तेच मीही म्हणू शकलो असतो.
मी तुमच्यािवरुध्द शहाणपणाच्या गोष्टी सांगू शकलो असतो
आिण माझे डोके तुमच्यासमोर हलवू शकलो असतो.
5अहो मी तुम्हास माझ्या मुखाने मी धीर िदला असता.
आिण माझ्या ओठाने तुमचे सांत्वन केले असते.
6परंतु मी काहीही बोललो तरी माझ्या यातना कमी होत नाहीत.
पण मी बोललो नाहीतर माझ्या यातना कमी कशा होणार?
7खरोखरचतू माझीशक्ती िहरावनू घेतलीआहेस. तू माझ्या सवर्

कुटंुबाचा नाश केला आहेस.
8 तू मला खपू बारीक व अशक्त केले आहे म्हणनू मी अपराधी

आहे असे लोकांस वाटते.
9 देव माझ्यावर हल्ला करतो. तो माझ्यावर रागावला

आहे आिण तो माझे शरीर िछन्न िविछन्न करतो.
तो माझ्यािवरुध्द दात खातो, माझ्या शतर्ूचे डोळे
माझ्याकडे ितरस्काराने बघतात.

10लोक माझ्या भोवती जमलेआहेत. ते माझी थट्टा करतात व
तोंडावर मारतात.

11 देवाने मला दुष्ट लोकांच्या स्वाधीन केले आहे.
त्याने क्रूर मनुष्यांना मला तर्ास द्यायची परवानगी िदली आहे.
12मी अगदी मजेत होतो, पण देवाने मला िचरडून टाकले.
हो त्याने माझी मान पकडली आिण माझे तुकडे तुकडे केले
त्याने माझा िनशाण्यासारखा उपयोग केला.
13 त्याचे धनुधार्री मला घेरतात.
तो माझ्या कंबरेत बाण सोडतो तो दया दाखवीत नाही.
तो माझे िप ाशय धरतीवर िरकामे करतो.
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14 देव माझ्यावर पुन्हा पुन्हा हल्ला करतो.
सैिनकापर्माणे तो माझ्यावर चाल करून येतो.
15मी फार दु:खी आहे म्हणनू मी दु:खाचे कपडे घालतो.
मी इथे धुळीत आिण राखेत बसतो आिण मला पराभतू

झाल्यासारखे वाटते.
16 रडल्यामुळे माझा चेहरा लाल झाला आहे.
माझ्या पापण्यांवर मरणाची छाया आहे.
17 तरीही माझ्या हातनू कोणात्याही पर्कारची िहंसा झाली

नाही,
आिण माझ्या पर्ाथर्ना शुध्द आहेत. तरी असे झाले.
18 हे धरती, माझे रक्त लपवू नकोस.
माझ्या रडण्याला िवशर्ांतीस्थान देऊ नकोस.
19 स्वगार्त कदािचत् माझ्या बाजचूा कुणीतरी असेल.
जो माझी त्या सवर्समथार्समोर हमी घेईल.
20माझे िमतर् माझा उपहास करतात,
पण माझे डोळे देवासमोर अशर्ू ढाळतात.
21जशी एखादी व्यक्ती आपल्या िमतर्ासाठी वादिववाद करते
तसा तो माझ्यािवषयी देवाबरोबर बोलतो.
22 जेव्हा काही वषर् जातील,
तेव्हा मी पुन्हा कधीही परतनू न येणार्या जागी जाणार आहे.”

17
1 “माझा आत्मा भंगला*आहेआिण माझे िदवस संपले आहे,
कबर माझ्यासाठी तयार आहे.
2खातर्ीने िनंदक माझ्याबरोबर आहेत,
माझे डोळे िनयमीत त्यांचे भडकणे पाहत राहतात.
3मला आता शपथ दे, तुझ्यामध्ये तचू मला जामीन हो,
दुसरे कोणीही नाही जो मला मदत करील?

* 17:1
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4तू माझ्या िमतर्ांची मने समजण्यास बंद करून टाकलीस,
तरीही तू त्यांना माझ्यावर िवजयी होऊ देऊ नकोस.
5 जो आपल्या िमतर्ांशी धोका करून त्यास लुटीपर्माणे

परक्यांच्या हाती देतो,
त्याच्या मुलांचे डोळे जातील.
6 त्याने माझे नाव सवर् लोकांसाठी िनंदा असे केले आहे.
ते माझ्या तोंडावर थंुकतात.
7 दु:खआिण यातना यांनी माझे डोळे अंधुक झाले आहेत,
माझे शरीर छायेपर्माणे अितशय बारीक झाले आहे.
8यामुळे चांगले लोक फार व्यिथत झाले आहेत.
देवाची पवार् न करणार्या लोकांमुळे िनष्पापलोक व्यिथत होतात.
9 पण चांगली माणसे मातर् न्यायाने जीवन जगत राहतात.

ज्याचे हात िनमर्ळ तो अिधकािधक सामथ्यर्वान होत
जाईल.

10 पण तुम्ही सवर् एकतर् या आिण या सगळ्यात माझीच चकू
आहे हे मला दाखवनू द्या

तुमच्यापैकी कोणीही िवद्वान नाही.
11 माझे आयुष्य संपत चालले आहे. माझ्या योजना धुळीला

िमळवल्या गेल्या
आिण माझी आशा नष्ट झाली.
12माझे िमतर् गोंधळून गेले आहेत. त्यांना रातर् िदवसासारखी

वाटते.
अंधकारापेक्षा पर्काश जवळआहे असे ते म्हणतात.
13थडगेच माझे नवीन घर असेल अशी मी आशा करतो.
अंधार्या थडग्यांत माझे अंथरुण घालण्याची इच्छा मी धरतो.
14जर मी गतस म्हणालो तू माझा बाप
िकड ांना म्हणालो तू माझी आई िकंवा माझी ‘बहीण’
15तर आता माझी आशा कोठे आहे?
माझ्या आशेिवषयी, म्हणाल तर ती कोणाला िदसेल?
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16माझी आशा माझ्याबरोबरच मृत्युलोकात जाईल
तेव्हा मातीत एकदाचआम्हास िवसावा िमळते.”

18
1 नंतर शहूीच्या िबल्ददने उ र िदले आिण म्हणाला,

2तू तुझे बोलणे बंद कर! शांत राहाआिणलक्ष दे. आम्हासकाही
बोलू दे.

3आम्ही पशसूारखे आहोत असे तू का समजतोस,
आम्ही का तुझ्या दृष्टीने अशुद्ध झालोत?
4 रागाने स्वत:स फाडून टाकणार्या,
तुझ्यामुळे पृथ्वी ओस पडेल काय,
िकंवा खडक त्याची जागा सोडेल का?
5खरोखर, “दुष्ट मनुष्याचा पर्काश नाहीसा होईल.
त्याचा अग्नी पेटणे बंद होईल.
6 त्यांच्या घरातला पर्काश अंधकारमय होईल. त्यांच्या

जवळचा िदवा िवझेल.
7 त्याची पाऊले पुन्हा दमदारपणे व भरभर पडणार नाहीत. तो

हळुहळु चालेल आिण अशक्त बनेल. त्याच्या दुष्ट
मसलती त्याचा अध:पात करतील.

8 त्याचेच पाय त्यास सापळ्यात अडकवतील.
तो खडकाळ मागार्ने चालला आहे.
9सापळा त्याची टाच पकडेल. त्यास घटृ पकडून ठेवेल.
10जिमनीवरची दोरी त्यास जाळ्यात अडकवेल. सापळा त्याची

त्याच्या मागार्तच वाट बघत असेल.
11 दहशत चोहोबाजूंनी त्याची वाट पाहत आहे.
भीती त्याच्या पर्त्येक पावलावर पाठलाग करीत आहे.
12 वाईट संकटे त्याच्यासाठी भुकेली आहेत.
िवध्वंस आिण अिरष्ट तो पडण्याचीच वाट पाहत आहेत.
13भयानक रोग त्याचे अवयव तोडून खाईल.



18:14 xxxix ईयोब 19:4

खरोखर, मृत्यचूा जेष्ठ पुतर् त्याचा नाश करील.
14 त्याच्या घराच्या सुरिक्षततेपासनू दरू नेला जाईल.
त्यास भयाच्या राजापुढे हजर करण्यासाठी दरू नेले जाईल.
15 जे त्याचे नव्हते ते त्याच्या डेर्यात वास करतील
त्याच्या घरात सवर्तर् जळते गंधक िवखरतील.
16 त्याची खालची मुळे सुकून जातील आिण वरच्या फांद्या

मरतील.
17 पृथ्वीवरील लोकांस त्याची आठवण राहणार नाही.
आता त्याचे नाव रसत्यावर पण कोणी घेत नाही.
18लोक त्यास पर्काशापासनू दरू अंधारात ढकलतील.
आिण त्याना या जगातनू पळवनू लावतील.
19 त्यास मुले आिण नातवंडे असणार नाहीत.
तो जेथे राहतो ितथे कोणी उरणार नाही.
20 पिश्चमेकडचे लोक जेव्हा या दुष्ट मनुष्याचे काय झाले ते

ऐकतील तेव्हा त्यांना धक्का बसेल.
आिण पवूकडचे लोक भयाने कंिपत होतील.
21 दुष्ट मनुष्याच्या घराचे खरोखरच असे होईल. जो देवाला

ओळखत नाही त्याच्याबाबतीत असेच घडेल.”

19

1 नंतर ईयोबने उ र िदले आिण म्हणाला,
2 “तुम्ही मला िकती वेळ माझ्या जीवाला तर्ास देणार आहात?

आिण शब्दांनी मला मोडणार आहात?
3 तुम्ही आतापयर्ंत दहा वेळा माझा अपमान केला आहे.
तुम्ही कठोरतेने माझ्याबरोबर वागता त्याची लाजही बाळगत

नाही
4जर खरच मी काही चुक केली असेल तर,
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ती चुक माझी मला आहे.
5 तुम्ही माझ्यापेक्षा चांगले आहात एवढेच तुम्हास दाखवायचे

आहे,
माझी संकटे माझ्या चुकीमुळेच िनमार्ण झाली आहेत असे तुम्ही

(उगीचच) म्हणता.
6मग तुम्हास हे माहीती पािहजे िक,
देवानेच मला पकडण्यासाठी जाळे टाकले आहे.
7 ‘पाहा, असे मी ओरडतो िक मी चुकीचे केले आहे, पण कोणी

ऐकले नाही.
मी मदतीसाठी जोरात ओरडलो तरी न्याय िमळत नाही.
8 मी पुढे जाऊ नये म्हणनू देवाने माझ्या मागार्त अडथळा

आणला.
त्याने माझ्या मागार्वर अंधकार पाडला आहे.
9 देवाने माझी पर्ितष्ठा धुळीला िमळवली.
आिण त्याने माझ्या डोक्यावरचा मुकुट काढून घेतला.
10माझा सवर्नाश होईपयर्ंत देव मला चार्ही बाजूंनी झोडपतो.
एखादे झाड मुळासकट उपटून काढावे त्यापर्माणे त्याने माझ्या

आशा उपटून टाकल्या आहेत.
11 त्याचा क्रोध मला जाळीत आहे,
तो मला त्याचा एक शतर्ू असे संबोधतो.
12 त्याचे सैन्य माझ्यावर हल्ला करण्यासाठी पाठवतो
ते माझ्याभोवती मोचार् उभारतात,
आिण ते माझ्या डेर्याभोवती छावणी टाकतात.
13 त्याने माझ्या भावांना माझ्यापासुन फार दरू केले आहे,
माझ्या सवार्नंा दरू ठेवण्याचा अनुभव त्याने मला िदला आहे.
14माझे नातलग मला सोडून गेले आहेत,
माझ्या जवळचे िमतर् मला िवसरले आहेत.
15माझ्याघरी येणारे पाहुणेआिणमाझ्या दासीमला परकाआिण

परदेशातला समजतात,
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मी त्यांच्या दृष्टीने उपरा झालो आहे.
16जरी मी माझ्या मुखाने याचना केली,
माझ्या नोकराला बोलावले, तरी तो मला उ र देत नाही,
17माझी पत्नी माझ्या श्वासाचा ितरस्कार करते,
माझे स्वतःचे भाऊआिण बिहणी* माझा ितरस्कार करतात.
18लहान मुलेदेखील मला िचडवतात,
जेव्हा मी बोलायला जातो तेव्हा ते माझ्या िवरूद्ध बोलतात.
19माझे जवळचे िमतर्देखील माझा ितरस्कार करतात.
माझे ज्यांच्यावर परे्म आहे ते लोक देखील माझ्यािवरुध्द गेले

आहेत.
20मी इतका कृश झालो आहे की माझी कातडी हाडांवर लोबंते,
मी केवळ दाताच्या कातडीने बचावलो आहे.
21माझी दया येऊ द्या, िमतर्ांनो, तुम्हास माझी दया येऊ द्या!
कारण देवाचा हात मजवर पडला आहे.
22 तुम्ही माझा छळ असा करीत आहात जसे तुम्ही देव आहात.
माझ्या देहाला सतत तर्ास देण्याचा तुम्हास कंटाळा येत नाही

का?
23अहो, मी जे बोलतो ते कुणीतरी िलहनू ठेवावे!
अहो, ते पुस्तकात नमुद करून ठेवायला हवेत.
24अहो, मी जे बोलतो ते लोखंडी कलमाने िशश्यावर
िकंवा पाषाणावर कोरुन कायम करायला हवे.
25माझा तारण करणारा िजवंत आहे याची मला खातर्ी आहे.
आिण शेवटी तो या पृथ्वीतलावर येऊन उभा राहील.
26मी जेव्हा माझे शरीर सोडून जाईन तेव्हा आिण माझी कातडी

नष्ट होईल
तेव्हा सुध्दा मी देवाला पाहू शकेन.
27मी देवाला बघेन, तर मी स्वत:च त्यास पाहीन,
माझे डोळे त्यास पाहतील,आिण ते परक्यासारखे राहणार नाही.

* 19:17 -मुली
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माझा अतंरात्मा झुरत आहे.
28या सगळ्याचे मळू माझ्याकडेच आढळूनआलेआहे,
म्हणनू याचा छळ कोणत्या पर्कारे करावा असे तुम्ही म्हणाल.
29तर तुम्हास तलवारीची भीती वाटायला हवी,
कारण रागामुळे तलवारीने शासन होते,
यावरुन तुम्हास कळेल की न्याय आहे.”

20
1 नंतर सोफर नामाथी उ र देऊन म्हणाला,

2 “माझे िवचार मला उ र द्यायला भाग पाडतआहेत.
कारण त्याबद्दलची काळजी माझ्या मनात आहे.
3 तुझ्या उ रांनी तू आमचा अपमान केला आहेस,
परंतु उ र कसे द्यायचे ते माझे मन मला िशकवते जी माझ्या

समजण्यापलीकडे आहे.
4 तुला हे सत्य पर्ाचीन काळापासुन माहीती आहे,
जेव्हा देवाने मनुष्याची स्थापना पृथ्वीवर केली, तेव्हा पासनू,
5 दुष्टांचा जयजयकार फार कमी काळासाठी असतो,
अधम्यार्चा आनंद केवळ क्षिणक असतो.
6 त्याचा माहातम्य गगनाला जाऊन िभडेल,
आिण त्याचे मस्तक ढगांपयर्ंत पोहोचू शकेल.
7 परंतु त्याच्या िवष्ठेपर्माणे त्याचा नाश होईल.
जे लोक त्यासओळखतात ते िवचारतील, ‘तो कुठे गेला?’
8 तो एखाद्या स्वप्नासारखाउडून जाईल व तो कोणालाही

सापडणार नाही.
त्यास घालवनू देण्यात येईल आिण एखाद्या रातर्ीच्या

स्वप्नासारखा तो िवसरलाही जाईल.
9ज्यालोकांनी त्यासपािहले होते, त्यांना तो पुन्हा िदसणारनाही.
त्याचे कुटंुब पुन्हा कधी त्याच्याकडे बघणार नाही,
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10 दुष्ट मनुष्याने गरीब लोकांकडून जे काही घेतले होते ते त्याची
मुले परत करतील.

