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तववर(खड्ा) आह.े ्ा भागातं तीन मोठी व दहा 
लहान हॉ्ेटलस आहते व सवाांमध् ेपोहोण्ाच्ा 
तलावाचंी सतुवधा उपलबध आह.े इंगेडीपासयून 
तिरशेिाकड ेमागच्ा िाजयून ेजािाऱ्ा रस्त्ावर 
ह ेमोठे तववर(खड्ा) व प्र्त्क्ष तवधवंस आह.े तमुही 
्ा तववराच्ा कडलेा उभे रातहलात तर  ्त्ामागे 
तमुहाला कोसळलेल्ा दरडी, आति सोडोम 
आति गमोरा पहा्ला तमळतील तसचे ईश्वराने 
केलेल्ा सहंारामुळे झालेला नाशही पहा्ला 
तमळेल. ्ा तववरामागे ढगानंी आति धकु्ाने 
झाकलेले पव्चत पहा्ला तमळतात. इथली भ्ाि 
शातंता आति उजाड माळरान तमुहाला उदास व 
नाखषु करत.े ह ेतववर अततश् रंूद असयून ्त्ाचा 
तळ पहाि ेजवळजवळ अशक्च आह.े 

इथल्ा जतमनीत ककतीतरी मोठी तववरे 
आहते—पृथवीवरील जतमनीचे तवभाजन 
करण्ाइतपत ही तववरे मोठी आहते.--- ्ामुळेच 
सोडोम आति गमोराचा तवनाश होवयून त ेजतमनीत 
गाडले गेले असावेत का? ् ा दोनहींमध् ेजेररकोचा 
समावेश करिहेी जरूरी आह ेकारि सोडोम हा 
जेररकोमधील एक तजलहा आह.े जेरूसलेमकडयून 
जेररकोकड े जािाऱ्ा डोंगरातल्ा रस्त्ावरून 
तमुही जात असाल तर तवमान उतरताना कानातं 
जस ेदड ेिसल्ासारख ेवा्टत ेतस ेवा्ेटल. जेररको 
समुद्र सपा्टी पासयून अ्त्तं खालच्ा पातळीवर 
आह े आति त े पृथवीवरील सवा्चत खालच्ा 
जागेवरचे रठकाि आह.े ्ाचे कारि ईश्वरान ेहा 
पयूि्च प्रदशे भग्न केला. ्त्ानंी केलेल्ा पापाचंी 
तशक्षा ्त्ानंा  दणे्ासाठी ईश्वरान े पथृवीवर ही 
सवा्चत खालची जागा तनमा्चि केली.५ 

इस्ता्लमधील जेररकोच्ा जवळ सोडोम 
आति गमोरा नावाचे एक रठकाि आह.े१ जर 
तुमही ह ेसथळ पातहले तर तुमहाला तनशंक:पिे 
असे समजयून ्ेईल की ईश्वर हा तनवाड्ाचा 
ईश्वर आह.े२ इथे सापडलेला एखादा गंधकाचा 
तपवळा तुकडा तुमही उचलयून पे्टवला तर तो 
जळयू लागतो, व गंधक आति मीठ असिारे  
इथले पव्चत पातहले असता असे वा्टते की 
ईश्वराने ्ा पव्चतांचे वरचे भाग कापयून ्त्ाचे 
मोठे तुकड े िनवले आहते आति आपल्ा 
मुठींनी आवळयून ्त्ांचा चुरा केला आह ेआति 
्त्ाचे ढीग िनवयून, ्त्ांना  गंधक व मीठामध्े 
घोळवयून आग लावली आह.े ह े दशृ् खयूपच 
भ्ानक आह.े इथले गंधकाचे तुकड े तुमही 
इथल्ा आठविींसाठीचे समृतीतचनह महियून 
घरी नेऊ शकता. ह े तुकड े जरा जासतच घ्ा 
कारि, जेवहा काही अतनष्ट चालीररतींना 
मान्ता दणे्ासाठी जनमत तवचारात घेतले 
जाईल, ्त्ातल्ा काहींचा उप्ोग तुमहाला 
मतपे्टीत ्टाकण्ासाठी होईल उदा. समललंगी 
तववाहाला मान्ता द्ावी की नाही? ्ासारखे 
प्रश्न.! ईश्वराचे वचन खो्ेट आह े असे कधीच 
जनतेला सांगयू नका कारि ईश्वराच्ा वचनामुळे 
आपल्ाला खरे-खो्ेट, ्ोग्-अ्ोग्, चांगले-
वाई्ट ्ातील भेद समजयून ्ेतो.३ 

