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तू त्याचं नाव येशू ठेव 

(डॉ. रंजन केळकर, पणेु) 

नव्यानं जन्मलेल्या बाळाचं नामकरण हा एक आनंदाचा कौटंुबबक सोहळा आणण 
एका अर्थी त्या बाळावरचा पहहला धार्मिक संस्कार असतो. बाळाचं नाव ठरवताना 
अनेक गोष्टी ववचारात घेतल्या जातात. आईवडडलांची इच्छा, घराण्यातील 
कततित्ववान पवूजाांची नावं, भावंडांची नाव,ं बाळात हदसणारे गणु, नावात कोणती 
ककंवा ककती अक्षरं असावीत, असं सवि काही लक्षात घेऊन बाळाचं नाव ठेवलं 
जातं. बाळ येशचंू नामकरण यहुदी धमािच्या प्ररे्थनसुार आठव्या हदवशी केलं गेलं 
असं पववत्र शास्त्रात र्लहहलेलं आहे (लकू २:२१). 

आपण पववत्र शास्त्राचा शोध घेतला तर त्यात देवपतु्राची जवळजवळ शंभर नावं 
आपल्याला आढळतील. त्या सगळ्याच नावानंी आपण त्याला हाक मारू शकतो 
असं नाही. पण ती नावं देवपतु्राची आपल्याला ओळख करून देतात. तो कोण 
आहे, कसा आहे, कुठं आहे, हे ती नावं दशिवतात. पववत्र शास्त्रातील त्या १०० 
पकैी ९३ नावांच ंमराठीत भाषांतर केलं गेलेलं आहे, पण सात नावं मळुात होती 
तशीच राहू हदलेली आहेत. ती आहेत येश,ू णिस्त, मर्शहा, इम्मानएुल, आल्फा 
व ओमेगा, आणण आमेन. 

येश ू

येशचंू ववधधवत नामकरण मररया आणण योसेफ यांनी केलं असलं तरी त्याच ंते 
नाव त्यांनी स्वतः ननवडलेलं नव्हतं. येश ूहे नाव देववपत्यानं आधीच ठरवलेलं 
होतं. जेव्हा गबिएल देवदतूानं मररयेला ननरोप हदला की, ती देवाच्या पतु्राला 
जन्म देणार आहे, तेव्हाच त्यान ंनतला साधंगतलं की, बाळाच्या जन्मानतंर त्याचं 
नाव येश ूठेवायचं (लकू १:३१). योसेफालाही तसंच साधंगतलं गेलं (मत्तय १:२१). 
येश ूया नावाचा अर्थि तारणारा असा आहे. देवदतूानं पतथ्वीवर उतरून जी घोषणा 
केली तीसदु्धा अशी होती की, लोकांसाठी तारणारा जन्मला आहे (लकू २:११).  

पववत्र शास्त्रातील नवा कराराची मळू भाषा ग्रीक आहे, जी त्या काळी एक 
संपकि भाषा म्हणून प्रचर्लत होती. त्यात देवपतु्राचं नाव ग्रीक भाषते Iesous असं 
र्लहहलेलं आहे. त्याचा उच्चार काहीसा इएससू असा आहे. ग्रीक नव्या कराराचं 
इतर भाषांमध्ये भाषातंर करताना Iesous चा अनवुाद इंग्रजीत Jesus, हहदंीमध्ये 
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यीश,ू उदूिमध्ये ईसा, मराठीत येश,ू असा केला गेला. हल्लीच्या काही नवीन 
इंग्रजी भाषांतरात त्याला येशआु म्हटलं आहे. पण त्या सवि नावामंागचा अर्थि 
एकच आहे की, तो आपल्या लोकांना त्याचं्या पापापंासनू तारील.  

ख्रिस्त 

जुन्या करारात णिस्त हा शब्द आढळत नाही. मळू ग्रीक भाषते र्लहहलेल्या 
नव्या करारातील christos या शब्दाचा अर्थि अर्भषके केलेला अर्थवा अर्भवषक्त 
असनू त्याचा मराठी भाषते णिस्त असा अनवुाद केलेला आहे. पण देवपतु्र येशलूा 
नव्या करारात वेगवेगळ्या संदभाित येश ूणिस्त ककंवा णिस्त येश ूककंवा केवळ 
णिस्त या एकाच शब्दानं संबोधलेलं आहे.  