दुष्ट मनुष्याचे स्वत:चे हातच* त्याची संप ी परत करतील.
11तो तरुण होता तेव्हा त्याची हाडे मजबतू होती.
परंतु आता इतर अवयवांपर्माणे त्यांची सुध्दा माती होईल.
12 दुष्टाला वाईट गोष्टी चांगल्या वाटतात.
तो त्यांची चव नीट कळावी म्हणनू त्या आपल्या िजभेखाली

ठेवतो.
13 दुष्ट मनुष्यास वाईट गोष्टी आवडतात म्हणनू तो त्यांना

सोडीत नाही.
तो त्या आपल्या तोंडात ठेवतो.
14 परंतु त्या वाईट गोष्टीच त्याच्या पोटात िवष होतील.
त्याच्या आत त्याचे सपार्च्या िवषासारखे जहर होईल.
15 त्याने धन िगळले तरी तो ती ओकून टाकील,
देव त्यास ती पोटातनू ओकायला भाग पाडेल.
16तो फुरशाचे िवष चोखील,
सपार्चा दंशच त्यास मारुन टाकील.
17 नंतर मधाने आिण दुधाने भरुन वाहाणार्या नद्या
बघण्याचे सौख्य तो अनुभवू शकणार नाही.
18 त्याचा नफा परत करणे भाग पडेल. त्याने जे सुख

िमळवण्यासाठी कष्ट केले
ते सुख भोगण्याची परवानगी त्यास िमळणार नाही.
19कारण त्याने गरीबांना कष्ट िदले.
त्यांना वाईट वागवले. त्याने त्यांची काळजी घेतली नाही.

त्यांच्या वस्तू िहसकावनू घेतल्या. दुसर्यांनी बांधलेली
घरे त्यांनी बळकावली.

20कारण त्यास माहीती आहे त्यास कोणतेच समाधान नसते.
म्हणनू त्यास आपल्या कोणत्याही गोष्टीिवषयी िनभावनू जाता

येणार नाही.
* 20:10
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21तो खातो तेव्हा काहीही िशल्लक ठेवीत नाही.
त्याचे यश िटकणार नाही.
22 जेव्हा भरपरू असेल तेव्हा तो संकटानी दबनू जाईल.
गरीबीमध्ये असणार्यांचे हात त्याच्यावर येतील.
23 दुष्ट मनुष्याने त्यास हवे िततके खाल्ल्यानंतर देव त्याचा

क्रोधाग्नी त्याच्यावर फेकेल.
देव दुष्टावर त्याच्या िशके्षचा पाऊस पाडेल.
24 दुष्टमनुष्यतलवारीला िभऊनपळूनजाण्याचा पर्यत्नकरेल.
परंतु िपतळी बाण त्याचा बळी घेईन.
25 िपतळी बाण त्याच्या शरीरातनू आरपार जाईल.
त्याचे चकाकणारे टोक त्याचे िप ाशय भेदील
आिण तो भयभीत होईल.
26 त्याच्या खिजन्यावर पणूर् कोळोख येईल.
मानवाने उत्पन्न केला नाही असा अग्नी त्याचा नाश करेल.
त्याच्या घरातल्या सवर् वस्तूंचा नाश करेल.
27आकाश त्याचा अधमर् पर्कट करील,
पृथ्वी त्याच्यािवरुध्द साक्ष देईल.
28 पुराने त्याच्या घरातील संप ी नष्ट होईल,
देवाच्या क्रोधाच्या िदवशी त्याची संप ी वाहनू जाईल.
29 देवाकडून नेमलेला हा दुष्टमनुष्याचा वाटा आहे, देवाने

ठेवलेले हे त्याचे वतनआहे.”

21

1 नंतर ईयोबाने उ र िदले.
2 “मी काय म्हणतो ते िनट ऐक
म्हणजे माझे सांत्वन होईल.
3मी बोलेन तेव्हा तू थोडा धीर धर,
माझे बोलणे संपल्यावर तू माझी थट्टा करु शकतोस.
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4माझी लोकांिवरुध्द तक्रार काय आहे?
मी अधीर का होऊ नये?
5माझ्याकडे बघ वआश्चयर्चिकत हो,
व तुझे हात तू आपल्या तोंडावर ठेव.
6माझ्यावर आलेल्या तर्ांसाचा िवचार करायला लागलो म्हणजे

मला भीती वाटते
आिण माझ्या शरीराचा थरकाप होतो.
7 दुष्ट मनुष्यांना जास्त आयुष्य का असते?
ते वृध्द आिण यशस्वी का होतात?
8आिण त्याचे वंशज त्याच्या डोळ्यासमोर स्थापीत होतात,
आिण त्याच्या डोळ्यासमोर त्याची मुलेबाळे नांदतात.
9 त्यांची घरे िभतीपासनू सुरिक्षत असतात,
देवाची काठी त्याच्यांवर पडत नाही.
10 त्यांच्या बैलाचे पर्जोत्पादन असफल होत नाही.
त्यांच्या गायीनंा वासरे होतात आिण त्यांची वासरे अकाली

मृत्युमुखी पडत नाहीत.
11 तेआपल्या मुलांना वासरापर्माणे बाहेर खेळायला पाठवतात.
त्यांची मुले सभोवती नाचत असतात.
12 ते डफआिण वीणेच्या आवाजावर गातात
आिण ते पावांचा नाद ऐकुण आनंदी होतात.
13 ते त्यांचे िदवस भरभराटीत घालवतात,
नंतर ते शांतपणे *खाली अधोलोकात जातात.
14 ते देवाला म्हणाले,आम्हास एकटे सोड
आम्हास तुझ्या ज्ञानाच्या मागार्ची इच्छा नाही.
15सवर्शिक्तमान कोणआहे, की त्याची उपासना आम्ही करावी?
त्याची पर्ाथर्ना करूनआम्हास काय लाभ?
16 पाहा, त्याची भरभराट त्याच्या स्वतःच्या हाती नाही?
दुष्ट मनुष्याचा सल्ला माझ्यापासुन दरू असो.

* 21:13
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17 वांरवार दुष्टाचा िदप िवझवला जातो,
त्याची िवप ी त्यांच्यावर येते?
आिणअसे कीतीतरी वेळ घडते की, देव त्याच्या क्रोधाने त्यांची

पीडा त्यांना वाटून देतो.
18 ते िकतीदा वार्यापुढे धसकटासारखे होतात,
िकंवा ते वादळाने उडालेल्या भशूासारखे होतात.
19 पण तू म्हणतोस देव विडलांच्या पापाबद्दल मुलाला िशक्षा

करतो.
तर त्याने त्यालाच पर्ितफळ द्यावे म्हणजेच त्यास त्याचा दोष

कळेल.
20 त्याच्या डोळ्यांनीच तो आपला नाश पाहो,
तो सवर्शिक्तमान देवाच्या रागाचे पर्ाशन करो.
21 जेव्हा त्याच्या आयुष्याची मद्दत कमी करण्यास येईल,
तेव्हा त्याच्या मरणानंतर तो त्याच्या परीवाराची काळजी कशी

करील?
22 देवाला कोणी ज्ञान िशकवू शकते का?
तो तर उच्च पदावर असलेल्या लोकांचाही न्यायिनवाडा करतो.
23एखादा मनुष्य त्याच्या पणूर् शक्तीतच मरतो,
पुणर्पणे शांतीत आिण सहजतेने.
24 त्याची भांडी दुधाने
आिण त्याची हाडे मज्जारसाने ओलसरआहेत.
25 दुसरा मनुष्य मनाच्या कटूपणात मरतो,
त्याने कधीच चांगले अनुभवलेले नसते.
26 शेवटी हे दोघेही बरोबरच मातीत जातील.
िकडे त्यांना झाकून टाकतील.
27 पाहा, मला तुमचे िवचार माहीती आहेत,
कोणत्या चुकांनी मला दु:ख द्यायची तुझी इच्छा आहे हे मला

माहीत आहे.
28तू कदािचत् म्हणशील ‘आता राजाचे घर कोठे आहे?
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दुष्ट ज्या तंबतू राहतो तो कोठे आहे.
29तू कधीच पर्वास करणार्या लोकांस िवचारले नाहीस काय?
ते काय िचन्ह देतील हे तुला ठावकू नाही काय,
30 दुष्ट मनुष्य नाशाच्या िदवसासाठी ठेवलेला आहे,
आिण त्यास क्रोधाच्या िदवशी बाहेर आणतील.
31 त्याच्या तोंडावर त्याचा मागर् कोण पर्कट करील?
त्याने जे केले त्याची परत फेड कोण करील?
32 नंतर त्यास कबरेकडे नेतील,
त्याच्या थडग्यावर पहारा ठेवतील.
33खोर्यातील ढेकळे त्यास गोड लागतील,
सवर् लोक त्याच्या पाठीमागे जातील
जसे असंख्य लोक होऊन गेले तसे ते सवर् त्याच्या मागे जातील
34मग तुमच्या मुखर्पणाने तुम्ही माझे सांत्वन कसे करु शकता,
म्हणनू तुमची उ रे काहीच नाही ती मुखर्पणाची आहेत.”

22
1मग अलीफज तेमानीने उ र िदले व तो म्हणाला,

2 “देवासाठी मनुष्य उपयुक्त होऊ शकेल काय?
ज्ञानी मनुष्य देवाला उपयोगी होऊ शकतो काय?
3 तुमच्या धािमर्क जगण्याने सवर्समथार्ला काही आनंद होतो

काय?
तू चांगला राहीलास तर त्यास काही लाभ होईल काय?
4तो तुझा भक्तीभाव पाहनू तुझा िनषेध करतो
आिण तुला न्यायाकडे नेतो का?
5 तुझे पाप मोठे नाही काय?
तुझ्या दुष्टाईला अंत नाही ना?
6तू िवनाकारण आपल्या भावाचे गहाण अडकवनू ठेवले,
उघड ांची वस्तरे् तू िहरावनू घेतली.
7तू थकलेल्यास पाणी िदले नाही
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आिण भुकेल्या लोकांस अन्न िदले नाही.
8जरी त,ू शक्तीमान मनुष्य असशील, सवर् भमूी तुझी असेल,
जरी तू एक सन्मानीत मनुष्य असशील.
9तू िवधवांना काहीही न देता घालवनू िदले असशील,
पोरक्याचे बाहू मोडले असशील.
10 म्हणनूच तुझ्या भोवती सापळे आहेत
आिण अचानकआलेल्या संकटानी तू घाबरुन जात आहेस.
11 म्हणनूचसवर्तर् इतका अंधारआहे की तुला काही िदसत नाही
आिण तू पुराच्या पाण्याने चोहोबाजूंनी वेढला आहेस.
12 देव उंच स्वगार्त नाही काय?
तारे िकती उंचावर आहेत ते बघ, ते कीती उंच आहेत.
13आिण तू म्हणतो देवाला काय माहीती आहे?
दाट अंधाराच्या आडून तो कसा न्याय करतो.
14 दाट ढग त्यास झाकतआहेत,
म्हणजे त्याने आपल्याला बघू नये.
15तू जनूाच मागर् धरणार आहेस काय,
ज्यावर दुष्टजण चालले.
16 त्यांची वेळ येण्यापवूी र्च त्यांचा नाश करण्यात आला,
त्यांचा पाया नदीसारखा वाहनू गेला.
17 जे देवाला म्हटले, ‘आमच्या पासनू िनघनू जा
तो सवर्शिक्तमान देव आम्हास काय करु शकतो?’
18आिण त्यानेच त्यांची घरे चांगल्या वस्तूंनी भरली होती.
परंतू दुष्टाची योजना माझ्यापासुन दरू आहे.
19धािमर्क त्यांचा नाश पाहनू संतोष पावतील.
िनदो र्ष त्यांचा उपहास करतात.
20 आिण म्हणतात खरोखरच आमच्या िवरूद्ध जे उठले त्यांचा

नाश झाला आहे.
त्यांची संप ी आगीत नष्ट होत आहे.



22:21 xlix ईयोब 23:2

21तू आता देवाला शरण जा. त्याच्याशी सलोखा कर.
तू हे केलेस तर तुला खपू चांगल्या गोष्टी िमळतील.
22 मी तुला िवनंती करतो त्याच्या तोंडच्या सचूनांचा िस्वकार

कर.
त्याचे शब्द आपल्या हृदयात ठेव.
23 तू सवर्शिक्तमान देवाकडे परत येशील, तर तुझी बांधणी

होईल.
जर तू अधामी र्कता आपल्या तंबपूासनू दरू ठेवशील.
24 तुझ्याजवळ असलेल्या संप ीला मातीमोल मानशील,
तू तुझ्या सवार्त चांगल्या ओफीरच्या सोन्याला दरीतल्या

दगडाएवढी िकंमत देशील.
25 म्हणजे सवर्शिक्तमान देवच तुझे धन असा होईल
आिण तो तुला मोलवान रूपे असा होईल.
26 तेव्हा तू सवर्शिक्तमानच्या ठायी आनंद पावशील,
तू तुझे मुख देवाकडे वर करशील.
27तू त्याची पर्ाथर्ना करशीलआिण तो तुझे ऐकेल
आिण तू आपले नवस फेडशील.
28 जी गोष्ट तू मनात आणशील तेव्हा ती िसध्दीस जाईल.

पर्काश तुझ्या मागार्त चमकेल.
29 देव गवी र्ष्ठांना नमर् करील,
आिण तो नमर् लोंकाची सुटका करील.
30 जो िनदो र्ष नाही त्यालाही तो वाचवतो, तुझ्या हाताच्या

िनमर्ळतेमुळे ते बचावले जातील.”