पतवत्र भयूतमतील इतर कोि्त्ाही 
रठकािापके्षा हा पयूि्च प्रदशे अ्त्तं गरम आह े
तसचे ्ा भागात जीवसषृ्टीही नाहीच. इथे 
जवळच मीठाचे मोठे पव्चत आहते.४ जॉड्चन 
नदीचे ककतीही पािी मृत समुद्रात गेले तरी 
मृत समुद्र अ्त्तं खार्ट असल्ामुळे ्त्ात 
कोिताही जलजीव ककंवा मास,े पािवनसपती 
तनमा्चि होिार नाहीत ककंवा ्त्ा पाण्ात 
सोडले तर तजवंत रहािार नाहीत. सतत दरडी 
कोसळल्ामुळे हा प्रदशे उजाड माळरान झाला 
आह े आति “इंगेडी” महिजे मेंढीचा डोळा ्ा 
नावान ेओळखल्ा जािाऱ्ा रठकािी असलेल्ा 
हॉ्ेटलसच्ा जवळच जतमनीवर एक मोठे 

जेररकोचा शहरी भाग वगळता िाकी पयूि्च 
प्रदशे ओसाड आति तनज्चन आह,े कारि ही भयूमी 
शातपत आह.े इथे आल्ावर तमुहाला उदास आति 
द:ुखी वा्टत.े इथली भयूरचना अ्त्तं खडतर 
आह.े इथल्ा भयूमीचा तवकास करण्ाचा, ततथे 
जीवसषृ्टी तनमा्चि करण्ाचा कोिीही ककतीही 
प्र्त्न करो, तरीही तो सफल होत नाही आति 
्ा भयूतमची भरभरा्ट होत नाही. इथे तमुहाला 
उधवसत झालेल्ा गुहा ककंवा घरे कदसयून ्तेील. 
इथे अगदी कमी लोक रहातात आति ह ेलोक 
मुख््तवे मेंढपाळ आहते. ्त्ाचंी जीवनशलैी 
अ्त्ंत खडतर आति दषु्ट प्रकारची आह ेआति 
्त्ाचें चेहरेही तसचे खडतर कदसतात. 

आजही इथे लोक ्ेतात, ईश्वराने इथे 
उधळि केलेल्ा गंधकाचे तुकड े उचलतात, 
आति समृतीतचनह ेमहियून उचललेले ह ेगंधकाचे 
तुकड े काडीपे्टीने पे्टवतात. थडगी उकरिारे 
चोर आति पुरात्तवशास्तज्ञ ्ा प्रदशेांत नेहमी 
्ेतात. चोर रात्रीच्ावेळी ्ेतात आति 
मृतदहे, िरण्ा, कप, दातगिे आति फरन्चचर 
इ्त्ादींचा शोध घेतात, जेिेकरून ्ा वसतयू 
पुरात्तवशास्तज्ञांच्ा हाती लागिार नाहीत. 
ते खडक व गंधकातील उधवसत गुहा आति घरे 
खांदयून पाहण्ाचा प्र्त्न करतात. 