एकदा येशनंू त्याच्या र्शष्यांना स्वतःववषयी एक प्रश्न ववचारला की, तो कोण 
आहे असं त्यांना वाटतं? त्यावर त्याचा र्शष्य र्शमोन पेत्र यानं उत्तर हदलं की, 
तू णिस्त, जजवंत देवाचा पतु्र आहेस. तेव्हा येश ूत्याला म्हणाला, र्शमोना, 
बयोना, त ूधन्य आहेस. कारण देहानं आणण रक्तान ंतुला हे प्रकट केलं नाही 
पण माझ्या स्वगाितील वपत्यानं केलं आहे (मत्तय १६:१५-१७). 
संत पौलान ंर्लहहलेल्या ववववध पत्रांत णिस्त हा शब्द त्यान ंअशा सवाांगीण 
अर्थािन ंवापरला आहे की, जण ूत्यात देवाच्या पतु्राचं संपणूि व्यजक्तमत्व 
सामावलेलं आहे. पौलानं र्लहहलं आहे की, तो णिस्त गाजवतो, त्याला 
णिस्ताच्या सवुातेची लाज वाटत नाही. पौल म्हणतो की, आपण पापी असताना 
णिस्त आपल्यासाठी मरण पावला. तो ववचारतो की, णिस्ताच्या प्रीतीपासनू कोण 
आपल्याला वगेळं करील? णिस्ती जीवनाचा सारांश सांगायचा झाला तर तो 
पौलाच्या एका लहान पण प्रगल्भ वाक्यात सांगता येईल की, मी नाही, तर 
णिस्त माझ्या ठायी जगतो (गलती २:२०). 

मशशहा 

नव्या करारात christos हा ग्रीक शब्द जजरं्थ जजरं्थ आला आहे नतरं्थ त्याचा मराठी 
अनवुाद णिस्त असा केला गेला आहे. मर्शहा हा एक हहि ूशब्द आहे ज्याचा 
अर्थिही अर्भवषक्त असा आहे. नव्या कराराच्या हहदंी व उदूि भाषांतरांत christos 
शब्दाचा अनवुाद सवित्र मर्शहा ककंवा मसीह असा केला गेला आहे. पण मराठी 
भाषांतरात फक्त दोनच वेळा मर्शहा हा शब्द आढळतो.    
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अंहियान ंजेव्हा येशलूा प्रर्थम पाहहलं, तेव्हा यहुदी लोक ज्याची हजारो वषां वाट 
बघत होत ेतोच हा मर्शहा आहे अशी त्याला खातरी वाटली. तो लगेच आपला 
भाऊ र्शमोन पेत्र याच्याकड ेगेला आणण त्याला म्हणाला की, आम्हाला मर्शहा 
(म्हणजे णिस्त) सापडला आहे (योहान १:४१).   

सखुार नावाच्या एका गावी येश ूएका ववहहरीजवळ बसला असताना नतरं्थ एक 
शोमरोनी बाई आली होती. त्यांच्यात झाललंे संभाषण योहानान ंर्लहहलं आहे. ती 
बाई येशलूा म्हणाली होती की, मर्शहा (म्हणजे णिस्त) येणार आहे, हे मी 
जाणत.े तो येईल तेव्हा तो सवि गोष्टी आम्हाला सागेंल. त्यावर येश ूनतला 
म्हणाला होता की, तझु्याशी बोलणारा मी तो आहे (योहान ४:२५-२६). 

यहुदी लोकांच्या मनात मर्शहाववषयी अशी कल्पना होती की, तो एका 
सामथ्यिशाली राजासारखा येईल, एक प्रबळ राज्य प्रस्र्थावपत करील, त्यांना सवि 
जाचापासनू सोडवील आणण त्यांच्यावरचा सगळा अन्याय दरू करील. पण तसं 
झाल ंनाही. प्रभ ूयेशचंू राज्य या जगातलं नव्हतंच. तो स्वगािच्या राज्याची 
स्र्थापना करायला पतथ्वीवर आला होता. माणसांना त्यांच्या पापापंासनू मकु्ती 
द्यायला तो आला होता.  

पषु्कळ यहुदी लोकांना येशचूी खरी ओळख कधी पटलीच नाही. जो योहान 
येशचू्या येण्याववषयी घोषणा करत कफरत असे तोच स्वतः साशंक होता की, येश ू
हा खरा मर्शहा आहे ककंवा नाही. योहान तरंुगात असताना त्यानं येशचू्या 
कामाववषयी ऐकलं, तवे्हा त्यान ंआपल ेदोन र्शष्य त्याच्याकड ेपाठवले. त्यांनी 
येशलूा सरळ प्रश्न ववचारला की, आपण जो येणार आहे तो आहात की, आम्ही 
दसुर् याची वाट पहावी? येशनंू त्यांना उत्तर हदलं की, योहानाला सांगा, की अंधळे 
पाहतात, पांगळे चालतात, मेलेले उठवले जातात आणण दीनांना सवुाताि 
सांगण्यात येते. यशया संदेष््याची भववष्यवाणी प्रभ ूयेशमूध्ये पणूि झाली यातच 
तो मर्शहा असल्याचा परुावा आहे (लकू ७:१९-२२). 