23

1 नंतर ईयोबने उ र िदले व तो म्हणाला,
2 “तरीही मी आज कडवटपणे तक्रार करीन?
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कारण माझा तर्ास माझ्या िवलापाहनू भारी आहे.
3 देवाला कुठे शोधावे ते मला माहीत असते तर
मी त्याच्या िठकाणापयर्ंत जाऊन पोहचलो असतो
4मी देवाला माझी िफयार्द सांिगतली असती.
माझ्या मुखाने सतत वाद घातला असता.
5 त्याने माझ्या युिक्तवादाला कसे पर्त्युतर िदले असते ते मला

कळले असते.
तो मला काय म्हणाला ते मी लक्षात घेतले असते.
6 त्याच्या महान सामथ्यार्ने त्याने माझ्यािवरुध्द वाद केला

असता का?
नाही; तर त्याने माझ्याकडे लक्ष िदले असते.
7 तेथे सरळ मनुष्यांनी त्याच्याशी वाद केला असता.
म्हणजे मी माझ्या न्यायाधीशापासुन सुटलो असतो.
8 पाहा, मी पवूकडे गेलो, पण तो तीथे नव्हता,
मी पिश्चमेकडे गेलो, पण मी त्यास पाहीले नाही.
9उ रेकडे तो कायर् करीतअसला, तरी मला तो िदसू शकत नाही.
आिणदिक्षणेकडेही, जेथे तो स्वतःसलपिवतो त्यामुळे तेथेही तो

मला िदसत नाही.
10 परंतु माझा मागर् त्यास कळाला आहे,
जेव्हा तो माझी परीक्षा घेतो, तेव्हा मी सोन्यासारखा असेन.
11 त्याच्या पावलावर माझी पावले पडतआहेत,
मी त्याचा मागर् धरला आहे व त्यापासनू वळालो नाही.
12 मी त्याच्या ओठांच्या आजे्ञचे पालन करण्यापासुन मागे

वळालो नाही,
मी संप ी पर्माणे माझ्या हृदयात देवाच्या मुखातनू बाहेर

पडणारे शब्द ठेवले आहेत.
13 परंतु देव कधी बदलत नाही, त्यास कोण बदलेल.
त्याच्या मनाच्या ईच्छेपर्माणे तो करतो.
14कारण तो माझ्यासाठी त्याचा हकुूम चालिवतो,



23:15 li ईयोब 24:8

माझ्यासाठी त्याच्या बर्याच योजना आहेत.
15यास्तव, मी त्याच्या उपस्थीतीला घाबरतो,
जेव्हा मी त्याच्याबद्दल िवचार करतो, मला त्याची भीती वाटते.
16 त्यामुळे देवाने माझे हृदय कमजोर केले आहे,
आिण सवर्शिक्तमानाने मला भयभीत केले आहे.
17काय मी अंधकाराने काढून टाकला गेलो नाही काय?
आिण गडद अंधकाराने माझे मुख झाकले गेले नाही काय.”

24

1 “त्या सवर्शिक्तमानाने न्यायवेळ का नेमनू ठेवली नाही?
त्यास ओळखणार्यांना त्या न्याय िदवसाची का पर्ितती येत

नाही?
2आिण काही जण हद्द दशर्िवणार्या खुणा सरकवतात.
लोक पशूंचे कळप चोरुन स्वच:च्या रानात चरायला नेतात.
3 ते अनाथ मुलांची गाढवे चोरतात.
ते िवधवेचा बैल गहाण म्हणनू ठेवतात.
4 ते गरजंवताना त्यांच्या मागार्पासनू बहकवतात.
सगळ्या पृथ्वीवरील गरीबांना या दुष्टांपासनू लपनू रहावे

लागते.
5 गरीब लोक वाळवंटात िहंडून अन्न शोधणार्या मोकाट

गाढवापर्माणे आहेत ते काळजीपवूर्क अन्नाचा शोध
घेतात.

त्यांच्या मुलाबाळांना जंगल अन्न पुरवते.
6गरीब लोक रातर्ीपयर्ंत इतरांच्या शेतात कापणी करतात,
आिण ते दुष्टांच्या िपकातील दर्ाके्ष वेचतात.
7 त्यांना रातर्ी कपड ांिशवाय झोपावे लागते.
थंडीपासनू रक्षण करण्यासाठी त्यांच्याजवळ पांघरुण नसते.
8 ते डोंगरावरील पावसाने िभजतात,
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आशर्य नसल्याकारणाने ते खडकांना कवटाळून बसतात.
9 दुष्ट लोक स्तनपान करणारे बाळआई जवळून घेतात.
ते गरीबाच्या त्याने काढलेल्या कजार्बद्दल तारण म्हणनू त्यांची

मुले ठेवनू घेतात.
10 ते कपडे नसल्यामुळे उघडेच असतात,
ते दुसर्यांच्या धान्यांच्या पें ढ ा वाहतात पण स्वत: मातर्

उपाशीच राहतात.
11 ते आवाराच्या आत तेल काढतात,
ते दुष्टांच्या दर्ाक्षकंुडात दर्ाक्ष तुडवतात तरी ते तान्हाले

राहतात.
12शहरात मरणास टेकलेल्या मनुष्यांचे दु:खद रडणे ऐकू येते,
घायाळाचा आत्मा आरोळी मारतो,
परंतु देव त्यांच्या पर्ारथर्नेकडे लक्ष देत नाही.
13काही लोक पर्काशा िवरूद्ध बंड करतात.
देवाला काय हवे आहे हे जाणनू घ्यायची त्यांची इच्छा नसते.
देवाच्या इच्छेपर्माणे जगणे त्यांना आवडत नाही.
14 खुनी सकाळी लवकर उठतो
आिण गरीब व असहाय्य लोकांस ठार मारतो
तो रातर्ीच्या वेळी चोरासारखा असतो.
15 ज्या मनुष्यास व्यिभचार करायचा आहे तो रातर्ीची वाट

बघतो.
तो म्हणतो, ‘मला कोणीही बघणार नाही’ पण तरीही तो त्याचा

चेहरा झाकतो.
16 रातर्ीच्या वेळी अंधार असतो तेव्हा दुष्ट लोक दुसर्यांची घरे

फोडतात.
पण िदवसा ते स्वत:ला त्यांच्या घरांत कोंडून घेतात. ते

पर्काशाला टाळतात.
17 त्या दुष्टांना काळीकुटृ रातर् सकाळसारखी वाटते.
त्या भयंकर काळोखाची भयानकता त्यांना चांगलीच माहीत

असते.
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18 पुरात जशा वस्तू वाहनू जातात तशी दुष्ट माणसे वाहनू नेली
जातात,

त्यांच्या जिमनीला शाप िदला जातो,
त्यांच्या शेतात काम करण्यास कोणीही जात नाहीत.
19 िहवाळ्यातल्या बफार्पासनू िमळालेले त्यांचे पाणी उष्णआिण

कोरडी हवा शोषनू घेते.
त्यापर्माणे त्या पापी लोकांस थडग्यात नेले जाते.
20 ज्या उदराने त्यास जन्म िदला ती िवसरून जाईल,
त्याची आठवण राहणार नाही,
त्यापर्माणे दुष्टपणा झाडासारखा मोडून पडेल.
21 दुष्ट माणसे वांझ बायकांना तर्ास देतात ज्यांना मुले झालेली

नाहीत,
ते िवधवांसाठी काही चांगले करीत नाहीत.
22तरी देव आपल्या सामथ्यार्ने बलवानास राखतो,
ज्याला जगण्याचा भरवसा नाही तो उठतो,
23 देव दुष्टांनाआपण सुरिक्षतआहेतअसा िवचार करण्यासभाग

पाडतो
आिण त्यािवषयी ते आनंदी होतात.
24 ते उंचावले जातात परंतू थोड ा काळापुरते नंतर ते जातात.
खरोखर, ते खचनू जातात, ते इतर सवार्पंर्माणे काढून टाकले

जातात.
आिण ते कणसाच्या शेड ांपर्माणे कापनू टाकले जातात.
25 या गोष्टी खर्या नाहीत असे कोण म्हणतो, मी खोटे बोललो

हे कोण िसध्द करेल?
माझे बोलने िनरथर्क आहे हे कोण दाखवनू देईल?”

25

1 नंतर िबल्दद शहूीने उ र िदले व तो म्हणाला,
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2 “अधीकार चालवणे व भीती दाखवणे हे देवाकडेच आहे,
तो स्वगार्च्या उच्च स्थानामध्ये शांती राखतो.
3 त्याच्या सैन्याची मोजणी करीता येईल काय?
कोणावर त्याचा पर्काश पडत नाही?
4मनुष्य देवापुढे िनतीमान कसा ठरेल?
स्तर्ीपासुन जन्मलेला िनमर्ळ कसा ठरेल, व त्यास िस्वकारले

जाईल.
5 पाहा, त्याच्या दृष्टीने चंदर् सुध्दा तेजोमय नाही.
त्याच्या दृष्टीला तारे देखील पिवतर् वाटत नाहीत.
6 मग मनुष्य िकती कमी आहे, एखाद्या अळीपर्माणे आहे. तो

जंतपूर्माणे आहे.”

26

1 नंतर ईयोबाने उ र िदले आिण म्हणाला,
2 “बलिहन असलेल्यास तू कसे साहाय्य केले,
शक्ती नसलेल्या बाहूंना तू कसे सोडिवले.
3 बुध्दीनसलेल्यास तू कसा सल्ला िदलास,
आिण तू त्यास केवढे ज्ञान कळिवले.
4तू कोणाच्या साह्यायाने हे शब्द बोललास?
तुझ्यातुन कोणाचे मन पर्गट झाले.
5 िबल्ददने उ र िदले, मृतझालेल्याची परे्तेजलिनधीच्याखाली

िनजर्नस्थळी थरथरा कापतआहेत.
6 देवापुढे अधोलोक नग्न आहे,
त्याच्यापुढे िवनाशस्थान स्वत:ला झाकून घेवू शकत नाही.
7 त्याने उ रेकडील नभोमंडळ शुन्य आकाशावर पसरवले आहे,
आिण त्याने पृथ्वी िनराधार टांगली आहे.
8 ितच्या गडद मेघात तो पाणी बांधनू ठेवतो,
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तरी त्याच्या ओझ्याने मेघ फाटत नाही.
9तो चंदर्ाचा चेहरा झाकतो
आिण त्यावर आपले मेघ पसरिवतो.
10 त्याने पाण्याच्या पृष्ठभागावर एक वतुर्ळाकार सीमा कोरली
आिण पर्काश व अंधकार यांच्यामध्ये िक्षतीजरेखा आखली.
11 त्याच्या धमकीने आकाशस्तंभ थरथरतात
आिण भयचकीत होतात.
12तो आपल्या सामथ्यार्ने समुदर् िस्थर करतो,
तो आपल्या ज्ञानबलाने राहाबाला िछन्निभन्न करतो.
13 त्याचा िन:श्वास आकाशातील वादळ स्वच्छ करतो
त्याच्या हातांनी पळून जाणार्या सापाला नष्ट केले.
14 पाहा, या त्याच्या मागार्चा केवळ कडा आहे,
िकती हळूवार आम्ही त्याचे ऐकतो!
परंतू त्याच्या बलाची गजर्ना कोण समजू शकेल?”

27

1 नंतर ईयोब नेआपले बोलणे पुढे चालू ठेवलेआिण म्हणाला,
2 “जसे देव िजवंत आहे, तो माझ्याबाबतीत अन्यायी होता,
त्या सवर्शिक्तमान देवाने माझ्या जीवाला दु:ख िदले आहे,
3जोपयर्ंत माझ्यात जीव आहे
आिण देवाचा िजवंत श्वास माझ्या नाकात आहे तोपयर्ंत,
4माझे ओठ वाईट गोष्टी बोलणार नाहीत
आिण माझी जीभ खोटे सांगणार नाही.
5 तुम्ही बरोबर आहात हेही मी कधी मान्य करणार नाही.
मी िनरपराध आहे हेच मी मरेपयर्ंत सांगत राहीन.
6मी ज्या चांगल्या गोष्टी केल्या त्यांना मी िचकटून राहीन.
चांगले वागणे मी कधीही सोडणार नाही. मरेपयर्ंत माझे मनमला

कधीही खाणार नाही.
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7माझे शतर्ू दुष्टासारखे होवो,
अिनतीमान मनुष्यासारखे ते माझ्यावर उठो.
8 कारण देविवरहीत राहणार्यांना देव जीवनातनू छेदतो तर

त्यांची काय आशा आहे,
त्याचा जीव त्याने काढून घेतला म्हणजे त्यास कायआशाआहे?
9 देव त्याची आरोळी ऐकेल काय?
जेव्हा त्याच्यावर संकटे येतील,
10तो सवर्शिक्तमानाच्या ठायी आनंद मानेल काय?
आिण तो देवाला सवर्दा हाक मारेल काय?
11मी तुम्हास देवाच्या हातािवषयी िशकिवल,
सवर्शिक्तमानाच्या योजना मी तुमच्यापासनू लपवणार नाही.
12 पाहा, तुम्ही सवार्नंी हे पािहले आहे,
मग तुम्ही असे िनरथर्क का बोलता?
13 देवाने वाईट लोकांसाठी हीच योजना आखली होती.
आिण सवर्शिक्तमानाकडून जुलम्यास हेच वतन िमळते.
14 त्यास खपू मुले असतील परंतु त्याची मुले तलवारीने मरतील,
दुष्ट मनुष्याच्या मुलांना पुरेसे खायला िमळणार नाही.
15 राहीलेली सवर् मुले साथीने मरतील,
आिण त्यांच्या *िवधवा िवलाप करणार नाहीत.
16 दुष्ट मनुष्यास इतकी चांदी िमळेल की ती त्यास मातीमोल

वाटेल, त्यास इतके कपडे िमळतील की ते त्यास
मातीच्या िढगापर्माणे वाटतील.

17जरी तो कपडे करील ते धािमर्क अंगावर घालतील,
िनदो र्ष त्याची चांदी त्यांच्यामध्ये वाटून घेतील.
18तो त्याचे घर कोळ्यासारखे बांधतो,
रखवालदाराने बांधलेल्या झोपडीसारखे ते असते.
19तो शर्ीमंत िस्थतीत अंग टाकतो,
परंतू सवर्दा असे राहणार नाही,

* 27:15
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तो उघडून बघेल तेव्हा सवर् गेलेले असेल.
20भय त्यास पाण्यापर्माणे घेवनू जाईल,
वादळ त्यास रातर्ी घेवनू जाईल.
21 पवूचा वारा त्यास वाहनू नेईलआिण तो जाईल
वादळ त्यास त्याच्या घरातनू उडवनू लावेल.
22तो वारा† त्यास फेकून देईलआिण थांबणार नाही,
तो त्याच्या हातातनू िनसटून जाण्याचा पर्यत्न करील.
23 तेव्हा लोक टाळ्या वाजवतीलआिण त्याची थट्टा करतील,
त्याच्या िठकाणातनू त्यास पळवनू लावतील.”

28
1 “खरोखर चांदी िमळते अशा खाणी आहेत,
सोने शुद्ध करण्याची जागा असते.
2जिमनीतनू लोखंड काढतात,
पाषाणामधनू तांबे िवतळवले जाते.
3मनुष्य अंधाराचे िनवारण करतो,
अगदी खोलवर जाऊन,
गडद अंधारातील व मृत्यछूायेतील पाषाणाचा तो शोध करीतो.
4लोकांच्या राहण्याच्या जागेपासनू तो दरू खाण खणतो,
िजथे आजपयर्ंत कोणाचेही पाऊल गेले नसेल ितथे तो जातो,
तो दोरीला लोंबकळतो इतरांपेक्षा खपू खोल जातो.
5जसे जिमनीकडे पाहा, ितच्यातनू आपणास अन्न िमळते,
जसे अग्नीने ितला उलटवले जाते.
6जिमनीच्या खालचे पाषाण म्हणजे जेथे नीलमणी िमळतात,
आिण त्या मातीमध्ये सोने असते.
7 पक्षयांना त्या वाटांिवषयी काही मािहती नसते,
† 27:22
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कोणत्याही बिहरी ससाण्याच्या डोळ्यांनी त्या वाटा पािहलेल्या
नसतात.