इथे झालेल्ा महाभ्ानक तवनाशाची 
व्ाप्ी पाहता ्ा भागावर ईश्वरी कोप ककती 
प्रचंड प्रमािात झाला आह ेआति ईश्वराने ्ा 
प्रदशेाला कशी तशक्षा कदली आह ेते कदसयून ्ेते. 
कारि सोडोम आति ्त्ाच्ा आसपासची खेडी 
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सोडोम आति गमोराचे सथान
जेनेतसस १९:२७-२८ सांगते, “्त्ाच कदवशी पहा्ेट अब्ाहाम 

उठला आति तो परमेश्वरासमोर ज्ा रठकािी उभा रातहला 
होता तेथे गेला.  ्त्ाने तेथयून सदोम व गमोरा नगराकड ेव संिंध 
खोऱ्ातील तळव्टीच्ा प्रदशेाकड ेनजर ्टाकली तेवहा ्त्ा 
प्रदशेातयून भट्ीच्ा धुरासारखा धयूर वर चालला होता.

१९८० च्ा सुरवातीच्ा काळात, िा्िलमध्े उललेख 
केलेल्ा जागांचे उ्तखनन करिारा पुरात्तवशास्तज्ञ, रॉन 
वा्ेटस ्ांना मृत समुद्राच्ा ककनाऱ्ावरून कफरताना काही 
तवतचत्र आकाराचे िांधकाम नजरेला पडले. एखाद्ा शहरातील 
इमारतींच्ा लभंतीसारखे ह ेआकार कदसत होते व ्त्ांचा रंग 
पांढुरका होता. ्त्ानंतर िरीच वषषे ्त्ाने ्ा गोष्टींिाित 
काहीच संशोधन केले नाही. परंतु १९८९ मधे, रॉनला असा 
काहीतरी शोध लागला की ज्ामुळे ्त्ाला खात्रीला्करर्त्ा 
ह ेकळले की ह ेपांढुरके आकार महिजे भयूगभ्चक तसथतीमुळे त्ार 
झालेले आकार नक्ीच नवहते.

भयूगभभी् थरांहून अतधक काहीतरी:
रॉनला ्ा पांढुरक्ा रंगाच्ा आकारांमधयून जािारा एक 

रसता कदसयून आला आति ्त्ा पांढऱ्ा रंगाच्ा आकारावर 
आतील िाजयूने काही थर असल्ाप्रमािे कदसयून आले ज्ावरून 
ह ेतसधद होत की ह ेत्ार झालेले आकार महिजे केवळ भयूगभभी् 
थर नसयून नक्ीच आिखी काहीतरी वेगळी गोष्ट होती.

िा्िलमध्े ्ा गोष्टींचा काही उललेख सापडतो का ह े
पहाताना, रॉन व ्त्ाची पत्नी, मेरी नेल, ्ांना काही लेखी 
संदभ्च आढळले ज्ामध्े चार शहरांनी कॅननाईटसच्ा सीमा 
त्ार केल्ाचा उललेख आढळतो. 

“कॅननाई्टची सीमा उत्तरे कडील सोडोमपासयून दतक्षिेकडील 
गराराप्ांत व पतश्चमेकडील गाजापासयून तर पयूवषेस सोडोम व 
गमोरा प्ांत तसेच आदमा पासयून व सिोईम पासयून व लेशाप्ांत 
पसरली होती (जेनेतसस - १०:१९). 

जर सोडोम, गमोरा आति एडमा, तझिोम ही रठकािे जर 
मृत समुद्राच्ा दतक्षि ्टोकाला एकाच सव्चसाधारि जागी 
असतील तर ्ा सवाांचा सीमा दश्चक महियून उललेख करिे 
खरेतर तवतचत्रच ठरेल. ही रठकािे जर सीमादश्चक महियून 
मानली गेली असतील तर ती शहरे एकमेकांपासयून काही 
अंतरावर वसली गेली असतील असे मानिे तका्चला धरून आह.े

रॉनने पातहलेल्ा जागांचे सथान पन्ास ककंवा ्त्ाहून अतधक 
मैलांप्ांत पसरलेले होते. ्त्ातील एक जागा जेररओच्ा 
उत्तरेला तसथत होती व ततचा उललेख तंतोतंत िा्िलमध्े 
उललेख केल्ाप्रमािे होता ्ाचा अथ्च हा की तझिोम मृत 
समुद्राच्ा उत्तरेला वसलेले होते.