इम्मानएुल 

देवपतु्र येश ूणिस्ताचं आणखी एक नाव इम्मानएुल असं आहे. इम्मानएुल हा 
हहि ूभाषतेील एक शब्द आहे ज्याचा अर्थि आमच्याबरोबर देव असा आहे. यशया 
संदेष््यानं असं भाकीत केलं होतं की, प्रभ ूस्वत: तुम्हाला धचन्ह देत आहे; पाहा, 
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कुमारी गभिवती होऊन पतु्र प्रसवेल व त्याचं नाव इम्मानएुल असं ठेवील (यशया 
७:१४). संत मत्तय त्याच्या शभुवतिमानाची सरुवात करताना यशयाच्या या 
भववष्यवाणीची आठवण करतो आणण म्हणतो की, ती येशचू्या जन्मात पणूि 
झाली आहे (मत्तय १:२२-२३).  

नव्या करारात आणखी कुठंही इम्मानएुल या नावान ंदेवाच्या पतु्राचा उल्लेख 
आढळत नाही. देव तर नेहमीच आपल्याबरोबर असतो, सखुात व दःुखात, 
गररबीत व समतद्धीत, आजारात व आरोग्यात. मग इम्मानएुल शब्दात ननराळं 
ककंवा नवीन असं काय आहे? ननराळं हे की, त्याचा संबंध एका ववर्शष्ट घटनेशी, 
म्हणजे णिस्तजन्माशी आहे. इम्मानएुल शब्द हे दशिवतो की, देवाच्या पतु्रानं 
मानवी देह धारण करून एका बालकाच्या रूपानं पतथ्वीवर जन्म घेतला, तेव्हा 
खर्या अर्थी देव आपल्याबरोबर राहायला आला. प्रभ ूयेशनंू त्याच्या 
स्वगािरोहणाच्या आधी स्वतः जे शवेटच ेशब्द उच्चारले त ेहे होत ेकी, पहा, मी 
तुमच्याबरोबर यगुाच्या समाप्तीपयांत आहे (मत्तय २८:२०).  

आल्फा आख्रि ओमेगा 
ग्रीक अक्षरमालेत २४ मळुाक्षरं आहेत ज्यांपकैी आल्फा हे पहहलं अक्षर आहे 
आणण ओमेगा हे शवेटचं आहे. प्रकटीकरणाच्या पसु्तकात प्रभ ूयेशनंू स्वतःववषयी 
हे तीन वळेा म्हटलेलं आढळतं की, मी आल्फा आणण ओमेगा आहे (प्रकटी १:८, 
१:११, २२:१३). मराठीत जर या वाक्याचा सलुभ अनवुाद करायचा झाला तर तो 
मी अ आणण ज्ञ आहे असा करता येईल. प्राचीन संस्कत त र्लखाणाच्या सरुवातीस 
अर्थ आणण शवेटी इनत र्लहायची प्रर्था होती. त्यावरून मराठी भाषते अर्थ पासनू 
इनत पयांत असा एक वाक्प्रचार आला आहे.   

पण आल्फा आणण ओमेगा ही देवाच्या पतु्राची केवळ ग्रीक भाषतेील दोन ननराळी 
नाव ंआहेत असं नाही. त्यांचा अर्थि खूप खोलवर जातो. उत्पत्तीच्या प्रकियेत 
आणण मानवी इनतहासात त्याचं प्रमखु स्र्थान ती दशिवतात. ग्रीक भाषा 
आपल्याला अवगत नसली तरी आपण हे समजू शकतो की, देवाचा पतु्र आल्फा 
व ओमेगा आहे म्हणजे तो प्रारंभ व समाप्ती आहे, आदी व अंत आहे, पहहला व 
शवेटचा आहे.  
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संत योहानान ंर्लहहलं आहे की, प्रारंभी त्याच्या द्वारे सवि झालं, आणण झालं 
असं काहीदेखील त्याच्यार्शवाय झालं नाही (योहान १:३). आणण संत पौल 
म्हणतो की, सवि सते्तच्या, शक्तीच्या,  बलाच्या आणण शासनाच्या, आणण याच 
यगुात नाही, पण येणार् या यगुातही, त्याचं नाव सविशे्रष्ठ ठेवलेलं आहे (इकफस 
१:२१). प्रभ ूयेश ूणिस्त काल, आज आणण यगुानयुगु सारखाच आहे (इिी १३:८).  