8 रानटी जनावरे त्या वाटांवरुन गेलेली नसतात,
िसंहही त्या वाटेने गेलेला नसतो.
9मनुष्य कठीण खडकावर हात टाकतो,
तो ते डोंगर पणूर् मुळापासनू उलटवनू टाकतो.
10 ते खडकातनू बोगदा खणतात,
आिण त्यांचे डोळे खडकातला खिजना बघतात.
11 ते पाण्याचे पर्वाह बंद करतात म्हणजे त्यातनू पािण बाहेर

पडत नाही,
ते दडलेल्या वस्तू बाहेर पर्काशात आणतात.
12 पण मनुष्यास शहाणपण कुठे िमळेल?
समजतूदारपणा शोधण्यासाठी आपल्याला कुठे जावे लागेल?
13शहाणपण िकती मोलाचे आहे हे मनुष्याला कळत नाही,
पृथ्वीवरचे लोक जमीन खणनू शहाणपण शोधू शकत नाहीत.
14 पृथ्वीवरील मोठे खोल जलाशय असे म्हणते, ‘माझ्यामध्ये ते

नाही.’
सागर म्हणतो, ‘माझ्याजवळीही ते नाही.’
15 तुम्ही सोने देऊन ते िवकत घेऊ शकत नाही,
ते िवकत घेण्यासाठी जगात तेवढी चांदी नाही.
16 तुम्ही ओफीरच्या सोन्याने िकंवा मौल्यवान गोमेद
िकंवा नीलमण्याने शहाणपण िवकत घेऊ शकत नाही.
17शहाणपण सोन्यापेक्षा िकंवा स्फिटकापेक्षा मौल्यवान असते,
सोन्यात जडवलेले मौल्यवान खडेही शहाणपण िवकत घेऊ

शकत नाही.
18शहाणपण पोवळ्यापेक्षा व स्फिटकापेक्षाही मौल्यवान आहे,
माणकापेक्षा ही त्याचे मोल अिधकआहे.
19 इिथओिपयातील (कूश) पीतमणी त्याच्या बरोबरीचा नाही,
शुध्द सोन्याने तुम्ही तो िवकत घेऊ शकत नाही.
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20मग शहाणपणा कुठून येते?
समजतूदारपणा आपल्याला कुठे िमळेल?
21 पृथ्वीवरील सवर् िजवंत पर्ाण्यापासनू शहाणपण लपवनू ठेवले

आहे,
आकाशातले पक्षीसुध्दा ते बघू शकत नाहीत.
22 मृत्यू आिण िवनाश म्हणतात, ‘आम्हास शहाणपण सापडले

नाही,
आम्ही त्याबद्दलच्या फक्त अफवाच ऐकल्या आहेत.’
23फक्त देवालाच शहाणपणाकडे नेणारा मागर् माहीत आहे,
फक्त देवालाच तो कुठे आहे हे माहीत आहे.
24 देवाला पृथ्वीचे अगदी शेवटचे टोकसुध्दा िदसू शकते,
त्यास आकाशाखालचे सवर्काही िदसते.
25 देवाने वार्याला त्यांची शक्ती िदली,
सागराला िकती मोठे करायचे ते त्यानेच ठरवले.
26 पावसास कोठे पाठवायचे ते त्यानेच ठरवले
आिण वादळाने कुठे जायचे तेही त्यानेच ठरवले.
27 तेव्हा देवाला शहाणपण िदसले आिण त्याने त्याचा िवचार

केला,
शहाणपणाचे मलू्य िकती आहे ते त्याने पारखले आिण त्या

शहाणपणाला संमती िदली.
28 आिण देव लोकांस म्हणाला, परमेश्वराची भीती बाळगा व

त्यास मान द्या हेच शहाणपणआहे,
वाईट गोष्टी करु नका तोच समजतूदारपणा आहे.”

29
1 ईयोबने बोलणे सुरु ठेवले तो म्हणाला

2 “अहो,काही मिहन्यांपवूी र्मी जसा होतो तसा असतो तर, िकती
बरे झाले असते

तेव्हा देव माझी काळजी घेत होता,
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3 तेव्हा देवाचा पर्काश माझ्यावर पर्काशत होता,
आिण मला अंधारातनू चालताना पर्काश दाखवत होता.
4अहो, माझ्या चागल्या फलदायी िदवसाची मी आशा करतो.
त्या िदवसात माझ्यावर देवाचे िमतर्त्वाचे कृपाछतर् होते.
5 जेव्हा सवर्शिक्तमान देव माझ्याबरोबर होता
आिण माझी मुले माझ्याजवळ होती त्या िदवसाची मी आशा

धरतो.
6 त्या िदवसात माझेआयुष्यअितशयचांगले होते. मी माझे पाय

मलईत धतू असे. माझ्याकडे उ म पर्कारची पुष्कळ
तेल होते.

7 त्या िदवसात मी नगराच्या वेशीपयर्ंत जात असे आिण
नगरातल्या वृध्दांबरोबर सावर्जिनक िठकाणी बसत असे.

8 सगळे लोक मला मान देत. मला येताना बघनू तरुण माझ्या
वाटेतनू बाजलूा होत आिण वृध्द उठून उभे राहत. मला
आदर देण्यासाठी ते उठून उभे राहत असत.

9 अिधकारी बोलणे थांबवीत आिण इतरांना शांत राहण्याची
सचूना देण्यासाठी तोंडावर बोट ठेवीत.

10 सरदार मनुष्य सुध्दा बोलताना त्यांचा आवाज लहान करीत.
होय, तेव्हा त्यांची जीभ टाळूला िचकटण्यासारखी वाटे.

11लोकमाझ्या बोलण्याकडेलक्ष देत. आिणमाझ्याबद्दलचांगले
बोलत असत. मला भेटणारा पर्त्येकजण माझी स्तुती
करी.

12 का? कारण जेव्हा एखादा गरीब मदतीची याचना करायचा
तेव्हा मी त्यास मदत करीतअसेआिण पोरक्या मुलाकडे
लक्षद्यायला कोणी नसले तर मी त्यास मदत करीतअसे.

13 मृत्युपंथाला लागलेला मनुष्य मला आशीवार्द देत असे. मी
गरजू िवधवांना मदत करीत असे.



29:14 lxi ईयोब 29:24

14 सत्याने जगणे म्हणजे जणू माझे वस्तर् होते. माझे योग्य
वागणे म्हणजे माझा अंगरखा आिण डोक्यावरची पगडी
होती.

15 मी आंधळ्यांची दृष्टी होतो. त्यांना िजथे जायचे असेल ितथे
मी घेऊन जात असे. मी अपंगांचे पाय होतो त्यांना हवे
ितथे मी उचलनू घेऊन जात असे.

16 गरीब लोकांस मी विडलांसारखा वाटत असे. मला माहीत
नसलेल्या लोकांसदेखील मी मदत करीत असे. मी
कोटार्त न्याय िमळवनू देण्यासाठी त्यांना मदत करीत
असे.

17 मी दुष्ट लोकांचे सामथ्यर् नष्ट केले. मी िनरपराध लोकांचा
त्यांच्यापासनू बचाव केला.

18 मला नेहमी वाटायचे मी खपू वष जगेन, मला स्वत:च्या
घरातच मृत्यू येईल.

19मी खपू पाणी शोषनू घेऊशकणारी मुळे असलेल्या व ज्याच्या
फांद्या दवानेओल्या झालेल्याआहेतअशा झाडासारखा
असेन,असे मला वाटत असे.

20माझ्याठायी असलेला माझा सन्मान नेहमी टवटवीत आहे,
आिणमाझ्या शक्तीचे धनुष्य माझ्या हातात नवे केले जातआहे.
21 पवूी र् लोक माझे ऐकत असत माझ्या उपदेशाची वाट पाहत ते

शांत बसत.
22 मी माझे बोलणे संपवल्यानंतर ऐकणार्यांना आणखी काही

बोलायचे नसे. माझे शब्द त्यांच्या कानावर हळूवारपणे
पडत.

23 पावसाची वाट पािहल्यासारखी ते माझ्या बोलण्याची वाट
पाहात.

वसंतातल्या पावसासारखे ते माझे शब्द िपऊन टाकत.
24 काही लोकांनी आशा सोडून िदली होती. परंतु मी

त्यांच्याबरोबर हसलो. माझ्या हास्याने त्याना बरे वाटले.
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25 मी त्यांचा पर्मुख असनूही त्यांच्याबरोबर राहण्याचे ठरवले.
आपल्या सैन्याबरोबर तळ ठोकून बसलेल्या राजासारखा
दु:खी असलेल्यांचे सांत्वन करणार्या राजासारखा मी
होतो.”

30

1 “परंतुआतामाझ्यापेक्षालहानमाणसे देखीलमाझीथट्टकरत
आहेत,

आिण त्याचे वाडवडील ज्यांना मी माझ्या में ढ ांची राखण
करणार्या कु यांमध्ये देखील ठेवले नसते.

2 त्या तरुणांचे वडील मला मदत करण्याच्या दृष्टीने अगदीच
िनकामी आहेत. ते म्हातारे झाले आहेत आिण दमले
आहेत. आता त्यांचे स्नायू टणक आिण जोमदार
रािहलेले नाहीत.

3 ते मृतपर्ाय झाले आहेत. खायला नसल्यामुळे त्यांची
उपासमार होतआहे व म्हणनू ते वाळवटांतील धळू खात
आहेत.

4 ते वाळवटांतील क्षार-झुडपे उपटून घेतात. रतम नावाच्या
झाडाची मुळे खातात.

5 त्यांना दुसर्या मनुष्यांपासनू दरू ठेवण्यात येते. ते चोर
व दरोडेखोर असल्यापर्माणे लोक त्यांच्यावर ओरडत
असतात.

6 त्यांना नदीच्या कोरड ा पातर्ात, डोंगराळ भागातील गुहेत
िकंवा जिमनीतील िववरात रहावे लागते.

7 ते झाडाझुडपात आक्रोश करतात. काटेरी झुडपात
एकमेकांच्या आशर्याने राहतात.
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8 ते काडी इतकेही मोल नसलेले लोक आहेत. काहीही नाव
नसलेल्या या लोकांस त्यांच्या देशातनू हाकलनू िदले
आहे.

9अशालोकांची मुले माझी चेष्टा करणारी गाणी गातात. त्यांच्या
दृष्टीने माझे नाव म्हणजे एक िशवी आहे.

10 ते तरुण माझा ितरस्कार करतात ते माझ्यापासनू लांब उभे
राहतात. ते माझ्यापेक्षा उच्चआहेत असे त्यांना वाटते.
ते माझ्या तोंडावर थंुकतात सुध्दा.

11 देवाने माझ्या धनुष्याची पर्त्यंचा काढून घेतली आिण मला
दुबळा बनवले. ती तरुण माणसे स्वत:ला न थोपिवता
रागाने माझ्यािवरुध्द वागतात.

12 ते माझ्या उजव्या भागावर वार करतात. ते माझ्या पायावर
वकरुन पाडतात. एखाद्या शहरावर सैन्याने चालनू जावे
तसे मला वाटते. माझ्यावर हल्ला करून माझा नाश
करण्यासाठी माझ्या तटबंदीला मातीचे चढाव बांधतात.

13 मी पळून जाऊ नये म्हणनू ते रस्त्यावर पहारा देतात. माझा
नाश करण्यात त्यांना यश िमळते. कुणाच्या मदतीची
त्यांना गरज नसते.

14 ते िभंतीला भोक पाडतात. ते त्यातनू आत घुसतात आिण
माझ्यावर दरडी कोसळतात.

15 भीतीने माझा थरकाप झाला आहे. वार्याने सगळे काही
उडून जावे त्यापर्माणे त्यांनी माझी पर्ितष्ठा उडवनू
लावली आहे. माझी सुरिक्षतता ढगांपर्माणे नाहीशी
झाली आहे.

16 माझे आयुष्य आता गेल्यातच जमा आहे आिण मी लवकरच
मरणार आहे. दु:खानी भरलेल्या िदवसानी मला वेढून
टाकले आहे.

17 माझी सगळी हाडे रातर्ी दुखतात. वेदना मला कुरतडणे
थांबवत नाहीत.
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18 देवाने माझ्या कोटाची गळ्यापर्माणे खेचनू माझे कपडे
आकारहीन केले आहेत.

19 देवाने मला िचखलात फेकून िदले आिण माझी राख व कचरा
झाला.

20 देवा, मी मदतीसाठी तुझी याचना करतो पण तू उ र देत
नाहीस. मी उभा राहतो व तुझी पर्ाथर्ना करतो पण तू
माझ्याकडे लक्ष देत नाहीस.

21 देवा, तू माझ्याशी फार नीचपणे वागतोस. तू तुझ्या बळाचा
उपयोग मला दु:ख देण्यासाठी करतोस.

22 देवा, तू सोसाट ाच्या वार्याने मला उडवनू लावतोस. देवा तू
मला वादळात फेकून देतोस.

23 तू मला माझ्या मृत्यकूडे घेऊन जात आहेस हे मला माहीत
आहे. पर्त्येक िजवंत मनुष्यास मरावे हे लागतेच.

24परंतु जो आधीच दु:खाने पोळलाआहेआिण मदतीची याचना
करीत आहे त्यास कोणी अिधक दु:ख देणार नाही.

25 देवा, मी संकटात सापडलेल्यांसाठी मदतीची याचना केली
होती हे तुला माहीतआहे. गरीबांसाठी माझे हृदय तीळ
तीळ तुटत होते हे ही तुला माहीत आहे.

26 परंतु मी जेव्हा चांगल्याची अपेक्षा करीत होतो तेव्हा माझ्या
वाट ाला वाईट गोष्टी आल्या. मला उजेड हवा होता
तेव्हा अंधार िमळाला.

27 मी आतनू अगदी मोडून गेलो आहे. माझ्या वेदना कधीच
थांबत नाहीत आिण वेदना आणखी येणारचआहेत.

28 मी सदैव दु:खी असतो, पण मला स्वास्थ्य लाभत नाही. मी
लोकांच्यात उभा राहनू मदतीसाठी ओरडतो.

29कोल्ह्यांना मी भाऊ,
आिण शहामृगांना सोबती असा झालो आहे.
30माझीकातडी काळी पडलीआहेआिणशरीर तापाने फणफणले

आहे.
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31माझे वाद्य शोक गाण्यासाठीच लावले गेले आहे,
माझ्या बासरीतनू रडण्याचेच सरू उमटतआहेत.”

31

1 “मी माझ्या डोळ्यांशी करार केला आहे,
मग मी अिभलाषेने कसे एखाद्या कुमारीकडे बघ?ू
2 वरून देवाकडून कोणता वाटा िमळणार आहे,
कोणता वारसा सवर्शिक्तमान उच्च देवाकडून पर्ाप्त होणार?
3मी असा िवचार आप ी ही अिनतीमानांसाठी आहे,
आिण अनथर् हा दृष्टपणा करणार्यांसाठी आहे.
4 देव माझे सवर् मागर् पाहत नाही का?
आिण माझे सवर् पाऊल मोजत नाही का?
5जर मी असत्याने चाललो असेल,
जर माझ्या पाऊलांनी कपट करण्याची घाई केली असेल,
6मला समपातळीच्या तराजनेू तोलनू द्या
म्हणजे देवाला माझ्या पर्ामािणकपणा कळून येईल.
7मी जर योग्य मागार्पासनू दरू गेलो असेन,
जर माझे मन माझ्या डोळ्यामागे जात असेल,
जर माझ्या हातांस अशुद्धतेचा दाग िचकटला असेल.
8तर मी पेरलेले दुसरा खावो,
खरोखर माझ्या शेतातील पीक उपटून टाकले जावो.
9जर माझे मन दुसर्या स्तर्ीकडे आकिषर्त झाले असेल,
जर मी आपल्या शेजार्याच्या दाराकडे त्याच्या पत्नीची वाट

बघत थांबलो असेल.
10तर माझी पत्नी दुसर्या मनुष्यासाठी दळण करो,
आिण दुसरी माणसे ितच्यावर खाली धुकतो.
11कारण ते भयकर दुष्टपणाचे कृत्य होईल;
खरोखर या न्यायिधशांनी िशक्षा करावी असे हे दुष्टकृत्य आहे.
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12 लैंिगक पाप माझ्या सवर्स्वाचा नाश करील. सवर्स्वाचा होम
करणारी ती आगआहे.