“शौल, ्त्ाचा पयूत्र ्ोनाथन व ्त्ांच्ािरोिर असलेले लोक 
िेंजातमनचे तगिॉन ्ेथे रातहले. कफतलतसतनी तमखमाश ्ेथे तळ 
दवेयून राहीले. मग कफतलतसतनींच्ा छाविीतयून लु्टालु्ट करिारे 
लोक तीन ्टोळ्ा करून तनघाले एक ्टोळी शुवाल नामक 
प्रांताकड ेआफ्ाच्ा वा्ेटने गेली. दसुरी ्टोळी िेथ होरोनच्ा 

वा्ेटने गेली आति ततसरी ्टोळी सिाईम खोऱ्ातील प्रांताच्ा 
वा्ेटने रानाकड ेगेली. (१ सॅम्ुएल १३:१६-१८).

१९८९ च्ा नंतरच्ा काळामध्े, रॉन आति ्त्ाची पत्नी, 
मेरी नेल वॅ्ट ्ांनी मासादा लगतच्ा खालच्ा जागेला भे्ट 
कदली आति ्त्ा पांढुरक्ा दगडांचे नमुने गोळा करून हातात 
घेतले तेवहा ्त्ांच्ा हातामध्ेच ्त्ा तुकड्ांचा भुगा झाला 
आति चेहऱ्ाला लावा्च्ा पावडरप्रमािे िारीक चुरा झाला. 
्त्ावेळी मेरी नेल वॅ्ट ्ांना घट् होऊन जमा झालेल्ा राखेत, 
जडवलेली एक कॅपसुल सापडली, परंतु ते नक्ी का् होते 
्ािद्दल काहीच तनषकष्च काढता आला नाही.

ऑक्टोिर १९९० मध्े, रॉन वॅ्ट आति ररचड्च राईवह ्ा 
भागांत परत आले व जेवहा ्त्ांनी मासाडाखालील प्रदशेाची 
तपासिी केली तेवहा ्त्ांना ततथे नुकताच पाऊस होऊन 
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गेल्ाचे आढळले. ्त्ा भागांत फेरफ्टका मारत असताना 
ररचड्चला लांिवर एखाद्ा गुहसेारखे काहीतरी कदसले. जवळ 
जाऊन ्त्ांनी ते पातहले असता ततथे ्त्ांना राखेचा एक 
भला मोठा तुकडा वरून खाली पडल्ाचे कदसले-कदातचत 
नुक्त्ाच झालेल्ा पावसामुळे तो तुकडा खाली पडला 
असावा. जेवहा रॉन ह ेपहात थांिला होता तेवहा ्त्ाला ्त्ा 
राखेच्ा आतमध्े अनेक  छो्ेट िॉलसारखे तपवळसर गोळे 
कदसले, ्त्ा गोळ्ांच्ा सभोवताली लालसर काळ्ा रंगाची 
रेघ  होती. ्त्ा गोळ्यांकड ेतनरखयून पहात असताना, ्त्ाला 
समजले की ते गंधकाचे तुकड ेहोते व ्त्ा राखेमध्े सव्चच 
गोळे गंधकाचेच होते. 