आमेन 

आपण णिस्ती लोक जेव्हा प्रार्थिना करतो तेव्हा नतच्या शवेटी अगदी आवजूिन 
आमेन म्हणतो, मग ती प्रार्थिना वयैजक्तक असो ककंवा सामहूहक. पण आमेन हा 
केवळ प्रार्थिनेच्या समाप्तीचा एक संकेत नाही. तो मळू हहि ूभाषतेील एक शब्द 
आहे जो होता तसाच ग्रीक भाषते घेतला गेला आणण ववर्भन्न भाषातं बायबलचं 
भाषांतर करतानाही त्याचं मळू रूप राखलं गेलं. आमेन शब्दाच ेखरोखर, खधचत, 
खात्रीपवूिक, सत्य, ववश्वास,ू असे ववववध अर्थि आहे. पण महत्त्वाचं हे आहे की, 
आमेन हे देवाच्या पतु्राचं एक नाव आहे (प्रकटी ३:१४).  
मळू ग्रीक नव्या करारात नमदू केलेल्या प्रभ ूयेशचू्या अनके ववधानांची सरुवात 
आमेन शब्दान ंझालेली आहे. त्याचा अनवुाद मराठीत मी तुम्हाला खधचत खधचत 
सांगतो ककंवा सत्य सांगतो असा केला गेला आहे. अशा सवि संदभाांत मळू ग्रीक 
शब्द आमेन आहे. म्हणून आमेन हा शब्द चारही ग्रीक शभुवतिमानांत एकूण 
शंभराहून अधधक वेळा आला आहे. नव्या करारातील अनके आशीवािदरूपी 
वचनांच्या शवेटी आमने शब्द आहे. चारही शभुवतिमानांचा आणण अनके पत्रांचा 
शवेट आमेन शब्दान ंझाला आहे. नव्या कराराचा अगदी शवेटचा शब्दही आमेन 
आहे.  

एखाद्या भक्तान ंदेवापढंु ववनवणी करावी आणण ती मान्य करून देवानं तर्थास्त ु
म्हणाव,ं तसा आमेन या शब्दाचा अर्थि नाही. कोणतेही शब्द बोलल्यानंतर ककंवा 
ऐकल्यानतंर कोणी जेव्हा आमेन असं म्हणतो, तवे्हा त ेशब्द सत्य आहेत ककंवा 
भववष्यात खरे होतील हा स्वतःचा दृढ ववश्वास तो जाहीरपणे व्यक्त करतो. मग 
ते शब्द प्रार्थिना, आशीवािद, ककंवा गीत अशा कोणत्याही स्वरूपाच ेअसोत. देवाची 
सगळी वचन ंपणूि होतील अशी हमी स्वतः देवपतु्र आपल्याला देत आहे. म्हणून 
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प्रभ ूयेश ूणिस्तालाच आमेन हे नाव हदलं गेलं आहे. कारण तो ववश्वास,ू खरा 
साक्षी, आणण देवाच्या उत्पत्तीचा उगम आहे.  

सववशे्रष्ठ नाव 

देवाच्या पतु्राची नावं आपल्या मराठी भाषतेील नाहीत म्हणून देवाचा पतु्र 
आपल्यासाठी परका होत नाही, आपला धमि एक परका धमि होत नाही. आपण हे 
जाणून घेतलं पाहहजे की, आपण त्याला त्याच्या नावान ंहाक मारली तर तो ती 
लगेच ऐकतो आणण आपल्यासाठी धावनू येतो. प्रभ ूयेशनंू हे सांधगतल ंआहे की, 
त्याच्या नावान ंआपण काहीही माधगतल ंतर देववपता त ेआपल्याला देईल. ववशषे 
हे की, परमेश्वर वपत्यानं स्वतः म्हटलं आहे की, त्यान ंत्याच्या तळहातावर 
आपल्या सवाांची नाव ंकोरून र्लहहलेली आहेत (यशया ४९:१६). तो आपल्याला 
कधीही ववसरत नाही आणण तो आपल्याला कधीही सोडणार नाही. वपता, पतु्र 
आणण पववत्र आत्मा नेहमीच आपल्याबरोबर असतात.  

येशचू ेनाम गोड फार हे माझं एक आवडतं गीत आहे. येशचंू नाव तर गोड 
आहेच पण त्या गीतातही एक गोडवा आहे. मला आठवतं की, मी लहान 
असताना माझी आई ते माझ्यासाठी, मला झोपवताना, गात असे. र्थकलेल्या 
जजवासाठी येशचू्या नावात ववश्रांती आहे, संकटात सापडलेल्यांसाठी ववमोचन 
आहे. ननराशने ंभरलेल्या मनासाठी त्याच्या नावात आशा आहे, दबुिलांसाठी शक्ती 
आहे. पण येश ूहे नाव सविशे्रष्ठ आहे कारण त्यात मानवासाठी तारण आहे.  
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