13 माझ्या स्तर्ी व पुरूष चाकरांनी माझ्या िवरुध्द वादिववाद
केला असेल,

तेव्हा मी न्यायाने वागण्याचे मान्य केले नाही,
14तर मी जेव्हा देवासमोर जाईन तेव्हा मी काय करु?
देवाने माझ्या वागण्याचा जाब िवचारला तर मी काय उ र देऊ?
15 ज्याने मला गभार्त िनमार्ण केले त्यानेच त्यांना घडवले नाही

का?
त्यानेच आपल्या सवार्चंी गभार्त िनिमर्ती केली नाही का?
16मी गरीबांना त्यांच्या ईच्छेपासनू रोखले असेल.
िकंवा मी जर िवधवांना रडवण्यास त्यांचे डोळे िशणवले असेल.
17आिण जर मी माझ्या अन्नाचे सेवन एकट ाने केले असेल,
आिण मी पोरक्यांना नेहमी अन्न िदले नसेल,
18 (त्याऐवजी माझ्या तारूण्यापासनू माझ्याबरोबर पोरके

बापाकडे जसे मुले वाढतात तसे वाढले आहेत)
आिण मी िवधवांची काळजी लहाणपणापासुन वाहीली आहे.
19 जेव्हा मला कपडे नाहीत म्हणनू दु:खी होणारे लोक िदसले
िकंवा कोट नसलेले गरीब लोक िदसले.
20 त्यांनी मला अंत:करणापासनू कधी आशीवार्द िदले नाही
कारण त्यांना मी माझ्या में ढ ांची लोकर त्यांना उबदार

ठेवण्यासाठी वापरली नाही.
21माझे समथर्क शहराच्या दरवाजाजवळ जवळ पाहनू
जर मी पोरक्यावर हात उगारत असेल
22 मी जर कधी असे केले तर माझा हात माझ्या खांद्यांपासनू

िनखळून जावो
आिण माझा हात माझ्या खांद्याच्या सांध्यातनू तुटून पडो.
23 परंतु यापैकी मला देवाच्या िशके्षची भीती वाटते,
म्हणनू मी यापैकी कोणतीही गोष्ट करत नाही.
24जर मी सोन्याला माझी आशा केले,
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‘तू माझी आशा आहेस असे’ मी शुध्द सोन्याला कधीच म्हटले
नाही.

25मी शर्ीमंत होतो पण मला त्याचा अिभमान नव्हता. मी खपू
पैसे कमावले पण मी सुखी झालो नाही.

26जर मी चमकत्या सयूार्ला पिहले, िकंवा चंदर् त्याच्या तेजात
चालतांना पाहनू,

27माझेमन गुप्तपणेआकिषर्त होऊन त्यांची पजूा करण्याकरीता
मी माझ्या हाताचे चंुबन घेतले असते तर

28 ते सुध्दा िशक्षा करण्यासारखेच पाप आहे.
कारण ते सवर्शिक्तमान देवाचा िवश्वासघात केल्यासारखे झाले

असते.
29माझ्या शतरं्ूचा पाडाव झाल्याचा मला कधीचआनंद वाटला

नाही.
िकंवा माझ्या शतरं्ूवर संकट कोसळल्यामुळे मी त्यांना कधी

हसलो नाही.
30 (खरोखर, माझ्या शतरं्ूना शाप देऊनआिण त्यांच्या मरणाची

इच्छा करून मी माझ्या तोंडाला कधी पाप करायला
लावले नाही.)

31मी अपिरिचतांना अन्न देतो,
असा कोणआहे ज्याने ईयोबाचे अन्न खाल्ले नाही?
32परदेशी लोकांस रातर्ीच्या वेळी शहरातीलचौकातझोपायला

लागू नये
म्हणनू मी त्यांना माझ्या घरी बोलावतो.
33 इतर लोक त्यांचे पाप लपिवण्याचा पर्यत्न करतात
परंतु मी माझा अपराध लपिवण्याचा कधीच पर्यत्न केला नाही.
34कारण मला लोकांची भीती आहे,
मला पिरवाराच्या ितरस्काराची भीती वाटते.
म्हणनू मी शांत आहे आिण घराबाहेर जात नाही.
35अहो, माझे कुणीतरी ऐकावे असे मला वाटते.
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पाहा, मला माझी बाजू मांडू द्या, सवर्शिक्तमान देवाने मला उ र
द्यावे अशी माझी इच्छा आहे.

त्याच्या दृष्टीने मी काय चकू केली ती त्याने िलहनू काढावी असे
मला वाटते.

36खरेच, मी ती खणू माझ्या गळ्याभोवती घालेन.
मी ती राजमुकुटापर्माणे माझ्या मस्तकावर ठेवेन.
37 त्याने जर असे केले तर मी जे काही केले त्याचे स्पष्टीकरण

देऊ शकेन.
एखाद्या पुढार्यापर्माणे माझे मस्तक उंच करून मी त्याकडे येऊ

शकेन.
38मी दुसर्याकडून त्याची जमीन िहसकावनू घेतली नाही.
माझी जमीन चोरुन घेतलीआहे असाआरोप माझ्यावर कोणीही

करु शकणार नाही.
39जर मी िपकाच्या धन्यास मोबदला न देता
ते खाल्ले असेल व त्याच्या मृत्युला कारणीभतू झालो असेल,
40तर माझ्या शेतात गहू आिण सातू या ऐवजी काटे आिण गवत

उगवू दे
ईयोबचे शब्द इथे संपले.”

32

1 नंतर या तीन मनुष्यांनी ईयोबाला उ र देण्याचे थांबिवले,
कारण तो त्याच्या स्वतःच्या नजरेमध्ये िनतीमान होता. 2 नंतर
राम घराण्यातील बरखेल बजूी याचा पुतर् अलीहू याचा राग
भडकला, देवापेक्षा स्वतःला िनदो र्ष ठरिवल्याबद्दल ईयोबावर
त्याचा राग भडकला.

3अलीहचूा राग आणखी त्याच्या तीनही िमतर्ावर भडकला
कारण ईयोबासाठी त्यांना कोणतेही उ र सापडले नाही, आिण
तरीही ते ईयोबाला दोष देत राहीले होते. 4 दुसरे लोक
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त्याच्यापेक्षा वयाने मोठे असल्या कारणाने अलीहनेू ईयोबास
बोलण्यास वाट पािहली. 5 तथािप, जेव्हा अलीहनेू बघीतले िक,
त्या तीन पुरूषांकडे काहीही उ र नाही हे पाहनू, त्याचा राग
भडकला.

6 मग बरखेल बजूी याचा पुतर् अलीहू याने उ र िदले, तो
म्हणाला,
मी तरूण आहे व तुम्ही वृद्ध आहात. म्हणनू मी तुम्हास

बोलण्याची िहम्मत केली नाही आिण माझे मत बोलनू
दाखवले नाही.

7मी म्हणालो, जास्त िदवस पािहलेल्यांनी बोलले पाहीजे,
जास्त वषर् घातलेल्यांनी ज्ञान िशकवावे.
8 परंतु देवाचा आत्मा मनुष्यात असतो,
सवर्समथार्चा श्वास त्यास समजबुद्धी देतो.
9मनुष्य महान असला म्हणजेच तो ज्ञानी असतो असे नाही,
जे वयाने मोठे आहेत त्यांनाच न्यायाची जाण आहे असेही नाही.
10 त्या कारणामुळे मी तुम्हास म्हणतो,माझ्याकडे तुम्ही लक्षद्या,
मी देखील माझे ज्ञान तुम्हास सांगेन.
11 पाहा, मी तुमच्या शब्दांची वाट पाहीली,
जेव्हा तुम्ही काय बोलावे हे िवचार करीत असता,
मी तुमचे वादिववाद ऐकले आहेत.
12खरे पाहता, मी तुझ्याकडे लक्ष लावले,
परंत,ू पाहा, तुमच्यापैकी असा कोणीही नाही का जो ईयोबाला

समजावेल
िकंवा त्याच्या शब्दांना पर्तीसाद देईल.
13 संभाळा,आम्हास ज्ञान सापडले असे म्हणण्यास धजू नको!
देव ईयोबाला हरवील, मत्यर् मनुष्य हे करू शकत नाही.
14 ईयोबाने त्याचे शब्द माझ्या िवरोधात वापरले नाहीत,
म्हणनू मी तुमच्या शब्दांनी त्यास उ र देणार नाही.
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15 हे तीनही माणसे मुके झाले आहेत, आता ते ईयोबाला उ र
देऊ शकत नाहीत.

16 ते बोलत नाहीत म्हणनू मी वाट पाहावी काय?
ते शांत उभे आहेत आिण काहीच उ र देत नाहीत.
17नाही, मी माझ्या बाजनेू उ र देईल,
मी माझे ज्ञान त्यांना िशकवीन.
18माझ्याजवळ पुष्कळ शब्द आहेत,
माझा आत्मा मला स्फुती र् देत आहे.
19 पाहा, माझे मन बंद करून ठेवलेल्या दर्ाक्षरसापर्माणे झाले

आहे,
नवीन दर्ाक्षरसाच्या बधूल्यापर्णाणे ते फुटण्यासआलेआहे.
20मी बोललो तर मला बरे वाटेल,
मी माझे ओठ उघडेलआिण उ र देईल.
21मी कोणाची बाजू घेणार नाही,
िकंवा कोणत्याही मनुष्यांनी खुशामत करणार नाही.
22 खुशामत कशी करावी ते मला माहीती नाही,
जर मी तसे केले असेल तर, माझा िनमार्ता मला लवकर घेवनू

जाईल.

33
1 “ईयोब, मी तुला िवनंती करतो, माझे बोलने ऐक.
माझे सवर् शब्दांकडे लक्ष दे.
2 पाहा, मी आता बोलायला माझे मुख उघडले आहे,
माझी जीभ माझ्या तोंडात हालू लागली आहे.
3माझे शब्दच माझ्या अंत:करणाचे पर्ामािणकपण सांगतील,
माझ्या ओठांना जे माहीती आहे, तेच ते पर्ामािणकपणे

बोलतील.
4 देवाच्या आत्म्याने मला िनमार्ण केले आहे,
मला सवर्शिक्तमान देवाच्या श्वासाद्ववारे जीवन िमळाले आहे.
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5 तुला शक्य झाले तर मला उ र दे,
माझ्याशी वाद घालण्याकरता तुझी उ रे तयार ठेव.
6 पाहा, देवासमोर मी आिण तू सारखेच आहोत,
मलाही माती पासनू उत्पन्न केले आहे.
7 पाहा, माझी दरारा तुला घाबरवणार नाही,
माझा दाब तुला जड होणार नाही.
8तू जे बोललास ते मी िनिश्चत ऐकले,
मी तुझ्या शब्दांचा आवाज असे म्हणतांना ऐकला,
9 ‘मी शुध्द आहे, मी िनरपराध आहे, मी काहीही चकू केली नाही
मी िनदो र्ष आहे,आिण माझ्यामध्ये पाप नाही.
10 पाहा, देव माझ्यावर हल्ला करण्याची संधी पाहतो
देवाने मला शतर्ूपर्माणे वागवले आहे.
11 देवाने माझ्या पायला साखळदंड बांधले
देव माझी पर्त्येक हालचाल बघतो.’
12 पाहा, मी तुला उ र देईल तू या बाबतीत चुकतो आहेस,
देव कोणत्याही मनुष्यापेक्षा महान आहे.
13तू त्याच्याशी का वाद घालतआहेस?
तो आपल्या कोणत्याही करणीचे कारण सांगत नाही.
14 देव एकदा बोलतो,
होय दोनदा बोलतो, तरी मनुष्य त्याकडे लक्ष देत नाही.
15 देव लोकांशी रातर्ी ते गाढ झोपेत असताना स्वप्नात िकंवा

दृष्टांतात बोलत असेल,
जेव्हा मनुष्य गाढ झोपेत असतो.
16 नंतर देव मनुष्याची कानउघडणी करतो,
आिण त्याच्या धमकीने घाबरिवतो.
17मनुष्यास त्यांना पापाच्या हेतपूासनू मागे ओढण्यासाठी,
आिण गवर् न करण्याचेही सांगतो.
18 देव गततनू मनुष्याचे जीवन वाचिवतो,
त्याच्या जीवनाला मरणापासनू वाचिवतो.
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19 मनुष्याला केलेल्या िशके्षमुळे अंथरुणात पडून दु:ख भोगत
असेल

वेदनेने त्याची सगळी हाडे तळमळतात.
20 नंतर तो मनुष्य खाऊ शकत नाही
चांगल्या अन्नाचासुध्दा त्यास ितरस्कार वाटतो.
21 त्याचे शरीर इतके क्षीण होते की तो जवळ जवळ िदसेनासा

होतो.
त्याची सगळी हाडे जी कधी िदसली नाही ती आता िदसतात.
22खरोखर, तो मृत्यलूोकाजवळ येऊन ठेपतो
आिण त्याचे जीवन मरणपंथाला लागलेले असते.
23 परंतू एखादा देवदतू जर त्याचा मध्यस्थ झाला,
मध्यस्थ, हजारो देवदुतापैकी एक,
त्यास चांगला मागर् दाखवणारा.
24आिण देवदतू त्याच्याशी दयेने वागेल,आिण देवाला सांगेल.
‘या मनुष्यास मृत्युलोकात जाण्यापासनू वाचव
त्याच्या पापाची िकंमत मोजण्याचा दुसरा एक मागर् मला

सापडला आहे.’
25मग त्याचे शरीर पुन: बालकासारखे जोमदार बनेल.
तो तरुणपणी जसा मजबतू होता तसाच पुन्हा होईल.
26तो देवाची पर्ाथर्ना करेलआिण देव त्यास दया देईल.
म्हणजे तो देवाचे मुख आनंदाने पाहील.
नंतर तो मनुष्य पुन्हा चांगले जीवन जगायला लागेल.
27 नंतर तो लोकांस कबुली देईल. तो म्हणेल, ‘मी पापकमर् केले.
मी पाप केले चांगल्याचे वाईट केले.
पंरतू माझ्या पापाला िशक्षा झाली नाही.
28 त्याने माझ्या आत्म्याला मृत्युलोकात जाण्यापासनू वाचवेल.
माझ्या जीव िनयमीत त्याचा पर्काश पाहील.
29 पाहा, देव या गोष्टी मनुष्यासाठी करतो,
दोनदा, होय तीनदा,
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30 त्याच्या जीवाला मृत्युलोकात जाण्यापासनू वाचवण्यासाठी
असे करतो

म्हणजे त्याचे जीवन पर्काशाने पर्काशीत होते.
31 ईयोबा, मी काय म्हणतो त्याकडे लक्ष दे.
माझे ऐक! तू गप्प रहा आिण मला बोलू दे.
32 पण ईयोबा, जर तुला माझे बोलणे पटत नसेल तर तू खुशाल

बोल.
मला तुझे मुदे्द सांग. कारण मला तुझे बोलणे सुधारायचे आहे.
33परंतु ईयोबा, तुइयाजवळ बोलण्यासारखे काही नसेल तर माझे

ऐक.
तू गप्प रहा आिण मी तुला शहाणपण िशकवेन.”