अशा ररतीने गंधकाचा शोध लागल्ानंतर वॅ्ेटने पुरात्तव 
संशोधनातफषे  हा शोध सुरू केला की ्ा प्रकारातले गंधक इतर 
कुठे पहा्ला तमळते का ते पहावे. ्त्ानंतर रॉन व ्त्ाची 
पत्नी, मेरी नेल वॅ्ट आति ररचड्च राईव्हजज् ्ांनी तसमथसोतन्न 

इतनस्ट्यू्ट वॉलशंग्टन डी.सी.्ेथे जाऊन ततथल्ा गंधकाच्ा 
संग्रहाचे परीक्षि केले तेवहा ्त्ांना ततथे कुठलाही गोल 
प्रकारचा गंधकाचा गोळा कदसला नाही. तशवा् ततथला 
कुठलाही तुकडा वरील गोळ्ांप्रमािे आवरिांत गुंडाळलेला 
कदसत नवहता. ्त्ांनी तसमथसोतन्न इतनस्ट्यू्टला तवनंती 
केली की ्त्ांना सापडलेल्ा गंधकाच्ा गोल गोळ्ांचे 
परीक्षि करण्ात ्ावे तेवहा जगभरामध्े असलेल्ा ५० 
हून अतधक प्रकारच्ा गंधकाच्ा कोि्त्ाही तुकड्ांमध्े 
रॉनला सापडलेल्ा ्ा “पठारांच्ा शहरांतल्ा”तुकड्ांचा 
सारखेपिा नवहता.

मृत समुद्राजवळ गंधकाचे तुकड ेसापडिारा, रॉन वॅ्ट हा 
कोिी एक्टाच व्क्ी नवहता. जेवहा १९२४ मध्े  तवल्म 
अलब्ाई्ट आति मेतलवन केल ह ेदोघे सोडोम आति गमोरा 
्ा शहरांचा शोध घेण्ास तनघाले होते तेवहा ्त्ांनाही मृत 
समुद्राच्ा दतक्षिेला असे गंधकाचे तुकड ेआढळले होते.

“... ज्ा प्रदशेांत गंधकाचा वषा्चव करिारा पाऊस होतो 
ततथे अथा्चतच सव्चत्र गंधकच पहा्ला तमळते. आमहाला 
शुद्ध गंधकाचे तुकड ेसापडतील, ्त्ातले काही तर माझ्ा 
अंगठ्ा इतके मोठे आहते मृत समुद्राच्ा पतश्चमेकड ेअसलेल्ा 
पव्चतावरची तचकिमाती ्त्ात तमसळली आह ेआति आतातर 
समुद्राच्ा पयूव्च ककनाऱ्ावरच्ा सीमेपासयून चार-पाच मैल 
अंतराप्ांत ते तुकड ेपहा्ला तमळतात. ्ा पयूि्च पठारावर 
सव्चत्र, दयूरप्ांत ह ेगंधकाचे तुकड ेपसरले गेले आहते.” 
(एकसपलोरेशन ऐ्ट सोडोम –लेखक- डॉ. मेतलवन केल १९२८, 
पान क्र.५२-५३)

राखेचे भसम आढळिारा मेतलवन केल हादखेेल पतहला 
व्क्ी नवहता. ्ा शहरांिाितच्ा इतर नोंदी जोसफस ्ांच्ा 
“वॉस्च ऑफ द ज्यूज” ,पुसतक क्र. IV, धडा VIII मध्े पहा्ला 
तमळतात: 

“आत्ताचा हा दशे तेवहा इतक्ा द:ुखद ररतीने जळयून गेला 
होता की आता कोिालाच इथे ्ावेसे वा्टत नाही.  तेवहा 
ही भयूमी अ्त्ंत समृधद, श्ीमंत आति आनंदी होती तरीही 
आता ती पयूि्चपिे जळयून खाक झाली आह.े आता ्त्ा ततथल्ा 
ईश्वरी शक्ीवर अतजिात तवश्वास न ठेविाऱ्ा नातसतक 
रतहवाश्ांचा ्ा घ्टनेशी संिंध जोडला जात आह.े वीज 
कोसळल्ामुळे ते सारे जळयून गेले आति ्त्ाचा परीिाम 
महियून  ततथे अजयूनही ती दवैी आगीचे अवशेष िाकी आहते; 
आति ्त्ा पाच शहरांचे अंश (ककंवा सावल्ा)सुधदा अजयूनही 
पहा्ला तमळतात....”