34

1 नंतर अलीहनेू आपले बोलणे चालचू ठेवले तो म्हणाला,
2 “शहाण्या मनुष्यांनो मी काय सांगतो ते ऐका
हुशार मनुष्यांनो, माझ्याकडे लक्ष द्या.
3 तुमची जीभ ज्या अन्नाला स्पशर् करते त्याची चव ितला कळते
आिण तुमच्याकानांवर जेशब्दपडतात ते त्यांना पारखता येतात.
4 तेव्हा आपणआता काय न्याय आहे ते िनवडून घेवू
काय चांगले आहे ते आपण सगळ्यांनी बरोबर िशकू या.
5 ईयोब म्हणतो, मी िनष्पाप आहे,
आिण देव माझ्याबाबतीत न्यायी नाही.
6मी िनरपराधआहे, परंतु माझ्यािवरुध्द लागलेला िनकाल मला

खोटारडा ठरवतो
मी िनरपराध असनूही मला खपू कष्ट भोगायला लागले.
7 ईयोबासारखा आणखी कोणी आहे का?
जो िनंदा पाण्यापर्माणे पर्ाशन करतो.
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8तो जे वाईट करतात त्यांच्याशी मैतर्ी करतो,
आिण त्यास दुष्टांबरोबर राहायला आवडते,
9तो असे म्हणतो, ते मनुष्याच्या कामाचे नाही,
जर देवाला खुश करायला लागला तर त्यास त्यापासनू काहीही

िमळणार नाही.
10 तुम्हास समजू शकते, म्हणनू तुम्ही माझे ऐका.
देव कधीही दुष्टाई करणार नाही.
तो सवर्शिक्तमान कधीच पाप करणार नाही.
11 एखादा मनुष्य जे काही करतो त्याबद्दल देव त्याची परतफेड

करीतो.
देव लोकांस त्यांच्या लायकीपर्माणे देतो
12खरोखर, हे देव कधीच वाईट करीत नाही,
तो सवर्शिक्तमान कधीच न्यायाला िवरोध करीत नाही.
13 देवाला कोणीही पृथ्वीवरचा अिधकारी म्हणनू िनवडले नाही.
सगळ्या जगाची काळजी देवावर कोणी सोपवली नाही.
14 त्याचे िच स्वतःकडेच असते,
आिण त्याने आपला आत्मा आिण श्वास स्वतःच्या ठायी परत

घेतला
15 नंतर सवर् शरीरे एकतर्ीत नाश पावतील
मनुष्य परत मातीस िमळेल.
16 जर तुम्ही शहाणे असाल तर मी काय म्हणतो त्याकडे लक्ष

द्याल
माझ्या तोंडच्या शब्दाकडे कान दे
17 जो मनुष्य न्यायी होण्यासंबंधी ितरस्कार करतो तो कधीच

राज्यकतार् होऊ शकत नाही.
ईयोब, देव शक्तीमान आिण चांगला आहे. तू त्यास अपराधी

ठरवू शकशील असे तुला वाटते का?
18एक देवच असा आहे जो राजांना तुम्ही कवडीमोलाचे आहात.
आिण ‘तुम्ही दुष्ट आहात.’ असे ज्ञान्यांना म्हणतो.
19 देव इतरांपेक्षा पुढार्यांवर अिधक परे्म करीत नाही.
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देव गरीब मनुष्यापेक्षा शर्ीमंतांवर अिधक परे्म करत नाही?
कारण ते सवर् त्याच्या हाताची कृती आहेत.
20माणसे अध्यार्रातर्ी एकाएकी मरुन जातात.
ते आजारी पडतात आिण मरतात.
अगदी शक्तीशाली लोकसुध्दा, कारण नसताना मरतात.
21लोक जे करतात ते देव बघतो
देव मनुष्याची पर्त्येक हालचाल बघत असतो.
22 जगात कुठेही अशी अंधारी जागा नाही िजथे वाईट माणसे

देवापासनू लपनू बसू शकतील.
23 देवाला लोकांची अिधक परीक्षा घेण्यासाठी वेळ ठरवण्याची

गरज नसते
लोकांचा न्यायिनवाडा करण्यासाठी त्यांना समोर आणण्याची

गरजही देवाला भासत नाही.
24शक्तीशाली लोकांचा तो चुराडा करतो,आिण त्यांच्या स्थानी

दुसरा स्थापीतो,
त्यास त्यांना पर्श्न िवचारण्याची गरज वाटत नाही.
25 तेव्हा लोक काय करतात ते देवाला माहीत असते.
म्हणनूच देव रातर्ीतनू दुष्टांना पराभव करतो आिण त्यांचा

िन:पात करतो.
26 वाईट मनुष्यांनी जी दुष्कृत्ये केली असतील त्याबद्दल त्यांना

िशक्षा करतो.
आिण िजथे इतर त्यांना पाहू शकतील अशा िठकाणी देव त्यांना

िशक्षा करतो.
27कारण वाईट मनुष्यांनी देवाची आज्ञा पाळायचे थांबवले
आिण देवाला हवे ते करण्याकडे त्यांनी दुलर्क्ष केले.
28 हे दुष्ट लोक गरीबांना कष्ट देतात,आिण मदतीसाठी देवाकडे

याचना करायला भाग पाडतात.
िदनांची आरोळी त्याच्या कानी गेली.
29 देव गरीबांची मदतीसाठी हाक ऐकतो. परंतु गरीबांना मदत

करायची नाही असे देवाने ठरवले तरी देवाला कोणी
अपराधी ठरवू शकणार नाही.
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देवाने जर लोकांपासनू लपनू राहायचे असे ठरवले तर कोणालाही
तो सापडू शकणार नाही

म्हणजे कोणीही लोकांस िपजंर्यात पकडू शकणार नाही.
30अशासाठी की,अधम्यार्चे राज्य येवू नये,
म्हणजे लोकांस कोणी जाळ्यात अडकवू नये.
31जर तो मनुष्य देवाला म्हणेल की.
मी अपराधी आहे. यापुढे मी पाप करणार नाही.

32 जे मी बघू शकत नाही ते मला दाखव.
मी जरी पाप केले असेल तरी मी ते पुन्हा करणार नाही.

33 तुला असे वाटते का देव त्या मनुष्याचा पापाला िशक्षा करील,
देवाने आतापयर्ंत केलेले तुला आवडले नाही?

हा तुझा िनणर्य आहे. माझा नाही.
तुला काय वाटते ते मला सांग.
34शहाणा मनुष्य मला म्हणेल
खरोखर, पर्त्येक शहाणा मनुष्य जो माझे ऐकतो तो म्हणेल,
35 ‘ईयोब एखाद्या अज्ञानी मनुष्यासारखे बोलतआहे.
तो जे काही बोलतो ते अथर्हीन आहे.’
36 जर फक्त ईयोबालाच त्याच्या वादाबद्दल कसोटीस लावत

असू
कारण तो एखाद्या दुष्ट मनुष्यासारखे बोलतआहे.
37 त्याच्या पापात त्याने आणखी बंडाची भर घातली आहे.
तो टाळी वाजिवतो आमच्या मध्ये थट्टा करतो
देवािवरूद्ध अनेक शब्द बोलतो.”

35
1अलीहनेू आपले बोलणे चालू ठेवले. तो म्हणाला,

2 “तू िनष्पाप आहे असा तू िवचार करतोस काय?
मी देवापेक्षाअधीक िनतीमानआहेअसा तू िवचार करतोसकाय?
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3 तू देवाला िवचारतोस ‘जर मी िनतीमान असण्याचा मला काय
लाभ िमळेल?

मीजरपाप केले नाहीतर त्यामुळे माझेकायचांगले होणारआहे?’
4मी तुला उ र देतो,
तू आिण तुझे िमतर् यांना देखील.
5 वरती आकाशाकडे बघ,
तुझ्यापेक्षा उंच असणार्या ढगांकडे बघ.
6जर तू पाप केलेस तर त्यामुळे देवाला कसली इजा होत नाही?
तुझ्याकडे पापांच्या राशी असल्या तरी त्यामुळे देवाला काही

होत नाही?
7आिणतूखपू िनतीमानअसलासतरी तू देवालाकाही देऊशकत

नाहीस?
तुझ्याहातनू त्यास काहीच िमळत नाही?
8 तुझे दुष्टपणकदािचतमनुष्यास ईजा पोहचवेल,जसा तू मनुष्य

आहेस,
आिण तुझे िनतीमत्वाचा कदाचीत एखाद्या मनुष्याच्या पुतर्ाला

लाभ होईल.
9 पुष्कळशा वाईट कृत्यामुळे लोकांस दु:ख झाले तर ते

ओरडतील.
ते सामथ्यर्वान लोकांकडे जातातआिण मदतीची याचना करतात.
10परंतु कोणीही असे म्हणणार नाहीत, मला िनमार्ण करणारा देव

कुठे आहे?
जो रातर्ीला गीत देतो,
11 ‘देवाने आम्हास आकाशातील पशुपक्षयांपेक्षा शहाणे बनवले

आहे तेव्हा तो कुठे आहे?’
पृथ्वीवरील जंगली पर्ाण्यापेक्षा जो मला अधीक िशकवतो,
12 त्यामुळे त्यांनी देवाकडे मदत मािगतली तरी देव त्यांना उ र

देणार नाही
कारण ते लोक अितशय गिवर्ष्ठ आहेत.
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13 देव त्यांच्या तुच्छ याचनेकडे लक्ष देणार नाही
सवर्शिक्तमान देव त्यांच्याकडे लक्ष देणार नाही.
14 तेव्हा, तू जेव्हा असे म्हणशील की देव तुला िदसत नाही तेव्हा

देव तुझ्याकडे लक्ष देणार नाही
तर तू त्याची वाट पाहत रहा!
15 तो तुला िकती थोडक्यात उ र देईल जर तू असे म्हणालास

तो क्रोधाने कोणालाही िशक्षा करीत नाही,
आिण तो लोकांच्या गवी र्ष्ठपणाकडे फारसे लक्ष देत नाही.
16 म्हणनू ईयोब मुखर्पणाचे बोलण्यासाठी त्याचे मुख उघडतो.
तो ज्ञानािवना त्याचे शब्द बोलत राहतो.”

36
1अलीहू बोलणे चालू ठेवनू म्हणाला,

2 “तू मला आणखी थोडे बोलण्याची परवानगी दे
कारण मला देवाच्या बाजनेू आणखी बोलायचे आहे.
3मी माझे ज्ञान सगळ्यांना वाटतो
देवाने मला िनमार्ण केलेआिण देव न्यायीआहे हे मी िसध्द करेन.
4खरोखर, माझे शब्द खोटे असणार नाहीत,
कोणीतरी ज्ञानाने समजतूदार असा तुम्हाबरोबर आहे.
5 देवअितशयसामथ्यर्वानआहे, पणतोलोकांचा ितरस्कारकरीत

नाही
तो सामथ्यर्वान असनू फार सजू्ञ आहे.
6तो दुष्टांना वाचवीत नाही,
तर तो त्याऐवजी जे दुःखात आहेत त्यांच्यासाठी चांगले ते

करतो.
7 जे लोक योग्य रीतीने वागतात त्यांच्यावर देव नजर ठेवतो.
तो चांगल्या लोकांस राज्य करु देतो. तो चांगल्यांना सदैव उंच

करतो.
8जर, साखळदंडानी ठेवले,
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जर त्यांना तर्ासाच्या दोर्यांनी बांधनू ठेवले
9आिण त्यांनी काय चकू केली ते देव त्यांना सांगेल.
देव त्यांना सांगेल की त्यांनी पाप केलेआहे. देव त्यांना ते गिवर्ष्ठ

होते असे सांगेल.
10तो त्यांचे कान त्याच्या सचूना ऐकण्यास उघडतो,
तो त्यांना अन्यायापासनू मागे वळवतो.
11जर त्या लोकांनी देवाचे ऐकले, त्याची उपासना करतील,
तर ते त्यांचे िदवस सुखाने घालतील.
12 परंतु जर त्यांनी ऐकले नाही तर ते तलवारीने नाश पावतील,
त्यांना ज्ञान न होता मरण येईल.
13 जे लोक देवाची पवार् करीत नाहीत ते सदा कटू (रागावलेले)

असतात.
देवाने जरी त्यांना बांधले तरी ते देवाकडे मदत मागायला तयार

नसतात.
14 ते अगदी तरुणपणी मरतील,
त्यांचे जीवन कंलकीत होऊन संपेल.
15 परंतु देव दु:खी लोकांस त्यांच्या दु:खातनू सोडवील
िवप ीच्या द्वारे कानउघडणी करतो.
16खरोखर, त्यास तुला दुःखातनू काढायला आवडते
व अडचण नसलेल्या मोकळ्या जागी नेतो,
आिण तुझ्या जेवणाच्या टेबलावर भरपरू पौष्टीक अन्न ठेवले

असते.
17 परंतु आता तुला अपराधी ठरवण्यात आलेआहे,
दोषारोप व न्याय तुलाच धरतात.
18तू शर्ीमंतीमुळे मखूर् बनू नकोस.
लाच तुला न पकडो आिण न्यायापासनू दरू घेवनू जावो.
19आता तुझ्या सपं ीचा तुला काही नफा होईल काय, म्हणजे

तू दुःखी होणार नाहीस
िकंवा तुझ्या सवर् सामथ्यार्चा तुला काही उपयोग होईल काय?
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20 दुसर्या िवरूद्ध पाप करण्यास तू रातर् होण्याची इच्छा मनी
बाळगू नकोस,

लोक रातर्ी पसार होण्याची वेळ पर्यत्न करतात.
21काळजीपवूर्क रहा पापाकडे वळू नकोस.
कारण तुझी तर्ासातनू परीक्षा झाली आहे, म्हणनू तू पापापासुन

दरू रहा.
22 पाहा, देव त्याच्या सामथ्यार्ने सवो र्च्च आहे.
त्याच्या समान कोण िशक्षकआहे?
23 त्याच्या मागार्बद्दल त्यास कोण सुचीत करील?
‘देवा तू अयोग्य केलेस’ असे कोणी त्यास म्हणू शकत नाही.

24 त्याने जे काही केले त्याबद्दल
लोकांनी त्याच्या स्तुतीवर अनेक गाणी रचली आहेत.
25 त्याने कायर् केले ते पर्त्येक मनुष्याला िदसते.
दरूदरूच्या देशांतील लोकांसही देवाचे महान कायर् िदसतात.
26होय, देव महानआहे परंतु त्याची महानता आपल्याला कळत

नाही.
आम्ही त्याच्या वषार्ची संख्या पाहाणे अशक्यआहे.
27तो पृथ्वीवरुन पाणी घेऊन त्याचे धुके
आिण पाऊस यामध्ये रुपांतर करतो.
28अशा रीतीने ढग पाऊस पाडतात
आिण तो खपू लोकांवर पडतो.
29खरोखर, तू समजो शकतो का तो ढगांची पाखरण कशी करतो
आकाशात ढगांचा गडगडाट कसा होतो?
30 बघ, तो िवजेला पृथ्वीवर सवर्दरू पाठवतो
आिण समुदर्ाचा खोल भागही त्यामध्ये येतो.
31तो त्याचा उपयोग राष्ट्रांना काबतू ठेवण्यासाठी करतो
आिण त्यांना भरपरू अन्न देतो.
32तो आपल्या हातांनी िवजेला पकडतो
आिण त्यास हवे तेथे पडण्याची ितला आज्ञा करतो.
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33 मेघांच्या गडगडाटामुळे वादळाची सचूना िमळते. जनावरांना
सुध्दा वादळाची चाहलू लागते.”

37
1 “खरोखर हे ऐकूण माझे हृदय थरथरते,
ते त्याच्या जागेवरून सरकले आहे.
2ऐका! हो ऐका! देवाच्या आवाजाची गजर्ना ऐका,
देवाच्या मुखातनू येणारा ध्वनी ऐका.
3 देव त्याच्या िवजेला सवर् आकाशात चमकण्यासाठी पाठवतो.
ती सवर् पृथ्वीभर चमकते.
4 त्यानंतर आवाजाची गजर्ना होते,
देव त्याच्या वैभवी आवाजात गजर्तो.
वीज चमकल्यानंतर देवाची गजर्ना ऐकू येते.
5 देवाचा गडगडाटी आवाज अदभु्त आहे.
देव आपल्याला न कळणार्या महान गोष्टी करत असतो.
6तो िहमाला पृथ्वीवर पडण्याची आज्ञा करतो.
‘पावसास पृथ्वीवर जोरात पड असे सांगतो.’
7 देवाने िनमार्ण केलेल्या सवर् लोकांस तो काय करु शकतो हे

कळावे
म्हणनू देव या गोष्टी करतो हा त्याचा पुरावा आहे.
8 म्हणनू पशू लपण्यास जातात,
आिण त्यांच्या गहेूत राहतात.
9 दिक्षणेकडून चक्रीवादळ येते
उ रेकडून थंड वारे येतात.
10 देवाच्या िन:श्वासाने बफर् िदल्या जाते
आिण पाण्याच्या िवस्तार धातसूारखा गोठून जातो.
11खरोखर, देव गडद ढगांना पाण्याने भरतो
तो आपल्या िवजेचा ढग चोहोकडे पसरवतो.
12 तो ढगांना सवर् पृथ्वीभर त्याच्या मागर्दशर्नाने पसरण्याची

आज्ञा करतो
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देव जी आज्ञा देतो ती त्यांनी सवर् पृथ्वीच्या पाठीवर पाळावी.
13 काही वेळा हे सुधारणुक करण्यासाठी असते, काहीवेळा

त्यांच्या भमूीसाठी, हे सवर् तो घडवनू आणतो,
आिण काहीवेळा िवश्वासाच्या कराराची कृती असते
14 ईयोबा, याकडे लक्ष दे,
थांब आिण देव ज्या आश्चयर्कारक गोष्टी करतो त्यांचा िवचार

कर.
15 देव ढगांवर आपला अिधकार कसा गाजवतो ते तुला माहीत

आहे का?
तो िवजेला कसे चमकािवतो ते तुला माहीत आहे का?
16 ढगआकाशात कसे तरंगतात ते तुला कळते का?
देव जो ज्ञानाने पिरपणूर् त्याचे आश्चयर्कमर् तू जाणतोस काय?
17 तुझे कपडे गरम कसे होतात हे तुला समजते काय,
दिक्षणेकडून वारे वाहते तेव्हा सगळे काही स्तब्ध असते.
18तो जसे आकाश पसरवतो तसे तू करू शकतो काय?
जे आकाशओतीव आरशापर्माणे अढळआहे?
19 देवाला आम्ही काय सांगायचे ते तू आम्हांला सांग.
अंधारामुळे आम्हासआमचे भाषण रचता येत नाही.
20मला त्याच्याशी बोलायचे आहे असे तो म्हणाला काय?
तसे म्हणणे म्हणजे स्वत:चा नाश करून घेणे आहे.
21आता, लोक सुयर् जेव्हा तापत असतो त्यावेळी लोक त्याकडे

आकाशात बघू शकत नाही
वार्याने ढग पळवनू लावले की तो स्वच्छ आिण चकचकीत

िदसतो.
22 उ रेकडून सोनेरी वैभव येते,
देवाच्या भोवती िभतीदायक तेजोवलय असते.
23 जो सवर्शिक्तमान तो महान आहे आपणाला त्याचा शोध

लागत नाही,
तो सामथ्यर्वान आहे न्यायाने वागतो.
तो लोकांस तर्ास देत नाही.
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24 म्हणनूच लोक त्याचे भय धरतात.
परंतु देवआपल्या शहाणपणाचा अिभमान बाळगणार्या लोकांस

मान देत नाही.”

38
. 1:1-10

1 नंतर परमेश्वर वावटळीतनू ईयोबाशी बोलला आिण तो
म्हणाला,
2कोणआहे जो माझ्या योजनांवर अंधार पाडतो,
म्हणजे ज्ञानािवना असलेले शब्द?
3आता तू पुरूषासारखी आपली कंबर बांध,
मी तुला पर्श्न िवचारील,आिण तू मला उ र दे.
4मी पृथ्वी िनमार्ण केली तेव्हा तू कुठे होतास?
तू स्वत:ला इतका शहाणा समजत असशील तर मला उ र दे.
5जग इतके मोठे असावे हे कोणी ठरवले ते सांग?
मोजण्याच्या दोरीने ते कोणी मोजले का?
6तीचा पाया कशावर घातला आहे?
ितची कोनिशला कोणी ठेवली?
7 जेव्हा ते घडले तेव्हा पहाटेच्या तार्यांनी गायन केले
आिण देवपुतर्ांनी आनंदाने जयजयकार केला.
8 जेव्हा समुदर् पृथ्वीच्या पोटातनू बाहेर पडला
तेव्हा दरवाजे बंद करून त्यास कोणी अडवला?
9 त्यावेळी मी त्यास मेघांनी झाकले
आिण काळोखात गंुडाळले.
10मी समुदर्ाला मयार्दा घातल्या
आिण त्यास कुलुपांनी बंद केलेल्या दरवाजाबाहेर थोपिवले.
11 मी म्हणालो, तू इथपयर्ंतच येऊ शकतोस या पिलकडे मातर्

नाही.
तुझ्या उन्म लाटा इथेच थांबतील.
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12 तुझ्या आयुष्यात तू कधीतरी पहाटेला आरंभ करायला
आिण िदवसास सुरु व्हायला सांिगतलेस का?
13तू कधीतरी पहाटेच्या पर्काशाला पृथ्वीला पकडून
दुष्ट लोकांस त्यांच्या लपायच्या जागेतनू हुसकायला

सांिगतलेस का?
14 पहाटेच्या पर्काशात डोंगरदर्या नीट िदसतात.
िदवसाच्या पर्काशात या जगाचा आकार अंगरख्याला

असलेल्या घडीपर्माणे ठळक िदसतात
15 दुष्टांपासनू त्यांचा पर्काश काढून घेतला आहे
आिण त्यांचा उंच भजू मोडला आहे.
16सागराला िजथे सुरुवात होते ितथेअगदी खोलजागेत तू कधी

गेला आहेस का?
समुदर्ाच्या तळात तू कधी चालला आहेस का?
17 मृत्युलोकात नेणारे दरवाजे तू कधी पािहलेस का?
काळोख्या जगात नेणारे दरवाजे तू कधी बिघतलेस का?
18 ही पृथ्वी िकती मोठी आहे ते तुला कधी समजले का?
तुला जर हे सवर् माहीत असेल तर मला सांग.
19 पर्काश कुठून येतो?
काळोख कुठून येतो?
20 तू पर्काशाला आिण काळोखाला ते िजथनू आले तेथे परत

नेऊ शकशील का?
ितथे कसे जायचे ते तुला माहीत आहे का?
21 तुला या सवर् गोष्टी नक्कीच माहीत असतील
तू खपू वृध्द आिण िवद्वान आहेस मी तेव्हा या गोष्टी िनमार्ण

केल्या तेव्हा तू िजवंत होतास होय ना?
22मी ज्या भांडारात िहमआिण
गारा ठेवतो ितथे तू कधी गेला आहेस का?
23मी बफर् आिण गारांचा साठा संकटकाळासाठी,
युध्द आिण लढाईच्या िदवसांसाठी करून ठेवतो.
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24सयूर् उगवतो त्यािठकाणी तू कधी गेला आहेस का?
पवूकडचा वारा िजथनू सवर् जगभर वाहातो ितथे तू कधी गेला

आहेस का?
25जोरदार पावसासाठी आकाशात पाट कोणी खोदले?
गरजणार्या वादळासाठी कोणी मागर् मोकळा केला?
26 वैराण वाळवंटात देखील कोण पाऊस पाडतो?
27 िनजर्न पर्देशात पावसाचे खपू पाणी पडते आिण गवत

उगवायला सुरुवात होते.
28 पावसास वडीलआहेत का?
दविबंदू कुठून येतात?
29 िहम कोणाच्या गभर्शयातनू िनघाले आहे?
आकाशातनू पडणार्या िहमकणास कोण जन्म देतो?
30 पाणी दगडासारखे गोठते.
सागराचा पृष्ठभागदेखील गोठून जातो.
31तू कृि कांना बांधनू ठेवू शकशील का?
तुला मृगशीषार्चे बंध सोडता येतील का?
32 तुला राशीचक्र योग्यवेळी आकाशात आणता येईल का?
िकंवा तुला सप्तऋषोर् त्यांच्या समहूासह मागर् दाखवता येईल

का?
33 तुला आकाशातील िनयम माहीत आहेत का?
तुला त्याच िनयमांचा पृथ्वीवर उपयोग करता येईल का?
34 तुला मेघावर ओरडून
त्यांना तुझ्यावर वषार्व करायला भाग पाडता येईल का?
35 तुला िवदु्यतलतेला आज्ञा करता येईल का?
ती तुझ्याकडे येऊन. आम्ही आलो आहोत कायआज्ञा आहे?
असे म्हणेलका? तुझ्या सांगण्यापर्माणे ती हवे ितथे जाईलका?
36लोकांस शहाणे कोण बनवतो?
त्यांच्यात अगदी खोल शहाणपण कोणआणतो?
37 ढग मोजण्याइतका िवद्वान कोण आहे?
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त्यांना पाऊस पाडायला कोण सांगतो?
38 त्यामुळे धुळीचा िचखल होतो
आिण धुळीचे लोट एकमेकास िचकटतात.
39तू िसंहासाठी अन्न शोधनू आणतोस का?
त्यांच्या भुकेल्या िपल्लांना तू अन्न देतोस का?
40 ते िसंह त्यांच्या गुहेत झोपतात.
ते गवतावर दबा धरुन बसतात आिण भक्षयावर तुटून पडतात.
41कावळ्याला कोण अन्न देतो?
जेव्हा त्याची िपल्ले देवाकडे याचना करतात
आिण अन्नासाठी चारी िदशा भटकतात तेव्हा त्यांना कोण अन्न

पुरवतो?

39
1 रानशेळी कधी व्यायतात ते तुला माहीत आहे का?
हरीणी आपल्या बछड ाला जन्म देताना तू पािहले आहेस का?
2 पहाडी बकरी आिण हरीणी िकती मिहने आपल्या िपलांना

पोटात वाढवतात ते तुला माहीत आहे का?
त्यांची जन्माला यायची वेळ कोणती ते तुला माहीत आहे का?
3 ते पर्ाणी लोळतात पर्सिूतवेदना सहन करतात
आिण त्यांची िपल्ले जन्माला येतात.
4ती बछडी शेतात मोठी होतात.
नंतर ती सोडून जातात आिण पुन्हा कधीही परतनू येत नाहीत.
5 रानटी गाढवांना कोणी सोडून िदले?
त्यांची दोरी सोडून त्यांना कोणी मोकळे केले?
6 ज्याला मी वाळवंटात घर िदले,
मी त्यांना राहण्यासाठी क्षारभमूी िदली.
7 गजबजलेल्या शहरांना हसतात (त्याला शहरातला गजबजाट

आवडत नाही)
आिण त्यांना कुठलाही मनुष्य आव घालू शकत नाही.
8 ते डोंगरात राहतात तेच त्यांचे कुरण आहे.
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ते आपले अन्न ितथेच शोधतात.
9 रानटी बैल तुझी सेवा करायला तयार होईल का?
तो रातर्ी तुझ्या खळ्यावर राहील का?
10 दोरीने तुला रानटी बैलाला ताब्यात करता येईल काय?
आिण तू त्यास तुझे शेत नांगरायला लावू शकशील का?
11तो खपू बलवान असतो त्याच्यावर तू भरवसा ठेवशील काय,
तू तुझे काम त्यांच्यानवर सोपवशील का?
12तो तुझे धान्य शेतातनू गोळा करेल
आिण खळ्यात नेईल असा भरवसा तुला वाटतो का?
13 “शहामृगी आपले पंखआनंदाने फडफडवते
परंतु ितला उडता येत नाही ितचे पंखआिण िपसे माया करायच्या

कामी पडतात काय?
14ती आपली अंडी जिमनीत घालते
आिण ती वाळूत उबदार होतात.
15 आपल्या अंड ांवरुन कोणी चालत जाईल िकंवा रानटी

पर्ाणी ती फोडतील हे ती िवसरते.
16 ती आपल्या िपलांना सोडून जाते ती जणू स्वत:ची नाहीतच

असे ती वागते.
ितची िपल्ले मरण पावली तरी ितला त्याची पवार् नसते काम

िनष्कळ झाल्याचे सुखदु:ख ितला नसते.
17 कारण मी देवाने ितला शहाणे केले नाही. आिण मीच ितला

समज िदली नाही.
18 परंतु ती जेव्हा पळण्यासाठी उठते
तेव्हा ती घोड ाला आिण घोडेस्वाराला हसते,
19तू घोड ाला त्याची शक्ती िदलीस का?
तू त्याच्या मानेवर त्याची आयाळ ठेवलीस का?
20तू त्यास टोळापर्माणे लांब उडी मारायला सांिगतलेस का?
तो जोरात फुरफुरतो आिण लोक त्यास घाबरतात.
21तो बलवान आहे म्हणनू आनंदात असतो.
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तो आपल्या खुराने जमीन उकरतो आिण धावत युध्दभमूीवर
जातो.

22तो भीतीला हसतो, तो कशालाही भीत नाही
तो युध्दातनू कधीही पळ काढीत नाही.
23 सैिनकाचा भाता त्याच्या बाजलूा हलत असतो
त्याचा स्वार जे भाले आिण इतर शस्तरे् बाळगतो ते उन्हात

चमकतात.
24तो फार अनावर होतो. तो जिमनीवर जोरात धावतो
तो जेव्हा रणिशंग फंुकलेले ऐकतो तेव्हा तो एका स्थळी िस्थर

राहू शकत नाही.
25 रणिशंग ऐकू येते तेव्हा घोडा घाई करतो.
त्यास दुरुनही लढाईचा वास येतो.
सेनापतीनंी िदलेल्या आज्ञा आिण युध्दातले इतर अनेक आवाज

त्यास ऐकू येतात.
26तू ज्ञानाने तू ससाण्याला पंख पसरुन
दिक्षणेकडे उडायला िशकवलेस का?
27आकाशात गरुडाला उंच उडायला िशकवणारा तचू का?
तचू त्यास त्याचे घरटे उंच पहाडावर बांधायला सांिगतलेस का?
28तो उंच सुळक्यावर राहतो
तीच त्याची तटबंदी आहे
29 त्याच्या तटबंदीवरुनआपले भक्षय शोधतो.
गरुडाला एवढ ा उंचीवरुनआपले भक्षय िदसू शकते.
30 जेथे लोक मरण पावलेले असतात
तेथे त्यांची िपल्ले रक्त िपतात.”