्ा भसम झालेल्ा जागेंचे जोसेफने केलेले वि्चन अततश् 
्ोग् आह.े: 

                    “ह ेसव्च आता पयूि्चपिे जळयून खाक झालेले आह.े” 
सोडोम गमोरा आति “सव्च पठारािाितच्ा “नाशाची 

हकककत ही काही परीकथा नवहती. तर िा्िलमध्े 
दश्चवल्ाप्रमािे हुिेहुि घडयून आलेली एक ऐततहातसक घ्टना 
होती.
http://www.wyattmuseum.com/cities-of-the-plain.htm
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(पान १ वरून पुढे सुरू)
वगळता इस्ता्लची पयूि्च भयूमी तहरवीगार आह े
आति ततची भरभरा्ट सुधदा झालेली आह.े 
ईश्वर लवकरच ् ा पृथवीवर आति संपयूि्च जगांत 
पुनहा एकदा तवनाश घडवयून आििार आह.े६

अमेररकेमध्े आपि कधीही ९.२ ररश्टर 
सकेलहून जासत मोठा भयूकंप अनुभवलेला नाही. 
परंतु सोडोम आति गमोरा मध्े जो भ्ानक 
तवनाश झाला तो जर ररश्टर सकेलमध्े 
मोजला तर ्त्ाचे प्रमाि २५.० ककंवा ्त्ाहून 
अतधकच आढळेल. आग लागिे आति लोकांवर 
गंधकाच्ा तुकड्ांचा वषा्चव होिे ्ा गोष्टींचा 
तवचार केला तर लोकांमधील अतनष्ट लैंतगक 
व्वहार जसे की समलैंतगकता आति तववाहतेर 
संिंध ्ा सारख्ा पापांमुळे ्ा आपत्तींना तोंड 
द्ावे लागते असे महिता ्ेईल.७  

हा पयूि्च प्रदशे सव्च लोकांना व खास करून 
जे लोक समललंगी संिंध आति स्ती समललंगी 
संिंध चालयू ठेवण्ाची तशफारस करतात ्त्ा 
सव्च अनीतीचे धड ेतशकविाऱ्ा लोकांना, ईश्वर 
खरोखरचं अतसत्तवात असतो ्ाची साक्ष दतेो. 
ह ेसव्च पातहल्ािर तुमहाला समजेल की ईश्वर 
ही काही उगाच थट्ा मसकरी करत नाही. तो जे 
सांगतो ते स्त् असते. ८ आता वेळेचा अंत झाला 
आह ेमहियूनच जेवहा तुमही खाली कदलेली प्राथ्चना 
महिाल तेवहा ्त्ा प्राथ्चनेची मसकरी करू नका: 

“ह ेप्रभयू  आति ह ेईश्वरा, माझ्ा आ्तम्ावर, 
एका पाप्ावर द्ा कर.९ माझा तवश्वास आह े
की ्ेशयू तरिसत हा तजवंत ईश्वराचा पुत्र आह.े१० 

माझा तवश्वास आह ेकी ्त्ाने माझी आधीची सव्च 
पापे माफ वहावीत ्ासाठी तो सुळावर मृ्त्यू 
पावला आति सवत:चे मौल्वान रक् सांडले. 