40
1 परमेश्वर ईयोबाला िनयमीत बोलत राहीला, तो म्हणाला,

2 “तू सवर्शिक्तमान देवाशी वाद घातलास.
तू मला चकू केल्याबद्दल दोषी ठरवलेस.
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आता तू चुकलास हे तू कबलू करशील का? तू मला उ र देशील
का?

3मग ईयोबने परमेश्वरास उ र देऊन म्हटले,
4मी अगदी नगण्यआहे. मी काय बोल?ू
मी तुला उ र देऊ शकत नाही.
मी माझा हात माझ्या तोंडावर ठेवतो.
5पाहा,मी एकदा बोललो होतो पणआताअिधकबोलणार नाही.
मी दोनदा बोललो पण मी आता अिधक बोलणार नाही.
6 नंतर परमेश्वर वादळातनू पुन्हा ईयोबशी बोलला तो म्हणाला:
7तू आता कंबर कसनू उभा राहा
आिण मी जे पर्शर् िवचारतो त्याची उ रे द्यायला िसध्द हो.
8मी न्यायी नाही असे तुला वाटते का? मी काही चकू केल्याचा

आरोप करून तू स्वत:चे िनरपरािधत्व िसध्द करु पाहत
आहेस.

9 तुझे बाहू देवाच्या बाहइूतके शक्तीशाली आहेत का?
देवाच्या आवाजासारखा तुझा आवाज गडगडाटी आहे का?
10तू स्वत:ला महीमा व पर्ताप यांचे भुषण कर,
तेज व वैभव हे धारण कर.
11 तुझ्या रागाला भरती येवू दे,
आिण पर्त्येक गवी र्ष्ठास तू खाली आण
आिण गिवर्ष्ठ लोकांस िशक्षा करु शकतोस. गिवर्ष्ठांना मान

खाली घालायला लावू शकतोस.
12 होय त्या गिवर्ष्ठांकडे बघआिण त्यांना नमर् कर
वाईट लोकांस जागच्या जागी िचरडून टाक.
13 त्यांना िचखलात पुरुन टाक
त्यांचे तोंडे काळोखात राहतील असे त्यांना बांधनू टाक.
14मग मी तुझी सत्यता जाणेल,
मग तुझाच उजवा हात तुझा बचाव करील.
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15तू बेहेमोथ *कडे बघ. मी तुला आिण बेहेमोथला एकाच वेळी
िनमार्ण केले.

तो बैलासारखे गवत खातो.
16 त्याच्या अंगात बरीच शक्ती आहे.
त्याच्या पोटातले स्नायू खपू बळकटआहेत.
17 त्याची शेपटी गंधसरूच्या झाडासारखी उभी राहते.
त्याच्या पायातले स्नायहूी बळकटआहेत.
18 त्याची हाडे िपतळेसारखी बळकटआहेत.
त्यांचे पाय म्हणजे जणू लोखंडाच्या कांबी.
19 बेहेमोथ हा अितशय आश्चयर्कारक पर्ाणी मी िनमार्ण केला

आहे.
परंतु मी त्याचा पराभव करु शकतो.
20डोंगरावर िजथे जंगली श्वापदे खेळतात
ितथले गवत खातो.
21तो कमळाच्या झाडाखाली झोपतो.
दलदलीतल्या लव्हाळ्यात लपतो.
22कमळाचे झाड त्यासआपल्या सावलीत लपवते
तो नदीजवळ उगवणार्या एका वृक्षाखाली (िवलोवृक्ष) राहतो.
23नदीला परू आला तर बेहेमोथ पळून जात नाही
यादन नदीचा पर्वाह त्याच्या तोंडावरआदळला तरी तो घाबरत

नाही िवश्वासात िस्थर राहतो.
24 त्यास कोणी गळ टाकून धरू शकेल.
िकंवा त्यास सापळ्यात अडकवू शकेल.”

41
1 तुला िलव्याथानाला *गळ टाकून पकडता येईल का?
तुला त्याची जीभ दोरीने बांधता येईल का?
2 तुला िलव्याथानाच्या नाकातनू दोरी घालनू त्यास वेसण

घालता येईल का?
* 40:15 * 41:1
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िकंवा त्याच्या जबड ात गळ घालता येईल का?
3 िलव्याथान तुझ्याकडे सोडून देण्यासाठी याचना करील का?
तो तुझ्याशी मृदू शब्दात बोलेल का?
4 िलव्याथान तुझ्याशी करार करून
जन्मभर तुझा दास होऊन राहील का?
5 तू पक्षयाशी जसा खेळशील तसा िलव्याथानाशी खेळशील

का?
तू त्यास दोरीने बांधशील का? तुझ्या मुली त्याच्याशी खेळू

शकतील काय?
6मच्छीमार तुझ्याकडून िलव्याथानाला िवकत घेण्याचा पर्यत्न

करतील का?
ते त्याचे तुकडे करून ते व्यापार्यांना िवकण्याचा पर्यत्नकरतील

का?
7तू िलव्याथानाच्या कातडीत
िकंवा डोक्यात बरच्या फेकशील का?
8 तू एकदा का िलव्याथानावर हात टाकलास तर पुन्हा तसे कधी

करु शकणार नाहीस.
ती कशा पर्कारची लढाई असेल याचा एकदा िवचार कर.
9तू िलव्याथानाचा पराभव करु शकशीलअसे तुला वाटतअसेल

तर ते िवसरून जा.
तशा आशेला जागाच नाही. त्याच्याकडे नजर टाकताच तुझी

भीतीने गाळण उडेल.
10 एकही मनुष्य त्यास जागे करून त्याचा राग ओढवनू

घेण्याइतका शरू नाही.
“माझ्यािवरुध्द उभा राहणाराही कोणी नाही.
11 मला कोणी काही पर्थम िदले नाही म्हणनू मी त्यांची परत

फेड करू?
या नभोमंडळाखाली जे जे आहे ते सवर् माझे आहे.
12मी तुला िलव्याथानाच्या पायांिवषयी,
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त्याच्या शक्तीिवषयी आिण त्याच्या ऐटदार बांध्यािवषयी
सांगेन.

13कोणीही त्याची कातडी छेदू शकत नाही.
त्याची जबड ांत कोणाला िशरता येईल?
14 िलव्याथानाला त्याचा जबडा उघडायला कोणीही भाग पाडू

शकत नाही.
त्याच्या तोंडातल्या दातांची लोकांस भीती वाटते.
15 िलव्याथानाच्या पाठीवर ढालीसारख्या
खवल्यांच्या रांगा एकमेकांना िचकटून आहेत.
16 ते खवले एकमेकांना इतके िचकटले आहेत की
त्यातनू हवासुध्दा जाऊ शकत नाही.
17 त्याचे खवले एकमेकांशी घटृ बांधलेले आहेत.
ते एकमेकांशी इतकेघटृ बांधलेलेआहेतकीकोणी तेओढून वेगळे

करु शकत नाही.
18 िलव्याथान जेव्हा िशंकतो तेव्हा वीज चमकल्यासारखी वाटते.
त्याचे डोळे पहाटेच्या पर्काशासारखे चमकतात.
19 त्याच्या तोंडातनू आगीचे लोळ बाहेर पडतात.
आगीच्या िठणग्या िनघतात.
20 उकळत्या भांड ाखाली ठेवलेल्या जळत्या लव्हाळ्यातनू

िनघतो
तसा धरू त्याच्या नाकातनू येतो.
21 िलव्याथानाच्या श्वासांनी कोळसे पेटतात आिण त्याच्या

तोंडातनू ज्वाला बाहेर पडतात.
22 िलव्याथानाची मान मजबतू आहे.
लोक त्यास घाबरतात आिण त्याच्यापासनू दरू पळत सुटतात.
23 त्याच्या कातडीवर एकही मऊ भाग नाही
ती लोखंडासाखी कठीण आहे.
24 िलव्याथानाचे हृदय पाषाणासारखे आहे.
त्यास भीती वाटत नाही ते पाट ासारखे आहे. जात्याच्या

खालच्या तळीसारखे ते आहे.
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25 िलव्याथान उठून उभा रािहला की शरू वीरही घाबरतात
िलव्याथानाने त्यांची शेपटी हलवली की ते पळून जातात.
26 तलवारी, भाले आिण तीर त्याच्यावर फेकले तरी ते त्यास न

लागता परत येतात.
त्या शस्तर्ांनी त्यास काहीही इजा होत नाही.
27तो लोखाडास गवताच्या काडीसारखे मोडू शकतो
कुजलेले लाकूड जसे पटकन मोडते तसे तो िपतळ मोडतो.
28तो बाणांना घाबरुन पळून जात नाही
वाळलेल्या गवतापर्माणे दगड त्याच्यावरआपटून परत येतात.
29 जेव्हा लाकडी गदा त्याच्यावर आपटली जाते तेव्हा त्यास ते

गवतआपटल्यापर्माणे वाटते.
लोक त्याच्यावर भाले फेकतात तेव्हा तो हसतो.
30 िलव्याथानाच्या शरीरावरची कातडी ती ण, टणक

खापरासाखी आहे.
तो िचखलात कुळक िफरवल्यापर्माणे तास पाडतो.
31 िलव्याथान पाण्याला उकळी आल्यापर्माणे हलवतो.
तो त्यास उकळत्या तेलाच्या भांड ापर्माणे तो त्यावर बुडबुडे

आणतो.
32 िलव्याथान पोहतो तेव्हा तो आपल्यामागे मागर् तयार करतो.
तो पाणी ढवळून टाकतो आिणआपल्यामागे पांढरा फेस ठेवतो.
33 पृथ्वीवरचा एकही पशू िलव्याथानासारखा नाही.
तो एक भीितिवरिहत पर्ाणी आहे.
34 िलव्याथान गिवर्ष्ठ पर्ाण्याला कमी (तुच्छ) लेखतो तो

सगळ्या रानटी श्वापदांचा राजा आहे.
आिण मी, परमेश्वराने त्यास िनमार्ण केले आहे.”

42
1 नंतर ईयोबने परमेश्वरास उ र िदले, तो म्हणाला:

2 “परमेश्वरा सवर्काही तचू करु शकतोस ते मला माहीत आहे,
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तू योजनाआखतोस त्या पर्त्यक्षात कोणीही थांबवू शकत नाही.
3 तू मला िवचारलेस, हा अज्ञानी मनुष्य कोण आहे जो असे

मखूार्सारखे बोलतो आहे?
तरीही मला ज्या गोष्टी कळत नव्हत्या त्या गोष्टी मी बोललो,
त्यांच्यािवषयीच मी बोलत होतो. ज्या गोष्टी समजणे माझ्या

आवाक्याबाहेरचे होते त्यांच्यािवषयी मी बोलत होतो.
4 परमेश्वरा, तू मला म्हणालास, ईयोब, तू ऐक, मी बोलेन, मी

तुला पर्श्न िवचारेन,आिण तू मला उ र दे.
5 परमेश्वरा, मी तुझ्याबद्दल पवूी र् ऐकले होते,
परंतु आता मी माझ्या डोळ्यांनी तुला बघतो आहे.
6आता मलाच माझी लाज वाटते. मला पश्चाताप होतआहे. मी

आता धुळीत आिण राखेतबसनू पश्चाताप करील.
7 परमेश्वराचे ईयोबाशी बोलणे झाल्यावर तो तेमानीच्या

अलीफजला म्हणाला, मला तुझा आिण तुझ्या दोन िमतर्ांचा
राग आला आहे. का? कारण तुम्ही माझ्याबद्दल योग्य बोलला
नाही. परंतु ईयोब माझा सेवक आहे. तो माझ्यािवषयी बरोबर
बोलला. 8 म्हणनू अलीफज, आता सात बैल आिण सात एडके
घे. ते घेऊन माझ्या सेवकाकडे, ईयोबाकडे जा. त्यांना मार
आिण त्यांचा स्वत:साठी होमबली अपर्ण कर. माझा सेवक ईयोब
तुमच्यासाठी पर्ाथर्ना करेल आिण मी त्याच्या पर्ाथर्नेला उ र
देईन. मग मी तुम्हास योग्य असलेली िशक्षा देणार नाही. तुम्ही
अितशय मखूर् होता म्हणनू तुम्हास िशक्षा करायला हवी. तुम्ही
माझ्यािवषयी नीट बोलला नाही. परंतु माझा सेवक ईयोब मातर्
माझ्याबद्दल अगदी योग्य बोलला. 9 तेव्हा अलीफज तेमानी,
िबल्दद शहूी आिण सोफर नामाथीचा यांनी देवाचे ऐकले. नंतर
परमेश्वराने ईयोबाच्या पर्ाथर्नेला उ र िदले.
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10 ईयोबाने त्याच्या िमतर्ांसाठी पर्ाथर्ना केली यापर्कारे
परमेश्वराने ईयोबाला पुन्हा यशस्वी केले. देवाने त्यास पवूी र्
त्याच्याकडे होते त्यापेक्षा दुप्पट िदले. 11 ईयोबाचे सगळे भाऊ
आिण बिहणी त्याच्या घरी आले. ईयोबाला जो कोणी ओळखत
होता तो ही त्याच्याकडे आला. त्यांनी ईयोबासह भोजन घेतले.
त्यांनी ईयोबाचे सांत्वन केले. परमेश्वराने ईयोबावर इतकी संकटे
आणली त्याचे त्यांना वाईट वाटले. पर्त्येकाने ईयोबालाचांदीचा
तुकडा आिण सोन्याची अंगठी िदली.

12 परमेश्वराने ईयोबाच्या आयुष्याच्या उ राधार्वर त्याच्या
पवूार्धार्पेक्षा अिधक कृपा केली. ईयोबाकडे आता चौदा हजार
में ढ ा, सहा हजार उंट, दोन हजार गायी आिण एक हजार
गाढवी आहेत. 13 ईयोबाला सात मुले आिण तीन मुली झाल्या.
14ईयोबाने त्याच्या पिहल्या मुलीचे नाव यमीमा, दुसर्या मुलीचें
नाव कसीया ठेवले. ितसर्या मुलीचे नाव केरेन हप्पकू ठेवले.

15 त्याच्या मुली त्या देशातील सवार्त संुदर मुली होत्या,
ईयोबाने त्याच्या मुलीनंा त्याच्या मालम ेतला वाटा िदला.
त्यांच्या भावांपर्माणे ईयोबाच्या मालम ेतला वाटा त्यांना
िमळाला. 16अशा तर्हेने ईयोब एकशे चाळीस वष जगला. तो
त्याची मुले, नातवंडे, पतवंडे पाहीपयर्ंत जगला. 17 नंतर ईयोब
मरण पावला. ईयोब चांगलेआयुष्य जगला. तो अगदी वयोवृध्द
होऊन मेला.”
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