११ माझा तवश्वास आह े कक ईश्वराने पतवत्र 
आ्तम्ाच्ा शक्ीद्ारे ्ेशयूला मृतावसथेतयून 
उठवले आह,े१२ आति ईश्वराच्ा उजव्ा 
िाजयूला िसयून तो ्ा क्षिाला माझ्ा पापांचा 
किुलीजिाि आति ही प्राथ्चना ऐकत आह.े१३ 
ह े्ेशयू तरिसता, मी माझ्ा हृद्ाचे दार उघडयून 
तुला माझ्ा हृद्ात ्ेण्ाचे आमंत्रन दते 
आह.े१४ तु माझ्ाऐवजी कॅवलरी ्ेथे कु्रसावर 
जे रक् सांडलेस ्त्ा मौल्वान रक्ाने माझी 
सव्च घािेरडी पापे धुवयून काढ. १५ ह े् ेशयू तरिसता, 
तयू मला दयूर करिार नाहीस आति माझ्ा सव्च 
पापांना माफ करशील आति माझ्ा आ्तम्ाला 
वाचवशील. ह ेमला मातहत आह ेकारि तुझा 
शबद महिजेच िा्िल तसे सांगते१६. तुझा शबद 
सांगतो की तयू कोिालाही दयूर लो्टिार नाहीस 
आति ्त्ामधे माझाही समावेश होतो.१७ 
महियूनच मला मातहत आह ेकी तयू माझी प्राथ्चना 
ऐकली आहसे मला मातहत आह ेकी तयू माझ्ा 
हाकेला उत्तर कदले आह ेआति मला मातहत आह े
की तयू मला वाचवले आहसे.१८ ह े ्ेशयू तरिसता, 
माझा आ्तमा वाचवल्ािद्दल मी तुझे आभार 
मानतो आति तुझी आज्ञा मानयून आति ्ापुढे 
आिखी कोितेही पाप न करून माझी कृतज्ञता 
व्क् करतो १९

मुक्ी तमळाल्ानंतर, तपता पुत्र व 
पतवत्र आ्तम्ाच्ा नावाने पाण्ात पयूि्चपिे 
िुडवयून, आपि िातप्समा घ्ाव्ाचा आह२े० 

िा्िलचा नी्ट सखोलपिे अभ्ास करा आति 
ते जे सांगते ते करा.२१

प्रभयूला वा्टत े की तमुही इतरानंा तमुच्ा 
मुक्ीिद्दल सागंावे. आपि धममोपदशेक ्टोनी 
अलामोच्ा गॉसपले दिेाऱ्ा सातह्त्ाचे तवतरक 
होऊ शकता. आमही त ेआपल्ाला मोफत दऊे. 
आमही आपिास ह ेसातह्त् मोफत दवुे. अतधक 
मातहतीसाठी आमहाला कॉल करा ककंवा ई-मेल 
करा. हा सदंशे इतरापं्ांत पोहचवा.

जर तुमहाला ्ेशयूच्ा आदशेानुसार, ह ेजग 
वाचले जावे असे आपल्ाला वा्टत असेल तर 
ईश्वराला ्टा्तथस आति प्रसादापासयून वंतचत 
ठेवयू नका. ईश्वराने मह्टले, मिुष् दवेाला 
ठकवील का्? तुमही तर मला ठकतवले आह;े 
असे महियून तुमही महिता आमही कोि्त्ा 
िाितीत तुला ठकतवले आह?े दशमांश 
(्टा्तथस) आति अप्चिे ्ासंिंधाने. तुमही एका 
शापाने शातपत झाला आहात: कारि तुमही 
आति ्ा पयूि्च राष्टाने आति [संपयूि्च जगाने] 
मला लु्टले आह.ेसेनाधीश परमेश्वर महितो, 
माझ्ा मंकदरात अन् असावे महियून सगळा 
दशमांश (्टा्तथस-तुमच्ा एकयू ि उ्तपन्ाचा 
दहावा तहससा) तुमही भांडारात आिा महिजे 
मी आकाशकपा्ेट उघडयून जागा पुरिार नाही 
एवढा आशीवा्चद तुमहाकररता वरष्चतो की 
नाही ्ातवष्ी माझी प्रतीती पाहा. तुमच्ा 
भयूमीच्ा तपकाची नासाडी होऊ न्े महियून ते 
खाऊन ्टाकिाऱ्ास मी तुमहासाठी धमकावीन; 
तुमच्ा िागेतील द्राक्षलतांचे फळ अकाली 
गळिार नाही असे सेनाधीश ईश्वर महितो.” 
(मलाखी ३ :८ -१२ )

सोडोम आति गमोरा
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